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RESUMO 

Os incentivos fiscais têm sido utilizados pelos mais diversos países, das mais variadas 
tendências políticas e econômicas, como instrumento para promover o desenvolvimento e a 
inovação tecnológica das organizações empresariais. No caso brasileiro, alguns estudos têm 
demonstrado que os efeitos dos benefícios fiscais, muitas vezes, estão aquém do esperado 
pelas entidades governamentais, com baixo nível de adesão por parte das empresas. As causas 
desse fenômeno geralmente são atribuídas a fatores econômicos, embora se reconheça que 
possam existir outras razões, dentre as quais a influência de fatores ambientais e estruturais no 
processo decisório das organizações. Para o estudo mais aprofundado dessas influências no 
ambiente empresarial, o framework proposto pela teoria da contingência tem sido utilizado 
em pesquisas científicas, especialmente no campo da contabilidade, na análise de fenômenos 
relacionados ao uso da informação contábil no processo de tomada de decisões. Sob essa 
perspectiva teórica, este trabalho tem como objetivo identificar, analisar e discutir os fatores 
que influenciam a utilização da informação contábil no processo decisório das empresas 
especificamente relacionado à adesão aos incentivos fiscais estabelecidos no capítulo III da 
Lei 11.196/05, conhecida no ambiente tributário brasileiro como “Lei do Bem”. Após 
algumas breves considerações sobre as políticas de incentivos adotadas no âmbito dos países 
membros da OCDE, são apresentadas uma retrospectiva histórica e uma análise detalhada, 
com base na legislação, dos incentivos fiscais de inovação tecnológica em vigor no Brasil. A 
finalidade dessa parte do estudo é demonstrar que há uma clara necessidade de um processo 
de decisão estruturado, por parte dos gestores das empresas, para a opção sobre a adesão ao 
incentivo fiscal, que envolve informações contábeis.  Em vista dessas considerações a questão 
de pesquisa é definida como: “quais os fatores indutores e inibidores da utilização de 
informações contábeis para tomada de decisão sobre adesão aos incentivos fiscais de inovação 
tecnológica?”. Na revisão bibliográfica, são analisadas aplicações da teoria da contingência no 
que se refere ao processo de tomada de decisão e à importância do sistema de informações 
contábeis, definindo-se 17 fatores e 55 variáveis que podem influenciar na utilização da 
informação contábil, os quais foram divididos em cinco grandes grupos, cada um com 
variáveis próprias. Com base nesse referencial, foi elaborado um questionário estruturado, o 
qual foi enviado às 542 empresas que se utilizaram dos incentivos fiscais de inovação 
tecnológica no ano base de 2.009 no Brasil, tendo sido obtidas 77 respostas válidas. O 
tratamento estatístico dos dados coletados foi realizado por meio da técnica denominada  
análise de homogeneidade (HOMALS). A pesquisa encontra que a informação contábil é 
comumente usada no processo de adesão aos benefícios fiscais. No entanto, o modelo de 
decisão utilizado pela maioria dos gestores é o assim chamado “classical”, que parece ser 
inapropriado para esse tipo de decisão, segundo a teoria da contingência, o que pode 
demonstrar ou a necessidade de revisão da teoria nesse ponto, ou que um modelo 
inapropriado está sendo utilizado. Como resultado da base de dados obtida da pesquisa 
confirma-se que há fatores indutores e inibidores no uso da informação contábil. Os fatores 
indutores identificados são: dinamismo, heterogeneidade, hostilidade, rentabilidade, 
lucratividade, instrumentos gerenciais, escopo, agregação, relevância, comparabilidade e 
confiabilidade. Os fatores inibidores são: heterogeneidade, agregação e confiabilidade. O fato 
de que alguns fatores sejam indutores e inibidores mostra que a influência desses fatores varia 
de acordo com as características de cada companhia ou do meio, confirmando, neste sentido, 
um dos princípios básicos da teoria da contingência. Do ponto de vista teórico, esses achados 
contribuem para um melhor entendimento da realidade acerca do tema, permitindo que, na 
prática, gestores empresariais e governamentais atuem sobre fatores importantes que 
influenciam a efetividade de suas ações, mas que, nem sempre, são claramente percebidos no 
cotidiano da dinâmica empresarial. 
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ABSTRACT 

Tax benefits have been used in a variety of countries, which adopt different political and 
economic  trends, as a way of promoting the development and  the technological innovation in 
companies.  In Brazil some researches have shown that the effects of tax benefits have  
frequently had less impact than it would be expected by the government because of the low 
adoption rates of these benefits by companies. The causes of these low adoption rates are 
generally attributed to economic factors, although other reasons are recognized, such as the 
influence of environmental and structural factors in the decision-making process in 
companies. In order to further study these influences in the corporate environment, scientific 
researches - mainly in the accounting field -have used the framework  proposed by the 
contingency theory for the analysis of accounting information in the decision-making process. 
This thesis aims to identify, analyze and discuss, according to that theory, the factors which 
influence the use of accounting information in the corporate decision-making process. The 
study considers specifically this process  related to the adoption of tax benefits as established 
by Chapter III of Act 11.196/05, known in the Brazilian tributary environment as “Lei do 
Bem” (in a loose translation, “Law of the Goodness”). After brief considerations on incentive 
policies adopted by countries which are members of the OECD (Organization for Economic 
Co-operation and Development), there is a historical retrospective and a detailed analysis of 
tax benefits for technological innovation in Brazil, based on the current Brazilian legislation. 
The objective of this part of the study is to demonstrate that the leaders of the companies must  
have a structured decision-making process in order to opt for adopting tax benefits, and this 
involves accounting information.  Based on these considerations, the research question is 
proposed: “what are the promoting and the hindering factors concerning the use of accounting 
information which influence the decision about the adoption of tax benefits for technological 
innovation?” In the literature review the study analyzes the applications of the contingency 
theory, taking into account the decision-making process and the importance of the system of 
accounting information. Seventeen factors and fifty-five variations which may influence the 
use of accounting information are defined, and they were divided into five large groups, each 
one with its own variables.  Based on this referential a structured questionnaire was 
elaborated, which was sent to the 543 companies which used tax benefits for technological 
innovation in the base year of 2009 in Brazil, and 77 valid answers were received.   The 
statistical treatment of the data assembled was done through a technique named homogeneity 
analysis (HOMALS).  The research finds out that accounting information is commonly used 
in the process of adopting tax benefits. However, the decision-making model used by the 
majority of the leaders is the so- called classical,   which seems to be inappropriate for this 
kind of decision, according to the contingency theory. This consideration can demonstrate that 
either the theory must be reviewed at this point or the inappropriate model is being used. As a 
result of the database obtained by the research, it was confirmed that there are promoting and 
hindering factors concerning the use of accounting information.  The promoting factors 
identified are the dynamism, heterogeneity, hostility, profitability, managerial instruments, 
scope, aggregation, relevance, comparability and reliability. The hindering factors are 
heterogeneity, aggregation and reliability. The fact that some of these factors are both 
promoters and hinders shows that the influence of these factors varies according to the 
characteristics of each company or according to the environment, confirming one of the basic 
principles of the contingency theory. From the theoretical point of view, these conclusions 
contribute to the better understanding of the reality about the theme, allowing that, in practice, 
business and government leaders work on important factors which influence the effectiveness 
of their actions, factors which are not always clearly distinguished in the day-to-day corporate 
dynamics.                                                                                                     
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Importância do tema 

Os diversos autores especialistas na área da metodologia da investigação cientifica realçam 

alguns requisitos para que um tema seja adequado à elaboração de uma tese, dentre os quais a 

importância dele. 

Pode-se afirmar que um tema é importante quando 

[...] está de alguma forma ligado a uma questão crucial que polariza ou afeta um segmento 
substancial da sociedade. Um tema também pode ser importante se está ligado a uma questão 
teórica que merece atenção continuada na literatura especializada (CASTRO, 1978, p. 56). 

O tema e o assunto, que serão analisados na pesquisa, são, pois, as matérias-primas utilizadas 

na elaboração do produto final do trabalho científico. Caso elas não sejam boas e adequadas, 

as exigências do produto final não serão atendidas e nenhum processo produtivo será capaz de 

suprir essa deficiência.  

Neste trabalho, as ‘matérias-primas’ selecionadas foram: 

- Assunto: contabilidade para fins de tomada de decisão (contabilidade gerencial) ; 

- Tema: utilização da informação contábil para adesão a incentivos fiscais. 

Este trabalho está focado em uma questão teórica que tem merecido muita atenção na 

literatura contábil, a utilização de técnicas e conceitos da contabilidade e sua aplicação na 

tomada de decisão, além de tratar, ainda, de uma questão que afeta uma parcela significativa 

de nossa sociedade: os tributos incidentes sobre as atividades empresariais.  

1.1.1 Contabilidade para a tomada de decisões 

Há muito tempo os principais autores que tratam da teoria da contabilidade destacam a 

importância que ela deve ter para suportar decisões. 

A tomada de decisões desempenha papel crucial na teoria da contabilidade. Sua importância tem 
sido ressaltada frequentemente nas definições de contabilidade [...]. É evidente, portanto, que 
precisamos estudar como os usuários de informações contábeis tomam decisões. Se pudéssemos 
determinar como isso ocorre, poderíamos ser capazes de deduzir que informação teria mais valor 
para eles (HENDRIKSEN et al., 1999 p. 135).  
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Um dos principais campos da contabilidade gerencial é entender como se processam as 

decisões gerenciais, com a finalidade de criar um sistema de informações que possa  dar 

suporte aos gestores para essa tomada de decisão. Muitos trabalhos acadêmicos têm se 

voltado para esse assunto. Para que a contabilidade gerencial pudesse atingir seus objetivos 

foram desenvolvidos instrumentos contábeis que procuram auxiliar os gestores na tomada de 

decisão, dentre os quais podem-se destacar: o ABC (Activity Based Costing), o Custeio Meta 

(Target Costing), o EVA (Economic Value Added), o BSC (Balanced Scorecard) e o GECON 

(Modelo de Gestão Econômica). 

Os estudos para apoio à tomada de decisão têm tomado muito destaque em todos os campos 

de estudos teóricos ou aplicados da contabilidade. Entretanto, a aceitação por parte dos 

gestores das empresas das teorias desenvolvidas nesses estudos não tem ocorrido: 

Pesquisas empíricas constatam que existe atualmente um aparente paradoxo no que diz respeito à 
prática da contabilidade gerencial. Apesar de fatores indutores e facilitadores do ambiente externo, 
apesar do rol de novas técnicas e instrumentos à disposição dos gestores empresariais, o que se 
observa efetivamente, na prática, é o baixo grau de implementação de novas técnicas e conceitos 
de contabilidade gerencial nas empresas (GUERREIRO et al., 2004, p. 1) 

O mesmo autor prossegue os comentários citando diversas trabalhos que seguem sua linha de 

observação: 

A despeito da existência de fortes fatores motivadores, facilitadores e catalisadores para a 
modernização da contabilidade gerencial, ela pouco tem se modificado. Diversos autores e 
pesquisadores têm alertado para o problema do que se pode denominar ‘estabilidade da 
contabilidade gerencial’, chamando a atenção para o fato de que a pesquisa contábil tem tido 
pouco impacto na prática empresarial e para as diferenças existentes entre o que diz a teoria e o 
que é feito na prática. Diversos trabalhos desde o início da década de 90, de forma direta ou 
indireta, abordam esse tema, destacando-se os de Otley (1985), Choudhury (1986), Johnson e 
Kaplan (1987), Edwards e Emmanuel (1990), Cohen e Paquette (1991), Brigth et al. (1992), 
Emore e Ness (1991), Green e Amenkhienan (1992), Ask e Ax (1992), Drury et al. (1993), 
Scapens e Roberts (1994), Scapens (1994), Covaleski et al. (1996), Evans e Ashworth (1996), 
Libby e Waterhouse (1996), Granlund e Lukka (1998), Burns (2000), Burns e Scapens (2000) e 
Granlund (2001). (GUERREIRO et al., 2004, p. 3) 

Ainda que já existam muitos estudos sobre a utilização da contabilidade para a tomada de 

decisões, esse campo do conhecimento contábil está sempre em modificação, passando por 

constantes revisões de conceitos. Nesse sentido, relatando os embates entre Ittner e Larcker 

contra Zimmerman, quando os dois primeiros apresentaram criticas aos estudos relativos à 

contabilidade gerencial, afirmando que ela não produzia, mediante trabalhos empíricos, novos 

conhecimentos, para a área contábil, Frezatti comenta que:  
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Não se trata de uma discussão entre anglo-saxões, sobre algo que os latinos nada teriam a 
contribuir. Pelo contrário, os trabalhos devem provocar uma profunda reflexão sobre o que ocorre 
em termos de desenvolvimento na contabilidade gerencial no Brasil. Essa reflexão permitiria o 
entendimento de alguns problemas existentes e limitações percebidas (FREZATTI et al., 2008 p. 
2). 

1.1.2 Carga tributária no Brasil 

Em relação aos tributos é conhecido que eles afetam uma boa parte  de nossa sociedade, pois 

há muito tempo tornou-se um fato marcante na economia nacional a significativa carga 

tributária existente no Brasil. Assim, segundo dados do IBGE - Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2011), a carga tributária, no ano de 2009, atingiu 33,7% do 

PIB. Ainda de acordo com a série histórica divulgada pelo IBGE, no ano de 1947, a carga 

tributária representava 13,8% do PIB, o que significava um acréscimo de 244% nesse período. 

Conforme Pereira et al (2004, p. 3),  

[...] uma pesquisa realizada pela revista Exame, publicada em sua edição de 5 de setembro de 
2001, aponta que a carga tributária média encontrada nos diversos setores de atividade foi de 
42,9%. Revela-se ainda que, na distribuição das riquezas geradas pelas empresas, a maior parcela 
fica com o governo através dos tributos arrecadados (43%), enquanto a remuneração de capital 
absorve 34% e os gastos com pessoal e encargos atingem 23%. 

Os significativos valores referentes à arrecadação de tributos têm levado contadores, auditores 

e outros profissionais das mais diferentes áreas como Direito, Economia, Administração e 

mesmo de áreas técnicas, como, por exemplo, Engenharia, a uma especial atenção sobre os 

impactos que os tributos produzem em geral na sociedade e, de forma particular, nas 

organizações.  

Como um dos exemplos de que a atenção aos tributos atinge também a área acadêmica, 

podem-se citar os estudos voltados à análise da redução da carga tributária para as empresas e, 

dentre eles, a comparação entre a opção de adoção dos sistemas denominados Lucro Real e 

Lucro Presumido. Nesse sentido a dissertação de mestrado de Rullo (2008), desenvolveu um 

modelo matemático para auxilio na tomada de decisão para se optar ou não pelo lucro 

presumido, enquanto que o trabalho realizado por Oliveira (2009) procurou obter evidências 

de que, quando a contabilidade é elaborada, a opção entre os regimes tributários (lucro 

presumido ou lucro real) é feita de maneira correta e resulta em economia tributária. A 

pesquisa apresentada por Bispo, Calijuri e Lima (2009) discutiu a relação entre a carga 

tributária, os setores econômicos e os tamanhos das empresas brasileiras. Uma abordagem 
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nova nos estudos tributários foi a desenvolvida por Calijuri e Lopes (2011), relacionando a 

gestão dos tributos à maximização do valor das empresas.  

1.1.3 Incentivos Fiscais 

É muito comum na literatura de divulgação e mesmo em artigos e trabalhos técnicos o uso da 

denominação “incentivo fiscal” como sinônimo de “benefício fiscal”, entretanto, em uma 

análise mais apurada verifica-se que esses termos podem ser empregados com significados 

diferentes. Sem a intenção de definir em qual situação cada um desses termos deveria ser 

utilizado, mas apenas com a finalidade de precisar sua utilização neste trabalho, a seguir 

apresenta-se um quadro com uma adequada distinção de nomenclatura. 

 
Ilustração 1 - Distinção entre diferentes nomenclaturas 

FONTE: ALMEIDA: 2000, p. 32 

 

Almeida (2000, p. 28) apresenta a distinção entre benefício fiscal e incentivo fiscal da 

seguinte forma: 

Cabe ressaltar que, tradicionalmente, no Brasil tem-se empregado o termo ‘benefício fiscal’ como 
sinônimo de ‘benefício tributário’, para designar disposições especiais à regra tributária geral. 
Contudo, a rigor, benefício fiscal é um termo mais abrangente, pois em economia a palavra fiscal 
envolve tanto questões ligadas à receita como à despesa, podendo, assim, designar não apenas os 
benefícios tributários como também os gastos diretos na forma de subsídios, subvenções, etc.  

Já a expressão ‘incentivo fiscal’ é conhecida como um subconjunto dos benefícios tributários. Para 
um benefício tributário ser também enquadrado como incentivo fiscal é preciso que seja ‘indutor 
de comportamento’, vale dizer, estimule os agentes a agir de determinada forma, objetivando a 
atingir um alvo econômico ou social previamente definido. 
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Constata-se, portanto, que a denominação mais adequada para este trabalho é incentivo fiscal, 

uma vez que por meio da redução dos impostos a pagar as empresas são estimuladas a agir de 

uma determinada forma, ou seja, inovar, objetivando a atingir um alvo econômico, a saber, 

tornarem-se mais competitivas. 

A questão dos incentivos fiscais é amplamente debatida no campo do Direito Tributário. 

Normalmente, denomina-se ‘função fiscal’ a atividade do Estado voltada à obtenção das 

receitas tributárias. Nesse caso, o Estado aplica a cobrança de um tributo a toda a 

coletividade. Quando essa cobrança é reduzida para uma parte da coletividade, ou mesmo 

para um determinado setor de atividade ou geográfico, visando estimular uma atividade, 

denomina-se ‘função extrafiscal’ ou ‘extrafiscalidade’ (NOGUEIRA, 1986, p. 200). 

Assim, os incentivos fiscais caracterizam-se por uma relação entre o poder público (fisco) e os 

agentes privados, por intermédio da qual é concedida a diminuição, que é a prática mais 

frequente, ou mesmo a eliminação de tributos, com vista a  promover uma determinada ação. 

Seixas Filho (1999,  p. 114) atribui uma essência econômica para esse tipo de ação estatal ao 

afirmar que: “[...] os incentivos fiscais são concedidos para exercerem uma função de 

desenvolver determinada atividade, considerada relevante para o legislador”. 

 

Pereira e Formigoni acrescem à visão econômica um enfoque social na concessão de 

incentivos fiscais: 

Os incentivos fiscais estão diretamente relacionados aos tributos, que são arrecadados pelo Estado 
e servem de fonte de financiamento para as atividades constitucionais por ele desenvolvidas em 
benefício da população no âmbito da saúde, educação, segurança, habitação, transporte e outros. 
Muito embora a função primordial dos tributos seja a de prover recursos para o Estado, 
adicionalmente, os tributos servem a outros objetivos de natureza social, política e econômica, 
situação em que ele adquire uma configuração extrafiscal, também denominada de renúncia fiscal 
[...]” (PEREIRA; FORMIGONI., 2009, p.1). 

Os incentivos fiscais impactam as organizações de forma direta, por intermédio da redução da 

carga tributária e ainda podem acarretar uma melhor rentabilidade, conforme foi constatado 

na pesquisa realizada por Formigoni: “Os principais achados deste estudo foram [...] 

identificou-se a correlação estatisticamente significativa entre incentivo fiscal e os indicadores 

de rentabilidade das empresas” (FORMIGONI, 2008, p. 165). 
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Como exemplos de incentivos fiscais destinados ao incremento de atividades específicas por 

parte das organizações Higuchi et al. (2009), menciona os seguintes: 

- Incentivo ao desporto – Lei 11.438/06 alterada pela Lei 11.472 de 2007; 
- Incentivos para projetos audiovisuais – Lei 8.685/93, art. 44 MP 2.228/01; 
- Incentivos a atividades culturais e artísticas – Lei 8.313/91; 
- Programa de alimentação ao trabalhador (PAT) – Lei 6.321/76; 
- Fundo de amparo à criança e ao adolescente – Lei 8.069/90, art. 260, Decreto 3.000/99, art. 591; 
- Incentivos à inovação tecnológica, Lei 11.196/05, o qual é o objeto do presente trabalho. 

 

Diversos estudos foram realizados no Brasil e no exterior cujo objetivo foi avaliar se as 

políticas tributárias, implementadas mediante de benefícios fiscais, produziram o efeito 

esperado, como os realizados por Rodrigues Júnior (2003), Bronzini e Balsio (2006), 

Calzolaio (2011). Outros procuraram analisar os efeitos econômicos dos incentivos fiscais 

sobre as empresas, tais como Formigoni (2008), Lyra (1995), Souza et al. (2007). 

A pesquisa desenvolvida por Estache e Gaspar (1995) demonstrou que os efeitos dos 

benefícios fiscais, muitas vezes, estão aquém do esperado pelas entidades governamentais. 

Nesse caso, a análise das causas desse fenômeno é enfocada em questões econômicas, sendo 

reconhecido pelos autores que podem existir outras razões. 

Entretanto, em todos esses trabalhos não se verifica uma análise sobre o processo de adesão 

das empresas aos incentivos fiscais, o que é fundamental para que se possa  atuar sobre o 

processo a fim de aprimorá-lo e corrigir eventuais distorções. 

A ausência de um estudo mais aprofundado sobre a relação entre os incentivos fiscais e a 

gestão tributária pode ter origem na idéia comum, mas incompleta, de que o único fator para 

se tomar uma decisão sobre o aproveitamento de um incentivo fiscal seja a redução do 

montante de tributos a pagar. 

O que se constata, na realidade, é que nem sempre existe um significativo aproveitamento de 

incentivos fiscais concedidos pelo governo, como é o caso dos incentivos fiscais de inovação 

tecnológica.  Por exemplo, conforme os relatórios publicados pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia e Inovação – MCTI no período de 2007 a 2010, a quantidade de empresas que se 

utilizaram dos incentivos fiscais de inovação tecnológica foram as seguintes: 

Período base de 2007 – 130 empresas (MCTI 2008); 
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Período base de 2008 – 460 empresas (MCTI 2010); 
Período base de 2009 – 542 empresas (MCTI 2010); 
Período base de 2010 – 632 empresas (MCTI 2011); 

Entretanto, esses benefícios fiscais poderiam ter sido utilizados por qualquer empresa optante 

pelo sistema denominado “lucro real”, que tenha apresentado lucro tributável. 

Nesse mesmo sentido, não se pode deixar de considerar que a concessão dos incentivos fiscais 

sempre é acompanhada de um conjunto de normas e da exigência da adoção de procedimentos 

contábeis que visam assegurar que não haverá a subtração indevida, por parte das 

organizações, do montante de tributos a recolher. Normalmente, tratam-se de normas 

detalhadas, complexas e, muitas vezes, subjetivas e que acarretam ou mesmo exigem a adoção 

de controles e trabalhos adicionais, contábeis e extra-contábeis e, mesmo, algumas vezes, a 

contratação de consultorias especializadas.  

Verifica-se, portanto, que uma pesquisa que possa identificar se e como os dados contábeis 

são utilizados pelos gestores, nas decisões relativas à utilização de incentivos fiscais, 

certamente possibilitará um melhor entendimento sobre esse fenômeno que, como foi visto, 

envolve um processo de decisão.  

No contexto atual da economia brasileira, existem perspectivas promissoras de que os 

incentivos fiscais para a inovação tecnológica, ora em vigor, sejam mantidos e possivelmente 

ampliados. Essa é a visão apresentada pelo então Ministro do MCTI, Aloizio Mercadante: 

O ministro da Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante, ao participar da posse do novo 
presidente da Finep, Glauco Arbix, nesta sexta-feira, 28/01, no Rio de Janeiro, reiterou a 
necessidade de revisão da Lei da Inovação, regulamentada em 2005. Segundo ele, ao contemplar 
apenas as empresas de lucro real, a Legislação comete uma injustiça com a maior parte das 
companhias, produtivas, usuárias do regime de lucro presumido (BRAIM – BRASIL 
INOVAÇÃO, 2011). 

Na mesma linha, pronunciou-se a Secretária do Desenvolvimento da Produção do MDIC 

(Ministério de Desenvolvimento Industria e Comércio), Heloisa Menezes: 

Uma das principais demandas é ampliar o leque de empresas que podem se enquadrar na Lei do 
Bem, disse a secretária. O regime de tributação pelo lucro real representa cerca de 80% da 
arrecadação da Receita Federal, mas é utilizado somente por 10% das empresas brasileiras 
(PORTAL DO SINDCONT, 2011). 
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O processo de decisão com vistas ao aproveitamento de inventivos fiscais para redução da 

carga tributária é, portanto, um tema que afeta uma parte substancial da contabilidade, 

polariza diversos setores que estudam o assunto e afeta uma parte significativa de nossa 

sociedade, devendo, portanto, ser considerado um tema importante. 

Ademais, é razoável supor que os conhecimentos adquiridos quanto à utilização da 

informação contábil para a tomada de decisão em relação à adesão de incentivos fiscais de 

inovação tecnológica possam ser aplicados, ao menos como uma base de futuros estudos, em 

outras atividades empresariais para as quais seja necessário ou desejável, o emprego da 

informação contábil. 

1.2 Problematica da pesquisa 

1.2.1 Questão de pesquisa 

Um adequado exame da realidade, que é o objetivo da investigação científica, depende de 

uma definição clara e objetiva da problemática que será analisada no trabalho de pesquisa. 

Segundo Martins (2007, p. 22): 

Na apresentação e discussão deste texto a problemática é um elemento do processo de pesquisa 
que assume fundamental importância. Segundo o entendimento aqui assumido, a pesquisa se inicia 
pelo problema e é a busca de solução para o problema que orienta a lógica de toda a investigação. 

Assim, um trabalho científico exige a apresentação de um problema que deverá ter as 

seguintes características: 

Primeiro, o problema deve expressar uma relação entre duas ou mais variáveis [...]. Segundo, o 
problema deve ser apresentado em forma interrogativa [...]. O terceiro é mais complexo. Exige que 
o problema seja tal que implique possibilidades de testagem empírica” (KERLINGER, 1980, p. 
36). 

Verifica-se, portanto, que um problema de pesquisa científica deve ser feito de forma 

interrogativa e relaciona duas ou mais variáveis. 

Tendo em vista o tratado no tópico anterior, em que ficou demonstrada a existência de uma 

lacuna nos estudos relativos ao processo de adesão aos incentivos fiscais, bem como a 

importância da carga tributária e dos incentivos fiscais em geral e especificamente dos 

incentivos fiscais de inovação tecnológica na realidade brasileira, faz-se útil e necessário 
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identificar a existência de fatores indutores e inibidores para a utilização da informação 

contábil. Assim, neste trabalho o problema de pesquisa é apresentado da seguinte forma: 

Quais os fatores indutores e inibidores na utilização das informações contábeis para a adesão 

aos incentivos fiscais de inovação tecnológica?  

A questão de pesquisa supõe, portanto, um processo decisório para avaliar a adesão, de forma 

parcial ou total, ou, ainda, a não adesão ao incentivo fiscal oferecido pelo governo. O input 

deste processo é dado pelo conhecimento das informações relativas ao incentivo fiscal e por 

uma análise jurídica que verifique, previamente, se a empresa atende às exigências da lei 

estabelecidas para o aproveitamento do incentivo. 

A partir do input, inicia-se o processo decisório para avaliar a adesão ao incentivo fiscal. 

Nessa etapa, as informações contábeis devem suportar essa decisão, mas existem fatores que 

são indutores ou inibidores para essa utilização, o que pode afetar significativamente o 

processo decisório. 

O output desse processo é a informação sobre a decisão escolhida que pode ser a adesão total, 

a adesão parcial ou a não adesão aos incentivos. Essa decisão poderá, posteriormente, 

alimentar o sistema de informações contábeis e influenciar as decisões a serem tomadas. 

A Ilustração 2, a seguir, apresenta, esquematicamente, o processo de decisão de 

aproveitamento do incentivo fiscal, os encadeamentos desse processo e as variáveis que serão 

analisadas. 
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As variáveis que se pretende relacionar, no presente estudo, são o nível de utilização da 

informação contábil (variável dependente) e os diversos fatores que podem incentivar o uso 

da informação contábil (variável independente). Em se tratando de variáveis qualitativas o que 

se pretende obter é um mapa que estabeleça uma noção de proximidade por associação ou 

frequência das categorias variáveis não-métricas.  

1.2.2 Incentivos de inovação tecnológica 

Como forma de garantir a viabilidade no desenvolvimento do trabalho, o estudo delimita-se à 

análise dos incentivos fiscais conhecidos como ‘incentivos fiscais à inovação tecnológica’, 

atualmente em vigor. Tratam-se dos incentivos fiscais decorrentes da chamada ‘lei de 

inovação’ e que foram estabelecidos na Lei 10.973/04 e disciplinados por meio do capítulo III 

da Lei  11.196/05 (lei do bem), em conjunto com Decreto 5.798/06, tendo sido alterada pela 

Lei 11.774/08 em seu artigo 4º.  

PROCESSO DE DECISÃO DE APROVEITAMENTO DE INCENTIVO FISCAL

c) não adesão aos 

incentivos

b) adesão parcial 

aos incentivos

NÍVEL DE UTILIZAÇÃO DAS  
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

(Variável Dependente) 

INPUT OUTPUT

PROCESSO DECISÓRIO

FATORES INDUTORES E INIBIDORES           

(Variáveis Independentes)

a) Informações 

sobre incentivos 

fiscais (leis 

pareceres, 

informativos em 

geral, divulgações 

comerciais)

b) análise jurídica 

de adequação da 

empresa à Lei

informações e 

ações em relação a 

decisão 

selecionada 
a) adesão total aos 

incentivos

Ilustração 2 - Processo de decisão de aproveitamento do incentivo fiscal 
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A empresa que se utiliza desses incentivos pode reduzir a carga tributária de alguns impostos 

federais, a saber: IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica), CSLL (Contribuição Social sobre 

o Lucro Líquido) e IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).  

A utilização do incentivo fiscal envolve um processo decisório no qual devem ser analisadas 

diversas informações e situações que incluem: 

-   informações contábeis sobre os dispêndios realizados nos projetos; 

-  análise técnica dos projetos considerados, que normalmente são alterados anualmente;  

-  avaliação do risco fiscal, uma vez que não há uma prévia aprovação por parte do 

governo para a utilização do incentivo; 

-  avaliação do custo da implantação dos procedimentos necessários para a obtenção do 

incentivo em comparação com a diminuição da carga tributária a ser obtida; 

-  projeção de resultados. 

A necessidade de análise de todas essas variáveis traz como consequência que a decisão sobre 

a utilização ou não do incentivo não deve ser tomada de forma imediata e automática e sem 

uma considerável reflexão por parte dos gestores da empresa.  

A implantação de todas as medidas necessárias para o aproveitamento do incentivo fiscal, 

muitas vezes, requer o apoio de uma consultoria especializada, o que provavelmente acarreta 

uma melhor estruturação do processo de decisão.  

O MCTI tem um equipe dedicada ao acompanhamento da utilização desses incentivos e  

anualmente publica um relatório contendo informações diversas. Ao final, são relacionadas, 

no Apêndice 2, as empresas que se utilizaram do incentivo fiscal no ano base de 2009.  

Dessa forma, é possível coletar evidências empíricas para a realização dos testes necessários 

para verificar as hipóteses levantadas com base no referencial teórico. 
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1.2.3 Objetivos, Hipóteses e Tese 

O objetivo geral do trabalho será identificar, analisar e discutir, sob a perspectiva da teoria da 

contingência, os fatores indutores e inibidores na utilização da informação contábil para a 

tomada de decisão no aproveitamento de incentivos fiscais relativos à inovação tecnológica. 

O trabalho possui, ainda, os seguintes objetivos específicos: 

-  caracterizar a política fiscal e a legislação relativa aos incentivos fiscais, especialmente 

aqueles voltados para a inovação tecnológica nas organizações; 

-  apresentar o papel que devem assumir as informações contábeis no processo de registro, 

mensuração e avaliação dos incentivos de inovação tecnológica; 

-  procurar aprimorar o entendimento de como se realiza o processo de tomada de decisão 

nas organizações em relação aos incentivos fiscais de inovação tecnológica; 

-  avaliar a importância atribuída às informações contábeis pelas empresas em relação ao 

aproveitamento e utilização dos incentivos fiscais de inovação tecnológica nas diversas 

fases do processo decisório. 

Existe um consenso entre os diversos autores na área de metodologia de que a importância e o 

valor que devem ser dados ao trabalho científico não se limitam à definição do problema e à 

explicitação dos objetivos da pesquisa, mas, também, incluem a definição de hipóteses e 

respectivas teses que deverão ser testadas no decorrer do trabalho científico. Nesse sentido 

afirma Martins (2007, p. 31): 

A abordagem metodológica hipotética-dedutiva – comum nos estudos da área de humanidades – 
pede o enunciado de hipóteses que no desenvolvimento do trabalho serão testadas e comprovadas 
através do suporte do referencial teórico e análises dos resultados de avaliações quantitativas e 
qualitativas das informações, dados e evidências conseguidas. As questões/problemas de pesquisa, 
os objetivos da investigação e as hipóteses contextualizam a essência de um estudo científico. 

Kerlinger (1980, p. 39) apresenta hipótese como: 

Um enunciado conjetural das relações entre duas ou mais variáveis. Hipóteses são sentenças 
declarativas e relacionam de algum forma variáveis a variáveis. São enunciados de relações e, 
como os problemas, devem implicar a testagem das relações enunciadas. Problemas e hipóteses 
são semelhantes. Ambos enunciam relações, só que os problemas são sentenças interrogativas e as 
hipóteses sentenças afirmativas. 
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Conforme já mencionado anteriormente, este trabalho procura estudar a relação entre as 

informações contábeis e o processo decisório para utilização dos incentivos fiscais de 

inovação tecnológica. 

A informação contábil foi definida por Yamamoto e Salotti (2006, p.5)  “como aquela que 

altera o estado da arte do conhecimento de seu usuário em relação à empresa e, a partir de 

interpretações, a utiliza na solução de problemas [...]”.  

Para Carvalho e Nakagawa (2004), a contabilidade é capaz de fornecer um significativo 

volume de informações que foram classificadas, ordenadas de forma sintética ou análitica e 

dentro de um mesmo padrão monetário ou, algumas vezes quantitativo. Assim, a 

contabilidade destaca-se por dar origem às informações que podem ser utilizadas para a 

tomada de decisão.  

Nesse sentido Beuren (1998, p.43) afirma que “a informação é fundamental no apoio às 

estratégias e aos processos de tomada de decisão, bem como no controle das operações 

empresariais.” 

Levando-se, ainda, em conta o cenário atual do mundo dos negócios com aumento da 

concorrência, diminuição dos recursos disponíveis e necessidade de constantes alterações no 

processo de gestão, o papel das informações ganha importância extraordinária. Ainda, 

segundo Beuren (1998, p.12), a informação é fundamental nos processos de decisão e deve 

auxiliar os gestores a atingir os objetivos propostos. 

Fica claro que as informações contábeis são importantes para que os gestores possam decidir 

sobre a adesão ou não aos incentivos fiscais. Seria de se esperar, portanto, que a decisão sobre 

o aproveitamento dos incentivos tivesse uma base racional suportada pelas informações 

contábeis. Entretanto, muitas vezes as informações contábeis não são utilizadas de maneira 

adequada. Assim, autores como Guerreiro et al., (2000)  chegam a afirmar que existe um 

verdadeiro paradoxo no emprego das informações contábeis que leva os usuários a não se 

utilizarem dos melhores métodos e práticas contábeis, devido a influências psicológicas. 

Outros estudos como Soares (1998) e Zanotelli (2001), também, constataram que existe uma 

lacuna entre as informações contábeis e a sua efetiva utilização por parte dos gestores 
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responsáveis pela tomada de decisão. As causas normalmente atribuidas a esse fato são o 

atraso da disponibilização da informação e o fato de os relatórios contábeis, muitas vezes, 

serem de dificil compreensão.   

Em vista do exposto, este trabalho apresenta as seguintes hipóteses: 

a)  Hipotese 1 – Existem fatores indutores e inibidores na  utilização da informação 

contábil,  para a adesão dos incentivos fiscais de inovação tecnológica ; 

b) Hipotese 2 – A influência desses fatores varia de acordo com as caracteristicas 

ambientais, empresariais e da própria informação contábil e 

c) Hipotese 3 – As decisões sobre o aproveitamento dos incentivos fiscais podem ocorrer 

ignorando-se uma parcela significativa das informações contábeis. 

Tendo em vista que na criação e na adesão aos incentivos fiscais para a Inovação 

Tecnológica, as informações contábeis são um instrumento útil e necessário para a tomada de 

decisão, a tese proposta é que: é possível identificar a existência de fatores indutores e 

inibidores, com características diversas,  da utilização  das informações contábeis  na adesão 

aos incentivos fiscais de inovação tecnológica e, portanto, a utilização da informação contábil 

não depende apenas de uma avaliação técnica por parte dos gestores envolvidos na decisão, 

sendo necessário considerar esses fatores indutores e inibidores para um adequado processo  

de decisão sobre a adesão aos incentivos fiscais de inovação tecnológica.  

1.2.4 Justificativas 

Na literatura contábil tributária, há uma grande escassez de trabalhos acadêmicos que tenham 

como objetivo entender o processo de adesão aos incentivos fiscais de uma forma geral. As 

pesquisas, normalmente, enfocam questões relativas ao chamado planejamento tributário, ou 

seja, procedimentos contábeis que permitam a redução dos impostos a pagar ou  procuram 

identificar os efeitos das políticas tributárias mediante os resultados obtidos nas empresas.  

 

Exemplo recente desse tipo de estudo foi o desenvolvido por Calzolaio (2011), no qual se 

procura identificar se as empresas que se utilizaram dos incentivos fiscais de inovação 

tecnológica de fato tiveram um desempenho inovativo.   
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Não colocando em dúvida a importância de avaliar os resultados dessas políticas, parece, 

também, fundamental entender como o processo de adesão aos incentivos fiscais se realiza, 

uma vez que, como exposto neste trabalho, os governos de praticamente todos os países 

desenvolvidos têm políticas para incentivos à P & D (Pesquisa e Desenvolvimento). No 

Brasil, políticas semelhantes foram implantadas recentemente e, de acordo com o discurso 

apresentado pelas autoridades governamentais, devem permanecer e, possivelmente, os 

incentivos serão ampliados. 

Analisar resultados numéricos é uma tarefa que parece mais objetiva do que entender 

processos. Quando resultados numéricos são analisados estão envolvidas variáveis 

quantitativas, entretanto, quando se trata de processos empresariais, deve-se levar em 

consideração que o comportamento humano ocorre dentro de um determinado contexto 

organizacional, formado por pressões ambientais, políticas, sociais, estruturais etc., cujas 

variáveis normalmente são mais subjetivas e de natureza qualitativa. 

Assim, na análise da pesquisa, foi necessário aplicar um método, também inovador, que 

possibilitasse identificar a proximidade de diversas variáveis qualitativas com o grau de 

utilização da informação contábil em diversos aspectos.   

A análise das Correspondências Múltiplas revelou-se uma ferramenta utilíssima para ultrapassar 
(com um considerável poder ‘explicativo’) o procedimento clássico de ‘apuramento’, baseado em 
percentagens e cruzamento de variáveis duas a duas. Em especial tornou possível o 
estabelecimento das relações entre as perguntas específicas que são objeto do inquérito e as 
variáveis de caracterização da população dos respondentes [...].  (CARVALHO 2008, p. 11) 

Trata-se, ainda, de uma oportunidade única para esse tipo de análise, se se considerar a 

importância dos valores de renúncia fiscal envolvidos pois, segundo o relatório anual do 

MCTI,  no ano base de 2011, foram aplicados em dispêndios passíveis da utilização dos 

incentivos fiscais aproximadamente 8,6 bilhões de reais. Ademais, em se tratando de 

incentivos recentes, o momento atual é bastante oportuno para se investigarem os processos 

de decisão utilizados pelos gestores com relação ao tema.  

1.2.5 Contribuições esperadas 

Por intermédio do desenvolvimento deste trabalho espera-se contribuir no campo da teoria 

com um arcabouço teórico sobre a utilização das informações contábeis para aproveitamento 

dos incentivos fiscais de inovação tecnológica.  
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De fato, como já comentado anteriormente, os estudos da utilização da  informação contábil 

são aplicados a diversas áreas como, por exemplo, as decisões sobre investimentos, a 

avaliação do valor da empresa, e mesmo sobre o resultado de políticas fiscais. Entretanto, 

pouco se analisou sobre a utilização da informação contábil para suportar decisões sobre o 

aproveitamento de incentivos fiscais. 

O conhecimento dos fatores indutores e inibidores na utilização da informação contábil 

poderá permitir aos gestores nas empresas compreender melhor o processo de tomada de 

decisão na adesão ao incentivo fiscal. Isso permitirá que as decisões sejam tomadas mediante 

critérios mais objetivos, levando-se em consideração variáveis que influenciam no processo 

decisório, mas que nem sempre são claramente percebidas no cotidiano das organizações. 

Um entendimento adequado sobre como as informações contábeis são utilizadas no processo 

de decisão do aproveitamento de um incentivo fiscal poderá, também, contribuir para uma 

melhor gestão por parte do governo, no que se refere à implementação e ao controle de 

políticas de concessão desses incentivos, com vistas a uma maior efetividade no alcance dos 

resultados desejados.  

Ademais, para os agentes públicos que criaram, por meio da legislação, para fins de controle e 

avaliação, regras na utilização dos incentivos fiscais que incluem  o controle dos dispêndios 

relativos à inovação tecnológica mediante os dados registrados na contabilidade e a 

obrigatoriedade de uma prestação de contas ao MCTI baseada em dados contábeis, é 

importante entender que existem fatores que induzem ou inibem a utilização da informação 

contábil. Por último, espera-se que os resultados deste trabalho contribuam para promover 

uma discussão mais aprofundada e um aprimoramento na legislação relacionada ao tema. 
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1.2.6 Estrutura 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos e se inicia pela apresentação da importância 

do tema, por meio de uma rápida análise da carga tributária e dos incentivos fiscais no Brasil, 

relacionando-os com a utilização das informações contábeis para a tomada de decisão. 

O desenvolvimento do trabalho é feito a partir da análise de três assuntos: 

O primeiro é relativo aos incentivos fiscais de inovação tecnológica e engloba o exame da 

legislação pertinente e a demonstração detalhada da possível redução de tributos a pagar em 

decorrência da aplicação dos incentivos fiscais, para, então, demonstrar de forma inequívoca a 

necessidade da utilização das informações contábeis para a tomada de decisão na adesão aos 

referidos incentivos fiscais. 

Uma vez identificada a existência de um processo de tomada de decisão, o segundo assunto 

investigado tem a finalidade de caracterizar como se realiza o processo de decisão sobre a 

adesão aos incentivos fiscais. Para tanto, é utilizada como referencial teórico a teoria da 

contingência, sendo identificada por meio desse referencial a existência de um modelo próprio 

para as decisões relativas  à adesão aos incentivos fiscais denominado “mixed scanning”,  e 

um segundo modelo, menos adequado, mas que por se tratar de um modelo mais conhecido 

no meio empresarial também pode ser utilizado nas decisões aos incentivos fiscais 

denominado “classical”. 

Complementando a parte teórica do trabalho, e ainda tendo como base o referencial teórico da 

teoria da contingência, e estudos correlatos ao presente, são analisados e definidos os fatores 

que podem se constituir em indutores e inibidores da informação contábil. 

Na sequência é apresentada a metodologia aplicada na pesquisa de campo, a qual foi realizada 

por intermédio de um questionário estruturado, enviado às empresas que aderiram aos 

benefícios fiscais de inovação tecnológica no ano calendário de 2009. O tratamento estatístico 

dos dados coletados foi realizado mediante técnica denominada análise de homogeneidade 

(HOMALS). 

Com base na aplicação da técnica estatística, são apresentados os fatores indutores e 

inibidores da utilização da informação contábil na adesão dos benefícios fiscais de inovação 



30 

tecnológica, sendo o resultado comparado com o esperado no referencial teórico e com os 

estudos utilizados como base para a definição desses mesmos fatores. 

Ao final, analisa-se se os objetivos do trabalho são alcançados e se as teses propostas foram 

confirmadas. 
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2 PLATAFORMA TEÓRICA 

Nesse capítulo, são analisadas, sob uma perspectiva histórica e da legislação atualmente em 

vigor, as políticas de incentivos fiscais adotadas no Brasil. Nessas políticas, destaca-se o papel 

relevante atribuído pela legislação ao uso da informação contábil para fins de avaliação e 

controle, por parte do governo, dos incentivos fiscais à inovação tecnológica. 

Em seguida, é analisada a aplicação da teoria da contingência como base para o estudo do uso 

da informação contábil no processo decisório relacionado à adesão aos incentivos fiscais de 

inovação tecnológica. A aplicação dessa teoria servirá para identificar os fatores e as variáveis 

que, possivelmente, influenciam o uso da informação contábil nesse processo, essa análise 

constitui a base para a elaboração do questionário para a coleta de dados nas empresas.  

2.1 Incentivos fiscais de inovação tecnológica 

Os incentivos fiscais como instrumento para o desenvolvimento da inovação tecnológica têm 

sido utilizados pelos mais diversos países das mais variadas tendências políticas e 

econômicas. A origem para a concessão desses incentivos muito provalmente está relacionada 

ao fato de que existe um consenso de que para o desenvolvimento econômico é necessário um 

progresso contínuo de inovação tecnológica (POSSAS, 2003). 

2.1.1 Visão geral de benefícios fiscais concedidos pelos países da OCDE 

Os instrumentos de apoio para desenvolvimento de inovação tecnológica são concedidos por 

diversos países. No âmbito da OCDE (Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico) o setor produtivo é quem emprega maior volume de recursos no gasto total com 

P&D e, conforme Negri et al (2008, p. 149), a parcela do valor agregado destinada a 

atividades de P&D vem se expandido em diversos países. 

Os gastos do setor privado têm sido acompanhados de iniciativas de apoio generalizadas, por 

parte dos governos dos países da OCDE, porém, como ressaltam Negri et al (2008, p. 151): 

“[...] sem que entanto se caracterize, como será indicado adiante, uma relação necessária entre 

intensidade do apoio governamental e maior comprometimento das empresas com tais 

atividades”.  
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Esse apoio governamental demonstra a importância dada pelos agentes governamentais desses 

países e tem como finalidade reduzir o custo e o risco, que normalmente são significativos, 

relacionados às atividades e projetos de inovação. O apoio governamental é dado pela 

concessão de financiamentos subsidiados ou mediante incentivos fiscais que reduzam a carga 

tributária que recai sobre as empresas. 

Os países da OCDE têm recorrido a ambos os mecanismos, ou seja, tanto ao financiamento 
público quanto à concessão de incentivos fiscais às atividades de P&D conduzidas por empresas 
privadas. Todos os países concedem algum apoio financeiro a essas atividades. Por outro lado, dos 
24 países analisados apenas 7 não oferecem nenhum benefício fiscal aos gastos com P&D além de 
eventual depreciação acelerada” (NEGRI et al, 2008, p. 153). 

A Ilustração 3 procura demonstrar a intensidade do apoio dado às empresas de alguns países 

da OCDE tanto no que se refere ao financiamento público como à concessão de benefícios 

fiscais.  

 
Ilustração 3 - Participação de recursos públicos no financiamento 

dos gastos das empresas com P&D  
Fonte: Negri et al, 2008 p. 154 

 

A importância do financiamento público é indicada pelo eixo vertical: quanto maior o índice, 

mais esse tipo de apoio é concedido. A intensidade do incentivo fiscal  concedido é medida 

pelo eixo horizontal. Assim, na análise do gráfico, verifica-se que a Itália é um pais que 

concede muitos incentivos fiscais de financiamento público e nenhum benefício de ordem 

fiscal, pois se situa no campo negativo do eixo horizontal, enquanto Portugal tem uma posição 

diferente pois concede incentivos de ordem fiscal e pouco financiamento. 
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É interessante notar que países como os Estados Unidos e a França, que tradicionalmente são 

conhecidos por não concederem incentivos às empresas privadas, aparecem no gráfico 

utilizando os incentivos para a implementação de atividades de P&D. Os Estados Unidos 

oferecem principalmente financiamento público e a França numa zona intermediária oferece 

financiamento e incentivos fiscais. 

A principal vantagem para a utilização de incentivos fiscais ao invés de financiamento público 

está no fato de permitir às empresas direcionarem quais os gastos e investimentos que devem 

ser realizados em P&D. Entretanto, mesmo na concessão de incentivos fiscais é possível ao 

governo introduzir algum tipo de orientação, concedendo incentivos especiais a algum 

segmento empresarial (por exemplo, atividade de telefonia) ou a alguma atividade das 

empresas (por exemplo, parcerias com universidades). Além disso, outra vantagem desse tipo 

de incentivo é que ele tem um custo menor de administração, quando comparado ao 

financiamento público, que exige editais, concorrências e análise detalhada de projetos. 

Contudo, apesar do menor custo administrativo, o mecanismo de incentivo fiscal pode, 
eventualmente, ser extremamente oneroso para o erário, pela magnitude da renúncia fiscal 
envolvida. O mecanismo tem sido também criticado por não permitir a orientação do investimento 
em P&D para áreas e setores de maior rentabilidade social favorecendo projetos com retorno no 
curto prazo, em detrimento daqueles de retorno mais lento, remunerando projetos que não 
demandariam incentivo para serem realizados” (NEGRI et al 2008, p. 156). 

2.1.2 Política de incentivos fiscais para a inovação tecnológica no Brasil 

Como parte de um plano audacioso e heterodoxo de desenvolvimento econômico e de 

combate à inflação, a chamada ‘Era Collor’ promoveu a extinção de toda a estrutura de 

incentivos fiscais, nela incluídos os incentivos para a inovação tecnológica.  

Atualmente, constata-se um grande esforço do governo brasileiro em estimular a inovação no 

cenário econômico nacional. 

A Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), lançada em novembro de 
2003, e o Plano de Desenvolvimento da Produção, em maio de 2008, colocam a inovação como 
fator fundamental para que a indústria brasileira dê um salto de qualidade rumo à diferenciação de 
produtos, transformando, assim, sua própria estrutura industrial (NEGRI et al, 2008, p. 13). 

Esse esforço teve início com a Lei nº 8.661 que, em 1993, promoveu o retorno dos incentivos 

à inovação tecnológica por meio do Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial 

(PDTI) e o Programa de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário (PDTA). 
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Em 1997, já no Governo Fernando Henrique, foi editada a Lei nº 9.352, que reformulava de 

forma ampla a legislação da tributação federal. As alterações promovidas no PDTI e PDTA 

não foram significativas, limitando-se a uma redução nos percentuais dos incentivos fiscais. 

Os incentivos consistiam, sobretudo, no financiamento de projetos de inovação, mas em 

ambos os programas era exigido que os projetos fossem previamente aprovados pelo  MCT 

(Ministério da Ciência e Tecnologia) ou por entidades federais e estaduais de fomento à 

pesquisa tecnológica, autorizadas pelo MCT para realizar essa tarefa. 

O Governo Lula promoveu uma alteração na legislação que mudou a orientação no 

financiamento público com pesquisa e desenvolvimento, através da Lei nº 10.973, de 2 de 

dezembro de 2004, conhecida como ‘lei de inovação tecnológica’ que previa, em seu artigo 

28, que deveriam ser criados incentivos fiscais no prazo de 120 dias para apoio às atividades 

de P&D. 

Apesar do prazo de 120 dias não ter sido cumprido, em 16 de junho de 2005 foi editada a MP 

(Medida Provisória) nº 252, que perdeu sua eficácia devido à não votação pelo Congresso 

Nacional, mas cujo texto foi novamente editado por meio da MP nº 255, que foi convertida na 

Lei nº 11.196/05, a qual também contemplou uma série de alterações na legislação fiscal 

federal, sendo conhecida como ‘lei do bem’. 

A lei pretendeu fomentar as atividades de inovação tecnológica através de três ações: a 
constituição de ambiente propício às parcerias estratégicas entre as universidades, institutos 
tecnológicos e empresas; o estímulo à participação de institutos de ciência e tecnologia no 
processo de inovação e o estímulo à inovação nas empresas” (FERNANDES, 2006, p. 28). 

A Lei nº 11.196/05 foi regulamentada pelo decreto nº 5.798/06, que permitiu que os 

incentivos fiscais da referida lei fossem usufruídos a partir de 1º de janeiro de 2006. 

Posteriormente houve uma pequena ampliação dos incentivos fiscais pela Lei nº 11.774/08 

artigo 4. O Decreto nº 5.798/06 foi alterado pelo Decreto nº 6.909/09. 

A Receita Federal do Brasil (RFB) disciplinou a utilização dos incentivos fiscais relativos às 

atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica mediante a IN 

(Instrução Normativa) nº 1.187, de 29 de agosto de 2011. 
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2.1.3 Incentivos fiscais para a inovação tecnológica no Brasil 

Por meio do Decreto nº 5.798/06 inciso I do artigo 2 foi definida a inovação tecnológica 

como: 

A concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas 
funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e 
efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado. 

No mesmo artigo no inciso II são relacionadas as atividades relativas à pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico como: 

a) pesquisa básica dirigida: os trabalhos executados com o objetivo de adquirir conhecimentos 
quanto à compreensão de novos fenômenos, com vistas ao desenvolvimento de produtos, 
processos ou sistemas inovadores; 
b) pesquisa aplicada: os trabalhos executados com o objetivo de adquirir novos conhecimentos, 
com vistas ao desenvolvimento ou aprimoramento de produtos, processos e sistemas; 
c) desenvolvimento experimental: os trabalhos sistemáticos delineados a partir de conhecimentos 
pré-existentes, visando à comprovação ou demonstração da viabilidade técnica ou funcional de 
novos produtos, processos, sistemas e serviços ou, ainda, um evidente aperfeiçoamento dos já 
produzidos ou estabelecidos; 
d) tecnologia industrial básica: aquelas tais como a aferição e calibração de máquinas e 
equipamentos, o projeto e a confecção de instrumentos de medida específicos, a certificação de 
conformidade, inclusive os ensaios correspondentes, a normalização ou a documentação técnica 
gerada e o patenteamento do produto ou processo desenvolvido; e 
e) serviços de apoio técnico: aqueles que sejam indispensáveis à implantação e à manutenção das 
instalações ou dos equipamentos destinados, exclusivamente, à execução de projetos de pesquisa, 
desenvolvimento ou inovação tecnológica, bem como à capacitação dos recursos humanos a eles 
dedicados. 

 

A seguir, são apresentados os incentivos fiscais que constam da Lei nº 11.196/05 e que foram 

disciplinados e normatizados em diversos diplomas legais já citados. Para cada um dos 

incentivos é mencionada a sua base legal, o incentivo fiscal previsto, ou seja, em que ele 

consiste e qual o imposto ou contribuição que pode ser reduzido mediante a utilização dos 

incentivos fiscais e eventuais explicações necessárias para uma melhor compreensão: 

a)  Dedução com os dispêndios com inovação tecnológica (inciso I, artigo 17). Dedução 
para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL de todos os dispêndios 
relacionados com inovação tecnológica inclusive aqueles relacionados com 
universidades, instituição de pesquisa ou inventor independente, desde que  a empresa 
fique com o risco empresarial, a gestão e o controle da utilização dos resultados. De 
forma geral, essa permissão já constava do Regulamento do Imposto de Renda em seus 
artigos 325 e 349. 

 
b) Redução do IPI (inciso II, artigo 17). Redução de 50% do IPI nas aquisições sobre 

equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, bem como acessórios sobressalentes 
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e ferramentas que acompanhem esses bens destinados à pesquisa e ao desenvolvimento 
tecnológico. 

 
c) Depreciação Acelerada (inciso III, artigo 17, alterado pela Lei nº 11.774 de 17 de 

setembro de 2008). Depreciação integral, no próprio ano da aquisição, de máquinas, 
equipamentos, aparelhos e instrumentos, novos, destinados à utilização nas atividades 
de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, para efeito de 
apuração do IRPJ e da CSLL. 

d) Amortização Acelerada (inciso IV, artigo 17). Amortização acelerada, mediante 
dedução como custo ou despesa operacional, no período de apuração em que forem 
efetuados, dos dispêndios relativos à aquisição de bens intangíveis, vinculados 
exclusivamente às atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação 
tecnológica, classificáveis no ativo diferido, para efeito de apuração do IRPJ. 

e) Crédito do imposto sobre a renda retido na fonte (inciso V, artigo 17). Manutenção 
como crédito, com direito a compensação em outros impostos,  do imposto de renda 
retido na fonte incidente sobre os valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários 
residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou 
científica e de serviços especializados, previstos em contratos de transferência de 
tecnologia averbados ou registrados nos termos da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. 
Esse incentivo dependia de regulamentação que nunca foi realizada e acabou por ser 
revogado pela Lei nº 12.350/10, não tendo, portanto, nunca produzido qualquer efeito 
prático. 

f) Exclusão adicional dos dispêndios com inovação tecnológica (artigo 19). Exclusão 
adicional do lucro líquido na determinação da base do Lucro Real para fins de cálculo 
do IRPJ e da CSLL realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e 
desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis como despesa pela legislação 
do IRPJ. Essa exclusão pode chegar a 80% dos dispêndios caso exista um incremento de 
pesquisadores. Através do Decreto nº 5.798/06 foi estabelecido que no caso de 
incremento de pesquisadores em relação ao ano anterior de até 5%, a exclusão adicional 
será de 70%. Caso esse incremento supere 5%, a exclusão passará a ser de 80%. Ainda 
desse artigo consta um incentivo adicional de 20% na determinação da base do lucro 
real no caso de dispêndios realizados com inovação tecnológica em que tenham sido 
concedidas patentes ou cultivar registrado. Neste caso a dedução adicional seria de 
100% do valor do dispêndio. Note-se que todas essas deduções estão limitadas ao valor 
do lucro real e da base de cálculo da CSLL, não sendo permitido o aproveitamento em 
períodos posteriores. Esse tipo de mecanismo é denominado ‘tax allowance’ e segundo 
Negri et al, “consiste na dedução – para efeito de determinação da base de cálculo do 

IR incidente sobre o lucro das empresas – de um valor superior ao efetivamente 

despendido pela empresa em suas atividades de P&D” (2008, p. 156). 
 

g) Depreciação e amortização aceleradas quando da conclusão de pesquisas (artigo 19). Os 
dispêndios incorridos em instalações fixas e na aquisição de aparelhos, máquinas e 
equipamentos, destinados à utilização em projetos de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico, metrologia, normalização técnica e avaliação da conformidade, aplicáveis a 
produtos, processos, sistemas e pessoal, procedimentos de autorização de registros, 
licenças, homologações e suas formas correlatas, bem como relativos a procedimentos 
de proteção de propriedade intelectual, poderão ser depreciados ou amortizados na 
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forma da legislação vigente, podendo o saldo não-depreciado ou não-amortizado ser 
excluído na determinação do lucro real no período de apuração em que for concluída 
sua utilização. 

h) Subvenção (artigo 21). A União por meio de agências de fomento poderá subvencionar 
o valor pago a mestres e doutores que se dediquem às atividades de inovação 
tecnológica em empresas que estejam em território brasileiro. Conforme o texto legal da 
MP 252, essa subvenção pode chegar a 50%. 

i) Dedução adicional para atividades de informática (artigo 21). A pessoa jurídica que se 
aproveitar dos incentivos da lei de informática ou da Zona Franca de Manaus, 
relativamente às atividades de informática e automação, poderá deduzir, para efeito de 
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, o valor correspondente a até 160% 
(cento e sessenta por cento) dos dispêndios realizados no período de apuração com 
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica. Esse incentivo foi 
incluído pela Lei º 11.774/08. Essa  dedução  poderá chegar a até 180% (cento e oitenta 
por cento) dos dispêndios em função do número de empregados pesquisadores 
contratados pela pessoa jurídica.  

As principais alterações introduzidas pelos novos diplomas legais iniciados com a Lei nº  

11.196/05 foram assim definidas por Negri et al (2008, p. 183): 

A estrutura de incentivos definida pela Lei nº 11.96/05 distingue-se, antes de mais nada, daquela 
delineada pela Lei nº 8.661/1993, no início da década de 1990, por ampliar o foco dos benefícios 
concedidos [...]. A nova estrutura contempla qualquer empresa engajada na realização de 
atividades de P&D. 

Do ponto de vista dos instrumentos adotados, a principal modificação introduzida pela Lei nº 
11.196/2005, em comparação à legislação precedente, é a substituição do crédito tributários 
previsto pela Lei nº 8.661/1993 (dedução do IR devido, até o limite de 4% do referido imposto, de 
valor equivalente à aplicação de alíquota cabível do IR à soma dos dispêndios, em atividade de 
pesquisa e de desenvolvimento tecnológico) por um tax allowance (exclusão do lucro líquido na 
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL), de valor corresponde a até 160% da 
soma dos dispêndios realizados no período de apuração” . 

2.1.4 Registro, controle e mensuração contábil dos incentivos fiscais de inovação 

tecnológica 

Nesse tópico serão mencionadas as implicações contábeis de registro, controle e mensuração 

para as empresas que usufruem dos incentivos fiscais de inovação tecnológica pois, além dos 

procedimentos contábeis que visam a garantir uma adequada representação da situação 

patrimonial, são diversas as regras estabelecidas na legislação fiscal que as empresas devem 

seguir, e que deixam clara a importância da contabilidade no registro, controle e mensuração 

contábil desses incentivos.  
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A finalidade dessa abordagem é demonstrar que para a decisão quanto à adesão aos  

incentivos fiscais objetos desta tese é necessária a utilização, de forma inequívoca, de 

informações contábeis, tendo em vista o estabelecido pela própria legislação.  

Conforme determinado na IN RFB nº 1.187/11 em seu artigo 3º, para a utilização dos 

incentivos as empresas devem elaborar projeto de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de 

inovação tecnológica, com controle analítico dos custos e despesas integrantes para cada 

projeto incentivado. Ademais, na mesma instrução, em seu artigo 18, fica determinado que os 

dispêndios e pagamentos devam ser controlados contabilmente em contas específicas.  

Esses dois controles estabelecidos pela IN, ou seja, controle analítico de custos e despesas por 

projeto e segregação em contas contábeis são especialmente importantes para o registro e 

controle da dedução do IRPJ e CSLL e a respectiva  exclusão adicional dos dispêndios com 

inovação tecnológica,  tratados nos itens 1º e 6º do tópico anterior.  

A mensuração de todos esses registros também é feita por meio da contabilidade, uma vez que 

os valores com os dispêndios com inovação tecnológica se encontram nos registros contábeis. 

O capítulo III da referida IN trata de depreciação e amortização aceleradas. Nesse caso há um 

registro no LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real) do valor total do bem ou direito a ser 

depreciado, reduzindo a base de cálculo do IRPJ e da CS. Na contabilidade registra-se a 

depreciação normal do bem com o decorrer do tempo, sendo que o valor que superar o custo 

de aquisição deve ser adicionado ao lucro líquido no LALUR, no período em que esse fato 

ocorrer. 

Na depreciação e amortização aceleradas existe ainda a necessidade da contabilização do 

IRPJ e da CSLL diferidos por se tratar de uma dedução de natureza temporária. (IUDICIBUS 

et al, 2010, p. 324). 

Na subvenção governamental os valores recebidos devem ser considerados como receita ao 

longo do período no qual esta será confrontada com a despesa que se pretende compensar 

(CPC, 07 2012). 

Verifica-se, portanto, que a adesão aos incentivos fiscais de inovação tecnológica têm uma 

significativa repercussão nos registros e controles contábeis, entretanto isso não implica 
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afirmar que o resultado contábil ficará distorcido ou que a contabilidade não poderá seguir os 

padrões técnicos desejados, isso porque, a partir da adoção do Regime Tributário de 

Transição (RTT): 

[...] o Governo Federal genuinamente deu o maior dos saltos, porque passou a separar a 
Contabilidade para fins informacionais, societários, de divulgação do que ocorre com a empresas 
para o mundo exterior (credores, investidores, sindicatos e tantos outros interessados), da 
contabilidade para fins tributários. (IUDICIBUS, 2010, p. 318). 

2.1.5 Utilização da informação contábil na adesão dos incentivos fiscais de inovação 

tecnológica 

A importância do  papel da informação como uma vantagem competitiva tem sido cada vez 

mais ressaltada no contexto de um universo empresarial em que estão inseridas as empresas 

atualmente e no qual a concorrência entre organizações é cada vez mais acirrada. A 

informação tornou-se um recurso imprescindível para as empresas (GOLDRATT, 1991). 

Evidentemente nas organizações as informações têm origem em  uma multiplicidade de fontes 

e são diversas as formas como essas informações são empregadas. Dentre essas várias fontes, 

a contabilidade tem um papel de destaque como produtora de informações.  

A literatura, a respeito dos sistemas de informações relacionados à contabilidade apresenta 

termos como ‘sistema de informação contábil’, ‘sistema de informação gerencial’ e 

‘contabilidade gerencial’, os quais são usados de forma indistinta, sem que exista um 

consenso sobre a definição conceitual de cada um e, portanto, sem limites claros da área 

abrangida por cada termo.  

De outro lado, existe unanimidade em afirmar que o sistema de informação contábil ou 

qualquer outro termo semelhante que lhe seja atribuído tem como finalidade o fornecimento 

de informações para a tomada de decisão. Veja-se, por exemplo o conceito apresentado por 

Horngren et al (2004, p. 4): 

A contabilidade gerencial refere-se à informação contábil desenvolvida para gestores dentro de 
uma organização, ou seja, é o processo de identificar, mensurar, acumular, analisar, preparar, 
interpretar e comunicar informações que auxiliem os gestores a atingir seus objetivos 
organizacionais . 
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O principal objetivo do sistema contábil é elaborar um conjunto de informações adequadas e 

relevantes que possam auxiliar e  suportar a tomada de decisão (BEUREN, 1998). Dentre 

aqueles que devem se utilizar desse tipo de informação estão os gestores da empresa pois, 

segundo  Guerreiro (1992), eles representam um tipo diferenciado de usuário da informação 

contábil, já que necessitam dela para uma adequada tomada de decisão. Verifica-se, portanto, 

que as informações contábeis podem se transformar em um instrumento importante de apoio 

às decisões empresarias.  

No que se refere à adesão aos incentivos fiscais de inovação tecnológica, as informações 

contábeis podem ser utilizadas das seguintes formas: 

a)  Na fase de planejamento da utilização do incentivo 

-  Informações fiscais: informações gerais sobre a possibilidade de utilização do 

incentivo ; 

-  Regularidade fiscal: verificação se a empresa se encontra em situação regular perante 

o fisco, uma vez que, a ausência de regularidade fiscal é condição impeditiva de 

utilização dos incentivos (IN nº 11.187/11, artigo 19) ; 

-  Projeção de resultados: como as maiores reduções da carga tributária são obtidas em 

relação ao IRPJ e a CS e esse incentivo somente pode ser utilizado se a empresa tiver 

lucro no período-base de apuração, é necessário que a empresa faça uma projeção de 

seus resultados a fim de determinar se deve iniciar os trabalhos para a obtenção do 

incentivo. No caso de empresas com opção pelo lucro trimestral, ou seja, que têm um 

período de apuração dos impostos sobre o lucro trimestralmente, essa projeção deve ser 

realizada anteriormente ao início de cada trimestre. Para as empresas que apuram seu 

lucro anualmente a projeção deve ser feita no início do período-base, mas o 

aproveitamento pode ser feito no decorrer do ano, considerando-se que muitas vezes 

essas empresas elaboraram balanços para suspensão ou redução dos pagamentos.  

b) Na aplicação do incentivo fiscal 

- Identificação dos dispêndios: informações relativas aos dispêndios considerados como 

despesa pela legislação do Imposto de Renda, de forma que seja possível verificar se 

eles são relacionados às atividades empresariais enquadradas como inovativas nos 
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termos da lei; 

-  Segregação em contas-contábeis: informações sobre os dispêndios efetivamente 

utilizados nos incentivos fiscais para a segregação em contas-contábeis 

individualizadas; 

-  Avaliação dos riscos fiscais: informações que possibilitem avaliar a existência de 

riscos fiscais na adesão aos incentivos, inclusive em relação a interpretações 

conflitantes existentes na legislação. Isso decorre do fato que, como para a maioria dos 

incentivos fiscais não há uma aprovação prévia por parte do governo que autorize a 

adesão, esses estão sempre sujeitos a uma verificação posterior que pode implicar em 

penalidades por parte da fiscalização; 

-  Informações para registro das operações: registros dos dispêndios, da depreciação 

acelerada e de outras informações no LALUR, registro nos livros contábeis dos 

impostos apurados, incluindo a dedução obtida com o incentivo e registro de outros 

ganhos como, por exemplo, com o IPI. 

c)  Na avaliação do resultado do incentivo 

-  Comparação entre o custo de implantação dos projetos e o resultado esperado: a 

apuração dos projetos e respectivos dispêndios realizados pela empresa que pode gozar 

dos incentivos exige muitas vezes um trabalho significativo por parte do pessoal das 

áreas de Engenharia, Pesquisa e Desenvolvimento e Tecnologia, assim, após concluídos 

os trabalhos para obtenção dos incentivos e determinados os valores de redução dos 

impostos, é necessário que seja verificado se o esforço realizado pela empresa foi 

compensado pela diminuição da carga tributária, se as metas propostas foram atingidas 

e se foi feita a identificação de eventuais riscos fiscais. 

2.2 Teoria da contingência 

Um trabalho científico deve procurar analisar e explicar a realidade. Essa explicação, segundo 

Martins (2007), deve estar suportada por uma teoria que se constitui no pólo teórico. A 

pesquisa do presente trabalho é suportada pelas proposições da teoria da  contingência, a qual, 

conforme pode ser observado, tem sido utilizada em diversos estudos com o objetivo de 
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proporcionar um melhor entendimento sobre os fatores que influenciam os sistemas de 

contabilidade gerencial nas organizações. 

2.2.1 Conceitos gerais 

Segundo Martins (2007, p. 27), o termo ‘teoria’ tem sido empregado de muitas maneiras e de 

modos distintos, de tal forma que muitas vezes se apresentam sentidos ambíguos e até mesmo 

contraditórios.  Citando Kerlinger, o mesmo autor (2007, p. 28) apresenta a seguinte definição 

de teoria: 

Uma teoria é um conjunto de constructos (conceitos), definições e proposições relacionadas entre 
si, que apresentam uma visão sistemática de fenômenos especificando relações entre variáveis, 
com a finalidade de explicar e prever fenômenos da realidade. 

Guerra (2007, p. 13 a 23) analisa o surgimento da teoria da contingência, contrapondo-a a 

teorias anteriores como a teoria da administração científica de Frederick Taylor, à teoria 

clássica de Henri Fayol e à teoria da burocracia de Max Weber. Os novos conceitos que 

suportam a teoria da contingência estão relacionados à importância dada ao ambiente externo 

e à negação de que exista uma forma ideal de organização aplicável a qualquer empresa, 

sendo esse conceito conhecido como One Best Way.  

Essas duas críticas levaram ao surgimento da abordagem sistêmica que deu origem à teoria da 

contingência. A Ilustração 4, representa os conceitos que suportam a teoria da contingência. 
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Ilustração 4 – Surgimento da teoria da contingência 

FONTE: Guerra. 2007, p. 21 

Morgan (1996, p. 53), citado por  Guerra (2007, p. 21)  resume os conceitos básicos  da teoria 

da contingência da seguinte forma: 

- Organizações são sistemas abertos que necessitam de cuidados da administração para satisfazer e 
equilibrar necessidades internas, assim como adaptar-se a circunstâncias ambientais. 

- Não existe a melhor forma de organizar. A forma adequada depende do tipo de tarefa ou do 
ambiente dentro do qual se está lidando. 

- A administração deve estar preocupada acima de tudo em atingir ‘boas’ medidas. Diferentes 
enfoques em administração devem ser necessários para desempenhar diferentes atividades dentro 
da mesma organização e tipos bem diferentes ou ‘espécies’ de organizações são necessários em 
diferentes tipos de ambientes. 

Ainda, segundo Guerra (2007, p. 22), na teoria da contingência as variáveis consideradas são: 

Variáveis independentes, que são os fatores situacionais que incluem o ambiente externo e a 

tecnologia, sendo assim consideradas porque a organização não exerce qualquer forma de 

influência sobre elas, reagindo apenas às suas alterações.  
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Variáveis dependentes ou intervenientes: que incluem fatores internos ou organizacionais, 

como a estratégia, a estrutura organizacional, tamanho, cultura e sistema de contabilidade 

gerencial sobre os quais a organização tem um controle significativo. 

Cabe notar, entretanto, que as organizações não obrigatoriamente reagem às mudanças do 

ambiente e da tecnologia e que os fatores internos ou organizacionais se influenciam 

mutuamente e, dessa forma, não podem ser considerados apenas como variáveis dependentes. 

Em vista da necessidade da adaptação da organização ao ambiente, um conceito importante na 

teoria da contingência é o de adequação (também denominado de ajuste, encaixe ou 

associação). É esse conceito que procura demonstrar a relação entre a organização e o 

ambiente externo, de tal forma que o sucesso da organização depende dessa adequação. 

Assim, segundo Kast e Rosenzweig (1976, apud CHIAVENATO, 2003, p. 501), a teoria da 

contingência tem o seu foco principal na análise dos sistemas organizacionais e gerenciais.  

Fagundes (2009, p. 3) apresenta diversos trabalhos que contribuíram para a construção da teoria 

da contingência, como: 

[...] Woodward (1958, 1965) que tratou da tecnologia como fator de contingência; Burns e Stalker 
(1960) que estudaram o ambiente externo – mecânico e orgânico; Chandler (1962) que relacionou 
a estratégia e a estrutura; Lawrence e Lorsch (1967) que pesquisaram sobre ambiente e estrutura; 
Perrow (1976) que tratou da tecnologia e a estrutura, e, mais recentemente, Chenhall (2003) que 
fez uma revisão sobre estudos utilizando esta teoria desde 1980, ressaltando a urgência de futuros 
trabalhos a serem desenvolvidos com abordagem qualitativa; Tilema (2005), Aguiar e Frezatti 
(2007) e Cadez (2007) estudaram fatores de contingência relacionando sistemas contábeis e Chen 
(2008) tratou efeitos dos fatores de contingência nas questões orçamentárias. 

Molinari e Guerreiro (2004, p. 3 a 5) relacionam diversos estudos que se basearam na teoria 

da contingência aplicada à contabilidade, como ética, controles internos, análise ambiental, 

processo de tomada de decisões, tecnologia da informação, administração pública, 

contabilidade internacional, avaliação de performance, concluindo que a teoria da 

contingência:    

[...] pode ser utilizada em diversas áreas de estudo da gestão empresarial, pois uma contingência 
representa uma circunstância do ambiente externo à qual a organização precisa se adaptar para 
garantir sua continuidade e atingir seus objetivos. 
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2.2.2 Teoria da contingência aplicada à contabilidade gerencial 

Guerra (2007, p. 34 a 36) descreve as aplicações dos conceitos da teoria da contingência à 

contabilidade gerencial. De acordo com esse pesquisador, a evolução desses estudos ocorreu 

de forma semelhante às análises organizacionais citadas no item anterior. 

Frezatti, (2007, p. 2), apresenta semelhante evolução: 

Em especial, a adoção da abordagem contingencial para o estudo da Contabilidade Gerencial, em 
meados da década de 70, representou um avanço em relação à perspectiva neoclássica vigente até 
então. Sua premissa básica é a de que não há um sistema contábil universalmente apropriado que 
possa ser igualmente aplicado a todas as organizações em todas as circunstâncias, assim, a 
abordagem contingencial deveria identificar aspectos específicos do sistema contábil associado 
com certas circunstâncias identificadas e demonstrar um matching apropriado. 

Dessa forma, as teorias contábeis que inicialmente eram baseadas exclusivamente na teoria 

econômica passaram a incluir aspectos sociais e psicológicos. De igual modo, houve uma 

evolução na pesquisa contábil que migrou de uma metodologia normativa para a positiva. 

Essa por meio do seu empirismo acabou por levar à compreensão de que um sistema gerencial 

contábil, ainda que estivesse bem estruturado e organizado não teria a mesma eficiência em 

todos os casos devido às situações contextuais e ambientais não serem as mesmas para todas 

as organizações. 
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Molinari e Guerreiro (2004, p. 2) também discorrem sobre a evolução da pesquisa contábil:  

Até a década de 1960, a teoria contábil é, predominantemente, desenvolvida de acordo com o 
paradigma normativo, ou seja, determina como a realidade deveria ser, ao invés de buscar 
explicações para determinados fenômenos da contabilidade, como sugere o paradigma positivo. O 
caráter normativo da contabilidade pode ser comprovado pela existência de organismos como: 
International Accounting Standards Board (IASB), Financial Accounting Standards Board (FASB) 
e Conselho Federal de Contabilidade (CFC). O paradigma positivo surge, na pesquisa contábil, 
com o desenvolvimento de modelos econométricos e estatísticos na pesquisa da contabilidade 
financeira e de mercados de capitais.  

Guerra (2007 p. 35)  relata como as pesquisas contábeis foram aplicadas a partir dos conceitos 

da teoria da contingência: 

[...] percebe-se, dessa forma, a mudança do objetivo principal das pesquisas contábeis em relação 
aos estudos originais. Enquanto os primeiros trabalhos buscavam entender com a estrutura 
organizacional deveria ser arquitetada diante dos fatores contingenciais (ambiente, tecnologia, 
estratégia etc.), as pesquisas contábeis começaram a estudar como o sistema de informações 
gerenciais deveria ser moldado diante dos diferentes fatores contingenciais (ambiente, tecnologia, 
estratégia e estrutura organizacional). De certa forma, a variável dependente estrutura 
organizacional passou a ser vista como uma variável interveniente que, em conjunto com as 
demais (ambiente, tecnologia e estratégia), passou a impactar a nova variável dependente: sistema 
de contabilidade gerencial. 

Evidentemente, os conceitos da teoria da contingência não são isentos de críticas e algumas 

são relacionadas à aplicação nos estudos da contabilidade gerencial, sendo duas as principais.  

A primeira delas refere-se ao fato de que as pesquisas contingenciais não realizam uma 

análise temporal, limitando os estudos a um curto período de tempo denominado cross-

sectional. Frezatti (2007, p. 2) descreve essa deficiência da seguinte forma: 

[...] geralmente, os estudos cross-sectional tendem a associar fatores contingentes a características 
do sistema de contabilidade gerencial em um determinado momento do tempo, para um grande 
número de empresas, o que possibilita o uso de métodos estatísticos e, consequentemente, a 
tentativa de generalização dos achados. 

Outra crítica também relatada por Frezatti refere-se a que a maior parte dos estudos 

contingenciais tem um conjunto restrito de variáveis, sem relação com o desempenho 

organizacional.   

Apesar das referidas críticas poderem se constituir em restrições a este trabalho de pesquisa, o 

fato de os incentivos fiscais de inovação tecnológica serem recentes, como já comentado 

anteriormente, faz com que, ao menos nesse momento, a existência de uma cross-sectional 

temporal não traga prejuízos para a análise. Fica, ainda, claro ser uma tarefa importante 
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determinar quais os fatores e as respectivas variáveis que determinam a  utilização do sistema 

de informações contábeis, o que será detalhado adiante. 

2.2.3 Teoria da contingência e tomada de decisão  

Como visto anteriormente, os conceitos decorrentes da teoria da contingência têm sido 

aplicados em diversos estudos e pesquisas, tanto no que se refere ao campo da administração 

como da contabilidade. 

Um desses estudos desenvolvidos por Trater e Hoy (1998) relaciona a teoria da contingência à 

tomada de decisão. Segundo os autores, diversos fatores sistêmicos empresariais influenciam 

na forma como as decisões são tomadas pelos gestores. 

Os autores relacionam seis modelos de decisão, de acordo com as circunstâncias nas quais as 

decisões devem ser tomadas (TRATER; HOY, 1998, p. 225). A fim de não prejudicar o 

entendimento sobre o conceito de cada modelo, optamos por não traduzir o nome atribuído 

pelos autores. Uma sumária descrição de cada um desses modelos é apresentada a seguir: 

a) Classical: trata-se do modelo clássico de decisão. É aplicado quando os problemas são 
específicos e as informações são completas. Esse modelo tem como base a teoria 
econômica clássica aplicável aos casos em que existem objetivos organizacionais claros, 
informação completa e capacidade cognitiva para analisar o problema. Conforme os 
autores há uma série sequencial de seis passos no processo de tomada de decisão: 

(1) Identificar o problema: determinar discrepâncias entre realidade e os resultados desejados; 
(2) Diagnosticar o problema: coletar e analisar informações que explicam a natureza do problema; 
(3) Definir as alternativas: desenvolver todas as opções que são potenciais soluções; 
(4) Examinar as consequências: antecipar os prováveis efeitos de cada alternativa; 
(5) Tomar a decisão: avaliar e escolher a melhor alternativa, o que maximiza as metas e objetivos; 
(6) Executar a decisão: implementar a decisão (TRATER; HOY, 1998, p. 212). 

Os autores apresentam significativas restrições a esse modelo, resumindo-o conceitualmente 

da seguinte forma: 

O objetivo principal do modelo clássico é o de encontrar a melhor solução, o que é mais fácil de 
dizer do que fazer. Os tomadores de decisão quase nunca têm acesso a toda a informação relevante 
nem podem conhecer todas as possíveis alternativas e  antecipar todas as consequências. O modelo 
clássico é um ideal, em vez de uma descrição de como se processam as tomadas de decisão. 
(TRATER; HOY, 1998, p. 213)  

b)  Administrative: procura apresentar um lado mais realista para o modelo clássico. Ele 
considera que a racionalidade na decisão é necessariamente limitada pelo conhecimento 
humano que nunca é completo, pela existência de um número grande de opções de 
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consequências imprevisíveis e de incertezas, as quais são agravadas por preconceitos e 
diferentes concepções dos objetivos dos administradores. Esse modelo introduzido por 
Herbert Simon é amplamente comentado na literatura que trata de modelos de decisão. 

Herbert Simon na década de 50 fez uma leitura destas divergências e dificuldades da abordagem 
racional e elaborou o estudo clássico que concluiu por uma racionalidade limitada dos indivíduos. 
Para ele os indivíduos possuem sim uma certa racionalidade, porém esta é limitada e as decisões 
relacionadas estão condicionadas a possibilidades e não a situações ótimas. Além disso, como o 
próprio nome diz, existe uma limitação clara da racionalidade humana. Isto se caracteriza por uma 
total impossibilidade de análise de todas as informações, alternativas e dimensões envolvidas no 
processo decisório, o que acarreta em uma inconsistência com a decisão ótima apregoada pela 
decisão ideal normativa. Sendo assim, a racionalidade se reduz a uma aceitação do razoável, onde 
as alternativas são selecionadas pelo critério de encaixe em algum sistema de valores. 
(BARREIROS 2008, p. 3) 

Uma diferença significativa entre esse modelo e o de otimização refere-se ao critério de 

decisão:  

O critério para uma boa decisão é o satisfatório e não necessariamente o melhor. Mas o que é uma 
decisão satisfatória? O tomador de decisão deve decidir anteriormente à decisão quais resultados 
são aceitáveis. Assim, após o diagnóstico das dificuldades, critérios para resultados satisfatórios 
devem ser definidos. (TRATER; HOY, 1998, p. 214) 

Assim, a diferença entre o modelo administrativo e o clássico refere-se mais a como os 

objetivos são definidos do que ao processo de como a decisão é tomada. No modelo clássico, 

os resultados esperados são definidos como um ideal a ser alcançado e no modelo 

administrativo, os resultados são relacionados a níveis de satisfação. 

 

c) Incremental: esse modelo é utilizado quando existe grande dificuldade em discernir as 
alternativas a serem utilizadas para que os objetivos possam ser atingidos. Isso ocorre 
nos casos em que é inviável a realização de previsões seguras. Nesse caso os gestores 
realizam pequenas mudanças avaliando em seguida seus resultados.   

Charles Lindblom descreveu pela primeira vez este modelo incremental de tomada de decisão 
como a ciência de procrastinação [...]. A estratégia incremental realiza comparações sucessivas das 
consequências de cada mudança incremental até que os tomadores de decisão estão confortáveis 
com uma escolha.  (TRATER; HOY, 1998 p. 215) 

Assim, nessa situação, os objetivos e alternativas aparecem simultaneamente e uma pequena 

gama de opções semelhantes à situação existente é considerada. As informações são 

incompletas, os resultados incertos e não há princípios orientadores. As estratégias são de 

curto prazo. 

O modelo incremental tem características muito diferentes dos modelos anteriores: 
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O quadro incremental possui uma série de características que o distinguem dos modelos satisficing 
e optimizing. Definição de objetivos e geração de alternativas não são separados. A priori os 
objetivos não orientam a análise. A direção não é fixada pelo processo e a complexidade dos 
problemas e os objetivos mudam de acordo com as decisões. (TRATER; HOY, 1998, p. 216) 

Dessa forma, no modelo de decisão incremental nem os objetivos nem as políticas são 

determinantes da ação. 

A validade de uma política é demonstrada, paralela e comparativamente, através de sua descrição e 
de políticas alternativas. A reflexão tem como centro de análise não a argumentação de quais 
objetivos estão sendo atingidos, mas a de que uma política é preferível a outra. A esfera de 
validação reside na concordância no plano propriamente político, não no plano dos valores e 
objetivos (GONTIJO. 2004, p. 20). 

 d) Mixed scanning (estratégia adaptativa):  nesse modelo a decisão é dirigida por uma 
política empresarial, uma mudança incremental e um número limitado de informações. 

Thomas (1984) apresenta esse modelo como sendo um intermediário entre os que realizam as 

avaliações nos planos políticos e aqueles voltados exclusivamente para modelos racionais. O 

mesmo autor (THOMAS, 1984, p. 14) coloca como objetivo de seu estudo “fazer um apelo 

para a adoção do ‘mixed scanning’ para futuras pesquisas no campo”.  

A política e a missão da empresa são, portanto, orientadores nas decisões. É uma estratégia 

que combina as regras do modelo racionalista com a flexibilidade do modelo incremental.  

De acordo com Trater e Hoy (1998, p. 217), esse modelo tem cinco características distintivas: 

(1) política organizacional direciona tentativas de decisões incrementais; 
(2) boas decisões são coerentes com a política; 
(3) as ações são experimentais, reversíveis, limitadas e, normalmente, estão próximas aos 
problemas; 
(4) incerteza e pouca informação são a regra e não a exceção, e 
(5) uma estratégia de adoção determina um curso de ação pela teoria de mixed e através de 
comparações e de experiências sucessivas. 

Nesse modelo, a política básica deve guiar até mesmo a menor das decisões em uma 

estratégia de adaptação. A maioria dos administradores são instados pela necessidade a tomar 

decisões com informação apenas parcial, pois eles não têm toda a informação de que 

precisam, e, ainda assim, eles devem agir. Isso não significa que eles procedem cegamente 

com os poucos ou inexistentes dados. Pelo contrário, eles agem deliberadamente não 

permanecendo imobilizados devido a informações parciais.  

Segundo os mesmos autores as etapas na decisão desse modelo são: 
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-  levantamento dos problemas; 

-  análise da dificuldade;  

-  adoção de um curso provisório como tentativa de solução; 

-  avaliação do resultado e, se algo falhar, alteração no curso tomado. 
 
e) Garbage can: aplicam-se para as decisões de caráter fortuito. Segundo TRATER e 

HOY (1998, p. 218): 

Este modelo é útil para compreender o que de outra forma pareceria ser completamente um 
comportamento irracional. No ‘garbage can’, as decisões não começam com um problema e 
terminam com uma solução, mas as decisões são um produto de uma trilha independente de 
eventos organizacionais que fortuitamente fluem juntos 

f) Political: aplicam-se para as decisões irracionais originarias de conflitos entre os 
objetivos da empresa e objetivos individuas, ou seja, das pessoas que compõem a 
empresa (TRATER; HOY 1998, p. 219). 

Trater e Hoy (1998) apresentam dois quadros que sumarizam de forma muita adequada, a 

parte teórica de seu estudo. 

O primeiro deles apresenta um resumo das principais características de cada um dos modelos 

de decisão: 

Quadro 1 - Comparação entre os modelos de decisão de Trater e Hoy 
Modelo de 
decisão 

Conjunto de 
objetivos 

Análise dos meios e dos 
fins 

Teste de uma boa 
decisão 

Princípios 
orientadores 

Classical 
Objetivos 
organizacionais  

Sempre existe 
Os melhores meios 
para obter o fim 

Teoria 

Admistrative 
Objetivos 
organizacionais  

Frequentemente existe 
mas pode haver 
mudanças 

Satisfação 
organizacional 

Teoria e 
experiência 

Incremental 
Objetivos e 
alternativas se 
confundem  

Não há analise dos 
meios e dos fins 

Consenso dos 
gestores  

Experiência e 
comparação 

Mixed scanning 
Princípios 
baseados em 
políticas 

Fins amplos e meios 
experimentais 

Satisfação 
organizacional 

Teoria, 
experiência e 
comparação 

Garbage can 
Objetivos 
emergem 
espontaneamente 

Meios e fins são 
independentes 

Consenso entre os 
participantes 

Mudança 

Political 

Objetivos 
emergem 
espontaneamente, 
mas são pessoais 

Pessoas determinam os 
meios 

Atingir objetivos 
pessoais 

Poder 

Fonte: adaptado de Trater e Hoy (1998, p. 221) 
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Outro quadro apresentado pelos mesmos autores, coerente com os princípios estabelecidos 

pela teoria da contingência, se refere às situações em que cada modelo de decisão deve ser 

aplicado. 

Quadro 2 - Situações empresariais e respectivo modelo de decisão 
Modelo Situações em que a decisão é tomada 

Classical Problemas específicos, informação completa 

Admistrative Informação incompleta, resultados definidos por 
satisfação 

Incremental Informações incompletas, decisões complexas, 
resultados incertos, falta de princípios orientadores, 
estratégias de curto prazo 

Mixed scanning Informação incompleta, decisões complexas, 
resultados incertos, existência de políticas 
orientadoras 

Garbage can Para entendimento de decisões fortuitas 

Political Para entendimento de decisões irracionais 

Fonte: Trater e Hoy (1998, p. 225) 

2.2.4 Aplicação dos modelos de decisão à adesão aos incentivos fiscais de inovação 

tecnológica 

A análise dos modelos apresentados aplicados à tomada de decisão no que se refere à adesão 

aos incentivos fiscais de inovação tecnológica deverá ser entendida mediante a utilização do 

modelo denominado mixed scanning, pois: 

-  As decisões são complexas, uma vez que envolvem um grande número de variáveis; 
-  As informações são incompletas, pois há dificuldade em definir de forma clara quais 

atividades e respectivos dispêndios podem ser incluídos para aproveitamento dos 
incentivos fiscais; 

-  Os resultados são considerados incertos, pois não existe uma prévia aprovação por parte 
do governo para aproveitamento. As empresas devem avaliar ainda o risco de uma 
eventual autuação por parte dos órgãos fiscalizadores, o que pode levar não só a 
empresa a deixar de aproveitar o incentivo fiscal como incorrer em significativo 
prejuízo; 

-  A incerteza em relação à atitude da fiscalização faz com que a decisão envolva a 
definição de uma política empresarial sobre os riscos a que a empresa está disposta a 
correr em relação à economia de tributos. 

O Quadro 3, apresenta as relações entre as etapas do modelo de decisão mixed scanning e a 

etapa correspondente na adesão aos incentivos fiscais de inovação tecnológica, assim como as 

informações contábeis, que são úteis para cada etapa da decisão, na adesão aos incentivos 

fiscais de inovação tecnológica, e que estão relacionadas no item 2.1.5 deste trabalho. 
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Quadro 3 - Relação entre as etapas de decisão do modelo mixed scanning e o processo de adesão aos 
incentivos fiscais de inovação tecnológica 

Etapa do processo de 
decisão (modelo 
mixed scanning) 

Etapa correspondente ao processo de 
decisão de adesão aos incentivos fiscais 
de inovação tecnológica 

Informações contábeis 

(item 2.1.5 deste trabalho) 

Levantamento dos 
problemas 

Identificação do incentivo fiscal. A 
empresa toma conhecimento da existência 
do incentivo. Concomitantemente à 
obtenção desse conhecimento são 
identificadas dificuldades e problemas que 
dificultam a imediata e rápida adesão aos 
incentivos.   

- Informações fiscais 

 

- Regularidade fiscal 

Análise da 
dificuldade 

Análise das dificuldades que existem na 
aplicação dos incentivos de inovação 
tecnológica. Trata-se de verificar como 
podem ser vencidos os problemas 
identificados na etapa anterior.  

- Regularidade fiscal 

 

- Projeção de resultados 

 

- Identificação dos dispêndios 

Adoção de um curso 
provisório como 
tentativa de solução 

Realizar um experimento para verificar se 
a adoção dos incentivos fiscais ocorre da 
maneira esperada. 

- Identificação dos dispêndios 

- Segregação em contas-contábeis 

- Avaliação dos riscos fiscais 

- Informação para registro das operações 

Avaliação do 
resultado 

Verificação se o experimento ocorreu da 
maneira como foi planejado, comparação 
entre aquilo que se esperava e o que foi 
obtido. Exemplo:se a relação custo x  
incentivo foi a esperada 

- Avaliação dos riscos fiscais 

- Comparação entre o custo da 
implantação dos projetos e o resultado 
desejado 

Possível alteração no 
curso tomado 

Inicio de um processo definitivo de   
adesão aos incentivos fiscais 

- Identificação dos dispêndios 

- Segregação das contas-contábeis 

- Avaliação dos riscos fiscais 

- Comparação entre o custo da 
implantação dos projetos e o resultado 
desejado 

Entretanto, não se pode descartar que, tendo em vista a ampla difusão no meio empresarial e 

mesmo mo meio acadêmico do modelo clássico de decisão, denominado pelos autores 

classical, de fato as decisões relativas à utilização dos incentivos de inovação sejam 

realizadas segundo esse modelo. 

De forma semelhante ao apresentado no Quadro 3, o Quadro 4 representa a relação entre as 

etapas existentes no modelo de decisão clássico e as informações contábeis. 
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Quadro 4 - Relação entre as etapas de decisão do modelo optimizing e o processo de decisão de adesão aos 
incentivos fiscais de inovação tecnológica 

Etapa do processo de 
decisão (modelo 
classical) 

Etapa correspondente do processo de 
decisão de adesão aos incentivos fiscais 
de inovação tecnológica 

Informações contábeis 

(item 2.1.5 deste trabalho) 

Identificar o problema 

Identificação do incentivo fiscal. A 
empresa toma conhecimento da 
existência do incentivo. 
Concomitantemente à obtenção desse 
conhecimento são identificadas 
dificuldades e problemas que  atrapalham 
a imediata e rápida adesão aos incentivos.   

- Informações fiscais 

- Regularidade fiscal 

Diagnóstico do 
problema 

Análise das dificuldades que existem na 
aplicação dos incentivos de inovação 
tecnológica. Trata-se de verificar como 
podem ser vencidos os problemas 
identificados na etapa anterior.  

- Regularidade fiscal 

 

- Projeção de resultados 

 

- Identificação dos dispêndios 

 

Definição de 
alternativas 

Verificar quais alternativas para a 
aplicação do incentivo. Basicamente elas 
se referem a uma escala em relação à 
adoção do incentivo que vai desde a 
adesão total dos incentivos até a sua não 
utilização  

- Informações fiscais 

 

- Identificação dos dispêndios 

 

Exame das 
consequências 

Exame de quais são as consequências da 
aplicação do incentivo.  

- Avaliação dos riscos fiscais 

Tomada de decisão 
Escolha da alternativa para a aplicação do 
incentivo 

- Avaliação dos riscos fiscais 

- Comparação entre o custo da 
implantação dos projetos e o resultado 
desejado 

Implantação da 
decisão 

Implementação do incentivo 

- Identificação dos dispêndios 

- Segregação das contas-contábeis 

- Avaliação dos riscos fiscais 

- Comparação entre o custo da 
implantação dos projetos e o resultado 
desejado 

 

Em vista da possibilidade da utilização desses dois modelos diferentes para a tomada de 

decisão na adesão aos incentivos fiscais de inovação tecnológica, no questionário utilizado 

para a coleta de dados foi incluída uma alternativa para o respondente indicar qual dos dois 

modelos de decisão é utilizado.   
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2.3 Fatores que podem influenciar o uso da informação contábil 

Nesse tópico, a partir dos conceitos apresentados anteriormente sobre a teoria da 

contingência, que atribui importância significativa aos aspectos ambientais e contextuais, 

serão identificados quais os fatores ambientais, estruturais e os atributos da informação 

contábil que, de acordo com os estudos e pesquisas já realizadas, podem induzir ou inibir a 

utilização da informação contábil, constituindo a base para a realização da pesquisa de campo 

deste trabalho. 

Cabe aqui ressaltar que não se trata de indicar fatores que pudessem evidenciar se os 

incentivos governamentais para desenvolvimento de P & D produziram o resultado desejado 

como, por exemplo, no estudo realizado por Calzolaio (2011, p. 118), que procurou identificar 

se as empresas que se utilizaram dos incentivos fiscais da “lei do bem” incrementaram suas 

atividades inovativas.  

2.3.1 Estudos correlacionados 

Apesar de não ter sido identificado nenhum estudo específico que procurasse verificar quais 

os fatores indutores e inibidores que influenciam a utilização da informação contábil com 

relação à adesão a incentivos fiscais,  alguns estudos foram desenvolvidos recentemente em 

áreas correlatas, considerando a realidade das empresas brasileiras e incluindo pesquisas 

internacionais que se utilizaram da teoria da contingência. Apresentam-se a seguir alguns 

desses estudos que mais se aproximam do escopo da pesquisa deste trabalho. 

2.3.1.1 Fatores condicionantes da gestão de custos interorganizacionais na cadeia de 

valor de hospitais privados no Brasil: uma abordagem à luz da Teoria da 

Contingência – Tese de Doutorado, Reinaldo Rodrigues Camacho, 2010 

A tese tem como objetivo investigar e identificar fatores que favorecem ou inibem a prática da 

Gestão de Custos Interorganizacionais (CGI) por parte de hospitais privados no Brasil e 

também utiliza como referência teórica a teoria da contingência. No trabalho são apresentados 

os fatores contingenciais que impactam no sistema de informações gerenciais com a 

respectiva hipótese de como ocorre esse impacto. Essas hipóteses estão relacionadas a seguir 

(CAMACHO, 2010, p. 73 a 77): 
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a) Complexidade do sistema de informação: empresas com operações complexas utilizam 
sistemas contábeis mais complexos. 

b)  Porte: empresas maiores utilizam sistemas mais complexos. 
c)  Natureza privada ou pública ou fins lucrativos ou não: hospitais públicos e empresas 

não lucrativas têm menos interesse de controlar os custos. 
d)  Maior concorrência: quanto maior a concorrência mais detalhado é o sistema de custo. 

2.3.1.2 Arranjos entre fatores situacionais e sistema de contabilidade gerencial 

(SCG) sob a ótica da teoria da contingência – Dissertação de Mestrado, 

Almir Rogério Guerra, 2007 

O objetivo da dissertação, que como informado no próprio título do trabalho utiliza como 

referencial teórico a teoria da contingência, é identificar e analisar os arranjos promovidos 

pelo encaixe existente entre os fatores ambientais e organizacionais nas maiores empresas 

atuantes no mercado brasileiro. O termo ‘encaixe’ é utilizado no sentido de adaptação. Os 

fatores empregados para analisar esse encaixe são: ambiente e tecnologia, considerados 

atributos externos e estratégia, estrutura organizacional e atributos do Sistema Contábil de 

Gestão (SCG), considerados atributos internos.  

Como fatores ambientais o autor relaciona três variáveis: dinamismo, heterogeneidade e 

hostilidade (GUERRA, 2007, p. 59 a 61) 

-  O dinamismo está relacionado com o fato de um ambiente poder ser estável ou não. No 
ambiente estável as preferências dos consumidores são previsíveis e a tecnologia sofre poucas 
alterações. À medida que o ambiente não é estável as previsões se tornam mais difíceis e a 
tecnologia sofre muitas alterações. 

-  Heterogeneidade ocorre em termos de características dos consumidores, quanto mais as 
características forem diferenciadas menos o ambiente será heterogêneo. 

-  Hostilidade reflete a atitude ameaçadora dos concorrentes ou de regulamentações 
governamentais ou, ainda, dificuldades de crédito. 

Os atributos do SCG considerados pelo autor são (p. 69 a 72): 

-  Seleção de informação: refere-se aos instrumentos utilizados no SCG, que são divididos em 
dois grandes grupos (instrumentos gerenciais contemporâneos e instrumentos gerenciais 
tradicionais). 

Como instrumentos contemporâneos o autor elenca os seguintes: custeio-alvo, relatórios de 
controle de qualidade, ABC/ABM, (Activity Based Costing e Actitvity based Management), EVA 
(Economic Value Added), BSC (Balanced Scorecard), análise de cenários para planejamento 
estratégico e indicadores de desempenho não-financeiros. Quanto mais esses instrumentos 
estiverem implantados mais será considerado um usuário de instrumentos contemporâneos.  

Como instrumentos tradicionais o autor elenca os seguintes:  demonstração de resultados mensais, 
custeio variável ou por absorção, orçamento não-participativo (diretoria impõe metas aos 
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gerentes), orçamento participativo (gerentes participam ativamente do planejamento). Quanto mais 
estiverem implantados estes instrumentos mais será considerado como um usuário de instrumentos 
tradicionais. 

-  Apresentação da informação: dividida em quatro elementos: escopo, tempestividade, níveis de 
agregação e integração entre atividades. 

O escopo é apresentado com três divisões:  

a)  Foco: o sistema é voltado para a parte interna ou externa da organização; 

b)  Quantificação: o sistema realiza mensuração apenas em termos financeiros ou inclui dados 
não-financeiros; 

c)  Horizonte temporal: as informações do sistema referem-se a fatos passados ou também futuros. 

A tempestividade consiste em relatar a informação quando solicitada ou reportá-la 
sistematicamente. 

O nível de agregação está relacionado à composição do somatório temporal e funcional, ou seja, 
esse elemento representa o nível em que a empresa consegue compactar informações sobre 
dimensões temporais e funcionais distintas. 

- Integração de atividades refere-se ao fato de que o sistema de informações consiga avaliar a 
influência de um departamento sobre o desempenho do outro. Quanto mais essa avaliação for 
possível mais a informação será integrada. 

2.3.1.3 Fatores determinantes do nível de disclosure voluntário de companhias 

abertas no Brasil – Tese de Doutorado, Fernando Dal-Ri Murcia, 2009 

O objetivo desse trabalho foi identificar os fatores que explicam o nível de disclosure 

voluntário de companhias abertas no Brasil. Apesar de os fatores não serem os relacionados 

com a utilização da informação contábil, é provável que fatores que implicam um disclosure 

voluntário também influenciem a utilização da informação contábil. 

O Quadro 5,  representa as hipóteses de fatores que interferem no nível de disclosure (1ª 

coluna) com as respectivas variáveis utilizadas para identificar esse nível (2ª coluna) e a 

respectiva fonte de dados utilizada (3ª coluna). 
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Quadro 5 - Fatores que influenciam no nível de disclosure voluntário de companhias abertas no Brasil 
Hipóteses Variáveis utilizadas Fonte de Dados 

I. Auditoria Empresa de auditoria – Big Four Maiores e Melhores - Exame 

II. Nível de Rentabilidade Retorno sobre o PL médio Maiores e Melhores - Exame 

III. Desempenho no mercado Q de Tobin Economática 

IV. Internacionalização ADRs Nível II e II  New York Stock Exchange 
(NYSE) 

V. Tamanho Receita Líquida Maiores e Melhores – Exame 

VI. Governança Corporativa Níveis diferenciados de GC Bovespa 

VII. Nível de Endividamento Passivo total sobre ativo total Maiores e Melhores – Exame 

VIII. Concentração de 
Controle 

% de ON do Acionista Principal IAN – Bovespa 

IX. Emissão de Ações Emissão de ações Comissão de Valores Imobiliários 

X. Oportunidade de 
Crescimento 

% Variação da Receita Liquida Maiores e Melhores – Exame 

XI. Setor Setor Elétrico Maiores e Melhores – Exame 

XII. Origem do Controle Estatal – privado Maiores e Melhores – Exame 

Fonte: Murcia, 2009, p. 108 

2.3.2 Qualidades da informação contábil 

Não há um padrão único na literatura técnica que avalie, de forma objetiva, a qualidade das 

informações contábeis (ALMEIDA, 2010). Também não é objetivo deste trabalho um estudo 

nesse sentido. A literatura contábil apresenta em diversos trabalhos uma relação entre a 

qualidade da informação contábil e a tomada de decisão. 

Por isso, os órgãos responsáveis pela emissão de pronunciamentos que compõem um determinado 
padrão contábil recomendam que as firmas produzam informações que atendam o maior número 
possível de usuários, como o próprio Pronuciamento da Estrutura Conceitual da Contabilidade 
(CPC) sugere no Brasil (ALMEIDA, 2010, p. 27). 

Constata-se, assim, que a qualidade da informação contábil pode estar diretamente 

relacionada com a sua utilização. Do ponto de vista do usuário a qualidade dessa informação, 

que varia de empresa para empresa, pode ser um fator indutor ou inibidor da utilização dela. 

Muitas são as classificações para a determinação das características da informação contábil. 

Neste trabalho optou-se por utilizar a classificação que é apresentada por Hendriksen (1999, 

p. 96) por meio de um quadro geral de dois grandes grupos: 

- Qualidades específicas de usuários: compreensibilidade; 
- Qualidades específicas de decisões: relevância e confiabilidade. 
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Ainda, segundo Hendriksen (1999, p. 97), a relevância da informação é obtida se a 

informação atender aos seguintes requisitos: 

- Valor preditivo: a informação deve auxiliar os usuários a prever corretamente eventos passados 
ou presentes; 
- Valor de feedback: a informação deve ter um papel importante em termos de confirmação ou 
correção de expectativas anteriores. 
-  Oportunidade: a informação deve estar disponível para quem deseja tomar uma decisão antes 
que se perca a capacidade de influir sobre ela. 

Em relação à confiabilidade Hendriksen (1999, p. 99 a 101) apresenta as seguintes 

características: 

-  Fidelidade de representação: consiste em que as informações contábeis representem fielmente 
o que pretendem representar; 
-  Neutralidade: não deve existir nenhum viés na informação contábil; 
-  Comparabilidade: a informação contábil deve permitir identificar semelhanças e diferenças em 
conjuntos de fenômenos econômicos. 

Além da reconhecida importância, a adoção da classificação das qualidades da informação 

contábil de Hendriksen decorre do fato de os conceitos por eles apresentados se tornarem 

conhecidos no Brasil devido à publicação em  livros didáticos.  

2.3.3 Legislação tributária 

Um fator ambiental que pode influenciar na utilização da informação contábil, sobretudo 

quando se trata de incentivos fiscais, é a própria legislação. As Leis 11.638/07 e 11.941/09 em 

seus artigos 37 e 38, regulamentadas pelos Pronunciamentos CPC (Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis), estabeleceram novos critérios contábeis de escrituração e de 

elaboração das demonstrações contábeis, com vigência a partir de 01.01.2008, com a 

finalidade de uniformizar os critérios contábeis adotados no Brasil com padrões 

internacionais. 

A alteração nos critérios de contabilização implicou alterações nos cálculos de impostos, 

principalmente no IRPJ e CSLL. Assim, para eliminar esse efeito foi instituído mediante o 

artigo 15 da Lei nº 11.941/09 o RTT, regulamentado pela IN da RFB nº 949/09.  

Em vista dessa situação é possível que a adoção do RTT seja um fator indutor ou inibidor da 

utilização da informação contábil na adesão aos incentivos fiscais de inovação tecnológica. 
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2.3.4 Fatores considerados na pesquisa 

Com base na revisão realizada na literatura sobre fatores contábeis, tendo em vista os 

objetivos deste estudo, bem como toda a analise da utilização das informações contábeis na 

adesão aos incentivos fiscais de inovação tecnológica, foram considerados nesta pesquisa os 

seguintes fatores e suas respectivas variáveis: 

- Características ambientais: 
a) Dinamismo, com as seguintes variáveis: “tecnologia necessária para a produção”, 

“atitudes da concorrência”, “demanda do mercado”, “características dos produtos 
lançados”, “disponibilidade de insumos”, “preço dos insumos”, “regulamentação 
política do setor”; 

b) Heterogeneidade, com as seguintes variáveis: “características dos produtos 
encontrados no mercado”, “tecnologia de produção/comercialização/serviço”, 
“características dos fornecedores”, “características dos concorrentes”, 
“características dos clientes”; 

c)  Hostilidade, com as seguintes variáveis: “mercado saturado”, “mercado dominado” e 
“mercado restritivo”; 

d)  Auditoria, com as seguintes variáveis: “Ernest Young”, “Pricewaterhouse”, 
“Deloitte”, “KPMG”, “outra empresa de auditoria estrangeira”, “outra empresa de 
auditoria nacional, não é auditada”. 

e) Legislação tributária, com a variável “opção pelo RTT” 
 

-  Características organizacionais estruturais: 
a)  Natureza, com a variável “capital da empresa”; 
b) Tamanho, com a variável “porte da empresa”. 
 

-  Características organizacionais de desempenho: 
a)  Rentabilidade, com a variável “margem de lucro”; 
b) Lucratividade, com a variável “crescimento do lucro”; 
c)  Receita, com a variável “crescimento da receita”. 
 

- Atributos da Informação contábil: 
a)  Instrumentos gerenciais contemporâneos, com as variáveis “custeio-alvo”, “relatório 

de controle de qualidade”, “utilização de ABC/ABM”, “utilização EVA”, “uso 
sistemático de benchmarking”, “utilização de balanced scorecard”, “análise de 
cenários de planejamento estratégico”, “utilização de indicadores não financeiros”; 

b)  Instrumentos gerenciais tradicionais, com as variáveis: “demonstração de resultados 
mensais”, “custeio variável ou por absorção”, “orçamento não participativo”, 
“orçamento participativo”; 

c) Escopo, com as variáveis: “temporal”, “quantificação”  “foco”, “tempestividade”  
d)  Agregação, com as variáveis: “relatórios por divisão e filial”, “análise sistemática de 

custo-lucro-volume”, “preço de transferência interno”.  
 

-  Qualidade da informação contábil: 
a)  Relevância, com as variáveis “capacidade de avaliação”, “capacidade de feedback”, 

“disponibilidade”; 
b)  Confiabilidade, com as variáveis “fidedignidade”, “imparcialidade”, “veracidade”;  
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c)  Comparabilidade, com as variáveis ”equidade” e “consistência”. 
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3 METODOLOGIA 

Definidos os fatores que podem ser indutores e inibidores da informação contábil, tendo como 

base o referencial teórico da teoria da contingência, bem como uma análise detalhada da 

utilização da informação contábil na adesão aos incentivos fiscais de inovação tecnológica, 

são apresentados, a seguir, a estratégia de pesquisa de campo adotada, com os respectivos  

meios técnicos da investigação, que incluem o tipo de pesquisa, a definição dos elementos da 

pesquisa e o processo de execução.  

3.1 Estratégia de pesquisa 

Martins (2007, p. 53) considera que nas ciências sociais é mais apropriada a utilização da 

expressão ‘estratégia de pesquisa’ para designar as diferentes maneiras de coletar e analisar 

dados empíricos. Diversos autores como Martins (2007, p. 74 a 81), Andrade (2007, p. 19 e 

20), Diehi e Tatim (2004, p. 51 a 54) e Oliveira (2003, p. 62 e 63) enumeram uma série de 

estratégias de pesquisas que podem ser aplicadas aos temas técnico-sociais.  

Com base na análise desses textos, no decorrer deste trabalho algumas dessas estratégias são 

aplicadas, a saber: 

 -  Pesquisa descritiva: segundo Mattar (1996, p. 86) esse é um tipo de estratégia cujo 
propósito é:  

[...] descrever as características de grupos, [...] descobrir ou verificar a existência de relação entre 
variáveis ou [...] estimar a proporção de elementos numa população específica que tenham 
determinadas características ou comportamentos 

-  Pesquisa bibliográfica: trata-se de uma estratégia indispensável em qualquer trabalho 
científico e segundo Martins (2007 p. 54)  

[...] procura explicar e discutir um assunto, tema ou problema com base em referências publicadas 
em livros, periódicos, revistas, enciclopédias, dicionários, jornais, sites, CDs, anais de congressos 
etc.  

-  Pesquisa documental: é caracterizada pela utilização de documentos como fonte de 
informações e inclui a utilização de fontes primarias como, por exemplo, textos legais. 

3.2 População abrangida pela pesquisa  

A população ou universo é o conjunto de todos os elementos que poderiam ser objeto da 

pesquisa. Neste trabalho, o universo seriam todas as empresas que se propõem a analisar a 
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viabilidade de utilização dos incentivos da ‘lei de inovação’. É, sem dúvida, um trabalho 

inviável identificar essa população, para então ser definida uma amostra a ser examinada. 

Dessa forma, opta-se por uma amostra não probabilística, uma vez que é realizada de forma 

intencional.  

A amostra da pesquisa é constituída pelas empresas que constam do relatório publicado 

anualmente pelo MCTI. A última publicação, até o momento do envio do questionário, 

ocorreu em dezembro de 2010 e refere-se ao aproveitamento dos incentivos fiscais utilizados 

pelas empresas no ano-base de 2009. Esse relatório é elaborado com base em um formulário 

eletrônico preenchido pelas empresas que se utilizaram dos incentivos fiscais. O 

preenchimento e o envio é realizado via web. Exemplo desse formulário encontra-se no 

Apêndice 1.  

A entrega do formulário deve ser feita até o dia 30 de julho e os dados referem-se ao ano 

anterior. Sendo o preenchimento um requisito obrigatório para a obtenção dos incentivos, é de 

supor que quase todas, senão a totalidade das empresas que se aproveitaram dos incentivos, 

enviaram o formulário ao MCTI. 

Com base nos formulários preenchidos pelas empresas, o MCTI elabora um relatório que 

contém uma visão geral do universo das empresas que se utilizaram dos incentivos, assim 

como o montante da renúncia fiscal.  

A relação das empresas que constam do relatório referente ao ano base de 2009, que é 

utilizado neste trabalho para a definição da população encontra-se no Apêndice 2. 

As empresas relacionadas no referido relatório do MCTI são aquelas que se aproveitaram dos 

incentivos fiscais e foram consideradas como aptas a utilizar esses incentivos por analistas do 

referido ministério, constituindo-se em um universo de 542 empresas, cuja a razão social e 

respectiva inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) do Ministério da 

Fazenda são relacionadas em anexo no relatório.  

Note-se que enviaram formulários eletrônicos ao MCTI 635 empresas, das quais 93 não 

constam do relatório por  apresentarem as seguintes situações: 
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-  74 continham informações imprecisas sobre os projetos e o formulário não foi 
considerado como aprovado pelo MCTI; 

-  16 apresentaram resultado fiscal negativo e portanto não puderam se aproveitar dos 
incentivos; 

-  3 solicitaram a própria exclusão, podendo-se supor que optaram por não aproveitar os 
incentivos.  

3.3 Instrumentos de coleta de dados 

Os autores em geral que tratam de metodologia da investigação científica, e particularmente 

os anteriormente citados, são unânimes em apresentar o questionário como um importante 

instrumento na coleta de dados. 

O questionário é um importante e popular instrumento de coleta de dados para uma pesquisa 
social. Trata-se de um conjunto ordenado e consistente de perguntas a respeito de variáveis e 
situações que se deseja medir ou descrever. O questionário é encaminhado para potenciais 
informantes, selecionados previamente, tendo que ser respondido por escrito e geralmente sem a 
presença do pesquisador (MARTINS, 2007, p. 90). 

No presente trabalho, opta-se pela elaboração de um questionário estruturado, tendo em vista 

que esse é o que mais se adapta às exigências que devem ser levadas em consideração na 

elaboração de um questionário (MARTINS, 2007, p. 91), como clareza, precisão, codificação 

e padronização das respostas. 

Conforme Martins (2007, p.90 a 95), a elaboração do questionário deve contemplar a 

estruturação, definição dos tipos de perguntas, elaboração de um pré-teste e definição de 

escalas para medir atitudes. 

3.3.1 Estruturação 

O questionário que se encontra no Apêndice 3 está dividido da seguinte forma: 

A parte 1, considerada como uma parte introdutória é denominada ‘informações 

preliminares’. Nela são coletados os dados que identificam características básicas da empresa, 

bem como o cargo do responsável pelo preenchimento e o setor em que a empresa atua. A 

identificação da empresa não é obrigatória para o preenchimento do questionário. 

A parte 2, iniciada com a pergunta ‘e’, refere-se à identificação do modelo de decisão 

utilizado pela empresa para a adesão aos incentivos fiscais de inovação tecnológica.  
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Uma vez escolhido se a adesão aos incentivos fiscais de inovação está mais condicionada aos 

objetivos organizacionais - o que corresponde ao modelo classical - ou se está mais 

condicionada às políticas empresariais - o  que corresponde ao modelo mixed scanning - 

automaticamente são apresentadas as etapas do respectivo modelo de decisão comentado no 

item 2.2.4 deste trabalho.  

Para cada etapa do modelo de decisão, o respondente deve informar de forma segregada, a 

intensidade, a frequência e a importância da utilização da informação contábil, mediante uma 

escala de 0 a 4, sendo 0 nenhuma utilização da informação contábil e 4 grande utilização da 

informação contábil. O preenchimento dessas questões é obrigatório. 

A parte 3, iniciada com a questão 2, refere-se à identificação dos fatores e, portanto, das 

variáveis da pesquisa que incentivam ou inibem a utilização da informação contábil. Cada 

pergunta, ou item de uma pergunta, está relacionada a uma variável, conforme discriminado 

no item 3.4 variáveis da pesquisa. 

As questões são colocadas de tal forma que aquelas que apresentam o mesmo padrão de 

resposta fiquem próximas, o que facilita o preenchimento do questionário. 

As respostas em todos os itens são obrigatórias. 

3.3.2 Escala de mensuração   

Segundo Martins (2007, p. 92), dois são os tipos de escalas encontradas em uma pesquisa 

social, quantitativas e qualitativas. As escalas qualitativas envolvem um grau de subjetividade 

e, normalmente, não envolvem fatores numéricos.  
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Hair Jr. et al. (2005, p. 180) afirma que “A mensuração envolve a atribuição de números para 

uma variável de acordo com certas regras. Os números atribuídos devem refletir as 

características do fenômeno que está sendo mensurado”. 

O mesmo autor apresenta quatro tipos de mensuração para os diferentes tipos de escala: 

nominal, ordinal, intervalar e de razão. As escalas nominal e ordinal são consideradas não 

métricas e normalmente são chamadas de qualitativas ou comparativas. Ainda, segundo Hair 

Jr., 

Uma característica que distingue uma escala comparativa é que as respostas para as perguntas são 
avaliadas em relação umas com as outras e não de forma independente. Essas escalas são 
consideradas instrumentos de mensuração ordinal, pois os objetos são avaliados de uma maneira 
ordenada, quase sempre refletindo preferência ou importância (HAIR JR. et al., 2005, p. 191). 

Constata-se, portanto, que, nesse tipo de escala, não há sentido em somar ou fazer uma média 

dos resultados obtidos entre os vários respondentes. 

As escalas adotadas neste trabalho são não métricas, pois são escalas de opiniões com 

categorias de respostas.  

3.4 Variáveis da pesquisa 

As variáveis da pesquisa constituem dois grandes grupos: de um lado as variáveis 

dependentes relativas à utilização da informação contábil, que são três: intensidade, 

frequência e importância. Tendo em vista a dificuldade técnica do SPSS em atribuir o valor 

“0” a uma escala, os resultados dos questionários são apresentados em uma escala de 1 a 5.  

De outro lado as variáveis independentes, que são aquelas que podem se constituir em fatores 

indutores ou inibidores da utilização da informação contábil. Essas variáveis são definidas 

conforme descrito  no item 2.3 do presente trabalho. 

Apresenta-se, a seguir, para cada uma das características um quadro com os respectivos 

fatores e variáveis relacionando-os às questões constantes do questionário e a escala de 

mensuração. 
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Quadro 6 - Características ambientais, fatores e respectivas variáveis 
Fatores Variáveis Questão Resultado Fonte 

Dinamismo 

Tecnologia necessária para a produção 2a 1: muito estável 

2: estável 

3: intermediário 

4: dinâmico 

5: muito 
dinâmico 

 

(1) 

 

Atitudes da concorrência 2b 

Demanda do mercado 2c 

Característica dos produtos lançados 2d 

Disponibilidade de insumos 2e 

Preço dos insumos 2f 

Regulamentação política do setor 2g 

Heteroge-
neidade 

Características dos produtos no mercado 3a 1: totalmente 
homogêneos 

2: homogêneos 

3: intermediário 

4: heterogêneos 

5: totalmente 
heterogêneos 

(1) 

Tecnologia de produção, comercialização e 
serviço 

3b 

Características dos fornecedores 3c 

Características dos concorrentes 3d 

Características dos clientes 3e 

Hostilidade 

Mercado saturado 6a 1: não está 

2: está pouco 

3: está 
razoavelmente 

4: está muito  

5: está 
extremamente 

(1) 

Mercado dominado 6b 

Mercado restritivo 

6c 

Auditoria 

Ernest Young 

12 
Empresa de 

auditoria 
(2) 

Pricewaterhouse 

Deloitte 

KPMG 

Outra estrangeira 

Outra nacional 

Não é auditada 

Legislação 
tributária 

Opção pelo RTT 9 1 – Não sei 

2– Não 

3 – Sim 

(5) 

Referências: (1) Guerra (2007, p. 128 a 133) e (2) Murcia (2009, p.117), (5) Legislação tributária 
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Quadro 7 - Características estruturais, fatores e respectivas variáveis 

Fatores Variáveis Questão Resultado Fonte 

Natureza 

 
Capital da empresa 10 

1: público 

2: privado brasileiro 

3: privado norte-
americano 

4: privado europeu 

5: privado outros 

(2) 

 

Tamanho Porte da empresa 11 

1: grande porte 

2: médio porte  

3: pequeno porte  

(2) 

Referência: (2) Murcia (2009, p.117) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 8 - Características de desempenho, fatores e respectivas variáveis 
Fatores Variáveis Questão Resultado Fonte 

Rentabilidade 

 
Margens de lucro 4a  

1: muito abaixo do 
esperado 

2: abaixo do esperado 

3: esperado 

4: acima do esperado 

5: muito acima do 
esperado 

(3) 

 

Lucratividade Crescimento do lucro 4b (3) 

Receita Crescimento da receita 4c (3) 

Referência: (3) Camacho (2010, p.196 a 204) 
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Quadro 9 - Atributos da informação contábil, fatores e respectivas variáveis 

Fatores Variáveis  Resultado Fonte 

Instrumentos 
gerenciais 

contemporâneos  

Custeio-alvo 5h 

1: não utiliza 
2: está estudando a 
viabilidade 
3: está em fase inicial de 
implantação 
4: está em fase final de 
implantação 
5: conclui plenamente sua 
implantação 

(1) 

 

Relatório de controle de qualidade 5i 

ABC/ABM 5j 

EVA 5l 

Uso sistemático de benchmarking 5m 

Balanced scorecard 5n 

Análise de cenários estratégicos 5o 

Indicadores não financeiros 5p 

Instrumentos 
gerenciais 

tradicionais 

Demonstração de resultados 
mensais 

5d 
1: não utiliza 
2: está estudando a 
viabilidade 
3: está em fase inicial de 
implantação 
4: está em fase final de 
implantação 
5: conclui plenamente sua 
implantação 

(1) 
Custeio variável ou por absorção 5e 

Orçamento não participativo 5f 

Orçamento participativo 5g 

Escopo 

Temporal 8a 

1: somente o passado 
2: principalmente o passado 
3: igualmente passado e 
futuro 
4: principalmente o futuro  
5: somente o futuro  

(1) 
Quantificação 8b 

1:exclusivamente financeiras 
2: principalmente financeiras 
3: igualmente financeiras e 
não-financeiras 
4: principalmente não finan.  
5: exclusivamente não finan. 

Foco 8c 

1: exclusivamente interno 
2: principalmente interno 
3: igualmente interno e ext. 
4: principalmente externo 
5: exclusivamente externo 

Tempestividade 

8d 

1: muito grande 
2: grande 
3: médio 
4: pequeno 
5: muito pequeno 

(1) 

Agregação 

Relatórios por divisão e filial 5a 1: não utiliza 
2: está estudando a 
viabilidade 
3: está em fase inicial de 
implantação 
4: está em fase final de 
implantação 
5: concluiu plenamente sua 
implantação 

(1) 

Análise sistemática de custo-
volume-lucro 

5b (1) 

Preço de transferência interno 

5c (1) 

Referências: (1) Guerra (2007, p. 128 a 133) 
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Quadro 10 - Qualidades da informação contábil, fatores e respectivas variáveis 
Fatores Variáveis Questão Resultado Fonte 

Relevância 

Capacidade de 
avaliação 

 

7a 
notas de 1 a 5 sendo 1 
pouca relevância da 
informação contábil e 5 
maior relevância da 
informação contábil 

(4) 

 
Capacidade de 
feedback  

 

7b 

Disponibilidade 7c 

Confiabilidade 

Fidedignidade 7d notas de 1 a 5 sendo 1  
pouca confiabilidade e 5 
maior confiabilidade da 
informação contábil 

(4) Imparciabilidade  7e 

Veracidade 7f 

Comparabilidade 

Equidade 7g notas de 1 a 5 sendo 1  
pouca comparabilidade e 
5 maior comparabilidade 
da informação contábil 

(4) Consistência 
7h 

Referência: (4) Hendriksen (1999, p. 96 a 103) 

Ressalte-se que as variáveis selecionadas podem se constituir em fatores indutores ou 

inibidores dependendo das diversas circunstâncias que se apresentem e que nem todas as 

variáveis relacionadas constituem obrigatoriamente fatores indutores ou inibidores da 

informação contábil, pois pode ocorrer que não exista relação entre a variável e a utilização da 

informação contábil.  

3.5 Pré-teste 

De acordo com Martins (2007, p. 92), depois de redigido, o questionário precisa ser avaliado 

mediante testes que consistem em aplicá-lo para uma pequena amostra de colaboradores. De 

acordo com Mattar (1996, p. 234), esse pré-teste tem como finalidade verificar se: 

- os termos utilizados nas perguntas são de compreensão dos respondentes; 
- as perguntas estão sendo entendidas como deveriam ser; 
- as opções de respostas nas perguntas fechadas estão completas; 
- a sequência das perguntas está correta; 
- há objeção na obtenção das respostas; 
- a forma de apresentar a pergunta está causando viés. 
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Neste trabalho, o pré-teste é aplicado em seis analisadores distintos: 

- um  professor que atua na área de contabilidade com a finalidade de aproveitar sua 
experiência acadêmica e científica; 

- quatro consultores especializados em auxiliar as empresas para a obtenção dos incentivos 
fiscais referentes à ‘lei de inovação’. O conhecimento adquirido por eles no trabalho 
desenvolvido em várias empresas permite considerar essa consulta como uma espécie de 
modelo das  impressões que os responsáveis nas empresas terão na leitura do 
questionário. 

- Um controller de uma grande empresa nacional que aderiu à utilização do incentivo 
fiscal, desde o início de sua implantação e que, por essa razão, em muito pode contribuir 
na elaboração do questionário. Observe-se que, no ano-base 2009, sua empresa estava 
entre aquelas que tiveram prejuízo fiscal e, portanto, não está incluída no universo das 
empresas objeto da pesquisa.  

3.6 Aplicação e coleta de dados 

Os questionários foram aplicados por meio do software Web Form Builder, que é um 

aplicativo da informática específico para essa finalidade, mediante o qual a coleta de dados 

pode ser realizada via website. 

As solicitações de preenchimento foram realizadas por e-mail, cujo texto se encontra no 

Apêndice 4.  Posteriormente, nos casos para os quais o e-mail não é respondido, há um 

contato telefônico solicitando a cooperação dos participantes que não responderam ao 

questionário. Houve, ainda, um compromisso de divulgação do resultado da pesquisa, por 

meio de uma palestra àqueles que colaboraram com ela.  

3.7 Tratamento estatístico 

Ao tratar de técnicas para a avaliação quantitativa Martins (2007, p. 103) afirma que: 

Durante o processo de construção de um trabalho científico, o pesquisador, dependendo da 
natureza das informações, dos dados e das evidências levantadas, poderá empreender uma 
avaliação quantitativa, isto é: organizar, sumarizar, caracterizar e interpretar os dados numéricos 
coletados. Para tanto poderá tratar os dados através da aplicação de métodos e técnicas da 
Estatística.  
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 Dentre as diversas técnicas estatísticas, optou-se por escolher a análise de homogeneidade 

(HOMALS), uma vez que ela permite identificar eventuais associações entre as variáveis 

qualitativas.  

Segundo Fávero et al. (2009, p. 291), 

A HOMALS é uma técnica de descrição de dados qualitativos, particularmente bem adaptada ao 
tratamento de dados de pesquisa em que as questões são relacionadas a respostas múltiplas. 
Formalmente, trata-se de uma simples aplicação da análise de correspondência a uma tabela com 
múltiplos níveis. 

Ainda segundo os mesmos autores, 

A análise de homogeneidade, ou HOMALS, consiste em uma análise dos componentes principais 
para dados qualitativos, permitindo a segregação das variáveis em grupos homogêneos, a partir da 
transformação de dados não-métricos por meio da atribuição de escores (quantificações ótimas). 
(FÁVERO et al., 2009, p. 292). 

Para Pestana e Gageiro, (2008, p. 212), a análise de homogeneidade: 

[...] permite estudar a relação entre mais do que duas variáveis nominais e representá-las em 
poucas dimensões, normalmente duas ou três. Considera-se uma análise equivalente à das 
componentes principais para dados nominais, que procede a uma partição das variáveis em grupos 
homogêneos.  

Carvalho (2008, p. 19) recomenda a aplicação da analise de homogeneidade quando: 

Existem muitas situações de pesquisa empírica, nas quais o investigador tem por referência 
modelos de análise que perspectivam, mesmo que não em exclusivo, uma abordagem mutifacetada 
e relacional sobre o objeto em estudo – traços da sua configuração complexa [...]. Um dos fatores 
deste tipo de abordagem consiste na identificação dos múltiplos fatores, considerados pertinentes 
para captar a estrutura dos fenômenos em estudo, do que os fenômenos sociais são somente um 
exemplo. Uma das premissas é, pois, a de que a complexidade é multidimensional . 

Carvalho (2008, p. 21) ainda destaca a aplicabilidade desse método estatístico em relação a 

variáveis qualitativas.  

O resultado da aplicação dessa técnica é a elaboração de um mapa perceptual que: 

Pode ser entendido como a representação visual das percepções que um respondente tem sobre 
seus objetos em duas ou mais dimensões e, geralmente, em níveis opostos de dimensões nos 
extremos dos eixos X e Y. Cada objeto tem uma posição espacial que reflete a similaridade ou 
preferência relativa a outros objetos no que se refere às dimensões do mapa perceptual  (FÁVERO 
et al., 2009, p. 272). 
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Para a aplicação dessa técnica estatística foi utilizado o software SPSS. 
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^ 

^ ^ 

^ ^ 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Considerações iniciais 

Conforme comentado anteriormente, as empresas objeto da presente pesquisa são as que se 

utilizaram do incentivo fiscal de inovação tecnológica estabelecido pela Lei nº 11.196/05, que 

constam do Relatório Anual da Utilização dos Incentivos Fiscais do ano-base 2009, publicado 

pelo MCTI, num total de 542 empresas.  

Dentre essas, 77 empresas responderam ao questionário, conforme o ‘resumo das respostas’  

que se encontra no Apêndice 5. 

De acordo com Martins (2005), se a variável for qualitativa (nominal ou ordinal) e a 

população finita,  o tamanho da amostra (n) aleatória simples pode ser calculado pela seguinte 

fórmula:  

n =  

em que: 

 = abscissa da distribuição normal padrão, fixado um nível de confiança g; 

p  = estimativa da proporção de p; 

q  = 1 – p 

N = tamanho da população 

 = erro amostral (máxima diferença permitida entre p e q) 

Na equação acima, em que o grau de confiabilidade é dado por Z, tem-se os seguintes valores 

fixos  para as variáveis da equação; 
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 = 0,25, uma vez que, segundo Fávero el al (2009, p. 102),  

[...] é comum que seja utilizado 0,25 para este termo, uma vez que o produto de duas 
probabilidades é maximizado quando elas assumem valores iguais a 0,5. Isso propicia a 
maximização do dimensionamento amostral (a favor da segurança). 

N = 542 total 

n = 77, total de empresas que responderam ao questionário 

Assim, aplicando-se a equação, tem-se o valor de  = 0,08 e o valor de Z = 1,43. 

O Valor Z = 1,43 corresponde, na tabela denominada tabela padrão normal, também chamada 

tabela Z, a um nível de confiança de 92%. 

4.2 Análise descritiva dos resultados da pesquisa 

A seguir, são relacionados alguns dados obtidos na pesquisa que se apresentam como 

relevantes para fins da análise objeto desta tese. 

4.2.1 Funções exercidas pelos respondentes 

Conforme demonstra a Tabela 1, a grande maioria dos respondentes tem funções que 

implicam acesso aos dados contábeis de forma constante. Para uma melhor análise esse grupo 

de respondentes foi dividido em dois subgrupos. 

O primeiro é referente àquelas funções que estão diretamente ligadas à atividade contábil, ou 

seja, aquelas que se envolvem na preparação ou análise das demonstrações contábeis, 

representadas pelas seguintes funções:  

-  contador/gerente contábil, denominado contador; 

-  controller; 

- analista/assistente/coordenador/encarregado/especialista/supervisor contábil, denominado 
analista contábil; 

-  analista de custos; 

-  analista de controladoria. 

O segundo subgrupo é referente às funções que se utilizam de forma constante das 

informações contábeis, sem entretanto terem responsabilidade pela sua elaboração, 

representadas pelas seguintes funções:  
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- diretor/gestor administrativo e financeiro, denominado diretor administrativo; 

-  analista/encarregado financeiro ou administrativo, denominado analista financeiro; 

-  analista/coordenador fiscal, denominado analista fiscal. 

O segundo grupo possui uma quantidade bastante reduzida de respondentes e refere-se às 

funções que não se utilizam de forma constante e rotineira das informações contábeis e são 

representadas pelas seguintes funções: 

-  presidente; 

-  gerente geral. 

A Tabela 1 apresenta também o percentual de respondentes de cada função 

Tabela 1 - Funções dos respondentes 
Funções Quantidade Perceptual 

Contador 40 51,95% 
Controller 12 15,58% 
Analista contábil 10 12,99% 
Analista de custos 1 1,30% 
Analista de controladoria 1 1,30% 
Total Grupo 1A - Funções de usuários responsáveis pela 
elaboração das demonstrações contábeis  

64 83,12% 

Analista fiscal 3 3,90% 
Analista financeiro 2 2,60% 
Diretor financeiro 5 6,49% 
Total Grupo 1B - Funções de usuários que não  
participam da elaboração das demonstrações contábeis  

10 12,99% 

Total do Grupo 1- Usuários que utilizam a informação  
contábil rotineiramente 

74 96,11% 

Gerente geral 1 1,30% 
Presidente 2 2,60% 
Total Grupo 2 - Usuários que não utilizam a  
informação contábil rotineiramente 

3 3,90% 

TOTAL GERAL 77 100% 

Verifica-se, portanto, que a grande maioria dos respondentes, ou seja, 96,11% utilizam 

rotineiramente as informações contábeis. Tal constatação está de acordo com a visão de que 

esse tipo de incentivo fiscal envolve o pessoal da área contábil sendo a pesquisa adequada ao 

estudo que é desenvolvido. 
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4.2.2 Modelo de decisão utilizado 

Na respostas sobre o grau de utilização da informação contábil, o respondente, inicialmente, 

deveria optar entre dois modelos de decisão: “classical”, que tem por base os objetivos 

organizacionais ou “mixed scanning”, que tem por base políticas empresariais. 

A Tabela 2 demonstra, por função, a utilização de cada modelo. 

Tabela 2 - Modelo de decisão utilizado 
Quadro de função dos 

respondentes 
Modelo “classical” 

(objetivos organizacionais) 
Modelo “mixed scanning” 

(políticas empresariais) 
Total 

 quantidade % quantidade %  
Contador 35 87,5% 5 12,5% 40 
Controller 9 75,0% 3 25,0% 12 

Analista contábil 10 100,00% 0 0,00% 10 
Analista de custos 1 100,00% 0 0,00% 1 

Analista de controladoria 1 100,00% 0 0,00% 1 
Analista fiscal 3 100,00% 0 0,00% 3 

Analista financeiro 2 100,00% 0 0,00% 2 
Diretor financeiro 5 100,00% 0 0,00% 5 

Gerente geral 0 0,00% 1 100,00% 2 
Presidente 2 100,00% 0 0,00% 2 

TOTAL GERAL 68 88,31% 9 11,69% 77 

 

Na Tabela 2, fica claro que a grande maioria dos respondentes, ou seja, 88,31%, se orienta por 

objetivos organizacionais para a tomada de decisão, o que corresponde ao modelo “classical”. 

Levando-se em consideração que a grande maioria dos respondentes é da área contábil, é 

razoável supor que os objetivos organizacionais se referiam à redução de impostos. 

Apenas 11,69% informaram que as decisões foram orientadas por políticas empresariais, o 

que corresponde ao modelo “mixed scanning”.  

Este resultado contrariou a expectativa quando da elaboração da pesquisa, uma vez que 

claramente o modelo “mixed scanning” se adapta melhor aos requisitos de uma correta 

avaliação da decisão, no caso de adesão aos incentivos fiscais de inovação tecnológica, uma 

vez que, na presença de resultados incertos, não há como se estabelecer metas baseadas em 

resultados, devendo a decisão ser baseada em políticas empresarias. 

Isso pode demonstrar que, apesar dos respondentes terem conhecimento da informação 

contábil e utilizá-la em seu processo decisório, o modelo de decisão, ao menos do ponto de 
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vista teórico, que está sendo geralmente utilizado, é inadequado para o tipo de decisão que 

está sendo tomada.  

Esse fato talvez seja um dos fatores que permitam explicar, a pequena quantidade de empresas 

que aderiram aos incentivos fiscais de inovação tecnológica, pois a utilização de um modelo 

inadequado de decisão possivelmente acarreta insegurança sobre o rumo a tomar. 

Em vista da pequena quantidade de respostas que contemplam a opção do modelo de decisão 

“mixed scanning”, considera-se que não é adequada a análise desses dados mediante a análise 

de homogeneidade, uma vez que dificilmente poderia se concluir que os resultados indicam a 

formação de grupos, o que é um princípio fundamental para a aplicação da técnica estatística. 

Seja qual for a natureza das unidades de análise, o que determina a opção pela Análise de 
Correspondências Múltiplas ou pela Análise de Homogeneidade é o propósito de realizar uma 
abordagem relacional sobre as múltiplas variáveis que caracterizam esses indivíduos, podendo vir 
a ser definidos diferentes grupos”. (CARVALHO, 2008 p. 22) 

Dessa forma, a aplicação da análise de homogeneidade com a elaboração dos respectivos 

gráficos perceptuais, foi realizada com os dados das empresas que contemplam a opção do 

modelo de decisão “classical”. 

4.2.3 Utilização atribuída à informação contábil 

Após a opção por um modelo de decisão, perguntou-se sobre a utilização da informação 

contábil no processo de decisão, dividida em três aspectos, de acordo com a escala já 

comentada anteriormente: 

-  Intensidade: quantidade de informação contábil;  

-  Frequência: periodicidade de utilização da informação contábil nas diversas etapas do 
processo de decisão; 

-  Importância: relevância da informação contábil para utilização nas diversas etapas do 
processo de decisão. 

A finalidade dessa divisão foi precisar e esclarecer aos respondentes em que consiste a 

utilização da informação contábil.  

 A Tabela 3, a seguir, representa a quantidade de respostas atribuídas para cada um dos graus 

de utilização da informação contábil (0 a 4) de acordo com as funções dos respondentes. 
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Tabela 3 - Grau de utilização da informação contábil: Geral 

Função dos 
respondentes 

Respostas 
0 1 2 3 4 

Total 
qtde % qtde % qtde % qtde % qtde % 

Contador 5 0,71 41 5,82 124 17,59 257 36,45 278 39,43 705 
Controller 5 2,42 9 4,35 46 22,22 67 32,37 80 38,65 207 
Analista contábil 3 1,67 14 7,78 19 10,56 85 47,22 59 32,78 180 
Analista de custos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 22,22 14 77,78 18 
Analista de 
controladoria 

0 0,00 0 0,00 1 5,56 0 0,00 17 94,44 18 

Analista fiscal 0 0,00 0 0,00 1 1,85 9 16,67 44 81,48 54 
Analista financeiro 0 0,00 2 5,56 6 16,67 10 27,78 18 50,00 36 
Diretor financeiro 3 3,33 2 2,22 11 12,22 13 14,44 61 67,78 90 
Gerente geral 15 100 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 0,00 15 
Presidente 4 11,1 4 11,1 8 22,22 8 22,22 12 33,33 36 
TOTAL GERAL 20 1,47 72 5,30 216 15,89 453 33,33 598 44,00 1359 

 

A quantidade de 1.359 respostas corresponde a 18 respostas de cada um dos 68 respondentes 

que optaram pelo modelo de decisão classical num total de 1.224 respostas, mais 15 respostas 

de cada um dos 9 respondentes que optaram pelo modelo de decisão mixed scanning, num 

total de 135 respostas, perfazendo, assim, o total de 1.359 (1.224 + 135). 

Constata-se, portanto, que com exceção da função de gerente geral, que é representada por 

uma única resposta, em todas as demais a utilização da informação contábil para a tomada de 

decisão é significativa.  

Tais respostas demonstram, como comentado na parte teórica deste trabalho, que a decisão 

referente à adesão a esse incentivo envolve as informações contábeis.  

Verifica-se, conforme Tabela 4, que as diferenças entre os três aspectos não são significativas 

em relação aos objetivos deste trabalho. A uniformidade apresentada nas respostas reforça a 

conclusão de que as informações contábeis são utilizadas no processo de decisão de utilização 

dos incentivos fiscais de inovação tecnológica.  
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Tabela 4 - Grau de utilização da informação contábil por aspecto 
Aspectos/    
Escala 

Intensidade Frequência Importância 
Total 

qtde % qtde % qtde % 
0 10 2,21% 15 3,31% 10 2,21% 35 
1 23 5,08% 25 5,52% 24 5,30% 72 
2 74 16,34% 84 18,54% 58 12,80% 216 
3 160 35,32% 158 34,88% 135 29,80% 453 
4 186 41,06% 171 37,75% 226 49,89% 583 

Totais 453 
 

453 
 

453 
 

1359 

4.3 Análise dos fatores da utilização da informação contábil – observações gerais 

Conforme já mencionado anteriormente, para a análise estatística dos dados apurados por 

intermédio dos questionários foi utilizada a análise de homogeneidade (HOMALS)  que é 

uma técnica que permite identificar  a relação entre variáveis qualitativas. 

De acordo com Fávero et al. (2009, p. 273), a finalidade dessa técnica é obter: “[...] as 

associações entre um conjunto de variáveis categóricas não-métricas em um mapa perceptual, 

permitindo, desta maneira, uma exame visual de qualquer padrão ou estrutura de dados.” 

Essa associação é realizada por meio de um mapa perceptual. 

O mapa perceptual pode ser entendido como a representação visual das percepções que um 
respondente tem sobre seus objetos em duas a duas ou mais dimensões e, geralmente, em níveis 
opostos de dimensões nos extremos dos eixos X e Y. Cada objeto tem uma posição espacial que 
reflete a similaridade ou preferência relativa a outros objetos no que se refere às dimensões 
perceptuais (FÁVERO et al., 2009, p. 272). 

Assim, cada eixo do gráfico é considerada uma dimensão. 

Uma vez que o objetivo deste trabalho é identificar os fatores indutores e inibidores da 

utilização da informação contábil, tendo em vista o grande número de variáveis envolvidas na 

pesquisa, o referido mapa perceptual foi elaborado relacionando a utilização da informação 

contábil que consta da parte 2 do questionário, com cada variável individualmente. Essas 

variáveis constam da parte 3 do questionário e foram detalhadas no item 3.4.  

Assim, por exemplo, o primeiro gráfico relacionou as variáveis relativas à utilização da 

informação contábil com a variável “atitudes da concorrência”. 
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De acordo com Fávero et al. (2009, p. 273 e 274), que desenvolveram e ampliaram as 

recomendações de Pestana e Gageiro (2008, p. 214 a 222), o método de análise deve seguir as 

seguintes etapas: 

-  Realização do teste qui-quadrado  ( ) para verificar a existência da dependência entre duas 
variáveis. Nesse caso, segundo Fávero et al. (p. 284), quando há nível de significância inferior a 
5% (p-valor), há indícios que levam à rejeição da hipótese nula de independência das variáveis, o 
que permite a aplicação da HOMALS.  
 
-  Definição da importância de cada dimensão através da apuração do valor da respectiva inércia. 
De acordo com Pestana e Gageiro (2008, p. 214), o quociente entre a inércia de cada dimensão e a 
inércia total dá a proporção da variância explicada por cada dimensão.  

Os valores atribuídos ao resultados das dimensões é representado na tabela calculada por 

meio do SPSS, cujo título é ‘modelSummary’ na coluna ‘% ofVariance’. O padrão de saída do 

SPSS são quatro dimensões. 

Neste trabalho, devido ao grande número de variáveis para análise, optou-se por considerar 

sempre duas dimensões.  

As tabelas relativas às dimensões foram incluídas no início da análise de cada fator. Acima de 

cada tabela, inseriram-se as variáveis que estão sendo analisadas. Estão sempre relacionadas 

as variáveis relativas à utilização da informação contábil com uma variável que pode se 

constituir em fator indutor ou inibidor da utilização da informação contábil. As variáveis são 

representadas por letras e números conforme será explicado no próximo item. 

De acordo com os resultados transcritos nas  tabelas, as duas dimensões explicam 

aproximadamente 80% da variação dos dados, sendo 48% na primeira e 32% na segunda. 

Devido à proximidade dos valores obtidos nas diversas tabelas que calculam a inércia, não foi 

necessário analisar individualmente os resultados sendo aplicado a todas as tabelas esse 

comentário geral. 

A análise do gráfico é feita pela relação de proximidade geométrica das diversas variáveis, 

que simultaneamente se situam mais afastadas da origem, isto é da intersecção dos eixos do 

gráfico. (CARVALHO, 2008, p. 75 a 78) 
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Para cada uma das variáveis que poderiam ser fatores indutores e inibidores da utilização da 

informação contábil e cujo teste do qui-quadrado apresentou nível de significância inferior a 

5%, foi elaborado um gráfico perceptual.  

Tendo em vista o grande número de variáveis envolvidas em cada análise, foi elaborada uma 

codificação-padrão que é aplicada a todos os gráficos, a saber: 

As variáveis que podem se constituir em fatores indutores e inibidores da utilização da 

informação contábil foram numeradas de acordo com o questionário enviado aos 

respondentes. Por exemplo, a variável b2 (questão nº 2 letra b) corresponde à variável 

“atitudes da concorrência”. 

As variáveis relativas à utilização da informação contábil foram codificadas com o seguinte 

padrão: 

Utilização da informação contábil: 

I – Intensidade 

II – Frequência 

III – Importância 
Fases do processo decisório 

a – Identificação 

b – Análise das dificuldades 

c – Definição das alternativas 

d – Exame de consequências 

e – Escolha das alternativas 

f – Implantação do incentivo 

Para facilitar a compreensão dos gráficos, foi inserida uma legenda com todas as codificações. 

Os resultados dos testes do qui-quadrado, das inércias e os gráficos são apresentados a seguir. 

Cabe, por fim, lembrar que os resultados obtidos,  conforme Fávero (2009, p. 299) “[...] não 

podem ser generalizados para observações não pertencentes à amostra utilizada pelo 

pesquisador”.   
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4.4 Análise detalhada dos diversos fatores da utilização da informação contábil 

4.4.1 Características ambientais – fator “dinamismo” 

Esse fator é identificado por meio da questão 2 da parte 3 do questionário. 

a) Aplicação do teste do qui-quadrado fator “dinamismo”. 
 Na aplicação do teste do qui-quadrado foi rejeitada a hipótese de independência nas 

seguintes variáveis: 
Quadro 11 - Teste do qui-quadrado fator “dinamismo” 

Itens da 
questão 2 
– 2ª. parte 

Variável 
Itens da parte 1 

– questões I a III 
p-valor 

(teste qui-quadrado) 

Item b Atitudes da concorrência Item I C 0,007 
Item c Demanda do mercado Item I C 0,015 

Item d 
Características dos produtos 
lançados 

Item III F 
0,051 

Item e 
Disponibilidades de 
insumos 

Item I a 
0,011 

Item f Preço dos insumos Item I a 0,028 

Item g 
Regulamentação política do 
mercado 

Item I c 
0,022 

 

Dessa forma, a variável “tecnologia necessária para a produção”, por ter um resultado 

superior a 5% no teste do qui-quadrado, não pode ser analisada com a aplicação da 

HOMALS.  

b)  Inércia das dimensões 
b.1)  Variável  “atitudes da concorrência” 

 
Tabela 5 - Inércia “atitudes da concorrência” 

MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf b2 
Model Summary 

Dimension 
Cronbach's 

alpha 

Variance accounted for 

Total 
(Eigenvalue) 

Inertia % of variance 

1 ,941 9,202   ,484 48,429 

2 ,885 6,191   ,326 32,584 

3 ,836 4,809   ,253 25,309 

4 ,822 4,528   ,238 23,830 

Total  24,729 1,302  

Mean ,885a 6,182   ,325 32,538 

a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 
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b.2 )  Variável “demanda do mercado” 
Tabela 6 - Inércia “demanda do mercado” 

MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf c2 
ModelSummary 

Dimension 
Cronbach's 

alpha 

Variance accounted for 
Total 

(Eigenvalue) 
Inertia % of variance 

1 ,940 9,123 ,480 48,016 
2 ,885 6,195 ,326 32,603 
3 ,833 4,747 ,250 24,987 
4 ,822 4,519 ,238 23,787 
Total  24,585 1,294  
Mean ,884a 6,146 ,323 32,348 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 

 
 
b.3) Variável “características dos produtos lançados” 
 

Tabela 7 - Inércia “características dos produtos lançados” 
MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf d2 

ModelSummary 

Dimension 
Cronbach's 

alpha 

Variance accounted for 
Total 

(Eigenvalue) 
Inertia % of variance 

1 ,940 9,138 ,481 48,096 
2 ,885 6,200 ,326 32,633 
3 ,836 4,810 ,253 25,317 
4 ,822 4,512 ,237 23,747 
Total  24,661 1,298  
Mean ,884a 6,165 ,324 32,448 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 

 
 
b.4) Variável “disponibilidade de insumos” 
 

Tabela 8 - Inércia “disponibilidade de insumos” 
MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf e2 

ModelSummary 

Dimension 
Cronbach's 

alpha 

Variance accounted for 
Total 

(Eigenvalue) 
Inertia % of variance 

1 ,941 9,188 ,484 48,359 
2 ,887 6,272 ,330 33,012 
3 ,837 4,829 ,254 25,418 
4 ,822 4,511 ,237 23,744 
Total  24,801 1,305  
Mean ,885a 6,200 ,326 32,633 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 
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b.5)  Variável “preço dos insumos” 

Tabela 9 - Inércia “preço dos insumos” 
MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf f2 

ModelSummary 

Dimension Cronbach's alpha 

Variance accounted for 

Total 
(Eigenvalue) 

Inertia % of variance 

1 ,940 9,149 ,482 48,155 

2 ,887 6,247 ,329 32,881 

3 ,841 4,911 ,258 25,846 

4 ,830 4,681 ,246 24,637 

Total  24,989 1,315  

Mean ,887a 6,247 ,329 32,880 

a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 

 

b.6)  Inércia variável “regulamentação política do setor” 

Tabela 10 - Inércia “regulamentação política do setor” 
MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf g2 

ModelSummary 

Dimension 
Cronbach's 

alpha 

Variance accounted for 
Total 

(Eigenvalue) 
Inertia % of variance 

1 ,940 9,165 ,482 48,235 
2 ,885 6,173 ,325 32,492 
3 ,837 4,827 ,254 25,403 
4 ,825 4,580 ,241 24,103 
Total  24,744 1,302  
Mean ,885a 6,186 ,326 32,558 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 
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c) Mapas perceptuais 
 
c.1)  Mapa perceptual da variável “atitudes da concorrência” relacionada  às variáveis  

“utilização da informação contábil” 

 
Gráfico 1 - Mapa perceptual “atitudes da concorrência” 

 

O gráfico apresenta duas relações. 

Na primeira, verifica-se que a variável “atitudes da concorrência”, variável b2 com o número 

5, que significa ambiente muito dinâmico, está relacionada com a utilização da informação 

contábil em todas as fases: intensidade, frequência e importância (variáveis I, II e III) com o 

número 5 que significa grande utilização. No gráfico, essa relação está assinalada com um 

quadrado na cor preta. 

Na segunda, verifica-se que a variável “atitudes da concorrência”, variável b2 com o número 

4, que significa ambiente dinâmico, está relacionada com uma significativa utilização da 

informação contábil em todas as fases: intensidade, frequência e importância (variáveis I, II e 

II) com o número 4 e alguns números 3 que representam respectivamente significativa 

LEGENDA DAS 
VARIÁVEIS 
 
Utilização da 
informação contábil 
I – Intensidade 
II – Frequência 
III – Importância 
 
Fases do processo 
decisório 
a – Identificação 
b – Análise das 
dificuldades 
c – Definição das 
alternativas 
d – Exame de 
consequências 
e – Escolha das 
alternativas 
f – Implantação do 
incentivo 
 
b2 –Variável 
“atitudes da  
concorrência” 

Legenda dos resultados 
variável “atitudes da concorrência”: 1 – muito estável, 2 – 
estável, 3 – intermediário, 4 dinâmico, 5 – muito dinâmico 
variável “utilização da informação contábil”: grau de utilização 
variando de 1 nenhuma utilização a 5 grande utilização 
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utilização da informação contábil e razoável utilização da informação contábil. No gráfico, 

essa relação está assinalada com um quadrado na cor verde.  

c.2)  Mapa perceptual da variável “demanda de mercado” relacionada  às variáveis de 
“utilização da informação contábil” 

 
Gráfico 2 - Mapa perceptual “demanda de mercado” 

 

O gráfico apresenta duas relações. 

Na primeira, verifica-se que a variável “demanda de mercado”, variável c2 com o número 5, 

que significa ambiente muito dinâmico, está relacionada com a utilização da informação 

contábil em todas as fases: intensidade, frequência e importância (variáveis I, II e III) com o 

número 5 como resultado que significa grande utilização. No gráfico, essa relação está 

assinalada com um quadrado na cor preta. 

Na segunda, verifica-se que a variável “demanda de mercado”, variável c2 com o número 3, 

que significa ambiente com dinamismo intermediário, está relacionada a uma utilização da 

informação contábil em todas as fases: intensidade, frequência e importância (variáveis I, II e 

LEGENDA DAS 
VARIÁVEIS 
 
Utilização da 
informação contábil 
I – Intensidade 
II – Frequência 
III – Importância 
 
Fases do processo 
decisório 
a – Identificação 
b – Análise das 
dificuldades 
c – Definição das 
alternativas 
d – Exame de 
consequências 
e – Escolha das 
alternativas 
f – Implantação do 
incentivo 
 
c2 -Variável 
“demanda do 
mercado” 

Legenda dos resultados 
variável “demanda do mercado”: 1 – muito estável, 2 – estável, 
3 – intermediário, 4 dinâmico, 5 – muito dinâmico 
variável “utilização da informação contábil”: grau de utilização 
variando de 1 nenhuma utilização a 5 grande utilização 
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III) com o número 4 e alguns números 3 que representam, respectivamente, significativa 

utilização da informação contábil e razoável utilização da informação contábil. No gráfico, 

essa correlação está assinalada com um quadrado na cor verde. 

c.3)  Mapa perceptual da variável “características dos produtos lançados no mercado” 
relacionada às variáveis de “utilização da informação contábil”. 

 

 
Gráfico 3 - Mapa perceptual “características dos produtos lançados no mercado” 

 

O gráfico apresenta três relações. 

Na primeira, verifica-se que a variável “características dos produtos lançados no mercado”, 

variável d2 com os números 4 e 5, que significam respectivamente ambiente dinâmico e 

muito dinâmico, está relacionada com a utilização da informação contábil em todas as fases: 

intensidade, frequência e importância (variáveis I, II e III), com o número 5 como resultado 

que significa grande utilização. No gráfico, essa relação está assinalada com um quadrado na 

cor preta. Note-se, ainda, que existe uma segunda relação diferente do padrão normal 

observado, uma vez que a variável d2 com o número 5 está muito próxima da variável 

“utilização da informação contábil” no aspecto da freqüência, na fase de identificação do 

LEGENDA DAS 
VARIÁVEIS 
 
Utilização da 
informação contábil 
I – Intensidade 
II – Frequência 
III – Importância 
 
Fases do processo 
decisório 
a – Identificação 
b – Análise das 
dificuldades 
c – Definição das 
alternativas 
d – Exame de 
consequências 
e – Escolha das 
alternativas 
f – Implantação do 
incentivo 
 
d2 -Variável 
“características dos 
produtos lançados no 
mercado” 

Legenda dos resultados 
variável “características dos produtos lançados no mercado”: 
1 – muito estável, 2 – estável, 3 – intermediário, 4 dinâmico, 5 – 
muito dinâmico 
variável “utilização da informação contábil”: grau de utilização 
variando de 1 nenhuma utilização a 5 grande utilização 
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incentivo com o número 2 que significa uma pequena utilização da informação contábil. Essa 

relação está destacada com um quadrado na cor azul. 

Na terceira, relação verifica-se que a variável “demanda de mercado”, variável d2 com os 

números 2 e 3 (as variáveis encontram-se praticamente sobrepostas), que significam ambiente 

estável e ambiente intermediário, está relacionada com a utilização da informação contábil em 

todas as fases: intensidade, frequência e importância (variáveis I, II e III) com o número 4 e 

alguns números 3 que representam respectivamente significativa utilização da informação 

contábil e razoável utilização da informação contábil. No gráfico, essa correlação está 

assinalada com um quadrado na cor verde. 

c.4)  Mapa perceptual da variável “disponibilidade de insumos” relacionada às variáveis de 
“utilização da informação contábil” 

 
Gráfico 4 - Mapa perceptual “disponibilidade de insumos” 

O gráfico apresenta duas relações. 

Na primeira, verifica-se que a variável “disponibilidade de insumos”, variável e2 com os 

números 5 e 1, que significam respectivamente disponibilidade de insumos muito dinâmica e 

LEGENDA DAS 
VARIÁVEIS 
 
Utilização da 
informação contábil 
I – Intensidade 
II – Frequência 
III – Importância 
 
Fases do processo 
decisório 
a – identificação 
b – Análise das 
dificuldades 
c – Definição das 
alternativas 
d – Exame de 
consequências 
e – Escolha das 
alternativas 
f – Implantação do 
incentivo 
 
e2 -Variável 
“disponibilidade de 
insumos” 

Legenda dos resultados 
variável “disponibilidade de insumos”: 1 – muito estável, 2 – 
estável, 3 – intermediário, 4 dinâmico, 5 – muito dinâmico 
variável “utilização da informação contábil”: grau de utilização 
variando de 1 nenhuma utilização a 5 grande utilização 
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disponibilidade de insumos muito estável, estão relacionadas à utilização da informação 

contábil em todas as fases: intensidade, frequência e importância (variáveis I, II e III) com o 

número 5 como resultado que significa grande utilização. Note-se que não se trata de um 

paradoxo, apenas se verifica que, em situações extremas, a informação contábil é utilizada. 

No gráfico, essa relação está assinalada com um quadrado na cor preta. 

Na segunda, verifica-se que a disponibilidade de insumos, variável e2 com o número 3, que 

significa disponibilidade intermediária, está relacionada com a utilização da informação 

contábil em todas as fases: intensidade, frequência e importância (variáveis I, II e III) com o 

número 4 e alguns números 3 que representam respectivamente significativa utilização da 

informação contábil e razoável utilização da informação contábil. No gráfico, essa relação 

está assinalada com um quadrado na cor verde. 

c.5)  Mapa perceptual relação da variável “preço dos insumos” relacionada  às variáveis de 
“utilização da informação contábil” 

 
Gráfico 5 - Mapa perceptual “preço dos insumos” 

 

O gráfico apresenta duas relações. 

LEGENDA DAS 
VARIÁVEIS 
 
Utilização da 
informação 
contábil 
I – Intensidade 
II – Frequência 
III – Importância 
 
Fases do processo 
decisório 
a – Identificação 
b – Análise das 
dificuldades 
c – Definição das 
alternativas 
d – Exame de 
consequências 
e – Escolha das 
alternativas 
f – Implantação do 
incentivo 
 
f2 – Variável “Preço 
dos insumos” 

Legenda dos resultados 
variável preço dos insumos: 1 – muito estável, 2 – estável, 3 – 
intermediário, 4 dinâmico, 5 – muito dinâmico 
variável utilização da informação contábil: grau de utilização 
variando de 1 nenhuma utilização a 5 grande utilização 
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Na primeira, verifica-se que a variável “preço dos insumos”, variável f2 com o número 1, que 

significa preço dos insumos muito estável, está relacionada à utilização da informação 

contábil em todas as fases: intensidade, frequência e importância (variáveis I, II e III) com o 

número 4 que representa  significativa utilização da informação contábil e com alguns 

números 3 que significa utilização mediana e um número 2 que significa pequena utilização, 

sendo que, nesse caso, se trata do aspecto da frequência na fase de definição de alternativas. 

No gráfico, essa relação está assinalada com um quadrado na cor preta.  

Na segunda, existe uma relação diferente do padrão normal observado, uma vez que a 

variável f2 com o número 4 que significa preço dos insumos dinâmicos está muito próxima da 

variável utilização da informação contábil com o número 2 que significa uma pequena 

utilização da informação contábil, no aspecto da frequência, na fase de identificação. Essa 

relação está destacada com um quadrado na cor verde. 

c.6)  Mapa perceptual relação da variável “regulamentação política do setor” relacionada  as 
variáveis de “utilização da informação contábil” 

 

 
Gráfico 6 - Mapa perceptual “regulamentação política do setor” 

 

LEGENDA DAS 
VARIÁVEIS 
 
Utilização da 
informação contábil 
I – Intensidade 
II – Frequência 
III – Importância 
 
Fases do processo 
decisório 
a – identificação 
b – Análise das 
dificuldades 
c – Definição das 
alternativas 
d – Exame de 
consequências 
e – Escolha das 
alternativas 
f – Implantação do 
incentivo 
 
g2 – Variável 
“Regulamentação 
política do setor” 

Legenda dos resultados 
variável “regulamentação política do setor”: 1 – muito estável, 
2 – estável, 3 – intermediário, 4 dinâmico, 5 – muito dinâmico 
variável “utilização da informação contábil”: grau de utilização 
variando de 1 nenhuma utilização a 5 grande utilização 
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O gráfico apresenta duas relações. 

Na primeira, verifica-se que a variável “regulamentação política do setor”, variável g2 com o 

número 5 que significa regulamentação muito dinâmica, está relacionada com a utilização da 

informação contábil em todas as fases: intensidade, frequência e importância (variáveis I, II e 

III) com o número 5 como resultado que significa grande utilização.  

Na segunda, verifica-se que a variável “regulamentação política do setor”, variável f2 com o 

número 4, que significa regulamentação dinâmica do setor, está relacionada à utilização da 

informação contábil em todas as fases: intensidade, frequência e importância (variáveis I, II e 

III) com o número 4 e alguns números 3 que representam respectivamente significativa 

utilização da informação contábil e razoável utilização da informação contábil. No gráfico, 

essa relação está assinalada com um quadrado na cor verde. 

4.4.2 Características ambientais – fator “heterogeneidade” 

Esse fator é identificado por meio da questão 3 da parte 3 do questionário 

a) Aplicação do teste do qui-quadrado 

Na aplicação do teste do qui-quadrado, foi rejeitada a hipótese de independência nas variáveis 

apresentadas no Quadro 12. 

Quadro 12 - Teste do qui-quadrado fator “heterogeneidade” 
Itens da questão 

3 – Parte 2 
Variável 

Itens da parte 1 
– questões I a III 

p-valor (teste 
qui-quadrado) 

Item a Características dos produtos no mercado Item I A 0,000 
Item d Características dos concorrentes Item III D 0,004 
Item e Características dos clientes Item I D 0,035 

 
 

Dessa forma, as variáveis “tecnologia de produção/comercialização/serviço”  e 

“características dos fornecedores”, por terem um resultado superior a 5% no teste do qui-

quadrado, não podem ser analisadas com a aplicação da HOMALS.  
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b)  Inércia das dimensões 
b.1)  Variável “característica dos produtos encontrados no mercado” 
 

Tabela 11 - Inércia “características dos produtos encontrados no mercado” 
MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf a3 

ModelSummary 

Dimension 
Cronbach's 

alpha 

Variance accounted for 
Total 

(Eigenvalue) 
Inertia % of variance 

1 ,940 9,131 ,481 48,058 
2 ,885 6,187 ,326 32,562 
3 ,836 4,809 ,253 25,311 
4 ,820 4,486 ,236 23,611 
Total  24,613 1,295  
Mean ,884a 6,153 ,324 32,386 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 

 
 

b.2) Variável “características dos concorrentes” 
 

 
 

Tabela 12 - Inércia “características dos concorrentes” 
MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf d3 

ModelSummary 

Dimension 
Cronbach's 

alpha 

Variance accounted for 
Total 

(Eigenvalue) 
Inertia % of variance 

1 ,940 9,127 ,480 48,039 
2 ,886 6,208 ,327 32,675 
3 ,836 4,818 ,254 25,358 
4 ,820 4,479 ,236 23,576 
Total  24,633 1,296  
Mean ,884a 6,158 ,324 32,412 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 

 
b.3)  Variável “característica dos clientes” 

 
 

Tabela 13 - Inércia “características dos clientes” 
MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf e3 

ModelSummary 

Dimension 
Cronbach's 

alpha 

Variance accounted for 
Total 

(Eigenvalue) 
Inertia % of variance 

1 ,941 9,205 ,484 48,445 
2 ,886 6,222 ,327 32,749 
3 ,838 4,841 ,255 25,480 
4 ,825 4,587 ,241 24,143 
Total  24,855 1,308  
Mean ,886a 6,214 ,327 32,704 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 
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c)  Mapas perceptuais 
c.1) Mapa perceptual da variável “características dos produtos encontrados no mercado” 

relacionada  às variáveis de “utilização da informação contábil” 
 

 
 

Gráfico 7 - Mapa perceptual “características dos produtos encontrados no mercado” 
 

O gráfico apresenta duas relações. 

Na primeira, verifica-se que a variável “características dos produtos lançados no mercado”, 

variável a3 com o número 1, que significa produtos encontrados no mercado totalmente 

homogêneos, está relacionada à utilização da informação contábil em todas as fases: 

intensidade, frequência e importância (variáveis I, II e III) com o número 5 como resultado o 

que significa grande utilização. No gráfico, essa relação está assinalada com um quadrado na 

cor preta.  

Na segunda, existe uma relação diferente do padrão normal observado, uma vez que a 

variável a3 com o número 5 que significa produtos encontrados no mercado muito 

heterogêneos está muito próxima da variável “utilização da informação contábil” com o 
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número 2, que significa uma pequena utilização da informação contábil no aspecto da 

frequência na fase de identificação. Essa relação está destacada com um quadrado na cor 

verde. 

c.2) Mapa perceptual da variável “características dos concorrentes” relacionada  às variáveis 
de “utilização da informação contábil” 

 

 
 

Gráfico 8 - Mapa perceptual “características dos concorrentes” 
 

 

O gráfico apresenta duas relações. 

Na primeira, verifica-se que a variável “características dos concorrentes”, variável d3 com o 

números 1, que significa concorrentes totalmente homogêneos, está relacionada à utilização 

da informação contábil em todas as fases: intensidade, frequência e importância (variáveis I, 

II e III) com o número 5 como resultado que significa grande utilização. No gráfico, essa 

relação está assinalada com um quadrado na cor preta. 
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Na segunda, verifica-se que a variável “características dos concorrentes”, variável d3 com o 

números 5, que significa concorrentes muito heterogêneos, está relacionados com a utilização 

da informação contábil em todas as fases: intensidade, frequência e importância (variáveis I, 

II e III) com o número 4 e alguns números 3 que representam respectivamente significativa 

utilização da informação contábil e razoável utilização da informação contábil. No gráfico, 

essa relação está assinalada com um quadrado na cor verde. 

Destaca-se, ainda, uma relação da variável d3 com o número 5 com a variável Ia que significa 

pequena utilização da informação contábil no aspecto da intensidade na fase de identificação 

do benefício Essa variável está destacada com a cor azul. 

c.3)  Mapa perceptual da variável “características dos clientes” relacionada  às variáveis de 
“utilização da informação contábil”.  

 

 
   

Gráfico 9 - Mapa perceptual “características dos clientes” 
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O gráfico apresenta duas relações. 

Na primeira, verifica-se que a variável “características dos clientes”, variável e3 com o 

número 1, que significa clientes totalmente homogêneos, está relacionada à utilização da 

informação contábil em todas as fases: intensidade, frequência e importância (variáveis I, II e 

III) com o número 5 como resultado que significa grande utilização. No gráfico, essa 

correlação está assinalada com um quadrado na cor preta. 

Na segunda, verifica-se que a variável “características dos clientes”, variável e3 com o 

número 5, que significa clientes muito heterogêneos, está relacionado com a utilização da 

informação contábil em todas as fases: intensidade, frequência e importância (variáveis I, II e 

III) com o número 4 e alguns números 3 que representam respectivamente significativa 

utilização da informação contábil e razoável utilização da informação contábil. No gráfico, 

essa relação está assinalada com um quadrado na cor verde. 

Destaca-se, ainda, a relação da variável e3 número 5 com a utilização da informação contábil 

no aspecto intensidade na identificação do incentivo, variável Ia com o resultado de número 2 

que representa pequena utilização. A variável Ia está destacada com a cor azul. 

4.4.3 Características ambientais – fator “hostilidade” 

Este fator é identificado através da questão 6 da parte 3 do questionário 

a)  Aplicação do teste do qui-quadrado fator “hostilidade” 

Na aplicação do teste do qui-quadrado, foi rejeitada a hipótese de independência nas variáveis 

apontadas no Quadro 13. 

Quadro 13 - Teste do qui-quadrado fator “hostilidade” 
Itens da questão 

6 – 2ª. parte 
Variável 

Itens da parte 1 – 
questões I a III 

P-valor (teste qui-quadrado) 

Item a Mercado saturado Item I A 0,001 
Item c Mercado restritivo Item I D 0,004 

 
 

Dessa forma, a variável mercado dominado, por ter resultado superior a 5% no teste do qui-

quadrado, não pode ser analisada com a aplicação da HOMALS.  
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b)  Inércia das dimensões 

b.1) Variável mercado saturado 

Tabela 14 - Inércia “mercado saturado” 
MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf a6 

ModelSummary 

Dimension Cronbach's alpha 
Variance accounted for 

Total (Eigenvalue) Inertia 
1 ,940 9,156 ,482 
2 ,892 6,444 ,339 
3 ,858 5,348 ,281 
4 ,822 4,512 ,237 
Total  25,460 1,340 
Mean ,890a 6,365 ,335 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 

 
 

b.2)  Variável “mercado restritivo” 

Tabela 15 - Inércia “mercado restritivo” 
MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf c6 

ModelSummary 

Dimension Cronbach's alpha 
Variance accounted for 

Total (Eigenvalue) Inertia 
1 ,940 9,124 ,480 
2 ,884 6,167 ,325 
3 ,838 4,847 ,255 
4 ,823 4,532 ,239 
Total  24,670 1,298 
Mean ,884a 6,167 ,325 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 
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c)  Mapas perceptuais 

c.1) Mapa perceptual variável “mercado saturado” relacionado às variáveis de “utilização da 

informação contábil” 

 
 

Gráfico 10 - Mapa perceptual “mercado saturado” 

O gráfico apresenta três relações.  

Na primeira, verifica-se que a variável “mercado saturado”, variável a6 com os números 4 e 5 

(os símbolos estão sobrepostos no gráfico), que significam  respectivamente mercados muito 

e extremamente saturados, está relacionada à utilização da informação contábil em todas as 

fases: intensidade, frequência e importância, (variáveis I, II e III) com o número 5 como 

resultado que significa grande utilização. No gráfico, essa relação está assinalada com um 

quadrado na cor preta.  

Na segunda, verifica-se que a variável “mercado saturado’, variável a6 com o número 3, que 

significa mercado razoavelmente saturado, está relacionada com a utilização da informação 

Legenda dos resultados 
variável “ mercado saturado”: 1 –não está  2 – está pouco 3 – 
está razoavelmente, 4- está muito, 5 –está extremamente 
variável “utilização da informação contábil”: grau de utilização 
variando de 1 nenhuma utilização a 5 grande utilização 
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contábil em todas as fases: intensidade, frequência e importância (variáveis I, II e III) com o 

número 4 e alguns números 3 que representam, respectivamente, significativa utilização da 

informação contábil e razoável utilização da informação contábil. No gráfico, essa relação 

está assinalada com um quadrado na cor verde. 

Destaca-se, ainda, uma relação entre a variável a3 com o número 3 com a variável Ia  com o 

número 2 que significa pequena utilização da informação contábil no aspecto de intensidade 

na identificação do incentivo. A variável Ia está destacada com a cor amarela. 

Na terceira, verifica-se que a variável “mercado saturado”, a6 com o número 2 como 

resultado que significa mercado pouco saturado, está relacionada com a utilização da 

informação contábil em todas as fases: intensidade, frequência e importância, (variáveis I, II e 

III) com o número 3 que representa razoável utilização da informação contábil. No gráfico, 

essa correlação está assinalada com um quadrado na cor azul. 

c.2)  Mapa perceptual da variável “mercado restritivo” relacionada  às variáveis de 
“utilização da informação contábil” 

 
Gráfico 11 - Mapa perceptual “mercado restritivo” 
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variável “mercado restritivo”: 1 –não está,  2 – está pouco, 3 – 
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O gráfico apresenta duas relações. 

Na primeira, verifica-se que a variável “mercado restritivo”, variável c6 com os números 1 e 

5, que significam respectivamente mercado extremamente restritivo e mercado não restritivo, 

está relacionada com a utilização da informação contábil em todas as fases: intensidade, 

frequência e importância, (variáveis I, II e III) com o número 5 como resultado, que significa 

grande utilização. No gráfico, essa relação está assinalada com um quadrado na cor preta. 

Na segunda, verifica-se que a variável “mercado restritivo”, variável c6 com o número 3, que 

significa mercado razoavelmente restritivo, está relacionada com a utilização da informação 

contábil em todas as fases: intensidade, frequência e importância, (variáveis I, II e III) com o 

número 4 e alguns números 3 que representam respectivamente significativa utilização da 

informação contábil e razoável utilização da informação contábil. No gráfico, essa relação 

está assinalada com um quadrado na cor verde. 

4.4.4 Características estruturais – fator “natureza” 

Esse fator é identificado mediante a questão 10 da parte 3 do questionário. 

a)  Aplicação do teste do qui-quadrado 

Quadro 14 - Teste do qui-quadrado fator “natureza” 
Itens da questão 

10 – 2ª. parte 
Variável 

Itens da parte 1 – 
questões I a III 

p-valor (teste qui-
quadrado) 

Item a Capital da empresa Item II A 0,007 
 

Para essa única variável de característica estrutural, o teste do qui-quadrado apresenta que 

pode existir relação com a utilização da informação contábil.  
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b)  Inércia das dimensões Variável - Capital da empresa 

Tabela 16 - Inércia “capital da empresa” 
MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf a10 

ModelSummary 
Dimension Cronbach's alpha Variance accounted for 

Total (Eigenvalue) Inertia 
1 ,940 9,103 ,479 
2 ,886 6,225 ,328 
3 ,836 4,805 ,253 
4 ,819 4,467 ,235 
Total  24,600 1,295 
Mean ,884a 6,150 ,324 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 

 
c)  Mapa perceptual da variável “capital da empresa” relacionada às variáveis de 

“utilização da informação contábil” 
 

 
 

Gráfico 12 - Mapa perceptual “capital da empresa” 
 

Por meio do gráfico perceptual da variável “capital da empresa” não foi possível estabelecer 

relações semelhantes aos padrões encontrados anteriormente, ou seja, a relação de uma 
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variável com um grupo de variáveis relacionadas à informação contábil. Nesse caso, 

identificaram-se apenas as relações individuais, a saber: 

A primeira relação refere-se a duas variáveis a10 com os números 5 e 1 que significam 

respectivamente empresa de capital público e empresa de capital privado outros com a 

variável IIa com o número 2 que significa pouca utilização da informação contábil no aspecto 

de intensidade na fase do processo de identificação do incentivo fiscal, assinalada no gráfico 

com um quadrado preto.  

A segunda relação refere-se à variável a10 com o número 4 que significa capital privado 

europeu com a variável IIa com o número 3 que significa razoável utilização da informação 

contábil no aspecto de intensidade na fase do processo de identificação do incentivo fiscal, 

assinalada no gráfico com um quadrado verde. 

4.4.5 Características estruturais – fator “tamanho” 

Esse fator é identificado mediante a questão 11 da parte 3 do questionário. 

a)  Aplicação do teste do qui-quadrado  

Quadro 15 - Teste do qui-quadrado fator “tamanho” 
Itens da questão 

11 – 2ª. parte 
Variável 

Itens da parte 1 – 
questões I a III 

p-valor (teste qui-
quadrado) 

Item a Porte da empresa Item II A 0,003 
 

Para essa única variável de característica estrutural, pelo teste do qui-quadrado foi rejeitada a 

hipótese de independência indicando relação com a utilização da informação contábil.  

b)  Inércia das dimensões - variável porte da empresa 
Tabela 17 - Inércia “porte da empresa” 

MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf a11 
ModelSummary 

Dimension Cronbach's alpha 
Variance accounted for 

Total (Eigenvalue) Inertia 
1 ,939 9,090 ,478 
2 ,885 6,177 ,325 
3 ,832 4,731 ,249 
4 ,819 4,463 ,235 
Total  24,462 1,287 
Mean ,883a 6,115 ,322 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 
Fonte: elaborado pelo autor 
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c)  Mapa perceptual da variável “porte da empresa” relacionado às variáveis de “utilização 

da informação contábil” 
 

 
Gráfico 13 - Mapa perceptual “porte da empresa” 

 

Por meio do gráfico perceptual da variável “porte da empresa” não foi possível estabelecer 

relações semelhantes aos padrões encontrados anteriormente, ou seja, a relação de uma 

variável com um grupo de variáveis relacionadas à informação contábil. Nesse caso 

identificou-se apenas uma relação individual que se refere à variável a11 “porte da empresa” 

com o número 1, que significa empresa de grande porte, com as variáveis da “utilização da 

informação contábil” Ib e Ic com o número 4, portanto ambas significando utilização da 

informação contábil no aspecto de intensidade com relação à fase do processo de decisão e 

representando respectivamente análise das dificuldades (letra b) e definição das alternativas 

(letra c). A relação está assinalada no gráfico com um quadrado preto.  
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4.4.6 Características de desempenho -  fator “rentabilidade” 

Esse fator é identificado mediante a questão 4 letra a da parte 3 do questionário. 

a)  Aplicação do teste do qui-quadrado 

Quadro 16 - Teste do qui-quadrado fator “rentabilidade” 
Itens da questão 

4  – 2ª. parte 
Variável 

Itens da parte 1 – 
questões I a III 

p-valor (teste qui-
quadrado) 

Letra a Margem de lucro Item I A 0,001 
 

 

Para essa única variável do fator rentabilidade, pelo teste do qui-quadrado pode-se rejeitar a 

hipótese de independência, o que significa que pode existir relação com a utilização da 

informação contábil. 

b)  Inércia das dimensões – variável “margem de lucro” 

Tabela 18 - Inércia “margem de lucro” 
MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf a4 

ModelSummary 
Dimension Cronbach's 

alpha 
Variance accounted for 

Total 
(Eigenvalue) 

Inertia 

1 ,940 9,133 ,481 
2 ,885 6,202 ,326 
3 ,840 4,898 ,258 
4 ,823 4,533 ,239 
Total  24,766 1,303 
Mean ,885a 6,192 ,326 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 
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c)  Mapa perceptual da variável “margem de lucro” relacionado  às variáveis de “utilização 
da informação contábil” 

 

 
Gráfico 14 - Mapa perceptual “margem de lucro” 

 

O gráfico apresenta duas relações. 

Na primeira, verifica-se que a variável “margem de lucro”, variável a4 com o número 5, que 

significa lucro muito acima do esperado está relacionada à  utilização da informação contábil 

em todas as fases: intensidade, frequência e importância, (variáveis I, II e III) com o número 

5, que significa grande utilização, destacado no gráfico no quadrado com a cor preta.  

Verifica-se, ainda, a relação da variável “margem de lucro” a4 com o número 5, com a 

variável relativa à “utilização da informação contábil” Ia com o número 2, que significa baixa 

utilização da informação contábil no aspecto de intensidade na fase de identificação do 

benefício. 

Na segunda, verifica-se que a variável “margem de lucro”, variável a4 com o número 4, que 

significa margem de lucro acima do esperado, está relacionada com a utilização da 
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informação contábil em todas as fases: intensidade, frequência e importância, variáveis I, II e 

II com o número 4 e também com o número 3 que representam, respectivamente, significativa 

utilização da informação contábil e razoável utilização da informação contábil. No gráfico, 

essa correlação está assinalada com um quadrado na cor verde. 

4.4.7 Características de desempenho -  fator “lucratividade” 

Esse fator é identificado mediante a questão 4 letra b da parte 3 do questionário. 

a)  Aplicação do teste do qui-quadrado 

Quadro 17 - Teste do qui-quadrado fator “lucratividade” 
Itens da questão 

4  – 2ª. parte 
Variável 

Itens da parte 1 – 
questões I a III 

p-valor (teste qui-
quadrado) 

Letra b Crescimento do lucro Item I A 0,026 
 

 

Para essa única variável do fator lucratividade, pelo teste do qui-quadrado foi rejeitada a 

hipótese de independência indicando relação com a utilização da informação contábil.  

b)  Inércia das dimensões - variável crescimento do lucro 

Tabela 19 - Inércia “crescimento do lucro” 
MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf b4 

ModelSummary 

Dimension Cronbach's alpha 
Variance accounted for 

Total (Eigenvalue) Inertia 
1 ,940 9,124 ,480 
2 ,885 6,196 ,326 
3 ,834 4,768 ,251 
4 ,821 4,505 ,237 
Total  24,592 1,294 
Mean ,884a 6,148 ,324 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 
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c)  Mapa perceptual variável crescimento do lucro relacionado às variáveis de utilização da 
informação contábil 

 

 
Gráfico 15 - Mapa perceptual “crescimento do lucro” 

 
 

O gráfico apresenta apenas uma relação. 

Verifica-se que a variável “crescimento do lucro”, variável b4 com o número 4, que significa 

lucro acima do esperado está relacionada com a  “utilização da informação contábil” em todas 

as fases: intensidade, frequência e importância, (variáveis I, II e III) com o número 5, que 

significa grande utilização da informação contábil, destacado no gráfico no quadrado com a 

cor preta. Note-se, ainda, uma relação com a variável “utilização da informação contábil” IIa 

com o número 2, que significa uma baixa utilização da informação contábil no aspecto da 

frequência na fase de identificação do incentivo. No gráfico, essa variável está assinalada com 

um quadrado na cor azul. 

LEGENDA DAS 
VARIÁVEIS 
 
Utilização da 
informação contábil 
I – Intensidade 
II – Frequência 
III – Importância 
 
Fases do processo 
decisório 
a – Identificação 
b – Análise das 
dificuldades 
c – Definição das 
alternativas 
d – Exame de 
consequências 
e – Escolha das 
alternativas 
f – Implantação do 
incentivo 

 
b4 – Variável 
“crescimento do 
lucro” 

Legenda dos resultados 
variável “crescimento do lucro”: 1 – muito abaixo do esperado,  
2 – abaixo do esperado, 3 – esperado, 4- acima do esperado, 5 – 
muito acima do esperado 
variável “utilização da informação contábil”: grau de utilização 
variando de 1 nenhuma utilização a 5 grande utilização 
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Cabe, aqui, ressaltar que, no fator receita, com a única variável “crescimento da receita”, o 

resultado obtido no teste qui-quadrado foi superior a 5%, não sendo possível estabelecer 

relação entre a variável e a utilização da informação contábil. 

 

4.4.8 Atributos da informação -  fator “instrumentos gerenciais contemporâneos” 

Esse fator é identificado mediante a questão 5 letras h, i, j, l, m, n, o e p da parte 3 do 

questionário.  

a)  Aplicação do teste do qui-quadrado 

Apesar de esse fator ser composto por oito variáveis em apenas cinco, o teste de qui-quadrado 

apresentou resultado inferior a 5%, o que permite rejeitar a hipótese de independência e, por 

isso, supor, uma relação entre a variável e a informação contábil, conforme apresentado a 

seguir.  

Quadro 18 - Teste do qui-quadrado fator “instrumentos gerenciais contemporâneos” 

Itens da questão 5 Variável 
Itens da parte 1 – 
questões I a III 

p-valor (teste qui-quadrado) 

letra h Custeio-alvo Item I F 0,025 
Letra i Relatório de controle de 

qualidade 
Item III E 0,013 

letra j Utilização do ABC/ABM Item III D 0,024 
letra o Análise de cenários 

estratégicos 
Item II A 0,046 

letra p Indicadores não financeiros Item II A 0,045 
  
 

As variáveis que apresentaram resultado do teste qui-quadrado superior a 5% foram: 

“utilização do EVA”, “uso sistemático de benchmarking” e “utilização do balanced 

scorecard” e, por essa razão, não foram analisadas por meio da HOMALS. 
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b)  Inércia das dimensões 
b.1)  Variável “custeio-alvo” 

Tabela 20 - Inércia “custeio-alvo” 
MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf h5 

ModelSummary 

Dimension Cronbach's alpha 
Variance accounted for 

Total (Eigenvalue) Inertia 
1 ,941 9,200 ,484 
2 ,888 6,302 ,332 
3 ,837 4,819 ,254 
4 ,823 4,532 ,239 
Total  24,854 1,308 
Mean ,886a 6,213 ,327 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 

 

b.2) Variável “relatório de controle de qualidade” 

Tabela 21 - Inércia “relatório de controle de qualidade” 
MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf i5 

ModelSummary 

Dimension Cronbach's alpha 
Variance accounted for 

Total (Eigenvalue) Inertia 
1 ,940 9,131 ,481 
2 ,885 6,192 ,326 
3 ,846 5,036 ,265 
4 ,824 4,560 ,240 
Total  24,919 1,312 
Mean ,886a 6,230 ,328 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 

 
 

b.3) Variável “custeio ABC/ABM” 

Tabela 22 - Inércia “custeio ABC/ABM” 
MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf j5 

ModelSummary 

Dimension Cronbach's alpha 
Variance accounted for 

Total (Eigenvalue) Inertia 
1 ,941 9,243 ,486 
2 ,885 6,205 ,327 
3 ,833 4,745 ,250 
4 ,822 4,518 ,238 
Total  24,711 1,301 
Mean ,885a 6,178 ,325 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 
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b.4)  Variável “análise de cenários estratégicos” 

Tabela 23 - Inércia “análise de cenários estratégicos” 
MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf o5 

ModelSummary 

Dimension Cronbach's alpha 
Variance accounted for 

Total (Eigenvalue) Inertia 
1 ,940 9,131 ,481 
2 ,888 6,298 ,331 
3 ,842 4,942 ,260 
4 ,822 4,523 ,238 

Total  24,894 1,310 
Mean ,886a 6,223 ,328 

a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 
 

b.5)  Variável “indicadores não financeiros” 

Tabela 24 - Inércia “indicadores não-financeiros” 
MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf p5 

ModelSummary 

Dimension Cronbach's alpha 
Variance accounted for 

Total (Eigenvalue) Inertia 
1 ,940 9,135 ,481 
2 ,885 6,182 ,325 
3 ,840 4,891 ,257 
4 ,826 4,596 ,242 
Total  24,805 1,306 
Mean ,885a 6,201 ,326 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 
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c)  Mapas perceptuais 

c.1) Mapa perceptual variável “custeio-alvo” 

 
 

Gráfico 16 - Mapa perceptual “custeio-alvo” 
 

O gráfico apresenta três relações. 

Na primeira, verifica-se que a variável “utilização de custeio-alvo”, variável h5 com o número 

5, que significa concluiu plenamente a implantação, está relacionada com a utilização da 

informação contábil em todas os aspectos: intensidade, frequência e importância, (variáveis I, 

II e III) com o número 5 que representa grande utilização da informação contábil. Essa 

relação é destacada no gráfico no quadrado preto.  

Na segunda, verifica-se que a variável “utilização do custeio-alvo”, variável h5 com o número 

1, que significa não utiliza, está relacionada à variável “utilização da informação contábil” em 

todas as formas de utilização, intensidade, frequência e importância, (variáveis I, II e III) com 

LEGENDA DAS 
VARIÁVEIS 
 
Utilização da 
informação contábil 
I – Intensidade 
II – Frequência 
III – Importância 
 
Fases do processo 
decisório 
a – Identificação 
b – Análise das 
dificuldades 
c – Definição das 
alternativas 
d – Exame de 
consequências 
e – Escolha das 
alternativas 
f – Implantação do 
incentivo 

 
h5 – Variável “custeio 
alvo” 

Legenda dos resultados 
Variável “custeio alvo”: 1 – não utiliza,  2 – está estudando a 
viabilidade, 3 – está em fase inicial de implantação, 4- está em fase 
final de implantação, 5 – concluiu plenamente a implantação 
variável “utilização da informação contábil”: grau de utilização 
variando de 1 nenhuma utilização a 5 grande utilização 
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o número 4 que representa um grau significativo de utilização da informação contábil, uma 

vez que está com o número 4, em todas as fases do processo decisório. No gráfico, essa 

correlação está assinalada em uma forma oval na cor verde.   

Na terceira relação, verifica-se que a variável “utilização do custeio-alvo”, variável h5 com o 

número 4, que significa está em fase final de implantação, está relacionada com a variável 

“utilização da informação contábil” IIa, com o número 2 que representa um grau baixo de 

utilização da informação contábil no aspecto de frequência na identificação do incentivo 

fiscal. Essa relação está assinalada no mapa em uma forma oval azul.  

c.2) Mapa perceptual variável “relatório de controle de qualidade” 

 
 

 
Gráfico 17 - Mapa perceptual “relatório de controle de qualidade” 

 

O gráfico apresenta duas relações. 

LEGENDA DAS 
VARIÁVEIS 
 
Utilização da 
informação contábil 
I – Intensidade 
II – Frequência 
III – Importância 
 
Fases do processo 
decisório 
a – Identificação 
b – Análise das 
dificuldades 
c – Definição das 
alternativas 
d – Exame de 
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i5 – Variável 
“relatório de controle 
de qualidade” 

Legenda dos resultados 
Variável relatório de controle de qualidade: 1 – não utiliza,  2 
– está estudando a viabilidade, 3 – está em fase inicial de 
implantação, 4- está em fase final de implantação, 5 – concluiu 
plenamente a implantação 
variável utilização da informação contábil: grau de utilização 
variando de 1 nenhuma utilização a 5 grande utilização 
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Na primeira, verifica-se que a variável “utilização do relatório de controle de qualidade”, 

variável i5 com o número 3, que significa está em fase inicial de implantação, está relacionada 

com a variável “utilização da informação contábil” em todos os aspectos: intensidade, 

frequência e importância, (variáveis I, II e III) com o número 4 que representa significativa 

utilização da informação contábil  e algumas variáveis com o número 3 que representam uma 

razoável utilização da informação contábil. Essa relação é destacada no gráfico no quadrado 

preto.   

Na segunda, verifica-se que a variável “utilização do relatório de controle de qualidade”, 

variável i5 com o número 4 está em fase final de implantação, está relacionada com a 

“utilização da informação contábil”, o número 5, que significa grande utilização da 

informação contábil em todas as formas de utilização, intensidade, frequência e importância, 

(variáveis I, II e III). No gráfico, essa relação está assinalada em um quadrado na cor verde.   

c.3)  Mapa perceptual variável “ABC/ABM” relacionada às variáveis de “utilização da 
informação contábil” 

 
 

Gráfico 18 - Mapa perceptual “ABC/ABM” 
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consequências 
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j5 – Variável 
“ABC/ABM” 

Legenda dos resultados 
variável “ABC/ABM”: 1 – não utiliza,  2 – está estudando a 
viabilidade, 3 – está em fase inicial de implantação, 4- está em 
fase final de implantação, 5 – concluiu plenamente a 
implantação 
variável “utilização da informação contábil”: grau de 
utilização variando de 1 nenhuma utilização a 5 grande 
utilização 
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O gráfico apresenta a seguinte relação: 

A variável “ABC/ABM”, variável j5 com o número 3, que significa está em fase inicial de 

implantação está relacionada com a variável “utilização  da informação contábil” em todas as 

fases: intensidade, frequência e importância, (variáveis I, II e III) com o número 3 que 

significa média utilização da informação contábil. Essa relação está destacada no gráfico no 

quadrado com a cor preta.  

Note-se, ainda, uma relação da variável “ABC/ABM”, variável j5 com a variável “utilização 

da informação contábil”, variável If com o número 1 que significa uma baixa utilização da 

informação contábil no aspecto da intensidade na fase de implantação do incentivo. No 

gráfico a variável está assinalada com a cor azul. 

c.4)  Mapa perceptual variável “cenários estratégicos” relacionada às variáveis de “utilização 
da informação contábil” 

 

 
 
 

Gráfico 19 - Mapa perceptual “cenários estratégicos” 
 

LEGENDA DAS 
VARIÁVEIS 
 
Utilização da 
informação contábil 
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III – Importância 
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alternativas 
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consequências 
e – Escolha das 
alternativas 
f – Implantação do 
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o5 – Variável 
“cenários estratégicos” 

Legenda dos resultados 
variável “cenários estratégicos”: 1 – não utiliza,  2 – está 
estudando a viabilidade, 3 – está em fase inicial de implantação, 4- 
está em fase final de implantação, 5 – concluiu plenamente a 
implantação 
variável  “utilização da informação contábil”: grau de 
utilização variando de 1 nenhuma utilização a 5 grande utilização 
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O gráfico apresenta duas relações. 

Na primeira, verifica-se que a variável “cenários estratégicos”, variável o5 com o número 3, 

que significa está em fase inicial de implantação, está relacionada à variável “utilização  da 

informação contábil” em todas as fases: intensidade, frequência e importância, (variáveis I, II 

e III) com o número 4 que representa significativa utilização da informação contábil, e alguns 

números 3, que representam razoável utilização da informação contábil, destacados no gráfico 

no quadrado com a cor preta. 

A segunda relaciona a variável “cenários estratégicos” o5 com o número 4, que significa está 

em fase final de implantação, com a variável “utilização da informação contábil” variável IIa 

com o número 3, que significa razoável utilização da informação contábil, no aspecto de 

frequência na fase de identificação do processo de decisão. Essa relação está marcada no 

gráfico com um quadrado na cor azul. 

c.5)  Mapa perceptual variável “indicadores não-financeiros”, relacionada as variáveis de 
“utilização da informação contábil” 

 
 

Gráfico 20 - Mapa perceptual “indicadores não-financeiros” 
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d – Exame de 
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p5 – Variável 
“indicadores não 
financeiros” 

Legenda dos resultados 
variável  “indicadores não financeiros”: 1 – não utiliza,  2 – está 
estudando a viabilidade, 3 – está em fase inicial de implantação, 4- 
está em fase final de implantação, 5 – concluiu plenamente a 
implantação 
variável “utilização da informação contábil”: grau de utilização 
variando de 1 nenhuma utilização a 5 grande utilização 
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O gráfico apresenta três relações. 

Na primeira, verifica-se que a variável “indicadores não financeiros”, variável p5 com o 

número 3, que significa está em fase inicial de implantação está relacionada com a variável  

“utilização da informação contábil” em todas as fases: intensidade, frequência e importância, 

(variáveis I, II e III) com o número 3 que representa razoável utilização da informação 

contábil, e alguns números 4 que representam significativa utilização da informação contábil, 

destacado no gráfico no quadrado com a cor preta. 

Na segunda verifica-se que a variável “indicadores não financeiros”, variável p5 com os 

números 2, que significa está estudando a viabilidade, está relacionada com a variável 

“utilização da informação contábil” em todas as fases: intensidade, frequência e importância, 

(variáveis I, II e III) com o número 5, que significa grande utilização da informação contábil. 

No gráfico essa relação está assinalada em um quadrado na cor verde. 

A terceira relaciona a variável “indicadores não financeiros”, variável p5 com o número 1 que 

significa não utiliza, com a variável “utilização da informação contábil” representada por Ib e 

Ic com o número 4 que significa utilização da informação contábil no aspecto de intensidade 

nas fases do processo decisório, análise das dificuldades e escolha das alternativas 

respectivamente, com um significativo grau de utilização da informação contábil. Essa relação 

está marcada no gráfico com um quadrado na cor azul. 

4.4.9 Atributos da informação - fator “instrumentos gerenciais tradicionais” 

Esse fator é identificado mediante a questão 5 letras d, e, f, g, da parte 3 do questionário.  

a)  Aplicação do teste do qui-quadrado 

Esse fator composto por quatro variáveis apresentou no teste do qui-quadrado três  variáveis 

com resultado inferior a 5%, o que permite rejeitar a hipótese de independência e, portanto, 

supor uma relação entre a variável e a informação contábil, conforme apresentado a seguir.  
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Quadro 19 - Teste do qui-quadrado fator “instrumentos gerenciais tradicionais” 
Itens da questão 

5 
Variável 

Itens da parte 1 – 
questões I a III 

p-valor (teste qui-
quadrado) 

letra d Demonstração de resultados 
mensais 

Item I A 0,003 

letra e Custeio variável ou por 
absorção 

Item I A 0,049 

letra g Orçamento participativo Item I F 0,008 
 

 

A variável que apresentou resultado do teste qui-quadrado superior a 5% relativa à utilização 

de instrumento gerenciais tradicionais foi apenas a utilização do orçamento não participativo.  

b)  Inércia das dimensões “instrumentos gerenciais tradicionais” 

b.1) Variável “demonstração de resultados mensais 

Tabela 25 - Inércia “demonstração de resultados mensais” 
MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf d5 

ModelSummary 

Dimension Cronbach's alpha 
Variance accounted for 

Total (Eigenvalue) Inertia 
1 ,940 9,136 ,481 
2 ,891 6,411 ,337 
3 ,858 5,336 ,281 
4 ,820 4,481 ,236 
Total  25,365 1,335 
Mean ,889a 6,341 ,334 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 

 
 

b.2) Variável “custeio variável ou por absorção” 

Tabela 26 - Inércia “custeio variável ou por absorção” 
MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf e5 

ModelSummary 

Dimension Cronbach's alpha 
Variance accounted for 

Total (Eigenvalue) Inertia 
1 ,941 9,252 ,487 
2 ,885 6,190 ,326 
3 ,847 5,050 ,266 
4 ,821 4,505 ,237 
Total  24,997 1,316 
Mean ,887a 6,249 ,329 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 
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b.3) Variável “orçamento participativo” 

Tabela 27 - Inércia “orçamento participativo” 
MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf g5 

ModelSummary 

Dimension Cronbach's alpha 
Variance accounted for 

Total (Eigenvalue) Inertia 
1 ,941 9,197 ,484 
2 ,886 6,213 ,327 
3 ,836 4,800 ,253 
4 ,821 4,502 ,237 
Total  24,711 1,301 
Mean ,885a 6,178 ,325 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 

c)  Mapas perceptuais 

c.1)  Mapa perceptual variável “da demonstração de resultados mensais” relacionada às 
variáveis de “utilização da informação contábil”  

 

 
 
 

 
Gráfico 21 - Mapa perceptual “demonstração de resultados mensais” 
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d5 – variável 
“demonstração de 
resultados mensais” 

Legenda dos resultados 
variável “demonstração de resultados mensais”: 1 – não utiliza,  2 
– está estudando a viabilidade, 3 – está em fase inicial de 
implantação, 4- está em fase final de implantação, 5 – concluiu 
plenamente a implantação 
variável “utilização da informação contábil”: grau de utilização 
variando de 1 nenhuma utilização a 5 grande utilização 
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O gráfico apresenta três relações. 

Na primeira, verifica-se que a variável “utilização de demonstração de resultados mensais”, 

variável d5 com o número 3, que significa está em fase inicial de implantação está relacionada 

com a variável “utilização da informação contábil” em todas as fases: intensidade, frequência 

e importância, (variáveis I, II e III) com o número 5, que representa grande utilização da 

informação contábil. Essa relação é destacada no gráfico no quadrado preto. Note-se, ainda, 

que existe uma relação com a variável “utilização da informação contábil” IIa com número 2 

que significa pequena utilização da informação contábil  no aspecto da frequência na fase de 

identificação do incentivo. Essa variável está destacada no gráfico com o quadrado azul. 

Na segunda, verifica-se que a variável “utilização de resultados mensais”, variável d5 com o 

número 4, que significa está em fase final de implantação, está relacionada com a variável 

“utilização da informação contábil” em todas as fases: intensidade, frequência e importância, 

(variáveis I, II e III) com o número 4 e alguns números 3, que representam, respectivamente, 

significativa utilização da informação contábil e razoável utilização da informação contábil. 

No gráfico, essa relação está assinalada em um quadrado na cor verde. Note-se, ainda, que 

existe uma relação com a variável “utilização da informação contábil, variável Ia com o 

número 2 que significa a pequena utilização da informação contábil  no aspecto da 

intensidade na fase de identificação do incentivo. Essa variável está destacada no gráfico com 

o quadrado amarelo. 

A terceira relação aparece muita isolada em destaque no gráfico com um quadrado vermelho e 

relaciona a variável “utilização de demonstração de resultados mensais” d5 com o número 2 

que significa está estudando a viabilidade com a variável “utilização da informação contábil” 

IIIf com o número 1 que significa nenhuma utilização da informação contábil  no aspecto de 

importância no processo decisório de implantação do incentivo. 
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c.2)  Mapa perceptual variável “custeio variável ou por absorção” relacionada às variáveis de 
“utilização da informação contábil” 

 

 
 

 
Gráfico 22 - Mapa perceptual “custeio variável ou por absorção” 

 
 

O gráfico apresenta três relações. 

Na primeira, verifica-se que as variáveis “utilização de custeio variável ou por absorção”, 

variável e5 com os números 1 e 2, que significam não utiliza ou está estudando a viabilidade, 

estão relacionadas com a variável “utilização da informação contábil” em todas as fases: 

intensidade, frequência e importância, (variáveis I, II e III) com o número 4 que representam 

significativa utilização da informação contábil. Essa relação é destacada no gráfico no 

quadrado preto. Note-se, ainda, que existe uma relação com a variável “utilização da 

informação contábil” Ia com o número 2, que significa pequena utilização da informação 

contábil  no aspecto da intensidade na fase de identificação do incentivo. Essa variável está 

destacada no gráfico com o quadrado vermelho. 

LEGENDA DAS 
VARIÁVEIS 
 
Utilização da 
informação contábil 
I – Intensidade 
II – Frequência 
III – Importância 
 
Fases do processo 
decisório 
a – Identificação 
b – Análise das 
dificuldades 
c – Definição das 
alternativas 
d – Exame de 
consequências 
e – Escolha das 
alternativas 
f – Implantação do 
incentivo 

 
e5 – variável “custeio 
variável ou por 
absorção” 

Legenda dos resultados 
variável “ custeio variável ou por absorção”: 1 – não utiliza,  2 
– está estudando a viabilidade, 3 – está em fase inicial de 
implantação, 4- está em fase final de implantação, 5 – concluiu 
plenamente a implantação 
variável “utilização da informação contábil”: grau de 
utilização variando de 1 nenhuma utilização a 5 grande utilização 
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Na segunda, verifica-se que a variável “custeio variável ou por absorção”, variável e5 com o 

número 4, que significa está em fase final de implantação, está relacionada com a variável 

“utilização da informação contábil” da em todas as fases: intensidade, frequência e 

importância, (variáveis I, II e III) com o número 5 que representa grande grau de utilização. 

No gráfico, essa correlação está assinalada em um quadrado na cor verde.  

Na terceira relação, verifica-se que a variável “custeio variável ou por absorção” e5 com o 

número 3, que significa está em fase inicial de implantação, está relacionada com a variável 

“utilização da informação contábil” em todas  as fases: intensidade, frequência e importância, 

(variáveis I, II e III) com o número 3 que significa um grau intermediário de utilização. Essa 

relação está assinalada no mapa em um quadrado azul.  

c.3) Mapa perceptual variável “orçamento participativo”, relacionada às variáveis de 
“utilização da informação contábil”. 

 
       

 
 

Gráfico 23 - Mapa perceptual “orçamento participativo” 
 

LEGENDA DAS 
VARIÁVEIS 
 
Utilização da 
informação contábil 
I – Intensidade 
II – Frequência 
III – Importância 
 
Fases do processo 
decisório 
a – Identificação 
b – Análise das 
dificuldades 
c – Definição das 
alternativas 
d – Exame de 
consequências 
e – Escolha das 
alternativas 
f – Implantação do 
incentivo 

 
g5 – Utilização do 
orçamento 
participativo 

Legenda dos resultados 
Variável “ orçamento participativo”: 1 – não utiliza,  2 – está 
estudando a viabilidade, 3 – está em fase inicial de implantação, 4- 
está em fase final de implantação, 5 – concluiu plenamente a 
implantação 
variável “utilização da informação contábil”: grau de utilização 
variando de 1 nenhuma utilização a 5 grande utilização 
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O gráfico apresenta três relações 

Na primeira, verifica-se que a variável “orçamento participativo”, variável g5 com o número 

2, que significa está estudando a viabilidade está relacionada com a variável “utilização da 

informação contábil” em todas as fases: intensidade, frequência e importância, (variáveis I, II 

e III) com o número 5, que representa grande utilização da informação contábil. Essa relação 

é destacada no gráfico no quadrado preto. Note-se que devido à proximidade das variáveis se 

pode ter a impressão que a variável g5 com o número 5 está no quadrado preto, entretanto, 

não é isso que ocorre, uma vez que essa variável g5 com o número 5 está fora do quadrado 

próxima à intersecção dos eixos. 

Na segunda, verifica-se que a variável “orçamento participativo”, variável g5 com o número 1 

que significa não utiliza orçamento participativo, está relacionada com a variável “utilização 

da informação contábil”, em todas as formas de utilização, intensidade, frequência e 

importância, (variáveis I, II e III) com o número 3 que representa um grau intermediário de 

utilização da informação contábil. No gráfico, essa correlação está assinalada em um 

quadrado na cor verde.  

Na terceira relação, verifica-se que a variável “orçamento participativo”, variável g5 com o 

número 3, que significa está em fase inicial de implantação, com a variável “utilização da 

informação contábil” e todas  as fases do processo de decisão, (variáveis I, II e III) com o 

número 4, o que representa um grau significativo grau de utilização da informação contábil. 

Essa relação está assinalada no mapa em um quadrado azul. Note-se, ainda, que existe 

relacionamento com a variável “utilização da informação contábil” Ia, que se refere ao 

aspecto intensidade na fase de identificação do processo decisório e com o número 2 que 

significa pouca utilização da informação contábil.  

4.4.10 Atributos da informação contábil -  fator “escopo” 

Esse fator é identificado mediante a questão 8 letras a, b, c, d, e da questão 9 da parte III do 

questionário.  
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a) Aplicação do teste do qui-quadrado 

Em todas as variáveis o teste de qui-quadrado apresentou resultado inferior a 5%, o que 

permite rejeitar a hipótese de independência e, portanto, supor uma relação entre a variável e a 

informação contábil, conforme apresentado a seguir.  

Quadro 20 - Teste do qui-quadrado fator “escopo” 
Itens da questão 

8 
Variável 

Itens da parte 1 – 
questões I a III 

p-valor (teste qui-
quadrado) 

letra a Temporal Item I A 0,000 
letra b Quantificação Item I A 0,000 
letra c Foco Item II A 0,012 
letra d Tempestividade Item I D 0,022 

 
 
b) Inércia das dimensões 
b.1) Variável “temporal” 
 

Tabela 28 - Inércia “temporal” 
MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf a8 

ModelSummary 

Dimension Cronbach's alpha 
Variance accounted for 

Total (Eigenvalue) Inertia 
1 ,940 9,124 ,480 
2 ,891 6,415 ,338 
3 ,857 5,324 ,280 
4 ,822 4,519 ,238 
Total  25,382 1,336 
Mean ,889a 6,345 ,334 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 

 

b.2) Variável “quantificação” 

Tabela 29 - Inércia “quantificação” 
MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf b8 

ModelSummary 

Dimension Cronbach's alpha 
Variance accounted for 

Total (Eigenvalue) Inertia 
1 ,940 9,101 ,479 
2 ,891 6,421 ,338 
3 ,858 5,353 ,282 
4 ,820 4,488 ,236 
Total  25,363 1,335 
Mean ,889a 6,341 ,334 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 
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b.3) Variável “foco” 

Tabela 30 - Inércia “foco” 
MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf c8 

ModelSummary 

Dimension Cronbach's alpha 
Variance accounted for 

Total (Eigenvalue) Inertia 
1 ,940 9,109 ,479 
2 ,885 6,206 ,327 
3 ,834 4,768 ,251 
4 ,821 4,500 ,237 
Total  24,585 1,294 
Mean ,884a 6,146 ,323 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 

 
 

b.4) Variável: “tempestividade” 

Tabela 31 - Inércia “tempestividade” 
MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf d8 

ModelSummary 

Dimension Cronbach's alpha 
Variance accounted for 

Total (Eigenvalue) Inertia 

1 ,941 9,212 ,485 
2 ,886 6,235 ,328 
3 ,833 4,751 ,250 
4 ,821 4,506 ,237 

Total  24,704 1,300 

Mean ,885
a
 6,176 ,325 

a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 
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c)  Mapas perceptuais 

c.1)  Mapa perceptual variável “temporal”, relacionada às variáveis de utilização da 
informação contábil. 

 

 
 
 

Gráfico 24 - Mapa perceptual “temporal” 
 

O gráfico apresenta a variável “temporal”, variável a8 com o número 4, que significa 

informações contábeis voltadas principalmente para o futuro e está relacionada com a variável 

“utilização da informação contábil” em todos os aspectos: intensidade, frequência e 

importância, (variáveis I, II e III) com o número 4 que representa significativa utilização da 

informação contábil e também com as variáveis com o número 3 que representa uma razoável 

utilização da informação contábil. Essa relação é destacada no gráfico no quadrado preto.   

Verifica-se outra relação da variável “temporal” a8 com o número 4  com a variável 

“utilização da informação contábil” variável Ia com o número 2 que significa uma pequena 

utilização da informação contábil no aspecto de intensidade na fase de identificação do 

processo de decisão, essa variável está assinalada com a cor azul  

LEGENDA DAS 
VARIÁVEIS 
 
Utilização da 
informação contábil 
I – Intensidade 
II – Frequência 
III – Importância 
 
Fases do processo 
decisório 
a – Identificação 
b – Análise das 
dificuldades 
c – Definição das 
alternativas 
d – Exame de 
consequências 
e – Escolha das 
alternativas 
f – Implantação do 
incentivo 

 
a8 – Variável  
“temporal” 

Legenda dos resultados 
Variável “temporal”: 1 –somente o passado,  2 – principalmente 
o passado, 3 – igualmente passado e o futuro, 4- principalmente o 
futuro, 5 – somente o futuro 
variável “utilização da informação contábil”: grau de utilização 
variando de 1 nenhuma utilização a 5 grande utilização 
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Uma terceira relação da variável “temporal” a8 com o número 4 verifica-se com  a variável 

“utilização da informação contábil” variáveis If e IIf respectivamente com os número 1 e 2 (as 

variáveis estão sobrepostas no gráfico), que significam respectivamente nenhuma utilização 

da informação contábil e pouca utilização da informação contábil no aspecto de intensidade 

na fase de implantação do incentivo. Essas variáveis estão destacadas com a cor vermelha no 

gráfico.  

c.2)  Mapa perceptual da variável “quantificação”, relacionada as variáveis de “utilização da 
informação contábil” 

  

 
 
 

Gráfico 25 - Mapa perceptual “quantificação” 
 

Não foram identificadas no mapa perceptual relações a variável “quantificação” e um grupo 

de variáveis da “utilização da informação contábil”. Contatou-se, apenas, a relação da variável 

“quantificação” b8 com o número 5, que significa informações exclusivamente não-

financeiras, com as variáveis da utilização da informação contábil  If e IIf com o número 1, 

LEGENDA DAS 
VARIÁVEIS 
 
Utilização da 
informação 
contábil 
I – Intensidade 
II – Frequência 
III – Importância 
 
Fases do 
processo 
decisório 
a – Identificação 
b – Análise das 
dificuldades 
c – Definição das 
alternativas 
d – Exame de 
consequências 
e – Escolha das 
alternativas 
f – Implantação 
do incentivo 

 
b8 – Variável 
“quantificação” 

Legenda dos resultados 
Variável “quantificação”: 1 – exclusivamente financeiras,  
2 – principalmente financeiras, 3 – igualmente financeiras e 
não financeiras, 4- principalmente não financeiras, 5 – 
exclusivamente não financeiras 
variável “utilização da informação contábil”: grau de 
utilização variando de 1 nenhuma utilização a 5 grande 
utilização 
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que significam nenhuma utilização da informação contábil no aspecto de frequência na fase 

de identificação e de análise de dificuldades do processo de decisão. Essa relação está 

assinalada com a cor preta.  

c.3)  Mapa perceptual variável “foco” relacionada ás variáveis de “utilização da informação 
contábil” 

 

 
 
 

Gráfico 26 - Mapa perceptual “foco” 
 

O gráfico apresenta a variável “foco”, variável c8 com o número 4, que significa informações 

contábeis voltadas principalmente para o ambiente externo, está relacionada com a variável 

“utilização da informação contábil” em todos os aspectos: intensidade, frequência e 

importância, (variáveis I, II e III) com o número 4 que representa significativa utilização da 

informação contábil  e também com algumas variáveis com o número 3 que representam uma 

razoável utilização da informação contábil. Essa relação é destacada no gráfico no quadrado 

preto.   

LEGENDA DAS 
VARIÁVEIS 
 
Utilização da 
informação contábil 
I – Intensidade 
II – Frequência 
III – Importância 
 
Fases do processo 
decisório 
a – Identificação 
b – Análise das 
dificuldades 
c – Definição das 
alternativas 
d – Exame de 
consequências 
e – Escolha das 
alternativas 
f – Implantação do 
incentivo 

 
c8 –  Variável “foco” 

Legenda dos resultados 
Variável “foco”: 1 – exclusivamente interno,  2 – principalmente 
interno, 3 – igualmente interno e externo, 4- principalmente 
externo, 5 – exclusivamente externo 
variável “utilização da informação contábil”: grau de utilização 
variando de 1 nenhuma utilização a 5 grande utilização 
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c.4)  Mapa perceptual variável “tempestividade”, relacionada as variáveis “utilização da 
informação contábil”. 

 

 
 
 

Gráfico 27 - Mapa perceptual “tempestividade” 
 

O gráfico apresenta três relações. 

Na primeira verifica-se que a variável “tempestividade”, variável d8 com o número 1, que 

significa tempo muito grande para o fornecimento das informações contábeis, está relacionada 

com a variável “utilização da informação contábil” em todos os aspectos: intensidade, 

frequência e importância, (variáveis I, II e III) com o número 5 que representa significativa 

utilização da informação contábil.  Essa relação é destacada no gráfico no quadrado preto.   

Na segunda verifica-se que a variável “tempestividade’, variável d8 com o número 2, que 

significa tempo grande para o fornecimento das informações contábeis, está relacionada com 

a variável “utilização da informação contábil”, em todas as formas de utilização, intensidade, 

frequência e importância, (variáveis I, II e III) com o número 4 que significa grande utilização 

LEGENDA DAS 
VARIÁVEIS 
 
Utilização da 
informação contábil 
I – Intensidade 
II – Frequência 
III – Importância 
 
Fases do processo 
decisório 
a – Identificação 
b – Análise das 
dificuldades 
c – Definição das 
alternativas 
d – Exame de 
consequências 
e – Escolha das 
alternativas 
f – Implantação do 
incentivo 

 
d8 – Variável 
“tempestividade” 

Legenda dos resultados 
Variável “tempestividade” (tempo para o fornecimento das 
informações contábeis): 1 – muito grande,  2 – grande  3 – médio, 
4- pequeno, 5 – muito pequeno 
variável “utilização da informação contábil”: grau de utilização 
variando de 1 nenhuma utilização a 5 grande utilização 
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da informação contábil. No gráfico essa relação está assinalada em um quadrado na cor verde.  

Note-se que existe ainda uma relação com a variável Ia com o número 2 que significa 

pequena utilização da informação contábil no aspecto de intensidade na identificação do 

incentivo. No gráfico essa variável está assinalada em um retângulo da cor amarela. 

Na terceira verifica-se que a variável “tempestividade”, variável d8 com o número 3, que 

significam tempo médio e para o fornecimento das informações contábeis, estão relacionadas 

com a variável “utilização da informação contábil”, com o número 3 que significa um grau 

médio, em todas as formas de utilização, intensidade, frequência e importância, (variáveis I, II 

e III). No gráfico essa correlação está assinalada em um quadrado na cor azul. 

4.4.11 Atributos da informação contábil -  fator “agregação” 

Esse fator é identificado mediante a questão 5 letras a, b, c, da parte III do questionário.  

a)  Aplicação do teste do qui-quadrado 

Das três variáveis envolvidas nesta análise a variável “análise sistemática custo-volume-

lucro” foi a única a apresentar resultado no teste do qui-quadrado superior a 5%, o que 

permite rejeitar a hipótese de independência e portanto, supor que nos demais casos, há uma 

relação entre a variável e a informação contábil, conforme apresentado a seguir.  

Quadro 21 - Teste do qui-quadrado fator “agregação” 
Itens da questão 

5 
Variável 

Itens da parte 1 – 
questões I a III 

p-valor (teste qui-
quadrado) 

letra a Relatório por divisão e filial Item I A 0,022 
letra c Preço de transferência interno Item I C 0,015 
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b)  Inércia das dimensões 
 
b.1)  Variável “relatório por divisão e filial” 
 

Tabela 32 - Inércia “relatório por divisão e filial” 
MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf a5 

ModelSummary 

Dimension Cronbach's alpha 
Variance accounted for 

Total (Eigenvalue) Inertia 

1 ,941 9,187 ,484 
2 ,886 6,238 ,328 
3 ,846 5,029 ,265 
4 ,822 4,512 ,237 

Total  24,965 1,314 

Mean ,886
a
 6,241 ,328 

a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 

 
 
b.2)  Variável relatório “preço de transferência interno” 
 

Tabela 33 - Inércia “relatório preço de transferência interno” 
MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf c5 

ModelSummary 

Dimension Cronbach's alpha Variance accounted for 
Total (Eigenvalue) Inertia 

1 ,940 9,111 ,480 
2 ,888 6,295 ,331 
3 ,851 5,157 ,271 
4 ,822 4,529 ,238 

Total  25,092 1,321 

Mean ,887
a
 6,273 ,330 

a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 
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c)  Mapas perceptuais 

c.1)  Mapa perceptual da variável “relatórios por divisão e filial” relacionada com a variável 
de “utilização da informação contábil” 

 

 
 
 
 

Gráfico 28 - Mapa perceptual “relatório por divisão e filial” 
 

 

O gráfico apresenta quatro relações. 

Na primeira, verifica-se que a variável “relatório por divisão e filial”, variável a5 com o 

número 1, que representa não utiliza, está relacionada a variável “utilização da informação 

contábil” em todos os aspectos: intensidade, frequência e importância, (variáveis I, II e III) 

com o número 4 que representa significativa utilização da informação contábil.  Essa relação é 

destacada no gráfico no quadrado preto. Note-se, ainda, uma relação com a variável 

“utilização da informação contábil” Ia com o número 2 que significa uma pequena utilização 

LEGENDA DAS 
VARIÁVEIS 
 
Utilização da 
informação contábil 
I – Intensidade 
II – Frequência 
III – Importância 
 
Fases do processo 
decisório 
a – Identificação 
b – Análise das 
dificuldades 
c – Definição das 
alternativas 
d – Exame de 
consequências 
e – Escolha das 
alternativas 
f – Implantação do 
incentivo 

 
a5 – Relatório por 
divisão e filial 

Legenda dos resultados 
Variável relatório por divisão e filial: 1 – não utiliza,  2 – está 
estudando a viabilidade  3 – está em fase inicial de implantação, 4- 
está em fase final de implantação, 5 – concluiu plenamente sua 
implantação 
variável utilização da informação contábil: grau de utilização 
variando de 1 nenhuma utilização a 5 grande utilização 
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da informação contábil no aspecto de intensidade na fase de identificação do processo 

decisório. Essa variável está destaca com um retângulo na cor vermelha. 

Na segunda, verifica-se que a variável “relatório por divisão e filial”, variável a5 com o 

número 2, que significa está estudando a viabilidade, está relacionada com a variável 

“utilização da informação contábil” em todos os aspectos: intensidade, frequência e 

importância, (variáveis I, II e III) com o número 3 que representa um grau médio de 

utilização.  Essa relação é destacada no gráfico no quadrado verde. Note-se ainda uma relação 

com a variável Ia com o número 1 que significa nenhuma utilização da informação contábil 

no aspecto de intensidade na fase de identificação do processo decisório. 

Na terceira, verifica-se que a variável “relatório por divisão e filial”, variável a5 com o 

número 4, que significa está em fase final de implantação, está relacionada com a variável 

“utilização da informação contábil” em todos os aspectos: intensidade, frequência e 

importância, (variáveis I, II e III) com o número 5 que significa uma grande utilização da 

informação contábil. Essa relação é destacada no gráfico no quadrado verde. Note-se, ainda, 

uma relação com a variável IIa com o número 2 que significa uma pequena utilização da 

informação contábil no aspecto frequência na fase de identificação do processo decisório. 

Essa relação está destacada no gráfico no quadrado com a cor violeta. 

Na quarta, verifica-se que a variável “relatório por divisão e filial”, variável a5 com o número 

3, que significa está em fase inicial de implantação, está relacionada a variável “utilização da 

informação contábil” em todos os aspectos: intensidade, frequência e importância, (variáveis 

I, II e III) com o número 2 que significa um pequena utilização da informação contábil. Essa 

relação é destacada no gráfico no quadrado amarelo.   
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 c – 2)  Mapa perceptual “preço de transferência interno” 
 

 
 

 
Gráfico 29 - Mapa perceptual “relatório preço de transferência interno” 

 

O gráfico apresenta duas relações. 

Na primeira, verifica-se que a variável “relatório preço de transferência interno”, variável c5 

com o número 2, que significa está estudando a viabilidade, está relacionada com a variável 

“utilização da informação contábil” em todos os aspectos: intensidade, frequência e 

importância, (variáveis I, II e III) com o número 4 que representa significativa utilização da 

informação contábil. Essa relação é destacada no gráfico no quadrado preto. Note-se ainda 

uma relação com a variável Ia com o número 2 que significa uma pequena utilização da 

informação contábil no aspecto de intensidade na fase de identificação do processo decisório. 

Essa variável está destaca com um retângulo na cor vermelha. 

Na segunda, verifica-se que a variável “relatório preço de transferência interno”, variável c5 

com o número 3, que significa está em fase inicial de implantação, está relacionada com a 
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alternativas 
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c5 – Variável  
“relatório  preço de 
transferência interno” 

Legenda dos resultados 
Variável “ relatório preço de transferência interno”: 1 – não 
utiliza,  2 – está estudando a viabilidade  3 – está em fase inicial de 
implantação, 4- está em fase final de implantação, 5 – concluiu 
plenamente sua implantação 
variável “utilização da informação contábil”: grau de utilização 
variando de 1 nenhuma utilização a 5 grande utilização 
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variável “utilização da informação contábil” em todos os aspectos: intensidade, frequência e 

importância, (variáveis I, II e III) com o número 2 que significa pequena utilização da 

informação contábil. Essa relação é destacada no gráfico no quadrado verde. 

4.4.12 Qualidade da informação contábil -  fator “relevância” 

Esse fator é identificado mediante a questão 7 letras a, b, c da parte III do questionário.  

a)  Aplicação do teste do qui-quadrado 

Das três variáveis envolvidas nesta análise a variável “disponibilidade” foi a única a 

apresentar resultado no teste de qui-quadrado superior a 5%, o que permite rejeitar a hipótese 

de independência e portanto supor que nos demais casos há uma relação entre a variável e a 

informação contábil, conforme apresentado a seguir.  

Quadro 22 - Teste do qui-quadrado fator “relevância” 

Itens da questão 7 Variável 
Itens da parte 1 – 
questões I a III 

p-valor (teste qui-
quadrado) 

letra a Capacidade de avaliação Item III b 0,045 
letra b Capacidade de feedback Item III c 0,055 

 
 
b)  Inércia das dimensões 
 
b.1) Variável “capacidade de avaliação” 
 

 
Tabela 34 - Inércia “capacidade de avaliação” 

MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf a7 
ModelSummary 

Dimension Cronbach's alpha 
Variance accounted for 

Total (Eigenvalue) Inertia 
1 ,941 9,225 ,486 
2 ,889 6,321 ,333 
3 ,838 4,860 ,256 
4 ,821 4,504 ,237 
Total  24,911 1,311 
Mean ,886a 6,228 ,328 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 

 
 



135 
 

b.2)  Variável capacidade de “feedback” 

Tabela 35 - Inércia “capacidade de feed-back” 
MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf b7 

ModelSummary 

Dimension Cronbach's alpha 
Variance accounted for 

Total (Eigenvalue) Inertia 
1 ,941 9,200 ,484 
2 ,886 6,217 ,327 
3 ,847 5,069 ,267 
4 ,821 4,494 ,237 
Total  24,979 1,315 
Mean ,887a 6,245 ,329 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 

 
 
c)  Análise dos mapas perceptuais 
c-1)  Mapa perceptual da variável “capacidade de avaliação” relacionada às variáveis de 

“utilização da informação contábil” 
 

 
 

Gráfico 30 - Mapa perceptual “capacidade de avaliação” 
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avaliação  

Legenda dos resultados 
Variável capacidade de avaliação: notas de 1 a 5 sendo 1 a de 
pouca relevância da informação contábil e 5 a maior relevância da 
informação contábil  
variável utilização da informação contábil: grau de utilização 
variando de 1 nenhuma utilização a 5 grande utilização 
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O gráfico apresenta duas relações. 

Na primeira, verifica-se que a variável “capacidade de avaliação”, variável c7 com o número 

3, que significa uma capacidade média de avaliação, está relacionada com a variável  

“utilização da informação contábil” em todos os aspectos: intensidade, frequência e 

importância, (variáveis I, II e III), com o número 3 que representa razoável utilização e 

algumas com o número 4 que representa significativa utilização da informação contábil. Essa 

relação é destacada no gráfico no quadrado preto. Note-se, ainda, uma relação da variável 

“utilização da informação contábil” representada por Ia e If ambas respectivamente com o 

número 1 que significa nenhuma utilização da informação contábil no aspecto de intensidade 

na fase de identificação do incentivo, e número 2 que significa uma pequena utilização da 

informação contábil no aspecto de intensidade na fase de implantação do incentivo. Essas 

variáveis estão destacadas com um retângulo na cor vermelha. 

Na segunda, verifica-se que a variável “capacidade de avaliação”, variável c7 com o número 

5, que significa uma grande capacidade de avaliação, está relacionada com a variável 

“utilização da informação contábil” em todos os aspectos: intensidade, frequência e 

importância, (variáveis I, II e III), com o número 5 que significa grande utilização da 

informação contábil. Essa relação é destacada no gráfico no quadrado verde. Note-se, ainda, 

uma relação com a variável “utilização da informação contábil” IIa  com o número 2, que 

significa pequena utilização da informação contábil no aspecto de frequência na fase de 

identificação do incentivo. Essa variável está destacada com um retângulo na cor amarela. 
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c-2)  Mapa perceptual – “capacidade de feedback” 
 

 
 

 
Gráfico 31 - Mapa perceptual “capacidade de feedback” 

 
 

O mapa perceptual capacidade de feedback não apresenta relações claras entre a variável b7 

“capacidade de feedback” em seus diversos graus de relevância com a variável  “utilização da 

informação contábil”. 

As variáveis b7 “capacidade de feedback” com os números 1, 4 e 5 encontram-se muito 

próximas ao cruzamento dos eixos que representam as dimensões e, dessa forma, não 

possuem significado.  

A variável b7 “capacidade de feedback” com o número 2 está isolada das variáveis 

“utilização da informação contábil”. 

A variável b7 “capacidade de feedback” com o número 3 está próxima da variável “utilização 

da informação contábil” Ie com o número 3 que significa uma razoável utilização da 
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Legenda dos resultados 
Variável “capacidade de feedback”: notas de 1 a 5 sendo 1 a de 
pouca capacidade de confirmação ou correção de expectativas 
anteriores  e 5 de grande capacidade de confirmação ou correção 
de expectativas anteriores   
variável utilização da informação contábil: grau de utilização 
variando de 1 nenhuma utilização a 5 grande utilização 
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informação contábil no aspecto de intensidade na etapa do processo de decisão de escolha das 

alternativas. Entretanto, essa mesma variável b7 é equidistante das diversas variáveis da 

utilização da informação contábil com os números 2 e 3 que significam uma pequena e uma 

razoável utilização da informação contábil respectivamente. 

4.4.13 Qualidade da informação contábil -  fator “confiabilidade” 

Esse fator é identificado mediante a questão 7 letras d, e, f, da parte III do questionário.  
 

a)  Aplicação do teste do qui-quadrado 

As três variáveis envolvidas nesta análise apresentaram resultado no teste do qui-quadrado 

inferior a 5%, o que permite rejeitar a hipótese de independência e portanto supor que há uma 

relação entre a variável e a informação contábil, conforme apresentado a seguir.  

Quadro 23 - Teste do qui-quadrado fator “confiabilidade” 

Itens da questão 7 Variável 
Itens da parte 1 – 
questões I a III 

p-valor (teste qui-
quadrado) 

letra d Fidedignidade Item II A 0,050 
letra e Imparcialidade Item I A 0,013 
letra f Veracidade Item II A 0,001 

 
 
b)  Inércia das dimensões – fator confiabilidade 
 
b.1)  Variavel “fidedignidade” 
 

Tabela 36 - Inércia “fidedignidade” 
MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf d7 

ModelSummary 

Dimension Cronbach's alpha 
Variance accounted for 

Total (Eigenvalue) Inertia 
1 ,940 9,153 ,482 
2 ,888 6,296 ,331 
3 ,849 5,105 ,269 
4 ,823 4,534 ,239 
Total  25,088 1,320 
Mean ,887a 6,272 ,330 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 
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b.2)  Variável “imparciabilidade” 
 

Tabela 37 - Inércia “imparciabilidade” 
MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf e7 

ModelSummary 

Dimension Cronbach's alpha 
Variance accounted for 

Total (Eigenvalue) Inertia 
1 ,940 9,150 ,482 
2 ,887 6,257 ,329 
3 ,851 5,162 ,272 
4 ,820 4,480 ,236 
Total  25,049 1,318 
Mean ,887a 6,262 ,330 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 

 
 
b.3) Variavel “veracidade” 
 

Tabela 38 - Inércia “veracidade” 
MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf f7 

Model Summary 

Dimension Cronbach's alpha 
Variance accounted for 

Total (Eigenvalue) Inertia 
1 ,940 9,157 ,482 
2 ,889 6,337 ,334 
3 ,842 4,952 ,261 
4 ,820 4,482 ,236 
Total  24,927 1,312 
Mean ,886a 6,232 ,328 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 
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c)  Mapas perceptuais 
 
c.1)  Mapa perceptual variável “fidedignidade” relacionada às variáveis de “utilização da 

informação contábil” 
 

 
 

Gráfico 32 - Mapa perceptual “fidedignidade” 
 

O gráfico apresenta três relações muito claras e definidas. 

Na primeira, verifica-se que a variável “fidedignidade”, variável d7 com o número 5, que 

significa uma grande fidedignidade na informação contábil, está relacionada a variável 

“utilização da informação contábil” em todos os aspectos: intensidade, frequência e 

importância, (variáveis I, II e III), com o número 5 que significa uma  grande utilização da 

informação contábil. Essa relação é destacada no gráfico no quadrado preto. 

Na segunda, verifica-se que a variável “fidedignidade”, variável d7 com o número 4, que 

representa uma significativa fidedignidade na informação contábil, está relacionada a variável 

“utilização da informação contábil” em todos os aspectos: intensidade, frequência e 

importância, (variáveis I, II e III), com o número 4 que representa uma significativa utilização 
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da informação contábil. Essa relação é destacada no gráfico no quadrado verde. Note-se, 

também, uma relação da variável d7 com o número 4 com a variável “utilização da 

informação contábil” Ia com o número 2 que significa uma pequena utilização da informação 

contábil no aspecto de intensidade na identificação do incentivo fiscal. Essa variável está 

destacada com um quadrado em vermelho no gráfico. 

Na terceira, verifica-se que a variável “fidedignidade’, variável d7 com o número 2, que 

significa uma pequena fidedignidade na informação contábil, está relacionada com a variável 

“utilização da informação contábil” em todos os aspectos: intensidade, frequência e 

importância, (variáveis I, II e III) as variáveis estão com o número 2 que significa uma  

pequena utilização e algumas com o número 1, que significa nenhuma utilização da 

informação contábil. Essa relação é destacada no gráfico no quadrado azul. 

c.2)  Mapa perceptual variável “imparciabilidade” relacionada às variáveis de “utilização da 
informação contábil 

 

 
 

Gráfico 33 - Mapa perceptual “imparciabilidade” 
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O gráfico apresenta três relações. 

Na primeira, verifica-se que a variável “imparciabilidade”, variável e7 com os números 2, que 

significam pequena imparciabilidade da informação contábil estão relacionadas a variável 

“utilização da informação contábil” em todos os aspectos: intensidade, frequência e 

importância, (variáveis I, II e III), as variáveis estão com o número 4 que representa uma 

significativa utilização da informação contábil e alguns números 3 que representam uma 

razoável utilização da informação contábil. Essa relação é destacada no gráfico no quadrado 

preto. Note-se, ainda, a relação com a variável “utilização da informação contábil” Ia com o 

número 2 que significa uma pequena utilização da informação contábil no aspecto de 

intensidade na fase de identificação do processo de decisão. Essa variável está destacada no 

quadrado amarelo.  

Na segunda, verifica-se que a variável “imparciabilidade”, variável e7 com o números 1, que 

significa pequena imparciabilidade, está relacionada com a variável “utilização da informação 

contábil” em todos os aspectos: intensidade, frequência e importância, (variáveis I, II e III), as 

variáveis estão com os números 2 que representam uma  pequena utilização da informação 

contábil. Essa relação é destacada no gráfico no quadrado verde.  

Na terceira, verifica-se que a variável “imparciabilidade”, variável e7 com o número 4, que 

representa uma significativa imparciabilidade da informação contábil está relacionada a 

variável “utilização da informação contábil” variável IIa com o número 2 que significa uma 

pequena utilização da informação contábil no aspecto da frequência na fase de identificação 

do processo de decisão de adesão ao incentivo.  
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c.3)  Mapa perceptual variável “veracidade” relacionada às variáveis de “utilização da 
informação contábil” 

 

 
 

Gráfico 34 - Mapa perceptual “veracidade” 
 

O gráfico apresenta três relações. 

Na primeira, verifica-se que a variável “veracidade”, variável f7 com o número 4, que 

representa uma significativa veracidade da informação contábil, está relacionada a variável 

“utilização da informação contábil” em todos os aspectos: intensidade, frequência e 

importância, (variáveis I, II e III). As variáveis estão com o número 4 que representam uma  

significativa utilização da informação contábil e uma variável de número 3 que representa 

uma razoável utilização da informação contábil. Essa relação é destacada no gráfico no 

quadrado preto. Note-se ainda a relação com a variável “utilização da informação contábil” Ia 

com o número 2 que significa uma pequena utilização da informação contábil no aspecto de 

intensidade na fase de identificação do processo de decisão. Essa variável está destacada no 

quadrado vermelho.  
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Na segunda, verifica-se que a variável “veracidade”, variável f7 com o número 3, que 

significa média veracidade da informação contábil, está relacionada a variável “utilização da 

informação contábil” em todos os aspectos: intensidade, frequência e importância, (variáveis 

I, II e III) com o número 5, que representa uma grande utilização da informação contábil Essa 

relação é destacada no gráfico no quadrado verde. Note-se, ainda, a relação com a variável 

“utilização da informação contábil” IIa com o número 2 que significa uma pequena utilização 

da informação contábil no aspecto de frequência na fase de identificação do processo de 

decisão. Essa variável está destacada no quadrado amarelo. 

Na terceira, verifica-se que a variável “veracidade”, variável f7 com o número 2, que significa 

pequena veracidade da informação contábil está relacionada com a variável “utilização da 

informação contábil” em todos os aspectos: intensidade, frequência e importância, (variáveis 

I, II e III) com o número 2, que representa uma pequena utilização da informação contábil.  

Esta relação é destacada no gráfico no quadrado azul.  

4.4.14 Qualidade da informação contábil -  fator “comparabilidade” 

Esse fator é identificado mediante a questão 7 letras g, h da parte III do questionário.  

a) Aplicação do teste do qui-quadrado 

Apenas uma das variáveis envolvidas nesta análise apresentou resultado no teste de qui-

quadrado inferior a 5%, o que permite rejeitar a hipótese de independência e, portanto, supor 

que há uma relação entre a variável e a informação contábil, conforme apresentado a seguir.  

Quadro 24 - Teste do qui-quadrado fator “comparabilidade” 

Itens da questão 7 Variável 
Itens da parte 1 – 
questões I a III 

p-valor (teste qui-
quadrado) 

letra g Equidade Item II A 0,008 
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b) Inércia das dimensões - variável “equidade” 
 
 

Tabela 39 - Inércia “equidade” 
MULTIPLE CORRES VARIABLES=IaIbIc Id Ie If IIaIIbIIcIIdIIeIIfIIIaIIIbIIIcIIIdIIIeIIIf g7 

ModelSummary 

Dimension Cronbach's alpha 
Variance accounted for 

Total (Eigenvalue) Inertia 
1 ,941 9,177 ,483 
2 ,884 6,164 ,324 
3 ,845 5,020 ,264 
4 ,821 4,497 ,237 
Total  24,858 1,308 
Mean ,886a 6,215 ,327 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 

c) Mapa perceptual  
 
c.1)  Mapa perceptual da variável “equidade” relacionada às variáveis de “utilização da 

informação contábil” 
 

 

 
Gráfico 35 - Mapa perceptual “equidade” 

O gráfico apresenta a seguinte relação. 
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A variável “equidade” g7 com os números 3, que representa média comparabilidade da 

informação contábil está relacionada com a variável “utilização da informação contábil” em 

todos os aspectos: intensidade, frequência e importância, (variáveis I, II e III) com o número 3 

que representa uma razoável utilização da informação contábil e algumas variáveis de número 

4, que representa significativa utilização da informação contábil. Essa relação é destacada no 

gráfico no quadrado preto. Note-se, ainda, a relação com a variável “utilização da informação 

contábil” If com o número 1 que significa nenhuma utilização no aspecto de intensidade na 

fase de implantação do incentivo, sendo que essa variável está destacada no quadrado azul. 

4.5 Resumo e discussão dos resultados 

4.5.1 Resultados da pesquisa 

De acordo com os mapas perceptuais analisados, as principais e significativas relações 

apresentadas entre os diversos fatores e a indução ou inibição da informação contábil podem 

ser resumidos da seguinte forma:  

4.5.1.1 Características ambientais 

De forma geral, muitas vezes os fatores relativos às características ambientais se apresentam 

como indutores da informação contábil, conforme segue: 

a) Fator “dinamismo” 

a.1) Ambiente dinâmico - foram identificados oito relacionamentos dos ambientes muito 

dinâmico e dinâmico  como fatores indutores da utilização da informação contábil nas 

variáveis: “atitudes da concorrência”, “demanda do mercado”, “características dos produtos 

lançados”, “disponibilidades de insumos” e “regulamentação política do setor”.  

a.2) Ambiente estável - foram identificados três relacionamentos como fatores indutores da 

informação contábil nas variáveis: “características dos produtos lançados”, “disponibilidade 

dos insumos” e “preço dos insumos. 

A única variável que não apresentou relação com a utilização da informação contábil foi a 

“tecnologia necessária para a produção”.  
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Verifica-se que um ambiente dinâmico, no geral é um fator indutor da utilização da 

informação contábil, enquanto o ambiente estável, no que se refere a características 

ambientais que se relacionam ao produto da empresa, é um fator inibidor da informação 

contábil. 

b) Fator “heterogeneidade” 

b.1) Homogeneidade – foram identificados como fatores indutores da informação contábil as 

seguintes variáveis: “características dos produtos”, “características dos concorrentes” e 

“características dos clientes”. 

b.2) Heterogeneidade – foram identificados como fatores indutores da informação contábil as 

seguintes variáveis: “características dos concorrentes” e “características do clientes”.    

Não foram identificadas relações com a utilização da informação contábil nas variáveis 

“características dos fornecedores” e “tecnologia de produção comercialização e serviço”. Essa 

é uma variável similar à “tecnologia necessária para a produção”, analisada no fator 

dinamismo e para a qual também não foi identificada relação com a utilização da informação 

contábil. 

Verifica-se que o fator “heterogeneidade” constitui um indutor da utilização da informação 

contábil, nos ambientes muito homogêneos ou muito heterogêneos, principalmente no que se 

refere a características de clientes e concorrentes.  

c)  Fator “hostilidade” 

c.1) Ambiente do mercado hostil – foram identificadas quatro relações como fatores indutores 

da utilização da informação contábil, quando o ambiente do mercado se encontra hostil, ou 

seja, tendo como resposta ‘está extremamente’ ou ‘está muito’ nas variáveis “mercado 

saturado” e “mercado restritivo”  

c.2) Ambiente do mercado não hostil – foi identificada uma relação como fator indutor da 

utilização da informação contábil, quando o ambiente do mercado não se encontra hostil, ou 

seja, tendo como resposta ‘não está’ na variável “mercado restritivo”  
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A variável “mercado dominado” não apresentou relação com a utilização da informação 

contábil.  

De forma geral, o que se verifica é que o fator “hostilidade” nas situações em que os 

mercados são hostis é um fator indutor na utilização da informação contábil.  

4.5.1.2 Características estruturais 

Não foram identificadas, por meio dos gráficos, relações significativas entre as variáveis 

consideradas estruturais: “capital da empresa”, que corresponde ao fator “natureza”, e “porte 

da empresa”, que corresponde ao fator “tamanho”, e a variável  “utilização da informação 

contábil”.  

4.5.1.3 Características de desempenho 

 

a) Fator “rentabilidade” – foram identificadas duas relações como fator indutor da utilização 

da informação contábil na variável “margem de lucro”, quando esta se encontra muito acima 

ou acima do esperado. 

b) Fator “lucratividade” – foi identificada uma relação como fator indutor da utilização 

informação contábil na variável “crescimento do lucro” quando esta se encontra acima do 

esperado. 

Não foram identificadas relações com a utilização da informação contábil no que se refere a 

variável “crescimento da receita”. 

De forma geral, quando o desempenho se encontra acima do esperado os fatores 

correspondentes ao desempenho são indutores da informação contábil.  

4.5.1.4 Atributos da informação contábil 

 

Fator instrumentos gerenciais contemporâneos 
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a.1) Foi identificada a relação como indutor da utilização da informação contábil nas 

variáveis: “indicadores não financeiros”, na situação “está estudando a viabilidade de 

implantação”  

a.2) Foi identificada a relação como indutor da utilização da informação contábil nas 

variáveis: “análise de cenários estratégicos”, e “relatório de controle de qualidade” na situação  

“está na fase inicial de implantação”. 

a.3) Foi identificada a relação como indutor da utilização da informação contábil nas 

variáveis: “relatório de controle da qualidade” na situação  “está em fase final da 

implantação”.  

a.4) Foi identificada a relação como indutor da informação contábil nas variáveis  e “custeio-

alvo” na situação “concluiu plenamente a implantação”.  

a.5) Foi identificada a relação como indutor da utilização da informação contábil na variável 

“custeio-alvo” na situação “não utiliza”.  

Dos oito instrumentos gerenciais contemporâneos objetos desta pesquisa em quatro deles, 

“ABC/ABM”, “EVA”, “uso sistemático de benchmarking” e “balanço scorecard” não houve 

relação com a utilização da informação contábil.  Nos demais foram identificadas poucas 

relações que os caracterizassem como fatores indutores da informação contábil. 

b)  Fator instrumentos gerenciais tradicionais 

b.1) Foi identificada a relação como indutor da utilização da informação contábil nas 

variáveis:  “custeio variável ou por absorção” e “orçamento participativo” na situação  “está 

estudando a viabilidade de implantação”. 

b.2) Foi identificada a relação como indutor da utilização da informação contábil nas 

variáveis “demonstração de resultados mensais” e “orçamento participativo”  na situação 

“está na fase inicial de implantação”.   
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b.3) Foi identificada a relação como indutor da utilização da informação contábil nas 

variáveis “custeio variável ou por absorção” e “demonstração de resultados mensais” na 

situação “está em fase final da implantação” . 

b.4) Foi identificada a relação como indutor da utilização da informação contábil na variável 

“custeio variável ou absorção” na situação “não utiliza”. 

Dos quatro instrumentos gerenciais tradicionais apenas o “orçamento não participativo” não 

apresentou relação com a utilização da informação contábil. 

Em relação ao instrumento “orçamento participativo” não foi identificada relação com a 

utilização da informação contábil quando este instrumento já está implantado ou em fase final 

de implantação. 

Verifica-se que os instrumentos gerenciais tradicionais se constituem em diversas variáveis 

como indutores da informação contábil, de uma maneira mais destacada do que os 

instrumentos gerenciais contemporâneos.  

c)  Fator escopo 

c.1) Foi identificada relação como indutor da utilização da informação contábil a variável 

“temporal” na situação em que as informações estão voltadas principalmente para o futuro. 

c.2) Foi identificada relação como indutor da utilização da informação contábil a variável 

“foco” na situação em que “as informações estão voltadas para o ambiente externo”. 

c.3) Foram identificadas relações como indutor da informação contábil a variável 

“tempestividade” nas situações em que ocorre “um tempo muito grande” ou “um tempo 

grande” no fornecimento das informações  

Verifica-se que em relação ao fator “escopo” ocorrem relações com a utilização da 

informação contábil. Estas relação são fatores indutores da utilização da informação contábil. 
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d)  Fator Agregação: 

d.1) Foi identificada relação como indutor da utilização da informação contábil a variável 

“relatórios por divisão e filial”  nas situações   não utiliza e esta em fase final de implantação.  

d.2) Foi identificada relação como indutor da utilização da informação contábil da variável 

“preço de transferência interno”  na situação “está estudando a viabilidade de implantação”.  

d.3) Foi identificado como inibidor da utilização da informação contábil as variáveis  

“relatório por divisão e filial” e “preço de transferência interno” ambas na situação “está em 

fase inicial de implantação”.  

Não foram identificadas relações com a utilização da informação contábil na variável “análise 

sistemática de custo-volume-lucro”. 

Verifique-se que, em relação ao fator “agregação”, existem alguns fatores indutores da 

informação contábil que dependem da fase de implantação dos relatórios que visam à 

agregação dentro da empresa. E como fator inibidor as variáveis “relatório por divisão e filial 

e preço de transferência interno, quando estão em fase de implantação. Ressalte-se que a 

análise do fator “agregação” foi realizada a partir de relatórios gerencias e que desta forma, o 

resultado deste fator está alinhado com o resultado dos dois fatores anteriores, “instrumentos 

gerenciais contemporâneos” e “instrumentos gerenciais tradicionais”, ou seja, os atributos da 

informação contábil não apresentaram significativa relação como fator indutor da utilização 

da informação contábil.  

4.5.1.5 Qualidades da informação contábil 

a) Fator “relevância” 

Foi identificada que na variável “grande capacidade de avaliação” há um relacionamento com 

um alto grau de utilização da informação contábil. Não foram identificadas relações na 

variável “capacidade de feedback”  com a utilização da informação contábil. 
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b)  Fator “confiabilidade” 

b.1) A variável “fidedignidade” foi identificada como indutora da utilização da informação 

contábil quando a informação é muito fidedigna e inibidora da utilização da informação 

contábil quando a fidedignidade é pequena.  

b.2) A variável “imparciabilidade” foi identificada como inibidora e como indutora da 

utilização da informação contábil quando a imparciabilidade é pequena. A situação que 

aparentemente se constitui um paradoxo, pode demonstrar que as questões relativas a 

imparciabilidade em algumas situações são inibidoras da utilização da informação contábil, 

enquanto que em outras são indutoras. 

b.3) A variável “veracidade” foi identificada como indutora da informação contábil quando há 

uma grande veracidade da informação, e inibidora quando há uma pequena veracidade da 

informação. 

De forma geral, o fator confiabilidade está relacionado a utilização da informação contábil. 

Uma grande confiabilidade é um fator indutor e uma pequena confiabilidade um fator 

inibidor. 

c) Fator “comparabilidade” 

c.1) A variável “equidade” foi relacionada com indutora da informação contábil quando há 

uma pequena comparabilidade da informação.  

Não foram identificadas relações com a utilização da informação contábil das variáveis 

“disponibilidade” e “consistência”. 

Algumas  qualidades da informação contábil se relacionam com a utilização da informação 

contábil de forma direta. Assim, se houver uma grande imparciabilidade e veracidade nos 

dados contábeis, esses fatores serão indutores da utilização da informação contábil, mas se 

houver uma pequena imparciabilidade e veracidade da informação contábil esses fatores serão 

inibidores da utilização da informação contábil. Quanto à equidade a relação apresentada é 

que uma pequena comparabilidade da informação contábil é um fator indutor  da mesma, o 

que não parece ser uma relação esperada do ponto de vista de decisões racionais, mas que 
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talvez possa ser entendida sob uma perspectiva comportamental, que não constitui objeto do 

presente trabalho. 

4.5.2 Confrontação com outros estudos 

Conforme apresentado no item 2.3, os fatores que poderiam ser indutores ou inibidores da 

informação contábil são definidos por meio de três estudos. Apresenta-se, a seguir, uma 

comparação entre os resultados obtidos em cada um dos trabalhos e os resultados da pesquisa 

aqui realizada. 

Ressalte-se que esses três trabalhos tem como objetivo verificar a relação de determinadas 

variáveis com a utilização da informação contábil em diferentes situações. Assim, apesar de 

semelhantes os objetivos desses três trabalhos não são idênticos ao do presente estudo que é 

determinar os fatores indutores e inibidores da utilização informação contábil na adesão aos 

incentivos fiscais de inovação tecnológica. 

Dessa forma, essa comparação necessita ser vista muito mais como indicativa do que 

confirmativa, ou seja, se os resultados alcançados, neste trabalho, estão ou não alinhados com 

os de pesquisas anteriores. 

4.5.2.1 Arranjos entre fatores situacionais e sistema de contabilidade gerencial sob a 

ótica da teoria da contingência 

O autor apresenta uma ampla revisão de diversos estudos e pesquisas sobre a relação entre os 

fatores situacionais e o sistema de contabilidade gerencial  - SCG. A seguir, são relacionadas 

algumas das conclusões, comparando-as com os resultados da pesquisa do presente trabalho. 

a) ambiente competitivo aumenta a utilização de informações contábeis: “Pressão competitiva 

resulta no aumento da sofisticação e no uso de sistemas contábeis” (GUERRA, 2007 p. 36).  

Na presente pesquisa, a pressão competitiva pode ser identificada pelo ambiente externo 

dinâmico que consta da pergunta 2b e do dinamismo dos produtos lançados no mercado da 

pergunta 2d. Para ambos, identifica-se que o dinamismo tem relação com a grande utilização 

da informação contábil, estando, portanto, estes resultados alinhados.   
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b) ambiente dinâmico aumenta a utilização de informações contábeis 
 

com o aumento do dinamismo ambiental, cresce a necessidade de um sistema contábil com 
informações não financeiras e tempestivas. (GUERRA, 2007 p. 104) 

incerteza ambiental percebida pelos gestores aumenta, eles tendem a utilizar mais informações não 
financeiras. (GUERRA, 2007 p.104) 

quanto maior a incerteza do ambiente, mais informações devem ser processadas para os tomadores 
de decisão. (GUERRA, 2007 p. 107) 

Na presente pesquisa, também, é identificado que, em diversas variáveis com um ambiente 

dinâmico, ocorre a relação com a indução para a utilização da informação contábil. Essas 

variáveis são: “demanda do mercado”, “característica dos produtos lançados”, 

“disponibilidade de insumos”, “regulamentação política do setor”. Entretanto, no que se refere 

a indicadores não financeiros se verifica que a variável “indicadores não financeiros”, 

somente na situação “está em fase inicial de implantação” constitui-se em um fator indutor da 

utilização da informação contábil. 

c) Os instrumentos da contabilidade gerencial contemporâneos seriam mais relacionados com 

o ambiente dinâmico e, portanto, seriam fatores indutores da utilização da informação 

contábil. 

 Analisando primeiramente o atributo seleção da informação percebe-se, no resultado, que o uso de 
instrumentos da contabilidade gerencial contemporâneos são os mais indicados nos casos de 
ambiente dinâmico. (GUERRA, 2007 p. 106) 

Empresas com estratégia de diferenciação e estrutura descentralizada tendem, em contraposição a 
organizações com estratégia focada no baixo custo a estrutura centralizada, a  usar mais 
intensamente um SCG que fornece medidas de satisfação do clientes, informações tempestivas, 
indicadores chaves de atividades de produção e qualidade, benchmarking e planos estratégicos. 
Em outras palavras, tais características estratégicas e estruturais contribuem para o uso de 
instrumentos de contabilidade gerencial mais contemporâneos (GUERRA, 2007 p. 104 e 105) 

A presente pesquisa identifica uma situação diferente, uma vez que, dos oito instrumentos 

gerenciais contemporâneos, apenas, três são variáveis que induzem à utilização da informação 

contábil.   

d) Os instrumentos gerenciais tradicionais estão mais relacionados com ambientes estáveis e 

assim, estariam menos relacionados com a utilização da informação contábil. 



155 
 

Os instrumentos gerenciais tradicionais se ajustam melhor a outros fatores situacionais. Pois foram 
desenvolvidos sob um design que atendesse um contexto estável, onde a tecnologia segue 
processos com poucas exceções, a estratégia de custos focaliza a eficiência mais na produção 
interna e menos nas necessidades do mercado e, finalmente, a estrutura mecanicista favorece o 
fluxo padronizado de subordinação das tarefas. (GUERRA, 2007 P. 106). 

 

A presente pesquisa também não confirma esta observação. Os instrumentos gerenciais 

tradicionais apresentam-se em um nível de indução da utilização da informação contábil ao 

menos semelhante aos instrumentos gerenciais contemporâneos, uma vez que, em metade 

deles, são identificados como indutores da utilização da informação  

e) Um escopo amplo das informações está relacionado com um ambiente incerto e, portanto, 

com uma maior utilização da informação contábil 

Em relação ao segundo atributo do SCG, os resultados das pesquisas revelam que um escopo 
amplo (informações voltadas ao ambiente externo, mensuração não-financeira e projeção de 
eventos futuros) é compatível com ambiente incerto. (GUERRA, 2007 p. 136) 

Por meio da presente pesquisa verificou-se que informações voltadas para o futuro, e voltadas 

para o ambiente externo são fatores indutores da utilização da informação contábil estando, 

portanto, no mesmo sentido do observado na pesquisa realizada por Guerra. 

f) A heterogeneidade é um fator que agrega e integra informações e, dessa forma, está 

relacionada com uma maior utilização da informação contábil: “À medida que a 

heterogeneidade ambiental aumenta, o sistema de informações contábeis utiliza mais técnicas 

que agregam e integram informações” (GUERRA, 2007 p. 104) 

Verifica-se, nesta pesquisa, que nos ambientes onde ocorre a heterogeneidade as variáveis 

“concorrentes” e “clientes”, são indutoras da utilização da informação contábil, mas nas 

variáveis “características dos produtos no mercado”, “tecnologia de produção e serviço” e 

“características dos fornecedores”, esta mesma relação não foi identificada. 

4.5.2.2 Fatores condicionantes de gestão de custos interorganizacionais na cadeia de 

valor de hospitais privados no Brasil  

A tese tem como objetivo investigar e identificar fatores que favorecem ou inibem a prática da 

Gestão de Custos Interorganizacionais (CGI) por parte de hospitais privados no Brasil. Pode-
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se presumir que a prática da CGI implica uma maior utilização de informações contábeis, 

sendo assim, variáveis que incentivem a prática da CGI, também, devem ser indutoras da 

utilização da informação contábil. As relações apresentadas pelo autor são: 

a) Os artefatos gerenciais são necessários para a CGI, portanto, sua utilização deve ser um 

fator indutor da utilização informação contábil 

A pesquisa de Kajuter e Kumlmala (2005) forneceu evidências empíricas que suportam a 
afirmação de que a existência de mecanismo, instrumentos ou artefatos gerenciais que dêem 
suporte à GCI é vital para o seu funcionamento. (CAMACHO, 2010, p.144) 

A pesquisa mostra que dos doze instrumentos gerenciais analisados neste trabalho, apenas, 

cinco são fatores indutores da utilização da informação contábil. Ora, um artefato gerencial 

em sua essência e pela sua própria definição, deveria ser um fator indutor a utilização da 

informação contábil, afinal, é isso que justifica sua existência. Assim, analisados em seu 

conjunto os artefatos gerenciais não podem ser considerados como um fator indutor da 

utilização da informação contábil e, portanto, os resultados do presente trabalho estão 

alinhados, apenas, em parte à observação realizada por Camacho (2010).    

b) Quanto maior for o lucro além do esperado, mais será a situação favorável para a CGI e, 

portanto, será um fator indutor para a utilização da informação contábil. 

De acordo com a percepção dos hospitais, na escala de 0 a 10, na qual ‘0’ significa muito distante 
do esperado e ‘10’, muito próxima do esperado, a média do fator ‘margem de lucro’ é 4,78. Na 
matriz de análise, essa média se encontra no intervalo entre 2,5 a 5,0 e se classifica como provável, 
portanto, favorável à GCI. (CAMACHO, 2010 p. 170) 

Conforme já comentado anteriormente, de acordo com a literatura pesquisada, quanto mais 
distante a margem de lucro se encontrar em relação ao esperado (margem orçada, planejada, 
desejada), mais favorável para a GCI.  (CAMACHO, 2010 p. 170) 

O presente estudo confirma esta situação, uma vez que é identificado que, a variável “lucro 

muito acima do esperado” está relacionada com a grande utilização da informação contábil, 

sendo um fator indutor da sua utilização. 
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4.5.2.3 Fatores determinantes no nível de disclosure voluntário de companhias 

abertas no Brasil. 

O autor trata dos fatores determinantes para o disclosure voluntário. É razoável estabelecer 

que à medida que existe um maior disclosure a informação contábil é mais utilizada. Os 

resultados deste trabalho são apresentados em um quadro resumo (MURCIA: 2009, p. 148), 

discriminando três tipos de disclosure: econômico, ambiental e total.  

a) O tamanho da empresa não tem relação com o disclosure econômico, nem ambiental, nem 

total. 

Também, neste trabalho, verifica-se que o tamanho da empresa, de forma, geral, não é um 

fator nem indutor nem inibidor da utilização da informação contábil. Identificam-se, apenas,  

relações da utilização da informação contábil como fator indutor em situações muito 

específicas, ou seja, em empresas de grande porte na definição de alternativas para o uso dos 

incentivos fiscais. 

b) A natureza do capital é relacionada com o disclosure econômico, ambiental e total. 

Igualmente ao item anterior, no presente trabalho, não foram identificadas relações entre a 

utilização da informação contábil e a natureza do capital, sendo, apenas, verificadas relações 

em casos específicos, nos quais a natureza se encontra como um fator inibidor da utilização da 

informação contábil.   

O observado na presente pesquisa, portanto, diverge da conclusão do trabalho de Murcia 

(2009). 

c) Oportunidade de crescimento, trata-se da variação da receita líquida, a qual não foi  

relacionada com disclosure econômico, nem ambiental nem total. 

Também, neste trabalho, não é identificada relação do crescimento da receita com a utilização 

da informação contábil. 

d) Empresa de auditoria, o trabalho de Murcia (2009) identificou  disclosure econômico, mas 

não disclosure ambiental nem total. Mas no caso do disclosure econômico é adotado um nível 
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de significância de 10%, quando para todas as outras variáveis foi utilizado um nível de 

significância de 5%. 

Na presente pesquisa  não foi identificada relação da empresa de auditoria com a utilização da 

informação contábil, sendo o nível de significância utilizado 5%, como em todos as demais 

variáveis, indicando que muito possivelmente, se o nível de significância da pesquisa de 

Murcia fosse de 5% o resultado do trabalho dele seria o mesmo que o da presente pesquisa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este estudo investigou a utilização da informação contábil no processo de adesão aos 

incentivos fiscais de inovação tecnológica estabelecidos pela Lei nº 11.196/2005, procurando 

identificar a existência de fatores indutores e/ou inibidores na utilização da informação 

contábil. Foram analisados dezessete fatores e cinquenta e cinco variáveis. A análise da 

utilização da informação contábil é bastante discutida na literatura, entretanto, de forma 

específica para fins de incentivos fiscais, não são identificados trabalhos semelhantes. 

A adesão ao incentivo fiscal logicamente deve estar suportada por um modelo de decisão 

adequado. O referencial teórico utilizado neste trabalho para a definição desse modelo é a 

teoria da contingência, a qual estabelece uma importância significativa para o ambiente 

externo, bem como nega a existência de uma forma ideal de organização. 

Assim, adota-se como referencial da forma de decisão a teoria apresentada por Trater e Hoy 

(1998), o qual estabelece seis modelos diferentes. Julga-se mais adequado para a decisão na 

adesão aos incentivos fiscais de inovação o modelo denominado mixed scanning, mas sendo 

incluído também na pesquisa o modelo normalmente utilizado, denominado classical. 

O universo das empresas pesquisadas é obtido de um relatório publicado pelo MCTI, sendo 

utilizado um questionário estruturado. A técnica estatística adotada foi a análise de 

correspondência (HOMALS). 

Um primeiro resultado da pesquisa que merece destaque foi a confirmação de que a 

informação contábil é muito utilizada no processo de adesão aos incentivos fiscais de 

inovação. Entretanto, ao contrário do esperado, os tomadores de decisão se utilizaram do 

modelo classical.  

Isso pode, ao menos em parte, explicar a baixa adesão à utilização do incentivo, pois os 

tomadores de decisão estariam se utilizado de um modelo que não parece ser o adequado para 

a obtenção das respostas aos problemas levantados. 

A questão de pesquisa apresentada “quais os fatores indutores e inibidores na utilização das 

informações contábeis para adesão aos incentivos fiscais de inovação tecnológica?” é 

respondida da seguinte forma: 
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Os fatores indutores são: dinamismo; heterogeneidade; hostilidade; rentabilidade; 

lucratividade; alguns instrumentos gerenciais; escopo; agregação; confiabilidade e equidade. 

Quanto aos fatores inibidores, com exceção da “confiabilidade” que se constitui em fator 

inibidor, quando esta qualidade não está presente, não foram encontrados outros fatores 

inibidores que se relacionassem com a utilização da informação contábil em todos os aspectos 

e em todas fases do processo decisório. Foram identificadas algumas variáveis específicas no 

fator heterogeneidade, no fator escopo, no fator agregação sempre na fase de identificação do 

benefício, que se apresentaram como inibidoras da utilização da informação contábil. 

Quantos às hipóteses levantadas a pesquisa apresenta o seguinte resultado: 

Hipótese 1 – Existem fatores indutores e inibidores na utilização da informação contábil, para 

a adesão dos incentivos fiscais de inovação tecnológica. 

A hipótese é confirmada e os fatores são identificados. Ressalte-se que deixam de ser 

confirmados como fatores indutores da utilização da informação contábil algumas variáveis 

que são apresentadas como tal no referencial teórico. Nesse sentido, destacam-se diversos 

instrumentos gerenciais contemporâneos.  

Hipótese 2 – A influência desses fatores varia de acordo com as características ambientais, 

empresariais e da própria informação contábil. 

A hipótese é confirmada, uma vez que, nem todas as variáveis dos fatores mencionados se 

constituem em indutores e inibidores da utilização da informação contábil de modo uniforme 

em todas as organizações pesquisadas.  

Uma situação clara da influência dessas variáveis ocorreu em relação ao fator 

“confiabilidade”. A pesquisa demonstrou que informações confiáveis estão relacionadas a 

uma grande utilização da informação contábil, enquanto informações não confiáveis estão 

relacionadas à pequena utilização da informação contábil. 

Cabe ressaltar que, como a maioria de respostas ao questionário indica uma  grande utilização 

da informação contábil na adesão aos incentivos fiscais, alguns dos fatores inibidores da 

utilização da informação contábil podem não ter sido identificados.  



161 
 

É importante destacar que com a utilização da HOMALS não há inferências de causa e efeito 

e nem se supõem efeitos de uma variável sobre a outra.  

Hipótese 3 – As decisões sobre o aproveitamento dos incentivos fiscais podem ocorrer 

ignorando-se uma parcela significativa das informações contábeis.  

A hipótese não foi confirmada. Quer seja devido às exigências da legislação, quer seja por 

iniciativa dos próprios gestores, a adesão aos incentivos fiscais de inovação tecnológica 

ocorre com o emprego da informação contábil. 

Quanto aos objetivos do trabalho, foram identificados e associados os fatores indutores e 

inibidores da utilização da informação contábil na adesão aos incentivos fiscais de inovação 

tecnológica, a política e a legislação dos incentivos foram caracterizadas, o papel e a 

importância das informações contábeis foram descritos e analisados e o entendimento do 

processo de decisão de adesão é aprimorado. 

Sendo assim, a tese proposta de que a utilização da informação contábil para decisão sobre 

aproveitamento dos incentivos fiscais não depende, apenas, de uma avaliação técnica é 

confirmada.  

Como limitação do trabalho pode-se citar o fato de que a amostra obtida não alcançou a 

confiabilidade estatística de 95%, e ao fato da pesquisa ter se aplicado somente a empresas 

que se utilizaram dos incentivos fiscais de inovação tecnológica. Ademais, a pesquisa foi 

realizada sobre apenas um ano calendário de utilização do incentivo. 

Apesar dessas limitações, esta pesquisa contribui para uma melhor compreensão do processo 

de decisão para adesão aos incentivos fiscais de inovação tecnológica.  

É natural que as empresas queiram aderir aos incentivos visando à redução da carga tributária, 

e, para tanto, estabelecem um processo decisório que, como se viu, necessita da utilização de 

informações contábeis. Ora, o conhecimento e a identificação dos fatores indutores e 

inibidores da utilização da informação contábil pode permitir aos gestores uma avaliação 

melhor da influência desses fatores sobre o processo de decisão e, dessa forma, o processo de 

adesão tem maiores possibilidades de atingir aos objetivos estabelecidos.  
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Ainda, em relação à gestão empresarial, outra contribuição refere-se ao modelo de decisão 

que é utilizado para suportar a opção pela adesão aos incentivos fiscais. 

Parece claro que o modelo de decisão utilizado, que, como foi verificado na pesquisa é o 

classical, não é o mais adequado, uma vez que, nas situações concretas que devem ser 

avaliadas, as decisões podem estar muito mais voltadas às políticas empresariais do que aos 

objetivos organizacionais. Conforme já mencionado anteriormente, este talvez seja um dos 

motivos que levem à baixa adesão das empresas, em termos quantitativos, aos incentivos 

fiscais de inovação tecnológica.   

O trabalho apresenta, ainda, uma importante contribuição para os gestores da área pública. 

Em primeiro lugar, os gestores públicos desejam a adesão aos incentivos fiscais dentro da 

política estabelecida pelo governo e, para esse fim, foram estabelecidas diversas regras que 

incentivam e mesmo determinam a utilização da informação contábil. 

Assim, do ponto de vista dos resultados das políticas estabelecidas, os gestores públicos 

devem levar em consideração nas avaliações do resultado da adesão ao incentivo fiscal de 

inovação tecnológica, que não são somente os fatores econômicos que determinam a adesão 

aos incentivos fiscais, mas poderão ocorrer fatores diversos que inibam ou estimulem a 

utilização da informação contábil levando a uma adesão maior ou menor que a desejada. 

Nesse sentido, merece destaque o artigo de autoria de Caroline Viriato Memória (2013), 

coordenadora dos incentivos fiscais ao desenvolvimento tecnológica do Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação, a qual ressalta que dentre os fatores necessários para uma 

maior adesão aos benefícios fiscais há uma necessidade de uma melhor gestão por parte do 

governo. 

 Do ponto de vista de controle, a ausência de fatores indutores da informação contábil pode 

indicar a necessidade de um maior acompanhamento sobre as empresas que aderiram aos 

incentivos. 

Como exemplo dessas ações concretas é possível destacar que as informações concernentes à 

utilização da informação contábil poderiam ser incluídas no relatório anual do MCTI, que tem 

por finalidade orientar as empresas, nos mais variados aspectos, a aderirem os incentivos 
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fiscais de uma forma correta, uma vez que há uma parte específica do relatório que analisa as 

empresas que aderiram aos incentivos. Seria ainda possível incluir no formulário que as 

empresas preenchem anualmente algumas informações que possibilitassem uma avaliação do 

ambiente onde elas estão inseridas. 

A principal contribuição deste trabalho no campo teórico é o desenvolvimento de uma nova 

abordagem sobre os temas tratados, uma vez que não se encontram na literatura estudos que 

relacionem a utilização da informação contábil com a adesão a incentivos fiscais.  

Normalmente, os temas tributários estão voltados quase exclusivamente à análise e redução 

da carga tributária ou impactos de caráter financeiros e econômicos dos tributos nas atividades 

empresariais. 

Também, no campo da teoria da contingência, constitui-se uma novidade a aplicação do 

referencial teórico ao campo tributário e mais especificamente ao estudo dos incentivos 

fiscais.  

O trabalho, portanto, do ponto de vista teórico demonstra a existência de um novo campo, 

bastante amplo para futuras pesquisas. 

No que se refere ao referencial teórico da teoria da contingência, utilizado neste trabalho, de 

forma geral, este se mostra adequado e os principais conceitos teóricos são confirmados na 

pesquisa realizada, ou seja, a existência de fatores ambientais, de diversas naturezas, que 

exercem influência sobre as empresas. São identificados fatores inibidores e indutores na 

utilização da informação contábil. 

Entretanto, o mesmo não ocorre em relação às características estruturais e aos atributos da 

informação contábil. O referencial teórico indica uma maior relação destas variáveis como 

fatores indutores com a utilização da informação contábil, no entanto, não são encontradas 

relações significativas entre as variáveis estruturais e os instrumentos gerenciais com a 

utilização da informação contábil na adesão aos incentivos de inovação tecnológica.   

Em relação aos instrumentos gerenciais contemporâneos a situação identificada neste trabalho 

parece refletir bem o paradoxo relatado por Guerreiro (2004, p.1) e descrito no item 1.1.1 

deste trabalho. 
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Sem dúvida este trabalho abre perspectivas para futuros estudos, indicando que os incentivos 

de inovação tecnológica são uma atividade que poderá permitir uma pesquisa muito profícua 

sobre a utilização da informação contábil, ressaltando ser possível uma pesquisa que envolva 

vários anos de adesão aos incentivos e aumentando o universo de empresas envolvidas.  
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Apêndice 2 – Empresas que aderiram aos benefícios fiscais de Inovação Tecnológica - 
Relatório MCTI – ano base 2009 
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Apêndice 3 – Questionário enviado às empresas para coleta de dados 
 
 
Parte 1 - Informações Preliminares 
 
A - Nome da Empresa * 
B - CNPJ da Matriz   
C - Cargo/ Função na Empresa do respondedor * 
• Presidente 
• Superintendente 
• Diretor Administrativo 
• Diretor Financeiro 
• Controller 
• Contador 
• Outro 
D - Qual o setor de atuação de sua empresa? Escolha apenas o considerado principal * 
• Agroindústria 
• Alimentos 
• Bens de Consumo 
• Construção Civil 
• Eletro-Eletrônica 
• Farmacêutica 
• Mecânica e Transportes 
• Metalurgia 
• Mineração 
• Moveleira 
• Papel e Celulose 
• Petroquímica 
• Química 
• Software 
• Telecomunicações 
• Textil 
• Outras Indústrias 
 
 
 
E - A decisão relativa à adesão de sua empresa aos benefícios fiscais de inovação estão mais 
condicionados a: *(escolha apenas 1 opção) 
• OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS, ou seja, a decisão estava incluída no conjunto de 
objetivos que a organização pretendia atingir, como por exemplo, metas relativas à redução da 
carga tributária. 
• POLÍTICAS EMPRESARIAIS, ou seja, a decisão estava subordinada principalmente ao 
conjunto de políticas estabelecidas pela empresa, como por exemplo, a avaliação de riscos 
fiscais. 
 
Parte 2 - Utilização da Informação contábil no processo de decisão. (a) 
 
1 - Para cada um dos itens abaixo, informe o grau de utilização da informação contábil para as 
diversas fases do processo decisório na adesão aos benefícios fiscais de Inovação de 
Tecnologia. Considerando 0 como nenhuma utilização e 4 como grande utilização. 
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I - INTESIDADE: a quantidade de informação contábil utilizada nas diversas etapas do 
processo de decisão. * 
    
a) Identificação do benefício    
b) Análise das dificuldades de utilização do benefício    
c) Definição das alternativas para aplicação do benefício    
d) Exame das consequências para aplicação do benefício    
e) Escolha das alternativas na aplicação do benefício    
f) Implantação do benefício    
 
 
II - FREQUÊNCIA: a periodicidade de utilização da informação contábil nas diversas etapas 
do processo de decisão. * 
  
a) Identificação do benefício    
b) Análise das dificuldades de utilização do benefício    
c) Definição das alternativas para aplicação do benefício    
d) Exame das consequências para aplicação do benefício    
e) Escolha das alternativas na aplicação do benefício    
f) Implantação do benefício    
 
 
III - IMPORTÂNCIA: relevância da informação contábil para utilização nas diversas etapas 
do processo de decisão. * 
  
a) Identificação do benefício    
b) Análise das dificuldades de utilização do benefício    
c) Definição das alternativas para aplicação do benefício    
d) Exame das consequências para aplicação do benefício    
e) Escolha das alternativas na aplicação do benefício    
f) Implantação do benefício    
  
Parte 2 - Utilização da Informação contábil no processo de decisão. (b) 
1 - Para cada um dos itens abaixo, informe o grau de utilização da informação contábil para as 
diversas fases do processo decisório na adesão aos benefícios fiscais de Inovação de 
Tecnologia. Considerando 0 como nenhuma utilização e 4 como grande utilização 
 
I - INTENSIDADE: a quantidade de informação contábil utilizada nas diversas etapas do 
processo de decisão. * 
  
a) Identificação do benefício    
b) Análise das dificuldades da utilização do benefício    
c) Início de uma ação experimental para verificar se o benefício deve ser utilizado  
d) Exame se na ação experimental houve alguma falha    
e) Início de um processo definitivo de adesão    
 
 
II - FREQUÊNCIA: a periodicidade de utilização da informação contábil nas diversas etapas 
do processo de decisão. * 
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a) Identificação do benefício    
b) Análise das dificuldades da utilização do benefício    
c) Início de uma ação experimental para verificar se o benefício deve ser utilizado   
d) Exame se na ação experimental houve alguma falha    
e) Início de um processo definitivo de adesão    
  
 
III - IMPORTÂNCIA: a periodicidade de utilização da informação contábil nas diversas 
etapas do processo de decisão. * 
  
a) Identificação do benefício    
b) Análise das dificuldades da utilização do benefício    
c) Início de uma ação experimental para verificar se o benefício deve ser utilizado   
d) Exame se na ação experimental houve alguma falha    
e) Início de um processo definitivo de adesão    
  
  
Parte 3 - Informações Gerais 
 
2 - Em relação a cada um dos aspectos da tabela abaixo, quão previsível é o ambiente externo 
no qual a sua empresa está inserida? * 
(Classificar entre: Muito estável; Estável; Intermediário; Dinâmico; Muito Dinâmico, 
mudanças rápidas e imprevisíveis)  
a) Tecnologia necessária para a produção    
b) Atitudes da concorrência    
c) Demanda do mercado    
d) Características dos produtos lançados no mercado    
e) Disponibilidades de insumos    
f) Preço dos insumos    
g) Regulamentação política do setor    
  
 
3 - O quanto a heterogeneidade é uma característica marcante no meio em que sua empresa 
atua? * 
(Classificar entre: Totalmente homogêneos/semelhantes; Homogêneos/semelhantes; 
Intermediário; Heterogêneos/diferenciados; Totalmente heterogêneos/diferenciados) 
a) Características dos produtos encontrados no mercado    
b) Tecnologia de produção/ comercialização/ serviço adotada    
c) Características dos fornecedores    
d) Características dos Concorrentes    
e) Características dos Clientes    
 
 
4 - Quanto aos resultados atingidos pela empresa: * 
(Classificar entre: Muito acima do esperado; Acima do esperado; Esperado; Abaixo do 
esperado; Muito abaixo do esperado) 
a) As margens de lucro de seus principais produtos/ serviços como estão na média   
b) O crescimento do lucro como se comportou    
c) O crescimento da receita como se comportou    
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5 - Em que nível sua empresa utiliza os seguintes instrumentos ou práticas gerenciais? * 
(Classificar como: Não utiliza; Está estudando a viabilidade de sua adoção; Está em fase 
inicial de implantação; Está em fase final de implantação; Concluiu plenamente sua 
implantação)  
a) Relatórios por divisão e/ ou filial    
b) Análise sistemática (rotineira e automática) de custo-volume-lucro    
c) Preço de transferência interno entre divisões de negócios    
d) Demonstrações de resultados mensais    
e) Custeio variável ou por absorção    
f) Orçamento não participativo (diretoria impões metas aos gerentes)    
g) Orçamento participativo (gerentes participam ativamente no planejamento)  
h) Custeio alvo - uso sistemático    
i) Relatórios de controle de qualidade    
j) ABC/ ABM    
l) EVA    
m) Uso sistemático de Benchmarking    
n) Balanço Scorecard    
o) Análise de cenários de planejamento estratégico    
p) Indicadores não financeiros como: índice de satisfação dos clientes, nº de novos produtos 
lançados, tempo de processamento dos produtos defeituosos, etc.    
  
 
6 - Você acredita que o setor no qual sua empresa compete está * 
(Classificar entre: Não está; Está pouco; Está razoavelmente; Está muito; Está extremamente)
  
a) Saturado (quantidade de empresas muito grande para o tamanho do setor  
b) Dominado (poucas empresas dominam e ditam regras)    
c) Restritivo (regulamentações, tecnologias exigidas e outras implicações dificultam a entrada 
de novos competidores no setor)    
 
 
 
7 - Avalie cada uma das proposições e responda atribuindo notas de 1 a 5 o que melhor 
representa a situação da informação contábil na sua empresa. * 
  
a) A informação contábil ajuda a avaliar corretamente o resultado de eventos, o sistema de 
informações gerenciais de sua empresa é capaz de fornecer informações precisas de custos em 
nível de departamentos    
b) A informação contábil desempenha um papel importante em termos de confirmação ou 
correção de expectativas anteriores    
c) A informação contábil está disponível para quem deseja tomar uma decisão antes que se 
perca a capacidade de tomas a decisão    
d) a informação contábil representa fielmente as operações que pretende representar 
   
e) A informação contábil mensura sem erro ou viés as operações    
f) A informação contábil não é modificada para adequação a metas ou políticas empresariais
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g) A informação contábil representa eventos iguais de maneira idêntica    
h) As informações contábeis são suportadas por conceitos contábeis que não variam no 
decorrer do tempo nem em mensurações diferentes    
 
 
8 - Escolha o nível em que cada característica está presente nas informações contábeis de sua 
empresa. 
 
a) Horizonte Temporal: as informações estão voltadas * 
• Somente ao passado 
• Principalmente ao passado 
• Igualmente ao passado e ao futuro 
• Principalmente ao futuro 
• Somente ao futuro 
 
 
b) Quantificação: as informações são * 
• Exclusivamente financeiras 
• Principalmente financeiras 
• Igualmente financeiras e não financeiras 
• Principalmente não financeiras 
• Exclusivamente não financeiras 
 
 
c) Foco: as informações estão voltadas ao ambiente * 
• Exclusivamente interno 
• Principalmente interno 
•Igualmente interno e externo 
• Principalmente externo 
• Exclusivamente externo 
 
 
d) Tempestividade: o tempo em que o sistema de informações gerenciais demora a gerar as 
informações requeridas é * 
• Muito grande 
• Grande 
• Médio 
• Pequeno 
• Muito pequeno 
 
 
9 - A empresa optou pela utilização do RTT (regime tributário de transição)? * 
• Sim 
• Não 
• Não sei 
 
 
Parte 4 - Características da empresa 
10 - O capital da empresa é principalmente * 
• Público 
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• Privado - brasileiro 
• Privado - norte-americano 
• Privado - europeu 
• Privado - outros 
 
11 - Comparando com o setor onde sua empresa atua, ela é considerada de: * 
• Grande porte 
• Médio porte 
• Pequeno porte 
 
 
12 - Sua empresa é auditada por: * 
• Ernest Young 
• Price Waterhouse 
• Deloitte 
• KPMG 
• outra empresa de auditoria de origem estrangeira 
• outra empresa de auditoria de origem nacional 
• não é auditada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apêndice 4 – Email solicitando as empresas que participassem da pesquisa 
 
Bom dia! 
 
Meu nome é Alberto Luiz Zucchi e curso o programa de doutorado na  
FEA-USP, no departamento de contabilidade. Alguns dias atrás solicitei  
sua participação em uma pesquisa cientifica com o objetivo de entender  
o papel das informações contábeis na adesão dos benefícios fiscais  
para inovação tecnológica estabelecidos pela lei 11.196/05. Certamente  
devido ao grande volume de suas atividades meu pedido não pode ser  
atendido. Assim sendo, venho novamente solicitar a sua valiosíssima  
colaboração ou de algum outro membro de sua organização, para que  
responda um questionário através do link abaixo: 
 
https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dFZScVotXzYwMFVKVUlk
UUlhamtHNlE6MQ 
 
São apenas 15 questões, todas de múltipla escolha, e seu preenchimento  
não demandará mais que quinze minutos de seu tempo. 
Lembro novamente que todos aqueles que responderem ao questionário  
estão convidados a participar de uma palestra na Câmara de Comércio  
França Brasil, possivelmente no mês de outubro de 2.012 na cidade de  
São Paulo, na qual serão apresentados os resultados da pesquisa, e que  
temos certeza, será extremamente útil como auxilio para a tomada de  
decisão na adesão ao referido benefício fiscal. 
 
 
Caso seja necessário algum esclarecimento adicional este pode ser 
 
obtido através de: Email: alberto.zucchi@usp.br 
 
Telefone: (11) 9970-4355 
 
Por fim, salientamos que os dados serão tratados com o devido sigilo e  
agradecemos antecipadamente sua contribuição. 
 
Alberto Luiz Zucchi 
Doutorando em Contabilidade e Controladoria 
 
Orientador: Prof. Dr. Carlos Pereira 
Departamento de Contabilidade e Atuaria da FEA/USP 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ATUÁRIA 
 
 
 
 
 





Apêndice 5 – Respostas obtidas através dos questionários 
 

C - Cargo/ Função na Empresa D - Qual o setor de atuação de sua empresa? 

1 Analista Contábil Bens de Consumo 
2 Analista Contábil Software 

3 Analista Contábil Química 

4 ANALISTA CONTÁBIL SR. Outras Indústrias 

5 Analista custos Outras Indústrias 
6 ANALISTA DE CONTROLADORIA Outras Indústrias 

7 Analista Financeiro Outras Indústrias 

8 ANALISTA FISCAL SR Metalurgia 

9 Assistente de Contabilidade Outras Indústrias 
10 Contador Outras Indústrias 

11 Contador Farmacêutica 

12 Contador Moveleira 

13 Contador Outras Indústrias 
14 Contador Química 

15 Contador Outras Indústrias 

16 Contador Mecânica e Transportes 

17 Contador Textil 
18 Contador Outras Indústrias 

19 Contador Farmacêutica 

20 Contador Metalurgia 

21 Contador Eletro-Eletrônica 
22 Contador Outras Indústrias 

23 Contador Outras Indústrias 

24 Contador Software 

25 Contador Metalurgia 
26 Contador Química 

27 Contador Alimentos 

28 Contador Metalurgia 

29 Contador Software 
30 Contador Metalurgia 

31 Contador Química 

32 Contador Outras Indústrias 

33 Contador Bens de Consumo 
34 Contador Farmacêutica 

35 Contador Outras Indústrias 

36 Contador Mineração 

37 Contador Outras Indústrias 
38 Contador Química 

39 Contador Eletro-Eletrônica 

40 Contador Metalurgia 

41 Contador Agroindústria 
42 Contador Bens de Consumo 

43 Contador Química 

44 Contador Química 

45 Contador Farmacêutica 
46 Contador Agroindústria 

47 Contador Mecânica e Transportes 

48 Contador Química 

49 Controller Mineração 
50 Controller Telecomunicações 

51 Controller Outras Indústrias 

52 Controller Bens de Consumo 

53 Controller Moveleira 
54 Controller Metalurgia 

55 Controller Farmacêutica 

56 Controller Eletro-Eletrônica 

57 Controller Alimentos 
58 Controller Eletro-Eletrônica 
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59 Controller Construção Civil 

60 Controller Mecânica e Transportes 

61 Coordenador Contábil Farmacêutica 

62 Coordenador Fiscal Metalurgia 

63 Coordenador Fiscal Outras Indústrias 

64 Diretor Adm./Financeiro Eletro-Eletrônica 
65 Diretor Administrativo Software 

66 Diretor Financeiro Metalurgia 

67 Diretor Financeiro Química 

68 Encarregada Administrativa Química 

69 Encarregado da Contabilidade Metalurgia 

70 Especialista Contábil Outras Indústrias 

71 Gerente Contábil Outras Indústrias 

72 Gerente Geral Metalurgia 
73 Gestor Financeiro Software 

74 Presidente Agroindústria 

75 Presidente Bens de Consumo 

76 SUPERVISOR CONTABILIDAE Eletro-Eletrônica 

77 Supervisora de Contabilidade Farmacêutica 

 
 

I - INTESIDADE II - FREQUÊNCIA IMPORTÂNCIA 

(a) identificação, (b) análise das dificuldade, (c) definição das alternativas (d) exame das 
consequências (e) escolha das alternativas (f) implantação do benefício 

E - A decisão relativa à adesão [a) [b) [c) [d) 
 
[e) [f)  [a) [b)  [c)  [d)   [e) [f)   [a) [b)  [c)  [d)   [e) [f)  

1 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 

2 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 2 2 1 3 1 1 
3 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 

4 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 

5 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

6 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 2 1 1 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 

8 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

9 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 4 1 1 3 2 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 

10 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 2 2 3 4 4 4 2 2 3 4 4 4 2 2 3 4 4 4 
11 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

12 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 

13 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

14 POLÍTICAS EMPRESARIAIS. 
15 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

16 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 

17 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 

18 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 2 3 
19 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

20 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

21 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 

22 POLÍTICAS EMPRESARIAIS. 
23 POLÍTICAS EMPRESARIAIS. 

24 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 

25 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

26 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 2 3 2 1 0 4 2 3 2 1 0 4 3 3 3 2 2 
27 POLÍTICAS EMPRESARIAIS. 

28 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

29 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 2 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

30 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 4 3 3 3 2 2 
31 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 3 2 2 3 4 4 3 2 2 3 4 4 2 2 3 3 4 

32 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

33 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 2 2 2 2 4 4 0 0 0 4 4 4 1 1 1 1 4 

34 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 3 4 3 3 2 2 4 2 2 2 1 1 4 3 1 4 1 3 
35 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 2 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 
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36 POLÍTICAS EMPRESARIAIS. 

37 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 

38 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

39 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 3 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

40 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

41 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
42 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 2 4 3 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 

43 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

44 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 2 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

45 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 

46 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 

47 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 3 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 3 

48 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

49 POLÍTICAS EMPRESARIAIS. 
50 POLÍTICAS EMPRESARIAIS. 

51 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

52 POLÍTICAS EMPRESARIAIS. 

53 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

54 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 0 2 4 4 4 4 0 2 4 4 4 4 0 2 4 4 4 4 

55 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 1 1 1 2 3 2 0 0 1 1 1 4 3 3 3 3 4 

56 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

57 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 3 3 4 4 4 2 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 
58 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 

59 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 

60 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

61 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 1 3 3 4 4 3 1 3 4 4 4 3 1 3 4 4 4 3 

62 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

63 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

64 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 1 4 0 4 4 4 4 4 0 4 4 4 1 4 0 4 4 

65 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
66 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 2 2 4 4 3 3 2 2 3 3 4 2 3 2 3 2 4 2 

67 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 

68 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

69 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 3 1 1 3 2 2 3 1 1 3 2 2 4 1 1 3 2 2 

70 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 0 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 

71 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 

72 POLÍTICAS EMPRESARIAIS. 

73 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
74 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 0 1 2 3 4 3 0 1 2 2 3 1 4 3 2 1 0 0 

75 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 4 3 3 3 4 2 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 

76 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 

77 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 
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I - INTESIDADE II - FREQUÊNCIA IMPORTÂNCIA 

(a) identificação, (b) análise das dificuldade, (c) inicio de uma ação 
experimental (d) exame da ação experimental (e) processo definitivo 

E - A decisão relativa à adesão [a) [b) [c) [d)  [e) [a) [b) [c) [d)  [e) [a) [b) [c) [d)  [e) 

1 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 
2 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

3 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

4 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

5 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 
6 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

7 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

8 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

9 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 
10 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

11 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

12 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

13 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 
14 POLÍTICAS EMPRESARIAIS. 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 

15 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

16 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

17 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 
18 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

19 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

20 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

21 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 
22 POLÍTICAS EMPRESARIAIS. 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 

23 POLÍTICAS EMPRESARIAIS. 2 2 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 

24 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

25 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 
26 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

27 POLÍTICAS EMPRESARIAIS. 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 

28 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

29 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 
30 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

31 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

32 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

33 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 
34 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

35 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

36 POLÍTICAS EMPRESARIAIS. 1 1 2 2 4 1 1 2 2 4 1 1 2 2 4 

37 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 
38 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

39 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

40 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

41 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 
42 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

43 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

44 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

45 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 
46 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

47 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

48 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

49 POLÍTICAS EMPRESARIAIS. 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 
50 POLÍTICAS EMPRESARIAIS. 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 

51 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

52 POLÍTICAS EMPRESARIAIS. 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 

53 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 
54 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 
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55 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

56 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

57 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

58 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

59 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

60 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 
61 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

62 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

63 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

64 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

65 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

66 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

67 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

68 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 
69 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

70 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

71 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

72 POLÍTICAS EMPRESARIAIS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

73 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

74 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

75 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

76 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 
77 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS. 

 
 

DINAMISMO 

(a) Tecnologia necessária para a produção [b) Atitudes da concorrência [c) Demanda do mercado [d) Características dos produtos 
lançados no mercado [e) Disponibilidades de insumos [f) Preço dos insumos [g) Regulamentação política do setor 

(a) [b)  [c)  [d) [e) [f) [g) 

1 Dinâmico Dinâmico Intermediário Intermediário Intermediário Dinâmico Dinâmico 

2 Estável Intermediário Estável Estável Estável Intermediário Intermediário 
3 Estável Estável Intermediário Estável Estável Intermediário Estável 

4 

Muito Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis 

Muito Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis 

Muito Dinâmico, 
mudanças rápidas e 
imprevisíveis 

Muito 
Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis 

Muito 
Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Dinâmico Dinâmico 

5 

Muito Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Dinâmico 

Muito Dinâmico, 
mudanças rápidas e 
imprevisíveis 

Muito 
Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Dinâmico Intermediário Intermediário 

6 Estável Estável Intermediário 

Muito 
Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Estável Dinâmico Estável 

7 Dinâmico Dinâmico Intermediário Intermediário Intermediário Intermediário Estável 

8 Dinâmico Intermediário Dinâmico Dinâmico Dinâmico Intermediário Dinâmico 

9 Intermediário Dinâmico Intermediário Estável Estável Estável Estável 
10 Intermediário Intermediário Intermediário Intermediário Estável Intermediário Estável 

11 Dinâmico 

Muito Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Estável Intermediário Intermediário Dinâmico Estável 

12 Intermediário Dinâmico Dinâmico Dinâmico Dinâmico 

Muito 
Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Estável 

13 Dinâmico Intermediário 

Muito Dinâmico, 
mudanças rápidas e 
imprevisíveis Dinâmico Estável Intermediário Dinâmico 

14 Intermediário Dinâmico Dinâmico Dinâmico Dinâmico Dinâmico Dinâmico 

15 Intermediário Dinâmico Estável Estável Intermediário Intermediário Intermediário 
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16 Dinâmico 

Muito Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Intermediário Dinâmico Estável Estável Estável 

17 Dinâmico 

Muito Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Dinâmico Dinâmico Intermediário Estável Intermediário 

18 Dinâmico Dinâmico 

Muito Dinâmico, 
mudanças rápidas e 
imprevisíveis 

Muito 
Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Intermediário Intermediário Dinâmico 

19 

Muito Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis 

Muito Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis 

Muito Dinâmico, 
mudanças rápidas e 
imprevisíveis 

Muito 
Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis 

Muito 
Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis 

Muito 
Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis 

Muito 
Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis 

20 Intermediário Intermediário Intermediário Estável Estável Intermediário Intermediário 

21 Dinâmico Dinâmico Estável Dinâmico Estável Estável Estável 

22 Dinâmico Dinâmico Dinâmico Intermediário 

Muito 
Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Intermediário Dinâmico 

23 Intermediário Intermediário Estável Estável Intermediário Intermediário Intermediário 

24 

Muito Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Dinâmico Dinâmico 

Muito 
Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Dinâmico Dinâmico Dinâmico 

25 Dinâmico 

Muito Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Dinâmico Dinâmico Dinâmico Dinâmico Dinâmico 

26 Dinâmico Estável 

Muito Dinâmico, 
mudanças rápidas e 
imprevisíveis Intermediário Estável Intermediário Estável 

27 Dinâmico 

Muito Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Dinâmico 

Muito 
Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Dinâmico Intermediário Dinâmico 

28 Dinâmico 

Muito Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis 

Muito Dinâmico, 
mudanças rápidas e 
imprevisíveis Intermediário Estável 

Muito 
estável Estável 

29 Dinâmico Intermediário Intermediário Intermediário Estável Estável Estável 

30 Muito estável Estável Estável Estável Estável Estável Intermediário 

31 Estável Intermediário Dinâmico Dinâmico Estável Estável Intermediário 

32 Estável Intermediário Intermediário Dinâmico Intermediário Intermediário Intermediário 

33 Intermediário Dinâmico Intermediário Intermediário Estável Estável Dinâmico 

34 

Muito Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Dinâmico Dinâmico Intermediário Dinâmico Dinâmico Estável 

35 Intermediário Dinâmico Dinâmico Dinâmico Intermediário Intermediário Dinâmico 

36 Intermediário Muito estável Intermediário Estável Estável Estável Intermediário 

37 

Muito Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Intermediário 

Muito Dinâmico, 
mudanças rápidas e 
imprevisíveis Dinâmico 

Muito 
Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Dinâmico Intermediário 

38 Dinâmico Dinâmico Dinâmico Dinâmico Intermediário Dinâmico Dinâmico 

39 Dinâmico Dinâmico 

Muito Dinâmico, 
mudanças rápidas e 
imprevisíveis 

Muito 
Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Dinâmico Intermediário Intermediário 

40 Dinâmico 

Muito Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis 

Muito Dinâmico, 
mudanças rápidas e 
imprevisíveis Dinâmico Dinâmico Dinâmico Dinâmico 
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41 Dinâmico Dinâmico Dinâmico Dinâmico Dinâmico Estável Dinâmico 

42 

Muito Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Estável Intermediário 

Muito 
Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Intermediário Intermediário 

Muito 
Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis 

43 Intermediário Dinâmico Dinâmico Dinâmico Dinâmico 

Muito 
Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Intermediário 

44 Intermediário Intermediário Dinâmico Intermediário Estável Dinâmico Dinâmico 

45 Dinâmico Dinâmico 

Muito Dinâmico, 
mudanças rápidas e 
imprevisíveis 

Muito 
Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Intermediário Estável Dinâmico 

46 Estável Estável Estável Dinâmico Estável Intermediário Dinâmico 

47 Intermediário Dinâmico Dinâmico Intermediário Estável Estável Dinâmico 

48 Dinâmico Dinâmico Dinâmico Dinâmico Estável Intermediário Estável 

49 Intermediário Dinâmico 

Muito Dinâmico, 
mudanças rápidas e 
imprevisíveis Dinâmico Intermediário 

Muito 
Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Intermediário 

50 

Muito Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Dinâmico Dinâmico Estável Estável Dinâmico Dinâmico 

51 Intermediário Intermediário Intermediário Estável Estável Estável Intermediário 

52 Intermediário Dinâmico Intermediário Dinâmico Dinâmico 

Muito 
Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Estável 

53 Intermediário Intermediário Intermediário Dinâmico Estável Intermediário Intermediário 

54 Intermediário Dinâmico Dinâmico Dinâmico Dinâmico 

Muito 
Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Dinâmico 

55 Muito estável Intermediário Intermediário Dinâmico Dinâmico Estável Dinâmico 

56 

Muito Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Dinâmico Dinâmico Dinâmico Intermediário Dinâmico Dinâmico 

57 Dinâmico Dinâmico Dinâmico Dinâmico Intermediário Dinâmico Dinâmico 

58 

Muito Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis 

Muito Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis 

Muito Dinâmico, 
mudanças rápidas e 
imprevisíveis 

Muito 
Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis 

Muito 
Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis 

Muito 
Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Dinâmico 

59 Estável Intermediário Dinâmico Intermediário Intermediário Intermediário Intermediário 

60 Dinâmico Dinâmico Dinâmico Dinâmico Intermediário Intermediário Dinâmico 

61 Estável Dinâmico Dinâmico Dinâmico 
Muito 
estável Estável Dinâmico 

62 Estável Intermediário Dinâmico Intermediário Estável Intermediário Intermediário 

63 Intermediário Intermediário Intermediário Estável 
Muito 
estável Estável Muito estável 

64 Intermediário Estável Estável Estável Estável Estável Estável 

65 

Muito Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis 

Muito Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis 

Muito Dinâmico, 
mudanças rápidas e 
imprevisíveis 

Muito 
Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis 

Muito 
Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis 

Muito 
Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis 

Muito 
Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis 

66 Intermediário Estável Intermediário Intermediário Estável Estável Estável 

67 Estável Dinâmico 

Muito Dinâmico, 
mudanças rápidas e 
imprevisíveis 

Muito 
Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Estável 

Muito 
Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Estável 

68 Dinâmico Dinâmico Muito Dinâmico, Intermediário Intermediário Estável Intermediário 
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mudanças rápidas e 
imprevisíveis 

69 Dinâmico Intermediário 

Muito Dinâmico, 
mudanças rápidas e 
imprevisíveis Dinâmico Estável Estável Estável 

70 Dinâmico Estável Dinâmico Dinâmico Estável Estável Intermediário 

71 Dinâmico Estável Intermediário Estável Estável Estável Estável 

72 Intermediário Intermediário Estável Muito estável Dinâmico Dinâmico Estável 
73 Muito estável Estável Estável Estável Estável Estável Estável 

74 

Muito Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Dinâmico Intermediário Intermediário Dinâmico 

Muito 
Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Dinâmico 

75 

Muito Dinâmico, 
mudanças 
rápidas e 
imprevisíveis Intermediário Dinâmico Intermediário Dinâmico Intermediário Intermediário 

76 Intermediário Intermediário Dinâmico Dinâmico Intermediário Dinâmico Dinâmico 

77 Intermediário Dinâmico Dinâmico Dinâmico Dinâmico Dinâmico Dinâmico 

 
 

HETEROGENEIDADE 

 [a) Características dos produtos encontrados no mercado] [b) Tecnologia de produção/ comercialização/ serviço adotada] (c) 
Características dos fornecedores],   [d) Características dos Concorrentes] [Características dos Clientes] 

 [a) [b)  [c)  [d) [e)  

1 
Heterogêneos/ 
diferenciados 

Totalmente heterogêneos/ 
diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados Intermediário 

2 Intermediário Heterogêneos/ diferenciados 
Heterogêneos/ 
diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados Intermediário 

3 
Heterogêneos/ 
diferenciados Intermediário Intermediário 

Totalmente heterogêneos/ 
diferenciados 

Homogêneos/ 
semelhantes 

4 Intermediário Intermediário Intermediário Intermediário Intermediário 

5 
Heterogêneos/ 
diferenciados Heterogêneos/ diferenciados Intermediário 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

6 Intermediário Intermediário Intermediário Intermediário Intermediário 

7 Intermediário Heterogêneos/ diferenciados Intermediário Intermediário 
Heterogêneos/ 
diferenciados 

8 
Heterogêneos/ 
diferenciados Heterogêneos/ diferenciados Intermediário Intermediário Intermediário 

9 Intermediário Intermediário 
Heterogêneos/ 
diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

Totalmente 
heterogêneos/ 
diferenciados 

10 
Homogêneos/ 
semelhantes Homogêneos/ semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes Intermediário 

Homogêneos/ 
semelhantes 

11 Intermediário Heterogêneos/ diferenciados 
Homogêneos/ 
semelhantes Intermediário 

Totalmente 
homogêneos/ 
semelhantes 

12 
Homogêneos/ 
semelhantes Homogêneos/ semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

13 
Homogêneos/ 
semelhantes Homogêneos/ semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes Intermediário 

Homogêneos/ 
semelhantes 

14 
Heterogêneos/ 
diferenciados Intermediário 

Heterogêneos/ 
diferenciados Intermediário 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

15 
Homogêneos/ 
semelhantes Homogêneos/ semelhantes 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

16 Intermediário Heterogêneos/ diferenciados 
Heterogêneos/ 
diferenciados Intermediário 

Homogêneos/ 
semelhantes 

17 
Homogêneos/ 
semelhantes Homogêneos/ semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes Intermediário 

Homogêneos/ 
semelhantes 

18 
Heterogêneos/ 
diferenciados Heterogêneos/ diferenciados Intermediário 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

19 
Homogêneos/ 
semelhantes Homogêneos/ semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes Intermediário 

Homogêneos/ 
semelhantes 

20 
Homogêneos/ 
semelhantes Homogêneos/ semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

21 Intermediário Intermediário Intermediário Intermediário Intermediário 
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22 Intermediário 
Totalmente heterogêneos/ 
diferenciados 

Totalmente heterogêneos/ 
diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

Totalmente 
heterogêneos/ 
diferenciados 

23 Intermediário Homogêneos/ semelhantes 
Homogêneos/ 
semelhantes Intermediário Intermediário 

24 Intermediário Intermediário Intermediário 
Homogêneos/ 
semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

25 Intermediário Intermediário Intermediário Intermediário Intermediário 

26 
Heterogêneos/ 
diferenciados Heterogêneos/ diferenciados Intermediário Intermediário 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

27 
Heterogêneos/ 
diferenciados 

Totalmente heterogêneos/ 
diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

Totalmente heterogêneos/ 
diferenciados 

Homogêneos/ 
semelhantes 

28 

Totalmente 
homogêneos/ 
semelhantes Homogêneos/ semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes Intermediário 

Homogêneos/ 
semelhantes 

29 Intermediário Intermediário 
Homogêneos/ 
semelhantes Intermediário Intermediário 

30 
Homogêneos/ 
semelhantes Homogêneos/ semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

31 
Heterogêneos/ 
diferenciados Heterogêneos/ diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados Intermediário Intermediário 

32 
Homogêneos/ 
semelhantes Homogêneos/ semelhantes Intermediário Intermediário Intermediário 

33 Intermediário Intermediário Intermediário 
Heterogêneos/ 
diferenciados 

Homogêneos/ 
semelhantes 

34 
Heterogêneos/ 
diferenciados Heterogêneos/ diferenciados Intermediário Intermediário 

Homogêneos/ 
semelhantes 

35 
Homogêneos/ 
semelhantes Homogêneos/ semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes Intermediário 

36 
Heterogêneos/ 
diferenciados Heterogêneos/ diferenciados Intermediário 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

37 Intermediário Heterogêneos/ diferenciados Intermediário Intermediário 
Heterogêneos/ 
diferenciados 

38 
Heterogêneos/ 
diferenciados Heterogêneos/ diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

Totalmente heterogêneos/ 
diferenciados 

Totalmente 
heterogêneos/ 
diferenciados 

39 
Homogêneos/ 
semelhantes Heterogêneos/ diferenciados 

Homogêneos/ 
semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

40 
Heterogêneos/ 
diferenciados 

Totalmente heterogêneos/ 
diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

41 
Homogêneos/ 
semelhantes Homogêneos/ semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

42 Intermediário Intermediário Intermediário Intermediário Intermediário 

43 Intermediário Homogêneos/ semelhantes 
Homogêneos/ 
semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

44 
Homogêneos/ 
semelhantes Homogêneos/ semelhantes Intermediário 

Homogêneos/ 
semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

45 
Heterogêneos/ 
diferenciados Heterogêneos/ diferenciados Intermediário 

Heterogêneos/ 
diferenciados Intermediário 

46 
Homogêneos/ 
semelhantes Intermediário 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

47 Intermediário Homogêneos/ semelhantes Intermediário 
Heterogêneos/ 
diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

48 
Homogêneos/ 
semelhantes Homogêneos/ semelhantes 

Totalmente homogêneos/ 
semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

Totalmente 
homogêneos/ 
semelhantes 

49 

Totalmente 
homogêneos/ 
semelhantes Homogêneos/ semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

50 
Heterogêneos/ 
diferenciados Homogêneos/ semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

51 
Homogêneos/ 
semelhantes Homogêneos/ semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes Intermediário 

Homogêneos/ 
semelhantes 

52 
Heterogêneos/ 
diferenciados Heterogêneos/ diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados Intermediário 

Totalmente 
heterogêneos/ 
diferenciados 

53 
Heterogêneos/ 
diferenciados Heterogêneos/ diferenciados 

Homogêneos/ 
semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes Intermediário 

54 
Heterogêneos/ 
diferenciados Heterogêneos/ diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados Intermediário 

55 
Heterogêneos/ 
diferenciados Homogêneos/ semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes Intermediário 

Homogêneos/ 
semelhantes 

56 Intermediário Heterogêneos/ diferenciados 
Heterogêneos/ 
diferenciados 

Homogêneos/ 
semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

57 Intermediário Intermediário Intermediário Intermediário Intermediário 
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58 
Heterogêneos/ 
diferenciados Heterogêneos/ diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados Intermediário 

59 
Heterogêneos/ 
diferenciados Intermediário 

Homogêneos/ 
semelhantes Intermediário 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

60 
Heterogêneos/ 
diferenciados Intermediário Intermediário 

Totalmente heterogêneos/ 
diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

61 

Totalmente 
heterogêneos/ 
diferenciados Heterogêneos/ diferenciados Intermediário 

Heterogêneos/ 
diferenciados Intermediário 

62 
Homogêneos/ 
semelhantes Homogêneos/ semelhantes Intermediário 

Homogêneos/ 
semelhantes Intermediário 

63 Intermediário Intermediário 
Heterogêneos/ 
diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

64 

Totalmente 
homogêneos/ 
semelhantes Homogêneos/ semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

Totalmente homogêneos/ 
semelhantes 

Totalmente 
homogêneos/ 
semelhantes 

65 

Totalmente 
homogêneos/ 
semelhantes 

Totalmente homogêneos/ 
semelhantes 

Totalmente homogêneos/ 
semelhantes 

Totalmente homogêneos/ 
semelhantes 

Totalmente 
homogêneos/ 
semelhantes 

66 
Homogêneos/ 
semelhantes Homogêneos/ semelhantes 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

Homogêneos/ 
semelhantes 

67 
Homogêneos/ 
semelhantes Intermediário Intermediário 

Homogêneos/ 
semelhantes Intermediário 

68 
Homogêneos/ 
semelhantes Heterogêneos/ diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

Homogêneos/ 
semelhantes Intermediário 

69 
Heterogêneos/ 
diferenciados Homogêneos/ semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

70 
Homogêneos/ 
semelhantes Homogêneos/ semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

71 Intermediário Intermediário 
Homogêneos/ 
semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

Totalmente 
homogêneos/ 
semelhantes 

72 
Homogêneos/ 
semelhantes Homogêneos/ semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

Homogêneos/ 
semelhantes 

73 
Heterogêneos/ 
diferenciados Heterogêneos/ diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

74 
Heterogêneos/ 
diferenciados Heterogêneos/ diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados 

Heterogêneos/ 
diferenciados Intermediário 

75 
Heterogêneos/ 
diferenciados Intermediário Intermediário Intermediário 

Totalmente 
heterogêneos/ 
diferenciados 

76 Intermediário Homogêneos/ semelhantes Intermediário 
Totalmente homogêneos/ 
semelhantes Intermediário 

77 
Homogêneos/ 
semelhantes Intermediário Intermediário Intermediário Intermediário 

 
Hostilidade 

6 - Você acredita que o setor no qual sua empresa compete está [a) Saturado (quantidade de empresas muito grande para o tamanho do 
setor] [b) Dominado (poucas empresas dominam e ditam regras)]  [c) Restritivo (regulamentações, tecnologias exigidas e outras 
implicações dificultam a entrada 

[a) Saturado [b) Dominado [c) Restritivo  

Está razoavelmente Está razoavelmente Está razoavelmente 
Não está Não está Não está 

Está pouco Está razoavelmente Não está 

Está razoavelmente Está razoavelmente Está muito 

Está razoavelmente Está pouco Está pouco 
Não está Está razoavelmente Está razoavelmente 

Não está Não está Está razoavelmente 

Está razoavelmente Está muito Está muito 

Não está Não está Está pouco 
Está razoavelmente Está razoavelmente Não está 

Está razoavelmente Está muito Está extremamente 

Está razoavelmente Está razoavelmente Está pouco 

Não está Está pouco Está razoavelmente 
Não está Não está Não está 

Está razoavelmente Está muito Está pouco 

Está razoavelmente Está pouco Não está 

Está muito Está razoavelmente Não está 
Não está Está razoavelmente Não está 



225 
 

Está muito Está muito Está muito 

Está pouco Está muito Não está 

Está pouco Está pouco Não está 

Não está Está extremamente Está extremamente 

Está razoavelmente Está pouco Está razoavelmente 

Não está Está razoavelmente Está muito 
Está razoavelmente Está muito Não está 

Não está Está razoavelmente Está muito 

Está razoavelmente Está muito Está razoavelmente 

Está razoavelmente Está razoavelmente Está pouco 

Está pouco Não está Não está 

Não está Está pouco Não está 

Está pouco Está pouco Está razoavelmente 

Está razoavelmente Está razoavelmente Está pouco 
Não está Está muito Não está 

Não está Está razoavelmente Está razoavelmente 

Não está Está pouco Não está 

Não está Está razoavelmente Não está 

Está muito Não está Não está 

Está razoavelmente Está muito Está muito 

Não está Está pouco Está pouco 

Está razoavelmente Não está Não está 
Está razoavelmente Está razoavelmente Está razoavelmente 

Não está Está razoavelmente Está muito 

Não está Não está Está pouco 

Está razoavelmente Está pouco Não está 

Está razoavelmente Não está Está razoavelmente 

Não está Está razoavelmente Não está 

Está razoavelmente Está pouco Está razoavelmente 

Está razoavelmente Está razoavelmente Está razoavelmente 
Não está Está extremamente Está muito 

Está razoavelmente Está pouco Está razoavelmente 

Está razoavelmente Está pouco Está razoavelmente 

Está razoavelmente Está razoavelmente Está pouco 

Não está Está razoavelmente Não está 

Está pouco Está razoavelmente Está muito 

Está pouco Está razoavelmente Está muito 

Não está Está pouco Não está 
Está razoavelmente Está razoavelmente Está muito 

Não está Está extremamente Está extremamente 

Está razoavelmente Está razoavelmente Está razoavelmente 

Está razoavelmente Está muito Está muito 

Está razoavelmente Está muito Está extremamente 

Está razoavelmente Está razoavelmente Está pouco 

Não está Está razoavelmente Está muito 

Está muito Está muito Está pouco 
Não está Está pouco Está pouco 

Não está Está razoavelmente Não está 

Está pouco Está muito Está razoavelmente 

Não está Não está Não está 

Não está Está razoavelmente Está extremamente 

Não está Não está Está muito 

Está muito Está muito Está muito 

Está razoavelmente Está razoavelmente Está muito 
Está pouco Está pouco Não está 

Está extremamente Está muito Está razoavelmente 

Está pouco Está razoavelmente Está razoavelmente 

Está pouco Está muito Está muito 

Está pouco Está extremamente Está pouco 
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RTT - auditoria - natureza – tamanho 

9 - A empresa optou pela 
utilização do RTT (regime 

tributário de transição)? 
10 - O capital da empresa é 

principalmente 

11 - Comparando com o setor 
onde sua empresa atua, ela é 

considerada de: 

12 - Sua empresa é auditada 
por: 

1 Sim Privado - brasileiro Médio porte 
outra empresa de auditoria de 
origem nacional 

2 Sim Privado - brasileiro Médio porte não é auditada 

3 Sim Privado - brasileiro Médio porte Ernest Young 

4 Sim Privado - outros Médio porte Ernest Young 
5 Não sei Público Grande porte Price Waterhouse 

6 Sim Privado - brasileiro Grande porte Price Waterhouse 

7 Não sei Privado - brasileiro Pequeno porte Ernest Young 

8 Sim Privado - norte-americano Médio porte Ernest Young 

9 Não Privado - brasileiro Médio porte não é auditada 

10 Sim Privado - brasileiro Grande porte KPMG 

11 Sim Privado - brasileiro Médio porte 
outra empresa de auditoria de 
origem nacional 

12 Sim Privado - brasileiro Grande porte Deloitte 

13 Não Privado - europeu Pequeno porte Price Waterhouse 

14 Sim Privado - europeu Grande porte Price Waterhouse 

15 Sim Privado - norte-americano Médio porte Price Waterhouse 

16 Não Privado - norte-americano Médio porte KPMG 

17 Sim Privado - brasileiro Grande porte Ernest Young 

18 Sim Público Grande porte Deloitte 

19 Sim Privado - brasileiro Médio porte KPMG 
20 Sim Privado - europeu Grande porte KPMG 

21 Sim Privado - brasileiro Médio porte não é auditada 

22 Sim Privado - norte-americano Médio porte Ernest Young 

23 Sim Privado - brasileiro Médio porte 
outra empresa de auditoria de 
origem nacional 

24 Não Privado - brasileiro Grande porte Ernest Young 

25 Sim Privado - brasileiro Grande porte 
outra empresa de auditoria de 
origem nacional 

26 Sim Privado - brasileiro Grande porte KPMG 

27 Não sei Privado - brasileiro Médio porte 
outra empresa de auditoria de 
origem nacional 

28 Sim Privado - brasileiro Médio porte não é auditada 

29 Sim Privado - brasileiro Médio porte 
outra empresa de auditoria de 
origem nacional 

30 Sim Privado - brasileiro Grande porte KPMG 

31 Sim Privado - brasileiro Médio porte Price Waterhouse 

32 Não Privado - brasileiro Médio porte não é auditada 

33 Sim Privado - norte-americano Médio porte 
outra empresa de auditoria de 
origem nacional 

34 Sim Privado - brasileiro Grande porte KPMG 
35 Sim Privado - brasileiro Grande porte Price Waterhouse 

36 Sim Privado - brasileiro Grande porte Price Waterhouse 

37 Sim Privado - brasileiro Médio porte Deloitte 

38 Sim Privado - brasileiro Médio porte não é auditada 

39 Sim Privado - europeu Grande porte Price Waterhouse 

40 Não Privado - brasileiro Médio porte não é auditada 

41 Sim Privado - brasileiro Grande porte 
outra empresa de auditoria de 
origem nacional 

42 Não Privado - brasileiro Pequeno porte não é auditada 

43 Sim Privado - brasileiro Médio porte não é auditada 

44 Sim Privado - europeu Grande porte Price Waterhouse 
45 Sim Privado - brasileiro Grande porte Ernest Young 

46 Sim Privado - brasileiro Médio porte 
outra empresa de auditoria de 
origem nacional 
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47 Sim Privado - brasileiro Grande porte 
outra empresa de auditoria de 
origem nacional 

48 Sim Privado - brasileiro Grande porte Deloitte 

49 Sim Privado - europeu Grande porte Deloitte 

50 Sim Privado - europeu Grande porte Price Waterhouse 

51 Sim Privado - brasileiro Grande porte Deloitte 

52 Sim Privado - brasileiro Grande porte 
outra empresa de auditoria de 
origem nacional 

53 Sim Privado - brasileiro Grande porte não é auditada 
54 Sim Privado - outros Médio porte Price Waterhouse 

55 Sim Privado - europeu Grande porte KPMG 

56 Não Privado - europeu Pequeno porte não é auditada 

57 Não Privado - brasileiro Médio porte Deloitte 
58 Não Privado - outros Grande porte KPMG 

59 Sim Privado - brasileiro Grande porte 
outra empresa de auditoria de 
origem nacional 

60 Sim Privado - brasileiro Médio porte 
outra empresa de auditoria de 
origem nacional 

61 Sim Privado - outros Pequeno porte KPMG 
62 Sim Privado - brasileiro Grande porte Price Waterhouse 

63 Sim Privado - brasileiro Grande porte Price Waterhouse 

64 Sim Privado - brasileiro Médio porte Ernest Young 

65 Não Privado - brasileiro Médio porte não é auditada 

66 Não Privado - brasileiro Grande porte 
outra empresa de auditoria de 
origem nacional 

67 Não sei Privado - norte-americano Médio porte Ernest Young 

68 Sim Privado - brasileiro Médio porte Ernest Young 
69 Sim Privado - brasileiro Médio porte Price Waterhouse 

70 Sim Privado - brasileiro Grande porte Ernest Young 

71 Sim Privado - europeu Grande porte KPMG 

72 Não Privado - brasileiro Médio porte 
outra empresa de auditoria de 
origem nacional 

73 Não Privado - brasileiro Médio porte 
outra empresa de auditoria de 
origem nacional 

74 Sim Privado - brasileiro Grande porte KPMG 

75 Não Privado - brasileiro Grande porte não é auditada 

76 Sim Privado - brasileiro Médio porte Price Waterhouse 
77 Sim Privado - brasileiro Grande porte KPMG 

 
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO 

[a) As margens de lucro de seus principais produtos/ serviços como estão na média] [b) O crescimento do lucro como se 
comportou] [c) O crescimento da receita como se comportou] 

[a) [b) [c) 
1 Abaixo do esperado Abaixo do esperado Abaixo do esperado 
2 Abaixo do esperado Abaixo do esperado Abaixo do esperado 

3 Esperado Acima do esperado Esperado 

4 Abaixo do esperado Abaixo do esperado Abaixo do esperado 

5 Abaixo do esperado Esperado Acima do esperado 

6 Abaixo do esperado Abaixo do esperado Abaixo do esperado 

7 Abaixo do esperado Abaixo do esperado Abaixo do esperado 

8 Abaixo do esperado Abaixo do esperado Abaixo do esperado 

9 Esperado Esperado Esperado 
10 Abaixo do esperado Abaixo do esperado Esperado 

11 Esperado Acima do esperado Acima do esperado 

12 Abaixo do esperado Abaixo do esperado Abaixo do esperado 

13 Muito acima do esperado Abaixo do esperado Abaixo do esperado 

14 Acima do esperado Muito acima do esperado Muito acima do esperado 

15 Abaixo do esperado Abaixo do esperado Abaixo do esperado 

16 Esperado Esperado Esperado 

17 Esperado Esperado Esperado 
18 Esperado Esperado Esperado 

19 Esperado Esperado Esperado 

20 Esperado Esperado Abaixo do esperado 

21 Esperado Abaixo do esperado Esperado 
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22 Esperado Acima do esperado Muito acima do esperado 

23 Esperado Esperado Acima do esperado 

24 Esperado Esperado Esperado 

25 Esperado Abaixo do esperado Abaixo do esperado 

26 Esperado Abaixo do esperado Esperado 

27 Esperado Abaixo do esperado Abaixo do esperado 
28 Abaixo do esperado Abaixo do esperado Abaixo do esperado 

29 Acima do esperado Esperado Acima do esperado 

30 Esperado Esperado Esperado 

31 Esperado Esperado Esperado 

32 Esperado Abaixo do esperado Abaixo do esperado 

33 Esperado Abaixo do esperado Acima do esperado 

34 Esperado Esperado Esperado 

35 Esperado Esperado Esperado 
36 Esperado Esperado Abaixo do esperado 

37 Esperado Acima do esperado Acima do esperado 

38 Muito abaixo do esperado Muito abaixo do esperado Muito abaixo do esperado 

39 Esperado Esperado Esperado 

40 Esperado Esperado Esperado 

41 Esperado Esperado Acima do esperado 

42 Esperado Esperado Acima do esperado 

43 Abaixo do esperado Abaixo do esperado Abaixo do esperado 
44 Esperado Esperado Abaixo do esperado 

45 Esperado Esperado Esperado 

46 Esperado Esperado Esperado 

47 Esperado Esperado Esperado 

48 Abaixo do esperado Abaixo do esperado Abaixo do esperado 

49 Esperado Esperado Esperado 

50 Esperado Esperado Esperado 

51 Acima do esperado Acima do esperado Acima do esperado 
52 Esperado Abaixo do esperado Acima do esperado 

53 Esperado Esperado Esperado 

54 Esperado Esperado Esperado 

55 Esperado Abaixo do esperado Abaixo do esperado 

56 Esperado Esperado Esperado 

57 Esperado Esperado Esperado 

58 Muito acima do esperado Muito acima do esperado Muito acima do esperado 

59 Esperado Abaixo do esperado Esperado 
60 Esperado Abaixo do esperado Abaixo do esperado 

61 Acima do esperado Acima do esperado Acima do esperado 

62 Esperado Esperado Esperado 

63 Esperado Esperado Esperado 

64 Esperado Abaixo do esperado Abaixo do esperado 

65 Esperado Esperado Esperado 

66 Esperado Esperado Esperado 

67 Acima do esperado Acima do esperado Acima do esperado 
68 Esperado Abaixo do esperado Muito abaixo do esperado 

69 Esperado Esperado Esperado 

70 Esperado Esperado Esperado 

71 Abaixo do esperado Abaixo do esperado Abaixo do esperado 

72 Abaixo do esperado Abaixo do esperado Abaixo do esperado 

73 Esperado Esperado Esperado 

74 Acima do esperado Esperado Abaixo do esperado 

75 Abaixo do esperado Abaixo do esperado Esperado 
76 Esperado Esperado Abaixo do esperado 

77 Esperado Esperado Esperado 
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instrumentos gerenciais 

5 - Em que nível sua empresa utiliza os seguintes instrumentos ou práticas gerenciais? [j) ABC/ ABM] [l) EVA] [m) Uso sistemático de 
Benchmarking] [n) Balanço Scorecard] [o) Análise de cenários de planejamento estratégico]  [p) Indicadores não financeiros  

[j) [l) [m)  [n) [o) [p) 

1 Não utiliza 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Está em fase final 
de implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

2 Não utiliza Não utiliza Não utiliza Não utiliza 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está em fase inicial de 
implantação 

3 
Está em fase inicial 
de implantação 

Está em fase inicial 
de implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está em fase final 
de implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

4 Não utiliza Não utiliza 
Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

5 Não utiliza 
Está em fase inicial 
de implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Está em fase final de 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

6 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

Está em fase final de 
implantação 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

7 Não utiliza Não utiliza Não utiliza Não utiliza Não utiliza Não utiliza 

8 
Está em fase final de 
implantação 

Está em fase final 
de implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Está em fase inicial 
de implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

9 Não utiliza Não utiliza Não utiliza Não utiliza Não utiliza Não utiliza 

10 Não utiliza Não utiliza 
Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

11 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está em fase inicial 
de implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Está em fase inicial de 
implantação 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

12 
Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

13 Não utiliza Não utiliza 
Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

14 
Está em fase inicial 
de implantação 

Está em fase inicial 
de implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

15 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está em fase final de 
implantação 

16 Não utiliza Não utiliza Não utiliza 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

17 Não utiliza 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

18 Não utiliza 
Está em fase final 
de implantação Não utiliza Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está em fase final de 
implantação 

19 
Está em fase final de 
implantação 

Está em fase inicial 
de implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Está em fase final 
de implantação 

Está em fase inicial de 
implantação 

Está em fase final de 
implantação 

20 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

21 Não utiliza Não utiliza 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

22 
Está em fase final de 
implantação 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação Não utiliza 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

23 Não utiliza Não utiliza Não utiliza Não utiliza 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

24 Não utiliza 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação Não utiliza Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

25 Não utiliza 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação Não utiliza Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 
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26 
Está em fase inicial 
de implantação Não utiliza Não utiliza 

Está em fase final 
de implantação 

Está em fase final de 
implantação Não utiliza 

27 Não utiliza Não utiliza 
Está em fase inicial de 
implantação Não utiliza Não utiliza 

Está em fase inicial de 
implantação 

28 Não utiliza Não utiliza 
Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

29 Não utiliza Não utiliza Não utiliza Não utiliza 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

30 Não utiliza Não utiliza Não utiliza Não utiliza 
Está em fase inicial de 
implantação 

Está em fase inicial de 
implantação 

31 Não utiliza 
Está em fase inicial 
de implantação 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

Está em fase inicial 
de implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

32 Não utiliza Não utiliza Não utiliza Não utiliza 
Está em fase inicial de 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

33 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

34 Não utiliza 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção Não utiliza Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

35 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

Está em fase final de 
implantação 

Está em fase inicial 
de implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

36 Não utiliza 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação Não utiliza Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

37 Não utiliza Não utiliza 
Está em fase inicial de 
implantação 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

38 
Está em fase inicial 
de implantação 

Está em fase inicial 
de implantação 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

Está em fase inicial de 
implantação 

Está em fase final de 
implantação 

39 
Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

40 Não utiliza Não utiliza Não utiliza Não utiliza 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

41 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação Não utiliza Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

42 Não utiliza Não utiliza Não utiliza Não utiliza 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

43 Não utiliza Não utiliza 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

44 
Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

45 Não utiliza 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Está em fase final de 
implantação Não utiliza 

46 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

47 
Está em fase inicial 
de implantação 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção Não utiliza 

Está em fase inicial de 
implantação 

Está em fase final de 
implantação 

48 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está em fase final de 
implantação 

49 Não utiliza 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

50 Não utiliza Não utiliza Não utiliza 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

51 Não utiliza Não utiliza 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

52 Não utiliza 
Está em fase inicial 
de implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

Está em fase inicial de 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

53 Não utiliza Não utiliza Não utiliza Não utiliza 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está em fase final de 
implantação 
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54 
Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

55 Não utiliza Não utiliza 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

56 
Está em fase final de 
implantação 

Está em fase final 
de implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está em fase final 
de implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está em fase final de 
implantação 

57 
Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza Não utiliza 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

58 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

59 
Está em fase inicial 
de implantação 

Está em fase inicial 
de implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Está em fase inicial de 
implantação 

60 Não utiliza Não utiliza 
Está em fase inicial de 
implantação Não utiliza 

Está em fase inicial de 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

61 Não utiliza Não utiliza Não utiliza Não utiliza Não utiliza Não utiliza 

62 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

63 
Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

64 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

65 Não utiliza Não utiliza Não utiliza Não utiliza Não utiliza Não utiliza 

66 
Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

67 
Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

68 Não utiliza Não utiliza Não utiliza Não utiliza 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

69 
Está em fase inicial 
de implantação 

Está em fase inicial 
de implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

70 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

71 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

72 Não utiliza Não utiliza 
Está em fase final de 
implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

73 Não utiliza Não utiliza Não utiliza Não utiliza 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está em fase final de 
implantação 

74 Não utiliza Não utiliza Não utiliza 
Está em fase inicial 
de implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Está em fase final de 
implantação 

75 Não utiliza Não utiliza Não utiliza Não utiliza 
Está em fase inicial de 
implantação 

Está em fase inicial de 
implantação 

76 Não utiliza 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Está em fase final 
de implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

77 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu 
plenamente sua 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 
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Instrumento gerenciais 

5 - Em que nível sua empresa utiliza os seguintes instrumentos ou práticas gerenciais? [d) Demonstrações de resultados mensais] [e) Custeio variável 
ou por absorção] [f) Orçamento não participativo (diretoria impões metas aos gerentes)]  [g) Orçamento participativo (gerentes participam 

ativamente)  [h) Custeio alvo - uso sistemático]  [i) Relatórios de controle de qualidade] 

 [d)  [e)   [f)   [g)  [h)   [i)  

1 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

2 
Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza Não utiliza Não utiliza Não utiliza Não utiliza 

3 
Está em fase inicial 
de implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

4 
Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

5 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção Não utiliza 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

6 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Está em fase final de 
implantação 

7 
Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está em fase final de 
implantação Não utiliza Não utiliza 

8 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está em fase final de 
implantação 

9 
Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza Não utiliza Não utiliza Não utiliza 

Está estudando a viabilidade 
de sua adoção 

10 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

11 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

12 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

13 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está em fase final de 
implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

14 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

15 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

16 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

17 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

18 
Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

19 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Está em fase final de 
implantação 

20 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Está em fase inicial 
de implantação 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

21 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

22 
Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Está em fase inicial de 
implantação 

23 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza Não utiliza 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

24 
Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

25 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

26 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Está em fase final de 
implantação 

27 
Está em fase inicial 
de implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

Está em fase inicial 
de implantação Não utiliza 

Está em fase inicial de 
implantação 

28 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Está em fase inicial 
de implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

29 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

30 Concluiu plenamente Concluiu plenamente Não utiliza Concluiu plenamente Concluiu plenamente Concluiu plenamente sua 
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sua implantação sua implantação sua implantação sua implantação implantação 

31 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

32 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

Está em fase final de 
implantação Não utiliza Não utiliza 

Está estudando a viabilidade 
de sua adoção 
 

33 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Está em fase final de 
implantação 

34 
Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

35 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

36 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Está em fase inicial 
de implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

37 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

38 
Está em fase final de 
implantação 

Está em fase inicial 
de implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Está em fase inicial 
de implantação 

Está em fase final de 
implantação 

39 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

40 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

41 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

42 
Está em fase inicial 
de implantação 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção Não utiliza 

43 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

44 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

45 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

46 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

47 
Está em fase final de 
implantação 

Está em fase inicial 
de implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Está em fase inicial 
de implantação 

Está em fase inicial de 
implantação 

48 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

49 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

50 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

51 
Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza Não utiliza 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

52 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

53 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

54 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

55 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

56 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Está em fase final de 
implantação 

57 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está em fase final de 
implantação Não utiliza 

Está em fase final de 
implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

58 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

59 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Está em fase final de 
implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

60 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está em fase final de 
implantação Não utiliza Não utiliza 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

61 
Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

62 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

63 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

64 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

65 
Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente sua 
implantação 
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66 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

67 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

68 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

69 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza Não utiliza 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

70 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

71 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

72 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

73 
Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza Não utiliza 

74 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção 

Está em fase inicial 
de implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Está em fase final de 
implantação 

Está em fase inicial 
de implantação 

Está estudando a viabilidade 
de sua adoção 

75 
Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Está em fase inicial 
de implantação 

Está estudando a 
viabilidade de sua 
adoção Não utiliza 

Está em fase inicial de 
implantação 

76 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

77 
Concluiu plenamente 
sua implantação 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente 
sua implantação Não utiliza 

Concluiu plenamente sua 
implantação 

ESCOPO 

a) temporal b) quantificação c) foco d) tempestividade 

a) b)  c) d) 

1 Principalmente ao futuro Igualmente financeiras e não financeiras 
Igualmente interno e 
externo Pequeno 

2 Principalmente ao passado Igualmente financeiras e não financeiras Exclusivamente interno Médio 

3 Principalmente ao futuro Igualmente financeiras e não financeiras 
Igualmente interno e 
externo Pequeno 

4 Principalmente ao futuro Principalmente financeiras Principalmente externo Médio 

5 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Igualmente financeiras e não financeiras 

Igualmente interno e 
externo Pequeno 

6 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Igualmente financeiras e não financeiras 

Igualmente interno e 
externo Médio 

7 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Principalmente financeiras Principalmente interno Médio 

8 Principalmente ao futuro Principalmente financeiras 
Igualmente interno e 
externo Médio 

9 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Principalmente financeiras Principalmente interno Pequeno 

10 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Igualmente financeiras e não financeiras Principalmente interno Pequeno 

11 Principalmente ao futuro Igualmente financeiras e não financeiras 
Igualmente interno e 
externo Pequeno 

12 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Igualmente financeiras e não financeiras 

Igualmente interno e 
externo Pequeno 

13 Principalmente ao passado Igualmente financeiras e não financeiras Principalmente interno Pequeno 

14 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Exclusivamente não financeiras 

Igualmente interno e 
externo Médio 

15 Principalmente ao passado Igualmente financeiras e não financeiras Principalmente interno Médio 

16 Principalmente ao passado Igualmente financeiras e não financeiras Exclusivamente interno Muito pequeno 

17 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Igualmente financeiras e não financeiras 

Igualmente interno e 
externo Muito pequeno 

18 Principalmente ao futuro Principalmente financeiras 
Igualmente interno e 
externo Pequeno 

19 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Principalmente financeiras Principalmente interno Grande 

20 Principalmente ao futuro Igualmente financeiras e não financeiras 
Igualmente interno e 
externo Médio 

21 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Igualmente financeiras e não financeiras 

Igualmente interno e 
externo Muito pequeno 

22 Principalmente ao futuro Igualmente financeiras e não financeiras 
Igualmente interno e 
externo Muito pequeno 

23 Principalmente ao passado Igualmente financeiras e não financeiras Principalmente interno Muito pequeno 

24 Principalmente ao passado Principalmente financeiras Igualmente interno e Pequeno 
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externo 

25 Principalmente ao futuro Principalmente financeiras Principalmente interno Muito pequeno 

26 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Igualmente financeiras e não financeiras 

Igualmente interno e 
externo Médio 

27 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Igualmente financeiras e não financeiras 

Igualmente interno e 
externo Médio 

28 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Igualmente financeiras e não financeiras Exclusivamente interno Pequeno 

29 Principalmente ao futuro Principalmente financeiras Principalmente interno Pequeno 

30 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Principalmente financeiras Principalmente interno Médio 

31 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Principalmente financeiras Principalmente interno Pequeno 

32 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Igualmente financeiras e não financeiras Principalmente interno Pequeno 

33 Principalmente ao futuro Principalmente financeiras Principalmente interno Muito pequeno 

34 Principalmente ao futuro Igualmente financeiras e não financeiras Principalmente interno Muito pequeno 

35 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Igualmente financeiras e não financeiras 

Igualmente interno e 
externo Médio 

36 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Igualmente financeiras e não financeiras Principalmente interno Pequeno 

37 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Igualmente financeiras e não financeiras 

Igualmente interno e 
externo Muito pequeno 

38 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Igualmente financeiras e não financeiras 

Igualmente interno e 
externo Médio 

39 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Igualmente financeiras e não financeiras 

Igualmente interno e 
externo Pequeno 

40 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Igualmente financeiras e não financeiras 

Igualmente interno e 
externo Médio 

41 Principalmente ao futuro Igualmente financeiras e não financeiras 
Igualmente interno e 
externo Pequeno 

42 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Igualmente financeiras e não financeiras Principalmente interno Médio 

43 Principalmente ao futuro Principalmente financeiras 
Igualmente interno e 
externo Muito pequeno 

44 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Principalmente financeiras Principalmente interno Pequeno 

45 Principalmente ao futuro Igualmente financeiras e não financeiras Principalmente interno Médio 

46 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Igualmente financeiras e não financeiras 

Igualmente interno e 
externo Pequeno 

47 Principalmente ao futuro Igualmente financeiras e não financeiras Principalmente externo Grande 

48 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Igualmente financeiras e não financeiras 

Igualmente interno e 
externo Muito pequeno 

49 Principalmente ao passado Principalmente financeiras 
Igualmente interno e 
externo Pequeno 

50 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Principalmente financeiras 

Igualmente interno e 
externo Muito grande 

51 Principalmente ao passado Principalmente financeiras 
Igualmente interno e 
externo Grande 

52 Principalmente ao passado Principalmente financeiras 
Igualmente interno e 
externo Pequeno 

53 Principalmente ao futuro Igualmente financeiras e não financeiras 
Igualmente interno e 
externo Médio 

54 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Principalmente financeiras 

Igualmente interno e 
externo Pequeno 

55 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Igualmente financeiras e não financeiras Principalmente interno Grande 

56 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Igualmente financeiras e não financeiras 

Igualmente interno e 
externo Pequeno 

57 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Igualmente financeiras e não financeiras Principalmente interno Pequeno 

58 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Igualmente financeiras e não financeiras 

Igualmente interno e 
externo Muito pequeno 

59 Principalmente ao passado Igualmente financeiras e não financeiras 
Igualmente interno e 
externo Médio 

60 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Igualmente financeiras e não financeiras 

Igualmente interno e 
externo Pequeno 

61 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Principalmente financeiras Exclusivamente interno Pequeno 

62 Principalmente ao futuro Igualmente financeiras e não financeiras 
Igualmente interno e 
externo Grande 

63 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Principalmente financeiras 

Igualmente interno e 
externo Pequeno 

64 Igualmente ao passado e ao Igualmente financeiras e não financeiras Principalmente interno Médio 
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futuro 

65 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Principalmente financeiras 

Igualmente interno e 
externo Muito pequeno 

66 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Igualmente financeiras e não financeiras 

Igualmente interno e 
externo Grande 

67 Principalmente ao futuro Principalmente financeiras Principalmente externo Pequeno 

68 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Principalmente não financeiras Principalmente interno Muito pequeno 

69 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Principalmente não financeiras 

Igualmente interno e 
externo Médio 

70 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Igualmente financeiras e não financeiras 

Igualmente interno e 
externo Muito pequeno 

71 Principalmente ao futuro Principalmente financeiras Principalmente interno Pequeno 

72 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Igualmente financeiras e não financeiras 

Igualmente interno e 
externo Pequeno 

73 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Igualmente financeiras e não financeiras 

Igualmente interno e 
externo Pequeno 

74 Somente ao passado Exclusivamente financeiras Principalmente interno Médio 

75 Principalmente ao passado Igualmente financeiras e não financeiras Principalmente interno Médio 

76 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Igualmente financeiras e não financeiras Principalmente interno Médio 

77 
Igualmente ao passado e ao 
futuro Igualmente financeiras e não financeiras 

Igualmente interno e 
externo Médio 

 
 

Agregação 

5 - Em que nível sua empresa utiliza os seguintes instrumentos ou práticas gerenciais? [a) Relatórios por divisão e/ ou filial] [b) 
Análise sistemática (rotineira e automática) de custo-volume-lucro] [c) Preço de transferência interno entre divisões de negócios] 

[a)  [b) [c) 

1 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação 
2 Não utiliza Não utiliza Não utiliza 

3 Está em fase final de implantação Está em fase final de implantação Está em fase inicial de implantação 

4 Não utiliza Não utiliza Concluiu plenamente sua implantação 

5 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação 

6 Está em fase final de implantação Está em fase final de implantação Está em fase final de implantação 

7 Está em fase inicial de implantação Está em fase final de implantação Não utiliza 

8 Concluiu plenamente sua implantação Está em fase final de implantação Está em fase final de implantação 

9 
Está estudando a viabilidade de sua 
adoção Não utiliza Não utiliza 

10 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação 

11 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Não utiliza 
12 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação 

13 Concluiu plenamente sua implantação Está em fase final de implantação Concluiu plenamente sua implantação 

14 Concluiu plenamente sua implantação Está em fase final de implantação Concluiu plenamente sua implantação 

15 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação 

16 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação 

17 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Não utiliza 

18 Não utiliza Concluiu plenamente sua implantação Não utiliza 

19 Está em fase final de implantação Está em fase final de implantação Está em fase final de implantação 
20 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Está em fase final de implantação 

21 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Não utiliza 

22 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação 

23 Não utiliza Concluiu plenamente sua implantação Não utiliza 

24 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Não utiliza 

25 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Não utiliza 

26 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Não utiliza 

27 
Está estudando a viabilidade de sua 
adoção Está em fase inicial de implantação Não utiliza 

28 Não utiliza 
Está estudando a viabilidade de sua 
adoção Não utiliza 

29 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação 

30 Não utiliza Está em fase inicial de implantação Não utiliza 

31 Não utiliza 
Está estudando a viabilidade de sua 
adoção 

Está estudando a viabilidade de sua 
adoção 
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32 Não utiliza Não utiliza Não utiliza 

33 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Está em fase final de implantação 

34 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Não utiliza 

35 Está em fase final de implantação Está em fase final de implantação 
Está estudando a viabilidade de sua 
adoção 

36 Não utiliza Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação 

37 Não utiliza Concluiu plenamente sua implantação Não utiliza 

38 Está em fase final de implantação Está em fase final de implantação Está em fase final de implantação 

39 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação 
40 Está em fase final de implantação Está em fase final de implantação Está em fase final de implantação 

41 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Não utiliza 

42 
Está estudando a viabilidade de sua 
adoção 

Está estudando a viabilidade de sua 
adoção 

Está estudando a viabilidade de sua 
adoção 

43 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação 

44 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação 

45 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Não utiliza 

46 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação 

47 
Está estudando a viabilidade de sua 
adoção Está em fase inicial de implantação 

Está estudando a viabilidade de sua 
adoção 

48 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação 

49 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação 

50 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação 

51 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Não utiliza 

52 Não utiliza Concluiu plenamente sua implantação Não utiliza 
53 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Não utiliza 

54 Concluiu plenamente sua implantação Não utiliza Concluiu plenamente sua implantação 

55 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação 

56 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação 

57 Concluiu plenamente sua implantação Está em fase final de implantação Não utiliza 

58 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação 

59 Está em fase final de implantação Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação 

60 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Não utiliza 
61 Não utiliza Não utiliza Não utiliza 

62 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação 

63 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Não utiliza 

64 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Não utiliza 

65 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Não utiliza 

66 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação 
Está estudando a viabilidade de sua 
adoção 

67 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação 

68 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação 

69 
Está estudando a viabilidade de sua 
adoção Não utiliza Não utiliza 

70 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação 

71 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação 

72 Não utiliza Concluiu plenamente sua implantação Não utiliza 

73 Está em fase final de implantação Concluiu plenamente sua implantação Não utiliza 

74 Está em fase inicial de implantação Concluiu plenamente sua implantação Está em fase inicial de implantação 

75 Está em fase inicial de implantação Está em fase inicial de implantação Não utiliza 

76 Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação Concluiu plenamente sua implantação 

77 
Está estudando a viabilidade de sua 
adoção Está em fase inicial de implantação Não utiliza 

 
relevância confiabilidade comparabilidade 

a) capacidade de avaliação, b) capacidade 
de feed back, c) disponibilidade 

a) fidedignidade b) imparciabilidade 
c) veracidade a) equidade b) consistência 

a) b) c) a) b) c) a) b) 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 3 4 4 4 2 2 2 2 
3 5 5 4 5 5 5 5 5 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 4 4 5 5 
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6 4 4 4 4 3 4 3 4 

7 2 3 2 3 2 2 1 3 

8 5 5 5 5 4 3 4 3 

9 5 4 1 3 4 4 4 5 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 

11 5 5 5 5 5 5 5 5 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 

13 4 4 3 3 3 3 4 4 

14 4 4 4 4 3 3 3 3 

15 4 4 4 4 3 4 3 2 

16 5 5 5 5 5 5 5 5 

17 5 5 5 5 4 5 5 5 

18 5 5 5 5 4 3 4 4 

19 4 4 4 4 4 4 4 4 
20 4 4 5 5 5 5 5 5 

21 5 5 5 5 5 5 5 5 

22 4 4 4 5 4 5 5 5 

23 5 5 4 4 4 1 5 5 

24 5 5 5 5 5 5 5 4 

25 4 4 4 5 3 5 5 5 

26 5 4 5 5 4 5 4 4 

27 4 4 3 4 3 5 4 3 
28 5 5 5 4 4 5 5 5 

29 5 5 5 5 4 4 4 2 

30 3 5 4 5 4 5 5 5 

31 5 5 5 5 5 5 5 5 

32 1 2 2 1 2 3 3 3 

33 4 5 5 4 3 1 4 4 

34 5 3 5 5 5 5 4 5 

35 4 4 4 4 4 4 4 5 
36 5 4 3 5 4 5 5 5 

37 4 5 5 5 4 5 4 5 

38 3 3 3 3 3 4 4 4 

39 4 5 4 5 5 5 5 5 

40 4 4 4 4 4 4 4 4 

41 5 5 4 5 5 5 5 5 

42 5 5 5 5 5 1 5 1 

43 5 4 4 5 5 5 5 3 
44 5 5 4 5 5 1 5 3 

45 5 5 4 5 4 4 4 4 

46 5 4 5 5 5 4 5 3 

47 2 3 1 1 1 5 3 5 

48 5 5 5 5 5 5 5 5 

49 5 5 4 4 4 5 4 4 

50 5 5 5 5 4 5 5 5 

51 3 4 3 3 3 4 4 4 
52 5 5 5 5 4 4 3 3 

53 5 5 5 5 5 5 5 5 

54 5 5 5 5 5 5 5 5 

55 4 5 4 5 5 5 5 5 

56 4 5 5 5 3 3 5 5 

57 5 5 5 5 5 5 5 4 

58 5 5 5 5 5 5 5 5 

59 5 5 5 5 3 5 3 5 
60 5 5 5 5 4 4 4 4 

61 5 5 5 4 3 1 3 5 

62 5 5 5 5 5 5 5 5 

63 5 4 4 3 3 3 4 5 

64 5 5 4 5 4 4 4 4 

65 5 5 5 5 4 3 5 5 

66 4 4 4 5 4 3 5 5 

67 5 4 4 5 4 3 4 5 
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68 5 5 5 5 5 5 5 5 

69 4 4 3 5 5 5 5 5 

70 5 5 5 5 5 5 5 5 

71 5 5 5 5 5 5 5 5 

72 5 5 5 5 5 1 1 5 

73 4 5 3 4 4 3 4 4 
74 3 3 3 2 1 2 3 4 

75 3 3 2 2 2 3 2 3 

76 5 5 5 5 5 5 5 5 

77 3 4 5 4 4 4 4 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


