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Leandro Cañibano
Presidente de AECA
Catedrático Emérito de la Universidad Autónoma de Madrid 
Experto Contable Acreditado-ECA®

Un antiguo método contable 
reactualizado: ‘Pushdown Accounting’. 
Su aplicación por las cajas de ahorros 
españolas en su etapa final
El método Pushdown Accounting: un poco de historia1

Durante mi estancia en los Estados Unidos en 1988, disfrutando de 
una beca Fulbright2, me familiarice con la existencia de un método 
contable, aplicable en ciertas combinaciones de negocios, del que 
no había obtenido experiencia previa hasta esa fecha: el Pushdown 
Accounting. Tampoco era muy extraña mi falta de conocimiento 
aplicado sobre ese particular, porque en aquel entonces, las com-
binaciones de negocios en España eran escasas y las primeras 
normas obligatorias para la formulación de las cuentas anuales 
consolidadas no vieron la luz hasta 19923.

En una combinación de negocios, el método Pushdown Accoun-
ting consiste en utilizar los criterios contables de valoración de 
la empresa adquirente en las cuentas anuales de la empresa ad-
quirida. De hecho, pushdown significa ‘empuje hacia abajo’. Em-
pujando hacia abajo desde la adquirente llegamos a la adquirida, 
y si es ésta la que valora sus activos y pasivos con los criterios 
establecidos por la adquirente, dispensa a esta última de practicar 
en su propia sede los correspondientes ajustes de valor, al haber 
sido estos previamente realizados por la adquirida. 

Dichos ajustes de valor, vendrán a incrementar o disminuir las 
reservas que forman parte del patrimonio neto de la adquirida 
y, por ende, las reservas consolidadas del grupo al proceder a la 
consolidación. Asimismo, será la adquirida la que contabilice de-
terminados activos o pasivos previamente no reconocidos conta-
blemente por la misma, como podrían ser el fondo de comercio o 
ciertos intangibles, o determinadas provisiones para la cobertura 
de contingencias tales como la reestructuración de la plantilla u 
otras obligaciones. Todas estas partidas, valoradas contablemente 
en la adquirida con los criterios de la adquirente, se integrarán en 
las cuentas consolidadas del grupo que habrá de formular la citada 
adquirente.

En aquellos tiempos, aunque había sido creado el FASB4 en 1973, 
los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP5) 
para las combinaciones de negocios seguían siendo los estable-
cidos por el anterior regulador: APB6 16 Business Combinations, 
1970. Aunque la citada norma no acometía estrictamente el tema 
que nos ocupa, el pushdown accounting, lo cierto es que, en virtud 
de diversas interpretaciones, este era considerado como parte de 

1 Agradezco a José Antonio Gonzalo sus comentarios y observaciones.

2 En la Universidad de Connecticut, en el entorno de la sede del ‘Financial 
Accounting Standards Board’.

3 Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre, por el que se aprueban 
las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas 
(BOE de 27 de diciembre de 1991). Con anterioridad, en 15.07.1982, 
fueron publicadas mediante Orden Ministerial unas normas para la 
formación de las cuentas de los grupos de sociedades, aplicables con 
carácter facultativo, resultantes del proyecto realizado por un grupo de 
trabajo, del que formé parte, creado a propuesta del Instituto de Plani-
ficación Contable en 1976.

4 Financial Accounting Standards Board.

5 General Acepted Accounting Principles.

6 Acounting Principles Board.

los GAAP, según puede apreciarse en la literatura contable (Holley, 
Spede, & Chester 1987; Thomas & Hagler 1988). 

En 2001 el FAS 141 y en 2007 el FAS 141 R volvieron sobre el 
tema de las combinaciones de negocios, codificado posteriormen-
te como FASB ASC7 805. En noviembre de 2014 el FASB emitió su 
ASU8 2014 -17 mediante el que se refiere al ámbito de aplicación 
del método pushdown accounting, incluyendo en dicho ámbito las 
cuentas de la empresa adquirida, cuando se produce la toma de 
control en favor de la adquirente (Deloitte 2016 & Rusty 2018). 

En suma, de una u otra forma, el método Pushdown Accounting ha 
venido aplicándose en los Estados Unidos, en las combinaciones 
de negocios, desde antiguo hasta el momento presente; no se trata 
pues de ninguna novedad en la práctica contable, sin perjuicio de 
las modificaciones de ciertos matices que se han producido a lo 
largo del tiempo.

En las IFRS9 o NIIF10, al tratar sobre las combinaciones negocios 
(NIIF 3) no se hace alusión alguna a esta posibilidad, ni tampoco 
existe interpretación CINIIF11 que dé pié a ello. Por dicha razón, 
hay quienes entienden que, en el marco de aplicación de las NIIF, el 
método Pushdown Accounting, en principio no está permitido para 
las nuevas operaciones de toma de control que pudieran producir-
se (KPMG 2018; IFRS Staff 2019, párr.43), sin embargo otros tales 
como dos ‘Big Accounting Firms’ y varios emisores de normas 
contables, consideran que es razonable aplicar el criterio contable 
de la entidad que controla (IFRS Staff 2019, párr.44).

En nuestro caso, las entidades adquiridas, a efectos contables de 
la consolidación, no son sociedades cotizadas sino que se trata de 
no cotizadas que, por lo tanto, no aplican IFRS sino la normativa 
contable de su correspondiente jurisdicción. 

Dado que, como queda puesto de manifiesto en el título de este 
trabajo, vamos a referirnos a la aplicación del método Pushdown 
Accounting a las cuentas anuales de las Cajas de Ahorros españo-
las, la normativa contable de aplicación es la emitida por el Banco 
de España a través de sus Circulares. 

Combinación de negocios de las Cajas de Ahorros  
en 2010: el caso BFA12

La integración el 31 de diciembre de 2010 de las siete Cajas de 
Ahorros13 que formaron el SIP14 en BFA, determinó la combinación 
de negocios que, conforme a la normativa contable vigente, supu-
so que los activos y pasivos aportados por todas y cada una de 
ellas fueran valorados de acuerdo con el criterio de ‘valor razona-
ble’, lo que dio lugar a un ajuste que redujo el valor de los activos 
integrados en BFA en 9.207 millones de euros, reconociendo con-
tablemente las consiguientes reducciones del valor neto contable 
de los activos en cuentas de ‘correcciones de valor’ (provisiones), 
con cargo a reservas, netas de efecto impositivo.

La integración de las Cajas de Ahorros en BFA se trató de una 
combinación de negocios mediante una adquisición inversa, en 
la que BFA, que fue la sociedad creada (y por tanto adquirida), a 
efectos de la consolidación contable, se convierte en matriz de las 
adquirentes, que son las Cajas de Ahorros que intervienen en la 
operación (Cañibano 2012).

No se trata en modo alguno de que Caja Madrid hubiera adquirido 
a las restantes seis Cajas, por el contrario, todas ellas suscribie-

7 Accounting Standars Codification.

8 Accounting Standards Update.

9 International Financial Reporting Standards.

10 En versión española Normas Internacionales de Información Financiera.

11 Comité de Interpretación de las NIIF.

12 Banco Financiero y de Ahorros.

13 Caja Madrid, Bancaja, Caja Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja 
Segovia y Caja Rioja.

14 Sistema Institucional de Protección.
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La Comisión Ejecutiva del Banco de España, en su sesión de 29 de 
diciembre de 2010, adoptó un acuerdo favorable a dicho respecto, 
sobre el que a continuación reproducimos los párrafos, a nuestro 
entender, más significativos.

Figura 1

«Mediante escritos de 27 de diciembre de 2010, Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid, Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y 
Alicante, Caixa d’Estalvis Laietana, Caja Insular de Ahorros de Canarias, 
Caja de Ahorros de la Rioja, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila 
y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia (integrantes del siste-
ma institucional de protección Grupo Banco Financiero y de Ahorros), 
en atención a lo dispuesto en la norma octava de la Circular 4/2004, de 
22 de diciembre, a entidades de crédito, sobre normas de información 
financiera pública y reservada y modelos de estados financieros, han 
expuesto su intención de registrar, contra reservas, en sus respectivos 
estados financieros individuales a 31 de diciembre de 2010, ajustes 
equivalentes a las diferencias de valor entre el recogido en sus libros y 
el registrado en los estados consolidados en la primera consolldación 
del Grupo del SIP al que pertenecen. 

La Comisión Ejecutiva, a la vista de la propuesta elevada por la Direc-
ción General de Regulación (en la que se detallan las razones para la 
admisión de dicho tratamiento contable), acuerda remitir escrito a cada 
una de las cajas de ahorros integrantes del SIP Grupo Banco Financiero 
y de Ahorros admitiendo el tratamiento contable propuesto. 

Comoquiera que las solicitudes recibldas no manifestaban el hecho de 
que los respectivos Consejos de Administración asumiesen el trata-
miento contable propuesto y las razones que lo justifican, se condicio-
na la admisión de dicho tratamiento a dicha asunción por los respecti-
vos Consejos de Administración.

Fuente: Certificación del Secretario General del Banco de España, con 
fecha 14 de diciembre de 2016.

Tras los informes emitidos por diversos servicios y departamentos 
del Banco de España: Instituciones financieras, Inspección, Nor-
mativa contable, que dieron pie a la propuesta formulada por la 
Dirección General de Regulación, la Comisión Ejecutiva del Ban-
co de España asumió dicha propuesta en el sentido de permitir 
registrar contra reservas en los respectivos estados financieros 
individuales de las Cajas de Ahorros, a 31 de diciembre de 2010, 
los ajustes correspondientes a las diferencias de valor existentes 
entre el importe reconocido en los libros de contabilidad y el que 
debería ser registrado en los estados consolidados de BFA a dicha 
fecha, en atención a lo dispuesto en la norma octava de la Circular 
4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de crédito, sobre normas 
de información financiera. 

Los respectivos Consejos de Administración de las Cajas implica-
das admitieron y asumieron el tratamiento contable de referencia, 
por lo que las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2010 de dichas 
Cajas aplicaron el criterio de valoración contable basado en el valor 
razonable, cargando contra reservas, los correspondientes impor-
tes, netos de su efecto impositivo. 

Como es natural, han surgido algunas opiniones discrepantes con 
el criterio de valoración contable antedicho basado en el valor ra-
zonable20, sin embargo según lo anteriormente expuesto, en rela-

20 La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), califica como anomalía 
contable la aplicación del criterio de valor razonable por parte de las 
Cajas en sus cuentas anuales a 31 de diciembre de 2010, considerando 
adicionalmente que el Banco de España autorizó indebidamente dicha 
operativa. También ciertos entonces funcionarios del Banco de España 
han mostrado públicamente sus discrepancias con la decisión adopta-
da por la Comisión Ejecutiva de dicha institución.

ron los acuerdos y contratos relativos al SIP en el que entraron a 
formar parte y en los concernientes a la creación de BFA. Desde 
un punto de vista contable, tal y como acabamos de poner de ma-
nifiesto, se trata sin duda de una combinación de negocios en la 
que la nueva sociedad BFA asume el papel que corresponde a la 
sociedad adquirente, en cuanto a la formulación de las cuentas 
consolidadas del grupo a 31 de diciembre de 2010, de acuerdo con 
la normativa contable de aplicación, que era la Circular 4/2004 del 
Banco de España15. 

Impactos valorativos en las Cajas de Ahorros

A efectos de la combinación de negocios, BFA había de valorar los 
activos y pasivos de los respectivos balances de todas y cada una 
de las Cajas de Ahorros intervinientes en el SIP, de acuerdo con 
el criterio de valor razonable a 31 de diciembre de 2010. Al tener 
en cuenta dicho criterio de valoración no sólo la pérdida incurri-
da en las inversiones crediticias y otros activos de las Cajas, sino 
también la pérdida esperada de los mismos durante los ejercicios 
venideros, se pusieron de manifiesto a 31 de diciembre de 2010 
unas minusvalías que, para el conjunto de las Cajas, en total ascen-
dieron a 9.207 millones de euros como menor valor de sus activos, 
cuya repercusión sobre sus respectivas cifras de patrimonio neto, 
de sus reservas, habida cuenta del efecto impositivo correspon-
diente16, fue de 6.419 millones de euros. 

La integración de las Cajas de Ahorros en un SIP que cristalizó 
con la creación de BFA como entidad cabecera del mismo, puso 
de manifiesto los antedichos impactos económicos, con lo que 
la visión económico-financiera que podrían suministrar sus res-
pectivas cuentas anuales a 31 de diciembre de 2010, basadas en 
la normativa contable de aplicación en una situación regular de 
funcionamiento, resultaría contradictoria con la emanada del gru-
po encabezado por BFA, a través de sus cuentas anuales consoli-
dadas a dicha fecha, lo que sería difícilmente comprensible para 
los usuarios de la información financiera, de ahí que las citadas 
Cajas se plantearan la aplicación en sus propias cuentas anuales 
individuales a 31 de diciembre de 2010, del criterio de valoración 
contable basado en el valor razonable, en los términos previstos 
por la Norma octava de la Circular 4/2004 del Banco de España. 

De hecho, lo que se estaba planteando por parte de BFA y las Ca-
jas, era la aplicación del método Pushdown Accounting al que nos 
hemos referido en el apartado precedente, esto es, que el criterio 
contable aplicado por la entidad adquirente a efectos contables, en 
nuestro caso BFA, fuera aplicado por las entidades adquiridas, las 
Cajas de Ahorros de referencia. Dicho criterio contable no era otro 
que el valor razonable, conforme ha quedado dicho más arriba.

La aplicación del criterio de valor razonable suponía un cambio 
de criterio contable, previsto en los puntos 617 a 818 de la Norma 
octava de la antedicha Circular 4/2004 del Banco de España, para 
lo que resultaba preciso, según el punto 3 de la expresada Norma 
de la Circular19, formular la correspondiente consulta al Banco de 
España, como en efecto lo hicieron las Cajas de Ahorros mediante 
sus respectivos escritos, presentados antes del cierre de sus cuen-
tas anuales a 31 de diciembre de 2010. 

15 Con todas sus posteriores modificaciones hasta la fecha de su aplica-
ción.

16 ‘Activo por impuesto diferido’ estimado aproximadamente en 2.788 mi-
llones € (30 % ·9.207), cuya aplicación minoraría la cuota a pagar por 
Impuesto sobre sociedades en ejercicios futuros. 

17 ‘Los cambios de criterios contables…se aplicarán retroactivamente’.

18 ‘La aplicación retroactiva de un criterio contable supone ajustar los im-
portes de los elementos afectados, utilizando como contrapartida…la 
partida del patrimonio neto que corresponda’.

19 ‘En todo caso, las entidades consultarán al Banco de España sobre los 
criterios contables no incluidos en la Circular que pretendan utilizar, 
siempre que su impacto pueda ser significativo’.
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ción con la posibilidad que asistía a las Cajas, según la normativa 
contable vigente en 2010, de cambiar el criterio contable que re-
gularmente venía aplicándose por el basado en el valor razonable, 
contando con la conformidad del Banco de España, como efecti-
vamente ocurrió, mediante el acuerdo adoptado por su Comisión 
Ejecutiva, no cabe sino pronunciarse en favor de la contabilización 
realizada por las mencionadas Cajas de Ahorros. 

Más aún, como ha quedado expuesto en nuestro anterior aparta-
do, el método aplicado por las Cajas, no supone ninguna novedad 
contable técnicamente desconocida, toda vez que dicho método 
no es otro que el Pushdown Accounting al que nos hemos referido 
con anterioridad. El criterio contable de aplicación por BFA ha sido 
empujado hacia abajo, hacia las Cajas, con el beneplácito del su-
pervisor bancario, emisor e intérprete de las normas contables de 
aplicación: el Banco de España. 

Bajo ningún concepto podría interpretarse que las correcciones 
de valor registradas por las Cajas de Ahorros con motivo de sus 
respectivas combinaciones de negocios deberían haber sido car-
gadas contra sus propios resultados del ejercicio, toda vez que 
dichas correcciones se basan en el valor razonable que se trata 
de un valor de salida, el que supuestamente obtendría la entidad 
por ceder a un tercero un activo o un pasivo, tercero que tendría 
en cuenta las expectativas de recuperación futura de los respecti-
vos importes. Ello significa que este tendrá en cuenta las pérdidas 
esperadas que pudieran afectar a la partida que va a adquirir, las 
cuales no pueden estar previamente reconocidas en contabilidad, 
toda vez que la normativa contable sólo permite registrar, mediante 
correcciones de valor (provisiones) las pérdidas incurridas hasta la 
fecha presente pero no las esperadas en el futuro

El resultado del ejercicio 2010 de cada una de las mencionadas 
Cajas fue calculado como diferencia entre los ingresos y gastos 
reconocidos por cada una de ellas durante dicho ejercicio, de 
acuerdo con la normativa contable de aplicación en el transcurso 
del mismo, esto es, la Circular 4/2004 del Banco de España. La 
aplicación del criterio de valor razonable para valorar al cierre del 
ejercicio sus activos y pasivos, no incidió en modo alguno sobre la 
cifra de resultados previamente contabilizada, ni los redujo ni los 
incrementó. 

Es decir, fuera o no aplicado el criterio del valor razonable a 31 de 
diciembre de 2010, o sea, aplicado o no el Pushdown Accounting, 
los resultados correspondientes al citado ejercicio serian exacta-
mente los mismos, por lo tanto no cabe plantearse que si lo que 
se hizo se hubiera hecho de otra forma los resultados del ejercicio 
2010 hubieran sido distintos. 

Información sobre la aplicación del valor razonable  
en las Cajas de Ahorros en el cierre del ejercicio 2010

Este criterio de valoración contable, basado en la aplicación del 
valor razonable, no fue de uso exclusivo para las Cajas de Ahorros 
que formaron parte del SIP del que surgió BFA, por el contrario, 
fue un criterio de aplicación generalizada por otras distintas Cajas 
inmersas en diferentes SIP, como por ejemplo los que dieron lugar 
a Banco Base, Banca Cívica, Banco Mare Nostrum, Caja3, Effibank 
(Liberbank), etc., contando en todos los casos con un acuerdo fa-
vorable del Banco de España para la aplicación del valor razonable 
en sus respectivas cuentas anuales, en la fecha de la combinación 
de negocios, en términos similares a los que han quedado expues-
tos con anterioridad. 

A continuación, reproducimos textualmente una parte de la Nota 1 
de la memoria de las cuentas anuales de Caja Madrid a 31 de di-
ciembre de 2010, relativa a la ‘Contabilización en los estados finan-

cieros de la institución’, que se refiere a los ajustes por aplicación 
del criterio del valor razonable, a los que nos venimos refiriendo. 

Figura 2

Contabilización en los estados financieros de la Institución 

Como consecuencia de la entrada en vigor del Contrato de Integración, la So-
ciedad Central procederá a contabilizar en sus estados financieros consolida-
dos, en la fecha de adquisición del control sobre las Cajas, los activos identifi-
cados y los pasivos asumidos de las Cajas y de sus entidades dependientes por 
un importe igual a sus correspondientes valores razonables a dicha fecha, con 
las excepciones de registro y valoración a dicho valor razonable establecidas 
en la normativa vigente. 

Por ello y con el objetivo fundamental de que las cuentas anuales de la Ins-
titución reflejen la imagen fiel de su patrimonio, de su situación financiera 
y de sus resultados, y considerando que no existe un tratamiento contable 
específicamente definido ni en la Circular 4/2004 ni en el resto de normativa 
contable nacional o internacional que puede resultar de aplicación, el Consejo 
de Administración de la Institución ha acordado llevar a cabo el tratamiento 
contable recogido a continuación, una vez cumplidos los requisitos previstos 
en la Norma 8ª de la Circular 4/2004 de Banco de España:

Fuente: Cuentas anuales a 31 de diciembre de 2010 de Caja Madrid, 
Memoria-Nota 1, p.10.

Así pues, Caja Madrid y el resto de las Cajas incorporadas a BFA, 
procedieron a aplicar el criterio de valor razonable, en 31 de di-
ciembre de 2010, para valorar los activos y pasivos que formaban 
parte de sus respectivos balances, una vez cumplidos los requisi-
tos establecidos en la normativa contable, en particular lo dispues-
to por la Norma octava de la Circular 4/2004 del Banco de España. 

Como ha quedado dicho, este mismo criterio de valoración con-
table, basado en la aplicación del valor razonable, fue un criterio 
de aplicación generalizada por otras distintas Cajas inmersas en 
diferentes SIP, como por ejemplo los que dieron lugar a Banco 
Base, Banca Cívica, Banco Mare Nostrum, Caja3, Effibank (Liber-
bank), etc., contando en todos los casos con un acuerdo favorable 
del Banco de España para la aplicación del valor razonable en las 
cuentas anuales de las respectivas Cajas, en la fecha de la combi-
nación de negocios, en términos similares a los que han quedado 
expuestos con anterioridad. 

A continuación reproducimos textualmente una parte de las no-
tas correspondientes de las respectivas Memorias de las cuentas 
anuales a 31 de diciembre de 2010 de Caja Astur (Banco Base) y de 
Caja Murcia (Banco Mare Nostrum) en las que se refieren al tema 
objeto de nuestra exposición. 

Caja Astur, en la Nota 2 de la memoria de sus cuentas anuales de 
a 31 de diciembre de 2010, relativa a los ‘Criterios específicos y 
políticas contables y criterios de valoración aplicados’, trata sobre 
los ajustes por aplicación del criterio del valor razonable, a los que 
nos venimos refiriendo, en los términos que reproducimos segui-
damente: 

En base al tratamiento contable propuesto en dicho escrito, que 
fue autorizado por Banco de España con fecha 29 de diciembre de 
2010, la Caja ha registrado en sus cuentas anuales individuales, 
en el momento inicial de constitución del Grupo, contra reservas, 
ajustes equivalentes a las diferencias de valor entre el recogido en 
sus libros y el registrado en los estados consolidados en la primera 
consolidación del sistema institucional de protección (Grupo Ban-
co Base) en el que se integran. Por tanto, en las cuentas anuales 
individuales de la Caja, se ha registrado el cambio de valoración de 
sus activos netos a través de patrimonio, de la misma forma que el 
registro en el Grupo, y no existe, por tanto, divergencia en el regis-
tro efectuado en las cuentas anuales consolidadas del SIP. La Caja 
mantiene registros internos para poder efectuar un seguimiento 
adecuado y continuo de los ajustes registrados. 
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porte original. 

El hecho de presentar en balance el importe neto no supone en 
modo alguno que haya sido dado de baja el importe corregido 
(provisionado), lo que ocurrirá sólo cuando se declare la insol-
vencia del deudor o bien se recupere total o parcialmente su saldo, 
tema distinto al que es objeto de nuestros comentarios. 

Es de hacer notar que el Código de Comercio, cuando en su ar-
tículo 34.1 se refiere a las cuentas anuales, tras enumerar los 
documentos que han de formar parte de las mismas, balance y 
memoria entre ellos, indica: ‘Estos documentos forman una uni-
dad’. En suma, la información contenida en la contabilidad de la 
entidad, puede ser presentada en uno u otro documento de las 
cuentas anuales, teniendo en cuenta que el conjunto de todos ellos 
forman una unidad. Según el Plan General de Contabilidad, en 
balance debe presentarse el importe neto (valor al origen menos 
correcciones de valor) y en la memoria el desglose de unos y otros 
importes, con los detalles que correspondan en cada caso. 

Como contrapartida de las correcciones de valor (provisiones) re-
sultantes de la aplicación del valor razonable, las Cajas utilizaron 
sus respectivas cuentas de reservas que formaban parte de su 
patrimonio neto. Inicialmente, tales correcciones de valor (pro-
visiones) fueron calificadas como (provisiones) ‘específicas no 
asignadas’ para distinguirlas de las de índole genérica o específica 
que ya existían en las Cajas antes de la aplicación del criterio de 
valor razonable. A medida que fueron identificándose los créditos 
a los que podían corresponder las citadas correcciones de valor 
específicas no asignadas, éstas fueron incorporadas a las de natu-
raleza específica21. 

Impactos valorativos en BFA 

Conforme acabamos de poner de manifiesto, en la combinación 
mediante la que se crea BFA, cada una de las Cajas de Ahorros pro-
cedió a ajustar los valores de sus activos y pasivos a 31 de diciem-
bre 2010, aplicando el criterio de valor razonable, cargando contra 
reservas las diferencias correspondientes; dicho criterio valorativo 
es el propio de la combinación de negocios y su aplicación a las 
Cajas, como ha quedado dicho, fue autorizado favorablemente por 
el Banco de España. 

Es de hacer notar que si las Cajas no hubieran aplicado en sus 
cuentas anuales individuales a 31 de diciembre de 2010 como cri-
terio de valoración de sus activos y pasivos el valor razonable, BFA 
estaba estrictamente obligada a hacerlo, en aplicación de la norma-
tiva contable relativa a las combinaciones de negocios, tal y como 
ha quedado puesto de manifiesto con anterioridad. 

En la misma fecha de 31 de diciembre de 2010, BFA integró en 
sus cuentas anuales consolidadas las cuentas anuales a la citada 
fecha de las Cajas, reflejando por tanto el conjunto de los ajustes 
relativos a la valoración de los patrimonios integrados en el grupo 
resultante, entre los que se encontraban los correspondientes a la 
aplicación del valor razonable en el momento de la combinación 
de negocios, por el importe ya mencionado de 9.207 millones de 
euros, con un impacto en sus reservas de 6.419 millones de euros, 
habida cuenta del correspondiente efecto impositivo. 

A modo de conclusión

Un antiguo método contable, Pushdown Accounting, surgido en el 
pasado siglo en los Estados Unidos, en el ámbito de las combina-
ciones de negocios, y vigente actualmente en dicha jurisdicción, 

21 En 31 de marzo de 2011, según el Banco de España, en BANKIA seguían 
existiendo 3.027 millones € de correcciones de valor genéricas y espe-
cíficas sin asignar. Contestación del Banco de España, de 13.01.2016, a 
las preguntas que le fueron formuladas por el Juzgado de 1ª Instancia 
e Instrucción nº 1 de Navalcarnero, apartado h).

Figura 3

En base al tratamiento contable propuesto en dicho escrito, que fue autorizado 
por Banco de España con fecha 29 de diciembre de 2010, la En base al tra-
tamiento contable propuesto en dicho escrito, que fue autorizado por Banco 
de España con fecha 29 de diciembre de 2010, la Caja ha registrado en sus 
cuentas anuales individuales, en el momento inicial de constitución del Grupo, 
contra reservas, ajustes equivalentes a las diferencias de valor entre el recogido 
en sus libros y el registrado en los estados consolidados en la primera consoli-
dación del sistema institucional de protección (Grupo Banco Base) en el que se 
integran. Por tanto, en las cuentas anuales individuales de la Caja, se ha regis-
trado el cambio de valoración de sus activos netos a través de patrimonio, de 
la misma forma que el registro en el Grupo, y no existe, por tanto, divergencia 
en el registro efectuado en las cuentas anuales consolidadas del SIP. La Caja 
mantiene registros internos para poder efectuar un seguimiento adecuado y 
continuo de los ajustes registrados. Caja ha registrado en sus cuentas anuales 
individuales, en el momento inicial de constitución del Grupo, contra reservas, 
ajustes equivalentes a las diferencias de valor entre el recogido en sus libros 
y el registrado en los estados consolidados en la primera consolidación del 
sistema institucional de protección (Grupo Banco Base) en el que se integran. 
Por tanto, en las cuentas anuales individuales de la Caja, se ha registrado el 
cambio de valoración de sus activos netos a través de patrimonio, de la misma 
forma que el registro en el Grupo, y no existe, por tanto, divergencia en el re-
gistro efectuado en las cuentas anuales consolidadas del SIP. La Caja mantiene 
registros internos para poder efectuar un seguimiento adecuado y continuo de 
los ajustes registrados.

Fuente: Cuentas anuales a 31 de diciembre de 2010 de Caja Astur, 
Memoria-Nota 2, p.7.

Caja Murcia, en la Nota 1.2.6 de la memoria de sus cuentas anua-
les de a 31 de diciembre de 2010, relativa a los ‘Contabilización 
en los estados financieros de la Caja’, se refiere a los ajustes por 
aplicación del criterio del valor razonable, a los que nos venimos 
refiriendo, en los términos que reproducimos a continuación: 

Figura 4

Con fecha 27 de diciembre de 2010 las Cajas integrantes del SIP, remitieron una 
comunicación a Banco de España detallando el tratamiento contable descrito 
en los apartados anteriores y solicitando autorización para su apllcación, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Norma octava de la Circular 4/2004 de Banco 
de España. Dicha comunicación fue contestada el 29 de diciembre de 2010, 
otorgando dicha autorización, supeditada a que los Administradores de la Caja 
asumieran dicho tratamiento contable, así como las razones que lo justifican. 
El Consejo de Administración de la Caja, en su sesión de fecha 25 de febrero de 
2011 aprobó aplicar los criterios contables y asumir las razones justificativas 
que se describen en la presente Nota. 

Como consecuencia de la aplicación de los criterios indicados en los párrafos 
anteriores, la Caja ha  realizado un cargo neto en el epígrafe de “Reservas” 
de los fondos propios del balance a 31 de diciembre de 2010 por importe de 
148.444 miles de euros, con el siguiente desglose: 
 Miles de euros 
 2010 
Activos financieros disporibles para la venta (Nota 7.1) (60.456)
Inversiones crediticias (Nota 8.1) (216.022)
Activos adjudicados (Notas 11, 13 y 15) (29.884)
Inversión a vencimiento (Nota 9) (13.000)
Derivados de cobertura (Nota 10) 7.308
Participadas (Nota 12) 72.688
Activo material (Nota 13) 15.359
Pasivos financieros a coste amortizado (Nota 16) 76.651
Otros conceptos (1.088)
Total abono/(cargo) neto imputado al capítulo de “Reservas” (148.444)

Fuente: Cuentas anuales a 31 de diciembre de 2010 de Caja Murcia, 
Memoria-Nota 1.2.6, p.21.

Contabilización del ajuste resultante de la aplicación  
del criterio de valor razonable

El reconocimiento contable de una corrección de valor por dete-
rioro o ajustes de otra naturaleza (provisión), supone el registro 
en una cuenta compensadora del valor del activo correspondiente, 
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oportunamente actualizado, es el que debidamente adaptado a la 
normativa contable española de las entidades de crédito, ha sido 
utilizado en la etapa final de las Cajas de Ahorros que se integraron 
en un SIP, del que surgió un Banco al que, en el marco de una 
combinación de negocios, le fueron aportados sus activos y pa-
sivos, siendo valorados éstos de acuerdo con su valor razonable, 
lo que supuso importantes correcciones de valor a la baja de su 
patrimonio. 

Esas correcciones de valor, que habían de ser reflejadas en la com-
binación de negocios, fueron inicialmente contabilizadas en 31 de 
diciembre de 2010 por las Cajas de Ahorros contra sus reservas, 
con autorización del Banco de España, en aplicación de su Circular 
4/2004, de manera tal que al integrarse en el Banco de su respectivo 
SIP, quedaron igualmente reflejadas en las cuentas anuales consoli-
dadas del mismo, resultantes del proceso contable de consolidación. 

Ese empuje hacia abajo de las correcciones de valor a realizar en 
el ámbito de las combinaciones de negocios, que define el méto-
do Pushdown Accounting, es lo que se ha efectuado en los casos 
examinados, argumentando sobre la conveniencia de que la infor-
mación contable financiera que mostraran las Cajas de Ahorros a 
31 de diciembre de 2010 fuera coincidente, con la resultante de su 
agregación, tras el proceso contable de consolidación, en el Banco 
de sus respectivos SIP. 

Esto que resulta claro en los medios profesionales conocedores de 
lo que significa una combinación de negocios y la obligada aplica-
ción del valor razonable, no lo es tanto para aquellos que, no sólo 
desconocen los antecedentes del método Pushdown Accounting, 
sino también los criterios contables de aplicación en el marco de 
una combinación de negocios de entidades de crédito, de acuerdo 
con lo establecido en la Circular 4/2004, que con tanta precisión 
ha interpretado el Comité Ejecutivo del Banco de España en el caso 
que nos ocupa. <
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Hacia una inteligencia artificial 
socialmente responsable: principios 
éticos y regulación
Como respuesta a los desafíos relacionados con el uso de la Inte-
ligencia Artificial (IA), han surgido diferentes iniciativas que tratan 
de ofrecer principios éticos básicos en este campo. Los más cono-

cidos son los de la IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous 
and Intelligent Systems (2016), los del Future of Life Institute 
(2017), o los de la Comisión Europea (2018-19). Como conse-
cuencia de tal tendencia, los grandes actores del sector privado 
también han desarrollado ciertos estándares éticos en este ámbito, 
por ejemplo: Microsoft, IBM, Google o Telefónica (2018). Aunque 
los principios propuestos pueden variar ligeramente, todos giran 
en torno a elementos comunes como: equidad-insesgabilidad; 
transparencia-interpretabilidad; privacidad; seguridad; responsa-
bilidad; respeto a los derechos humanos (Bonsón y Ortega, 2019). 

A pesar de que tales iniciativas representan un gran paso adelante, 
existen todavía importantes limitaciones. La encuesta de Vakku-
ri et al. (2020) sobre 211 empresas de software concluyó que, a 
pesar de que algunas empresas han desarrollado iniciativas rela-
cionadas con las buenas prácticas en la aplicación de la IA, la ética 
en la IA todavía tiene un largo camino por recorrer. Del mismo 
modo, Bonsón et al. (2020) analizando los informes anuales de las 
200 principales empresas de la zona euro, de Alemania, Suecia, 
Finlandia, Francia, España e Italia y encontraron que el 43 % de 
las compañías analizadas no informaba sobre ninguna actividad 
relacionada con la IA y que apenas un 5  %, fundamentalmente 
grandes empresas de los sectores de Tecnología y Telecomunica-
ciones, declaraba haber adoptado principios éticos en este sentido. 

El círculo de la inteligencia artificial responsable debe completarse 
(Figura 1). Se han creado y siguen creándose continuamente algo-
ritmos de todo tipo. Las iniciativas globales como IEEE o UE han 
llamado la atención sobre el compromiso de seguir ciertos princi-
pios éticos al desarrollar y utilizar esos algoritmos. El enfoque de 
la autoevaluación del compromiso con tales principios está siendo 
adoptado cada vez más por las grandes empresas, en su mayoría 
tecnológicas y aquellas que poseen o procesan grandes conjuntos 
de datos. AECA BIDA (2020) desarrolló uno de estos cuestionarios 
internos: cuestionario de autoevaluación de requisitos éticos de 
un Sistema de IA. Sin embargo, estas dos primeras fases (princi-
pios y autoevaluación) tienen un carácter voluntario. Por lo tanto, 
para garantizar que las herramientas y los sistemas de inteligencia 
artificial se desarrollen y utilicen con base en principios éticos ge-
neralmente aceptados, se necesita una verificación externa y para 
que se realice esta auditoría externa, es necesario que se establez-
ca un marco regulatorio en este ámbito.

Figura 1. El círculo de la inteligencia artificial responsable 
(Bonsón, 2020)

Fuente: Bonsón, 2020.

Si bien se han llevado a cabo algunas iniciativas de regulación en 
Alemania, Dinamarca o Malta, la Comisión Europea trata de crear 
un marco regulador común sólido de acuerdo con los valores ge-
nerales de la UE. Así, en febrero de 2020, publicó el Libro Blanco 
sobre la inteligencia artificial: un enfoque europeo orientado a la 
excelencia y la confianza que, entre otras cuestiones relacionadas 
con la excelencia, presenta los elementos clave de un futuro marco 
normativo para velar por el cumplimiento de las normas de la UE, y 
ofrecer seguridad a ciudadanos, empresas y organismos públicos 
en la adopción de aplicaciones de inteligencia artificial. 
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20• Las personas damnificadas por sistemas de IA deben poder 

disfrutar del mismo nivel de protección que las personas que 
hayan sufrido daños causados por otras tecnologías, aunque al 
mismo tiempo es necesario permitir el avance de la innovación 
tecnológica.

Entre las aportaciones al Libro Blanco, destacamos las de la AI 
Ethics community de montrealethics (2020) donde se sugieren, 
entre otros, los siguientes puntos:

• El RGPD incluye la fórmula del “derecho a objetar” en el área de 
protección de datos. Se podría adoptar un enfoque similar con 
la IA donde se debería garantizar el “derecho a negociar” relacio-
nado con la decisión o la salida del sistema de IA.

• El uso de la tecnología de reconocimiento facial debe prohibirse 
para evitar los riesgos relacionados con los problemas discrimi-
natorios y la violación de los derechos fundamentales.

• Todos los sistemas de IA, independientemente de si son de 
riesgo bajo, medio o alto, deben seguir estándares y requisitos 
obligatorios similares.

• La tecnología de identificación biométrica debe usarse solo para 
cumplir el propósito para el cual fue desarrollada y, al mismo 
tiempo, debe representar la mejor solución posible para lograr 
ese propósito.

• Se podría desarrollar un sistema de etiquetado, una especie de 
certificación, de forma voluntaria para los sistemas de IA que no 
se consideran de alto riesgo.

Como señalan Caron y Gupta (2020) la adopción de la IA debe-
ría verse como una forma de contrato social que evoluciona en 
el tiempo, la escala y el impacto. Estos autores también afirman 
que es importante que cada nuevo sistema de IA cumpla con las 
expectativas de este contrato social con 1) un propósito social-
mente aceptado, 2) un método seguro y responsable, 3) un nivel 
socialmente consciente de riesgo y 4) un resultado socialmente 
beneficioso. 

Un marco regulatorio para los sistemas de IA desarrollado ade-
cuadamente, además de otras implicaciones positivas, aumentaría 
la conciencia de las prácticas responsables de gestión de datos y 
podría tener un aspecto motivador de cara al desarrollo de siste-
mas de IA más éticos. Por lo tanto, lograr un consenso entre los 
estados miembros con respecto al marco regulatorio garantizaría 
sistemas responsables de IA que serían seguros, inclusivos y éti-
cos y al mismo tiempo producirían un bien social. Esto contribuiría 
al objetivo de la UE de ser un líder mundial en IA. <
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Al cierre de la fase de consulta pública, en junio de 2020, el Libro 
Blanco ha recibido más de 1200 aportaciones. La respuesta de 
los diferentes grupos de interés es importante para identificar qué 
requisitos relacionados con el uso ético y responsable de la IA ya 
están reflejados en los marcos legales o reglamentarios existentes 
y centrarse en los que no lo están. En general, los requisitos de 
transparencia, trazabilidad y supervisión humana se consideran 
puntos débiles, ya que no están específicamente cubiertos por la 
legislación vigente. Un marco regulatorio europeo claro ayudaría 
a generar confianza en los sistemas de inteligencia artificial entre 
los ciudadanos y las empresas y, por lo tanto, podría impulsar la 
adopción de esta nueva tecnología.

La idea detrás del marco regulatorio es cómo minimizar los riesgos 
potenciales que conlleva la IA. El Libro Blanco señala dos catego-
rías de riesgos: Los que afectan a los derechos fundamentales, 
especialmente la protección de los datos personales y de la pri-
vaciad y la no discriminación y los riesgos para la seguridad y el 
funcionamiento eficaz del régimen de responsabilidad civil.

La Comisión pretende no ser excesivamente restrictiva, por lo que 
intenta no crear una carga desproporcionada, en particular para las 
pequeñas empresas. Por lo tanto, propone un enfoque basado en 
el riesgo en el que solo deberían regularse las aplicaciones de alto 
riesgo. Según el documento presentado, una aplicación de IA se 
considera de alto riesgo si: 

• Se utiliza en un sector que implica un mayor riesgo, como el 
cuidado de la salud, el transporte, la energía o algunas áreas 
del sector público. La lista de los sectores deberá actualizarse 
periódicamente.

• Se usa de tal manera que es probable que surjan riesgos signi-
ficativos. Por ejemplo, aquí distinguiríamos entre el impacto de 
una cita programada erróneamente en un hospital y una apli-
cación de IA que pudiera causar el lesiones, muerte o daños 
significativos tanto de carácter material como inmaterial.

El informe, adjunto al libro blanco, sobre las repercusiones en ma-
teria de seguridad y responsabilidad civil de la inteligencia artificial 
señala las incertidumbres con relación a los riesgos concretos que 
presentan los sistemas de IA. En particular destaca las siguientes:

• El comportamiento autónomo de algunos sistemas de IA a lo 
largo de su ciclo de vida puede conllevar importantes cambios 
en los productos y tener repercusiones en la seguridad, lo que 
puede requerir una nueva evaluación de riesgos. Además, es 
probable que se requiera la supervisión humana como garantía, 
desde la fase de diseño y a lo largo de todo el ciclo de vida de los 
productos y sistemas de IA.

• También pueden valorarse obligaciones explícitas para los pro-
ductores con relación a los riesgos para la salud mental de los 
usuarios cuando así se requiera (por ejemplo, en el caso de la 
colaboración con robots humanoides).

• La legislación de la UE sobre seguridad de los productos puede 
prever requisitos específicos para abordar los riesgos derivados 
de los datos incorrectos en la fase de diseño, así como meca-
nismos para garantizar que la calidad de los datos se mantenga 
mientras se usen los productos y sistemas de IA.

• La opacidad de los sistemas basados en algoritmos puede abor-
darse mediante requisitos de transparencia.

• Es posible que sea necesario adaptar y clarificar las normas en 
vigor en el caso de los programas autónomos comercializados se-
paradamente o descargados en un producto tras la comercializa-
ción de este último, cuando tengan repercusiones en la seguridad.

• Dada la complejidad creciente de las cadenas de suministro en 
lo que se refiere a las nuevas tecnologías, las disposiciones que 
exigen de manera específica colaboración entre los agentes eco-
nómicos de la cadena y los usuarios pueden aportar seguridad 
jurídica.
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In this environment, the use of new technologies by accountants 
became an actual and relevant field of research. The apprehension 
that accountants feel about these changes, especially because they 
are afraid that their work will be replaced by new technologies and 
artificial intelligence, has also been, in recent years, the target of 
several research works.

Susskind and Susskind (2015) and Frey and Osborne (2017) 
examined how jobs are susceptible to computerization and they 
identified the accounting profession as one of the most affected 
by information technologies. In addition, the Institute of Manage-
ment Accountants (IMA) concluded that most accountants are 
concerned about the possibility of being replaced by emerging 
technologies (Krumwiede, 2017). 

Boylan et al. (2018) conclude that companies can reduce account-
ing service costs by using software, but that there is an increased 
risk of errors using staff with less understanding of accounting 
concepts and procedures. They also conclude that the use of soft-
ware for taxes purposes cannot fully replace the advice made by 
professionals. 

Grabski et al. (2009) cited by Appelbaum et al. (2017) identifies the 
management accountant as a key factor for a successful Enterprise 
Resource Planning implementation if they become involved in val-
ue-adding tasks, rather than routine data recording and information 
reporting tasks. Moreover, Moll and Yigitbasioglu (2019) conclude 
that, despite the automation of processes, the accountants’ set of 
skills put them in a good position to contribute to the evaluation, 
implementation, and maintenance of those technologies.

Additionally, Sheedy (2017), in a paper about the north-american 
accountants (CPA), argued that “The work that will be automated 
is not a CPA’s responsibility. That work was simply something that 
needed to be done for CPAs to start their job.”

The digital era in accounting, also known, as Accounting 4.0, can 
be, for the future of this profession, either a threat or an opportuni-
ty, depending on accountants’ ability to deal with this challenge, as 
well as, on their set of skills. This is particularly relevant for those 
professionals who work with small and medium-sized enterprises 
(SMEs), because SMEs’ advice on economic and financial issues, 
in many cases, occurs exclusively through the accountants’ ser-
vice. Thus, in accountancy practices for small and medium-sized 
companies (SMPs), accountants should focus on the value that 
they can offer to their clients. In this environment, they should 
carefully consider diversification of services and making the tran-
sition to advisory, a transition for which technology will be a crucial 
tool (Thompson, 2017). 

According to the Secretary-General of UNCTAD (United Nations 
Conference on Trade and Development) “we live at a time of tech-
nological change that is unprecedented in its pace, scope and 
depth of impact” (United Nations, 2018). Thus, the Industry 4.0 
is an irreversible process and the paradigm shift in the work of 
accountants, with the transition to Accounting 4.0 (and, in the very 
near future, to Accounting 5.0) is inevitable and even indispensable 
for the survival of the profession. Although, in recent years, the 
professionals have been postponing this transition process. 

However, in March 2020, due to the world pandemic, the busi-
ness world changed. In the peak of the pandemic of COVID-19, 
with business activity almost stopped, companies, more than ever, 
needed technical support and advice from their accountants to sur-
vive to the economic catastrophe that was starting. As stated by 
Borrego (2020: 1) during the economic crisis caused by COVID-19 
“…. accountants have done a remarkable job of trenching, being 
guided by two main objectives: to minimize the economic damage 
and to save as many jobs as possible”, nevertheless, to do so, 
accountants were forced to reinvent their way of working, taking 
advantage of new technologies to assist companies.

Ana Clara Borrego
Instituto Politécnico de Portalegre

Pedro Pardal
Instituto Politécnico de Setúbal

Francisco Carreira
Instituto Politécnico de Setúbal

The accountant in the digital era  
and the COVID-19
Introduction

The digital era is rapidly changing the accountants’ profession, 
forcing them to adapt their work and to develop a new set of skills. 
The current health and economic crisis, caused by COVID 19, has 
accelerated the process of changes and suddenly pushed account-
ants into a digital paradigm. 

The digital era in accounting, also, raises questions in the context 
of accounting teaching. In this scope, higher education institutions 
are feeling the pressure to adapt their degrees, in order to provide 
the new professionals with the necessary technological skills. 

Another relevant issue is the key role of the accountants in society 
during global crisis, as the COVID-19 pandemic, because they have 
the skills to stand-up as relevant agents of business support and 
recover.

Thus, in this article we address these issues through a literature 
review.

The Digital Era and Accounting and the COVID-19 

In business activities, “The Internet and related information tech-
nologies such as cloud services, blockchain, data analytics, and 
artificial intelligence, combined with web-based business models, 
such as platforms, are rapidly transforming the digital economy 
and industry” (Moll & Yigitbasioglu, 2019:1). Furthermore, in a 
globalized world, the information and communication technologies 
(ICT) are changing the way businesses create and capture value, 
how and where we work, and how we interact and communicate 
(Cascio & Montealegre, 2016).

That business transformation is the basis of a phenomenon known 
as Industry 4.0: the technological and digital enterprise revolution. 
Moreover, it begins to emerge references to a broader phenome-
non, recently, called as Society 5.0 (Fukuda, 2019), which is based 
in the cooperation between man and the machine: human intelli-
gence working in harmony with cognitive computing (European 
Economic and Social Committee, 2018). 

The digital era and its constant pace of innovation in ICT and new 
working processes, are, also, strongly affecting the accounting 
profession (e.g.: Bhimani & Willcocks, 2014; Boylan et al., 2018, 
Moll & Yigitbasioglu, 2019). 

These changes, in accountants work, have several reasons: the 
markets’ demand, the dematerialization of accounting and tax 
obligations, as well as the growing application of technology to 
professional activity in order to increase productivity, effectiveness 
and efficiency at work, as well as timeliness and reliability of the in-
formation produced. For example, the developments in digitization, 
software and processing power and big data use, create significant 
changes and new possibilities for enterprises and their finance 
function (Bhimani & Willcocks, 2014). However, it can be, also, 
a problem, because the continuous development of new technol-
ogies for accounting purposes can reduce the accountants’ work 
(Boylan et al., 2018). 
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3, 349-75.
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accounting graduates: perceptions versus expectations”. Accounting 
Education, 29(1), 57-76.

European Economic and Social Committee (2018). Society 5.0 - Co-crea-
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2020).

Frey CB, Osborne MA (2017). “The future of employment: How sus-
ceptible are jobs to computerisation?” Technological Forecasting and 
Social Change, 114, 254-280.

Fukuda K (2019). “Science, technology and innovation ecosystem 
transformation toward society 5.0”. International Journal of Production 
Economics, 220, 107460.

Ghani EK, Muhammad K (2019). “Industry 4.0: Employers’ Expecta-
tions of Accounting Graduates and Its Implications on Teaching and 
Learning Practices”. International Journal of Education and Practice, 
7(1), 19-29.

Krumwiede K (2017). How to keep your job. Strategic Finance, Sep-
tember 21, 2017, available at https://sfmagazine.com/technotes/sep-
tember-2017-how-to-keep-your-job/ (Accessed 17th april 2020).

Moll J, Yigitbasioglu O (2019). “The role of internet related technolo-
gies in shaping the work of accountants: New directions for accounting 
research”. The British Accounting Review, 51(6), 100833.

Papageorgiou E, Callaghan CW (2020). “Accountancy learning skills 
and student performance in accounting education: evidence from the 
South African context”. Accounting Education, 29(2), 205-228.

Richins G, Stapleton A, Stratopoulos TC, Wong C (2017). “Big Data 
analytics: Opportunity or threat for the accounting profession?” Journal 
of Information Systems, 31(3), 63-79.

Sheedy C (2017). “What CPAs need to do to survive the automation 
revolution”. Journal of Accountancy, June.

Stanciu V, Pugna IB, Gheorghea M (2020). “New coordinates of ac-
counting academic education. A Romanian insight”. Accounting and 
Management Information Systems, 19(1), 158-178.

Susskind RE, Susskind D (2015). The future of the professions: How 
technology will transform the work of human experts. USA: Oxford Uni-
versity Press.

Thompson P (2017). Digital Technologies’ Implications for SMPs. Eu-
ropean Federation of Accountants and Auditors for SMEs (EFAA) publi-
cations, available at https://www.efaa.com/cms/upload/efaa_files/pdf/
Publications/Articles/20170714_EFAA_Digital_Technologies_Implica-
tions_for_SMPs.pdf (Accessed 18th april 2020).

Turel O, Kapoor B (2016). “A business analytics maturity perspective 
on the gap between business schools and presumed industry needs”. 
Communications of the Association for Information Systems, 39(1), 
96-109.

United Nations (2018). The Technology and Innovation Report 2018: 
Harnessing Frontier Technologies for Sustainable Development. Uni-
ted Nation Conference on Trade and Development, available at https://
unctad.org/en/PublicationsLibrary/tir2018_en.pdf. (Accessed 20th april 
2020).

Thus, the global pandemic, on one hand, has increased the need 
for accountants’ transition to Accounting 4.0, on the other hand, 
it led to an increase in digital technologies use by accountants, 
accelerating this transition process. 

In this paradigm shift, it is very important that accountants over-
come their fear for change, as well as the fear of being replaced 
by new technologies. Thereby, there is an unquestionable need to 
train the accountants, endowing them with new skills, to face the 
new reality.

Challenges to Higher Education Institutions

The accounting transition to the digital era, also, raises questions 
about the new skills needed to develop the profession.

This new reality is a challenge for the accounting teaching and an 
opportunity for a teaching paradigm shift. Teachers, standard set-
ters, and professional regulatory entities should adjust their curric-
ula, standards, and frameworks to accommodate the challenges of 
emerging technologies, as Big Data analytics and others (Richins 
et al., 2017). 

Ghani and Muhammad (2019) studied employers’ expectations 
of accounting Graduates in the context of Industry 4.0 and they 
find that companies are concern with accountants technological 
competences and that academia should strategizing new curric-
ula, including these skills and innovating the teaching-learning 
approaches in order to respond to new market needs. Thus, it is 
crucial that higher education institutions start to address these is-
sues in their accounting degrees, because it is a gap still to fulfil 
(Moll & Yigitbasioglu, 2019; Turel & Kapoor, 2016).

Accounting teaching seems to face a challenge to restructure 
degrees’ curricula and teaching methods, being the teaching of 
technology a major concern (Apostolou et al., 2016, Stanciu et al., 
2020). Accounting degrees need to change to meet the new hard 
skills, in order to correspond to the new vision of accountants; 
however, accountants should also develop soft skills, essentially 
the organizational and social ones (Dolce et al., 2020; Papageor-
giou & Callaghan, 2020). 

The COVID-19 pandemic is changing radically the education sys-
tem, that will favour, on the one hand, the teaching of new technol-
ogies, on the other, the inclusion of new teaching methodologies 
in the courses curricula, more focused on problem solving, for 
instance PBL (Problem-based-learning) methodologies. It is im-
portant to note that global crisis, such the one we are living, due 
to COVID-19, increase the need to rethink the accounting-learning 
process.

Finally, we believe that will be interesting to understand the role 
of accountants during the pandemic of COVID-19, in the peak of 
the epidemic by helping companies to survive, as well as in re-
launching the economy after the containment phase. In this scope, 
Asonitou and Hassall (2019) already highlighted the role of the ac-
countant during the period of financial crisis.  <
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para la ciudadanía y los problemas observados en relación con la 
evolución del capitalismo en su forma actual Digital o de Vigilancia 
(Zuboff, 2014), sin una “mano visible” que recupere la ética y los 
valores en el negocio asimétrico de los datos; una monetización 
de nuestros datos , sin contrapartidas, a favor de las plataformas 
de carácter oligopólico, como es el caso de las GAFA o las FAANG; 
un negocio de datos y de información de los ciudadanos, basa-
do, además, en las fake news. Otra lección de la pandemia, por la 
que si se quiere crear una verdadera “ciberdemocracia” y evitar un 
“ciberleviatán privado”, es crítico recuperar la ética en los nego-
cios, como también, señala el último autor, establecer un “nuevo 
contrato social” para la economía digital. Todo lo cual conduce, 
tal y como señala Collier (2018), a que el futuro del capitalismo si 
quiere superar los problemas que está ocasionando debe recupe-
rar lo social y abandonar el “error de interpretación” del ultraliberal 
Milton Friedman (1962) sobre lo que dijo Adam Smith respecto a 
la función como “mano invisible” del mercado y el papel del em-
presario, no como “hombre de negocios”, sino como capitalista 
o propietario. Revisión y actualización del Homo economicus que 
será objeto de Opinión Emitida de la Comisión de Organización y 
Sistemas.

2.- Una reflexión necesaria sobre la globalización. Consecuente 
con lo anterior surge una reflexión sobre el proceso y efectos con-
cretos de la actual globalización, tanto a nivel estatal, como regio-
nal y local, como conciencia espacial en la sociedad, tal y como se 
analiza por Rodrick (2011) con su “paradoja de la globalización” 
en la que plantea el dilema entre democracia y globalización, por 
lo que reconociendo el importante papel que viene jugando esta, 
con sus luces y sombras, como otra lección de la pandemia actual, 
hay que defender la primera, para lo que considera la necesidad 
del trilema con una “comunidad política global”, es decir, con una 
gobernanza global y democrática. Reflexión que se asume, propo-
niendo un modelo de globalización de “geometría variable”; es de-
cir, con más cohesión interna e identitaria con los espacios de re-
ferencia; con más cooperación, mutualización y trasparencia entre 
los agentes que los integran, para acortar, relocalizar o relacionar 
en lo posible las cadenas de suministro y, sobre todo, de creación 
de valor. Propuesta de Globalización Relacional, a desarrollar en 
un trabajo posterior.

3.- Revisión del propósito de la empresa. La COVID-19 ha pues-
to de manifiesto, con su profunda crisis económica social, cuál 
debe ser el propósito u objetivos de la empresa, rechazando la 
tesis neoliberal de Milton Friedman sobre que su única respon-
sabilidad y objetivo es la maximización del beneficio para el ac-
cionista. Lección destapada meses antes con la profunda crítica 
a dicha tesis debida, primero, por el Documento de 31 de octubre 
de 2018 de la British Academy: “Reforming Business for the 21st 

Century. A Framework for the future of Corporation” (participando 
31 destacados expertos de Ciencias Sociales y Humanidades ,di-
rigidos por el Prof. Mayer de la Universidad de Oxford), para más 
tarde, en segundo lugar, surge con gran despliegue mediático la 
Declaración del 19 de agosto de 2019 de la Business Roundtable 
Statement (BRT), que integra a los CEOs de 200 grandes corpo-
raciones de EE.UU, documento que sigue la línea revisionista del 
primero para declarar que la empresa debe crear valor en el mismo 
plano de igualdad para todos los grupos de interés (accionistas 
(shareholders) y clientes, empleados, proveedores y sociedad 
(stakeholders); con lo que ello implica de cambio tanto del modelo 
de negocio, como de gobernanza corporativa. Cuestión a abordar 
más adelante.

4.- El cambio climático y la Agenda 2030. En este aspecto solo 
cabe insistir en la urgente respuesta global a los 17 ODS propues-
tos por la Agenda 2030 de la ONU del pasado 25 de septiembre 
de 2015; lo que, como indica Castelló (2020), implica para la em-
presa un ineludible compromiso, por lo apuntado, ante el cambio 
climático y la transición energética para defender la sostenibilidad 

Eduardo Bueno Campos
Presidente de la Comisión de Organización y Sistemas de AECA
Catedrático de Economía de la Empresa

La gobernanza corporativa ante  
el reto de un nuevo orden económico 
verde y digital

“Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando 
obtener resultados diferentes” 
(Albert Einstein: 1879-1955)

El trabajo se inicia, a modo de epítome, con un análisis sobre las 
voces que venían en los últimos años denunciando las debilidades 
y los fallos del sistema y orden socioeconómico global, llevando 
a algunas propuestas para su posible solución, tal y como se irá 
referenciando más adelante con aportaciones relevantes en lo 
transcurrido del siglo XXI. Situación que se ha puesto de mani-
fiesto con cierta “virulencia” por la actual crisis provocada por el 
coronavirus SARS-CoV-2, con lo que las “lecciones aprendidas” 
de la misma puede concretarse en un Diagnóstico pos COVID-19. 
Lo que permitirá formular unas directrices o que deberían llevar a 
un Nuevo Orden Económico más Verde, Digital y Solidario. El cual, 
lógicamente, conduce a revisar el actual modelo de Gobernanza 
Corporativa, para que la empresa pueda adaptarse a la presente 
crisis y logre un desarrollo sostenible. Con todo ello, se formularán 
las correspondientes conclusiones como posible hoja de ruta para 
alcanzar el equilibrio y sostenibilidad organizativa. Trabajo que fi-
naliza con las referencias que apoyaron lo tratado en en el texto.

Un diagnóstico pos COVID-19: lecciones aprendidas

Como se ha mencionado, la crisis global provocada por la CO-
VID-19 ha revelado con toda crudeza las debilidades y fallos del 
actual orden socioeconómico, que venían básicamente denuncián-
dose en los años transcurridos del siglo actual, cuestiones que se 
presentan seguidamente como aspectos del diagnóstico, junto a 
las tendencias críticas a debate que evidencian las aportaciones 
que los sustentan.

1.- Crítica sobre la función actual y evolución del Capitalismo. 
Aspecto clave que inicia este análisis, resumiendo algunas de las 
principales críticas al respecto. Por ello, como marco inicial cabe 
recordar lo señalado por Michel (1991), que anteponía la existen-
cia de dos formas de capitalismo: el “despiadado” (propio, p.e. 
de los países anglosajones y Bajos) y el “tierno” (caso, p.e. de 
Alemania, Francia y Japón). Análisis que se asemeja con lo que 
exponía Kenneth Boulding sobre las perspectivas de aquel: a) “la 
economía del vaquero” (que actúa en un espacio abierto y lo explo-
ta sin límites) y b) “la economía del astronauta” (que habita en una 
nave espacial, un espacio finito y con recursos finitos). Reflexión 
que enlaza con la expuesta por Sandel (2012) sobre los límites 
morales del mercado, indicando que “es necesario revisar su papel 
en una sociedad democrática para proteger los bienes morales y 
cívicos que los mercados ignoran y que el dinero no puede com-
prar”; ya que, sigue este autor, “hemos pasado sin darnos cuenta 
de una economía de mercado a una sociedad de mercado”, siendo 
evidentes los problemas que ello genera, como ha sido revelado 
por la COVID-19 sobre la salud y la sanidad. Por ello, si se quiere 
reabrir la economía para superar la crisis –insiste recientemente 
Sandel– “hay que revisar la función del sistema que ha dividido 
a la sociedad desde hace décadas, incrementado la brecha entre 
élites de riqueza y la pobreza, con un renovación cívica y moral. 
Una clara lección de esta pandemia”. Siguiendo con este análisis 
sintético-reflexivo, es momento de considerar la amenaza surgida 



13
XIX Encuentro Internacional   aeca

XI
X 

En
cu

en
tro

 In
te

rn
ac

io
na

l A
EC

A 
· G

ua
rd

a-
Po

rtu
ga

l, 
17

 y
 1

8 
de

 s
ep

tie
m

br
e 

 d
e 

20
204. Fomentar la cooperación y la solidaridad en los agentes del sis-

tema, así como un mayor diálogo político-social.

5. Entender que es el momento de invertir en Ciencia y Tecnología, 
en emprendimiento innovador con las spin offs y start-ups tec-
nológicas.

Una revisión del modelo de Gobernanza Corporativa

Por todo ello, el modelo de gobernanza corporativa anunciado para 
esta nueva época se deberá revisar respondiendo al diagnóstico y 
a las directrices del nuevo orden socioeconómico, siguiendo estas 
líneas paradigmáticas:

1. Incorporar el enfoque de la complejidad en la función directiva, 
considerando que la organización actual es un Sistema Com-
plejo Adaptativo “al borde del caos”, tal y como se recoge en 
Bueno (2017) y Bueno y Morcillo (2019).

2. Identificar y desarrollar una cultura corporativa de innovación 
abierta como propósito estratégico (Bueno y Morcillo, 2019).

3. Reconocer el papel estratégico de la innovación abierta en la 
creación de valor organizativo a través de procesos de la eco-
nomía colaborativa actual (Chesbrough, 2003; Bueno, 2019).

4. Afirmar el compromiso de la empresa para crear valor tanto 
para el accionista como para todos los grupos de interés, a par-
tir de un modelo de negocio innovador asumiendo la Respon-
sabilidad Social Corporativa (Bueno, Morcillo y Longo-Somoza, 
2017).

5. Recuperar el papel clave del conocimiento como recurso y ca-
pacidad y de la función de I+D+i para crear valor y superar la 
crisis económica actual, como fundamento para lograr la diná-
mica empresarial requerida (Bueno, Longo-Somoza y Salma-
dor, 2016) y superar la “miopía e inacción” de parte del empre-
sariado español .

6. Formular las ventajas adaptativas como las capacidades adap-
tativas de carácter dinámico- evolutivo para dar respuestas per-
tinentes a tiempo ante los drásticos cambios de la época, con 
el fin de lograr su sostenibilidad organizativa (Bueno y Morcillo, 
2016 y 2019).

7. Proponer, en suma, un liderazgo fractal de carácter adaptativo- 
evolutivo, para dominar la complejidad y facilitar la creación de 
las ventajas adaptativas y alcanzar la sostenibilidad , gracias 
al análisis de los patrones comunes que definen los diferentes 
subsistemas organizativos y equipos de trabajo (Cabada, Bue-
no y Morcillo, 2020).

Conclusiones

De lo anteriormente expuesto se deducen las siguientes conclu-
siones que podrán configurar una posible ”hoja de ruta” para que 
la empresa española pueda incorporarse con eficiencia y compe-
tencia al nuevo reto socioeconómico antes señalado, en la era pos 
COVID-19. 

Por lo analizado la crisis sanitaria y económica ha puesto de mani-
fiesto con bastante claridad los problemas y fallos que viene aca-
rreando el funcionamiento del actual modelo económico global, 
por lo que de cara a la reconstrucción económica deseada y en 
evitación de posibles situaciones similares futuras –como leccio-
nes aprendidas– se deduce que habrá que ir hacia un Nuevo Orden 
Socioeconómico más verde, digital y solidario. Consecuente con 
la deflexión crítica sobre los dilemas clásicos del sistema actual 
y sus mitos, como, entre otros: Mercado-Estado; Empresa-Socie-
dad: Sector Privado-Sector Público; Liberal-Social. En este análisis 
es momento de desmitificar la relación y el papel del Sector Públi-

ambiental y lograr su desarrollo sostenible. Respuesta que, con 
la colaboración estratégica entre empresas y Administraciones 
Públicas, debe conducir a una Economía Circular para tener una 
industria más ecológica y lograr un consumo responsable.

5.- El reconocimiento del papel de la Ciencia y Tecnología. La 
función de I+D. Una de las lecciones principales de la pandemia ha 
sido la de reconocer el papel capital del conocimiento, de la Cien-
cia y Tecnología para salir de esta crisis global, recuperando a los 
paradigmas de la Sociedad del Conocimiento y de una economía 
basada en este, a través de la práctica de la función de I+D en el 
Sistema y en la empresa, con el fin de que la misma desarrolle una 
dinámica que la conduzca a crear la innovación y las capacidades 
necesarias para su adaptación y sostenibilidad (Bueno, Longo-So-
moza y Salmador, 2016).

6.- La transformación digital y el teletrabajo. El reconocimiento 
del papel de la tecnología en el desarrollo de la pandemia ha puesto 
de manifiesto la urgencia de llevar a cabo las acciones pertinentes 
y la inversión en recursos tangibles e intangibles para que la trans-
formación digital o el cambio organizativo que requiere la sociedad 
(sus instituciones, organizaciones y la formación de sus ciudada-
nos) sea una realidad, para que pueda responder con eficiencia y 
eficacia a nuevas crisis globales como la actual (Bueno, 2017). 
Con lo que la puesta en práctica del teletrabajo será una realidad 
efectiva y productiva, superadora de las “sorprendentes declara-
ciones” de las cúpulas empresariales españolas..

7.- El Estado del bienestar y el nuevo contrato social. Finalmente 
este análisis evoluciona, naturalmente, hacia la necesidad de un 
nuevo Estado del Bienestar, renovado, útil , efectivo y transparente, 
que sea capaz, como proponen Acemoglu y Robinson (2012) de 
evitar los fallos y efectos negativos del mercado y del capitalismo 
de “vigilancia”, entre otros aspectos antes expuestos. Cuestión 
que conduce a la senda de la recuperar el papel renovado de las 
instituciones para lograr su mejor organización, gobernanza y de-
mocratización; y para construir un nuevo orden socioeconómico 
más verde, digital, solidario e inclusivo, evitando el riesgo de que 
la crisis sanitaria y económica incremente la fractura social en co-
lectivos vulnerables. Siendo urgente, por tanto , formular un nuevo 
contrato social como respuesta al nuevo orden y para esta nueva 
época, basado en el consenso e incremento del diálogo sociopolí-
tico entre los agentes del sistema.

Hacia un Nuevo Orden Socioeconómico más verde, 
digital y solidario

En suma, como síntesis del diagnóstico formulado se procede 
a presentar las directrices que facultarán la definición de los ca-
racteres del “Nuevo Orden Socioeconómico” pos COVID-19. Una 
economía y sociedad más resiliente y colaborativa; más verde, di-
gital y solidaria. Nuevo orden que presenta los caracteres que se 
recogen seguidamente y que, ante los cuáles, tanto el Estado como 
la empresa deben responder con un nuevo modelo de gobernan-
za; si bien, en este trabajo se presentarán las líneas maestras del 
segundo.

En síntesis, los caracteres anunciados que configurarán el citado 
Nuevo Orden Socioeconómico siguen estas directrices:

1. Responder al reto medioambiental y llevar a cabo la transición 
energética y la inversión en energías renovables.

2. Asunir el reto digital con la consecuente adaptación organiza-
tiva y ciudadana, poniendo en práctica los recursos necesarios 
para lograr un efectivo teletrabajo.

3. Concretar el proceso estratégico de la Economía Circular para 
superar la “sociedad del despilfarro” y evitar la obsolescencia 
programada en la industria.
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Uma perspetiva sobre os modelos de 
governo universitário: evidência da sua 
adoção em Portugal 

Introdução

A governação é um conceito relativamente novo na abordagem 
da literatura sobre gestão pública. Está ligada à maneira pela qual 
uma sociedade ou organização é governada ou à criação de con-
dições para a existência de ordem social, desencadeada por ações 
coletivas (Jessop, 1998, Bouckaert & van de Walle, 2003, Rhodes, 
1996 e Stoker, 1998, pp. 17-18).

A governação sempre foi um assunto importante no contexto do 
ensino superior (ES), mas nos últimos tempos tornou-se mais 
proeminente na medida em que as universidades públicas rece-
bem cada vez mais escrutínio público. No final do século XX, as 
universidades tinham uma existência relativamente protegida, 
num ambiente em que serviam os mercados e garantiam apoio 
financeiro dos governos (Parker, 2011).

Para a Comissão Europeia, governação refere-se às regras, pro-
cessos e comportamentos através dos quais os interesses são 
articulados, os recursos são geridos e o poder é exercido na socie-
dade (Comissão Europeia Governança e Desenvolvimento –COM– 
[2003] 61). 

A governação é, pois, crucial para o ES, embora possa ainda ser 
um conceito abstrato para muitas pessoas. A importância da go-
vernação foi significativamente ampliada devido aos vários escân-
dalos ocorridos no setor privado nas últimas décadas. Daí que 
a reforma da governação corporativa tenha passado a ser vista 
como um mecanismo importante para a reconstrução da confiança 
entre a empresa e os seus acionistas, no fortalecimento e supervi-
são das decisões financeiras e melhoria do desempenho.

As universidades, pela amplitude dos seus objetivos e missões, 
evoluíram para se tornarem uma das formas organizacionais mais 
complexas que a natureza humana já criou. Dada a enorme im-
portância e complexidade da universidade, a questão de como as 
universidades devem ser governadas é uma questão recorrente no 
ES. Ou seja, as estruturas de governação devem ser projetadas 
para ajudar uma universidade a cumprir a sua missão. Em geral, 
considera-se que quanto melhor é a governação, maiores são os 
benefícios dela decorrentes e maior a possibilidade de a organiza-
ção atingir a sua missão.

A instituição universitária

Na Idade Média, o conceito de “universidade” estava associado ao 
enorme prestígio dado à educação da sociedade da época. Presen-
temente, as universidades vêem-se envolvidas em mudanças que 
podem afetar a sua identidade e a sua estrutura institucional. Estão 
em causa os fins da universidade, a sua organização e governação, 
a base financeira, os processos de trabalho e o seu papel na socie-
dade moderna (Magro, 2011). 

No século XXI as universidades estarão sob forte pressão e pe-
rante desafios (internos e externos), tais como: a necessidade de 
dinamizar a pós-graduação, a internacionalização da investigação, 
mudanças no modo de financiamento estatal, maior produtivida-
de, maior relacionamento com o mercado e a interação univer-
sidade-empresa. Assim, neste século, veremos as universidades 
não apenas num processo de mudança e adaptação, mas também 

co, del Estado, y del Privado, del Mercado. La situación actual lo 
ha puesto en evidencia, con una apelación al primero ,una mayor 
demanda social y presencia estratégica, colaborando con con el 
Sector Privado. Como indica Mazzucato (2014) el Estado en el 
nuevo orden debe superar el mero papel de regulador para actuar 
como emprendedor, apoyando a los sectores ý empresas estraté-
gicas, con un papel relevante en I+D+i para construir con su polí-
tica en Ciencia y Tecnología el trilema necesario con la empresa y 
la sociedad, superador de mitos y facilitador de mejor gobernanza 
corporativa , basada en los ejes señalados: cultura de innovación 
abierta – ventajas adaptativas – estrategias de innovación (Bueno 
y Morcillo, 2019), con los que poder obviar crisis económicas en 
España, como la actual, que responde a la crónica de una muerte 
anunciada, dado el modelo económico basado “en el turismo y en 
el ladrillo”, con reducida innovación y ventaja adaptativa tecnoló-
gica. Papel del Estado, también, para regular y evitar los efectos 
negativos revelados por la pandemia por la especulación y el mer-
cado en la sanidad y, por ende, en salud.  <
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20car, pesquisar e fornecer serviços para audiências mais amplas. 

Nos níveis de micro e meso, a governação está relacionada com 
o funcionamento cotidiano das universidades e à forma como elas 
ordenam os seus assuntos por meio de ferramentas de gestão que 
facilitam a autoridade de decisão para atingir os resultados de de-
sempenho organizacional desejados. No nível macro, é através dos 
mecanismos de governação que o estado procura assegurar que 
o seu sistema de ensino superior atinge as metas traçadas pelo 
estado.

A governação sempre foi uma questão importante no estudo do 
ensino superior, mas nos últimos tempos ganhou mais destaque 
à medida que as universidades públicas recebem mais escrutínio 
público.

O interesse dos teóricos pela gestão das universidades como uma 
questão de pesquisa foi investigado até aos anos sessenta nos 
EUA. Até então, o ponto de vista predominante no mundo acadé-
mico centrava-se nos seus membros e não nas suas instituições 
e era dominado pela abordagem Mertoniana (Musselin, C., 2016). 

Kast e Rosenzweig (1985), para explicar a gestão da universidade, 
apresentaram uma estrutura assente em quatro áreas principais: 

• Gestão académica – para o exercício de funções académicas 
(ensino e a investigação);

• Gestão de serviços educacionais – em que inclui a aceitação 
e manutenção de estudantes, bem como a efetivação dos seus 
registos académicos;

• Gestão de Negócios – em que estão incluídas atividades que 
vão desde o financiamento, à contabilidade, às compras e ges-
tão de serviços de suporte, até operações de manutenção de 
instalações universitárias etc; e

• Relações Públicas – integram relações institucionais com a 
comunicação social, ex-alunos, empresas, entidades governa-
mentais e outras partes interessadas.

Tendo em consideração este tipo de estrutura organizacional, e 
tendo em vista a gestão universitária, foram desenvolvidos mode-
los de gestão para este tipo de organização, baseados em modelos 
de gestão para organizações complexas. 

O primeiro modelo é a burocracia académica, oriunda do mode-
lo burocrático de Max Weber e adaptada por Henry Mintzberg a 
outras organizações profissionais. Outro modelo de governação 
das universidades é o modelo colegial. Este baseia-se em pres-
supostos ideológicos de gestão democrática, que vingou após as 
transformações democráticas (e alguns dos seus excessos) na Itá-
lia do pós-guerra e, recentemente, em Portugal, Espanha e Grécia. 
Razões semelhantes levam ao uso desse modelo nos países de 
leste, embora compensados pelo seu fascínio atual pela sociedade 
americana. É a estrutura mais amplamente adotada por organiza-
ções académicas em todo o mundo, na qual a participação da co-
munidade é eficaz. Como exemplos, podemos referir os membros 
do Senado e do Conselho Administrativo que estão presentes na 
maioria das universidades tradicionais, especialmente universida-
des públicas. No modelo político, a universidade é um sistema 
político no qual os grupos de interesse usam o seu poder em be-
nefício próprio.

A essência racional e política da tomada de decisões nas universi-
dades foi fortemente contestada por M. Cohen, J. March e J. Olsen 
(1972), que desenvolveram o modelo anárquico (ou modelo da 
lata de lixo), e descreveram as universidades como organizações 
caraterizadas por múltiplos objetivos, tecnologia pouco clara e 
participação fluida (Cohen e March, 1974).

como uma organização diferente das outras, dotadas de caraterís-
ticas que a tornam um tipo particular de organização.

Algumas caraterísticas fundamentais das universidades são defi-
nidas por Van Vught e Maassen (1992), como sejam: (a) as suas 
principais atividades são baseadas no conhecimento; (b) possuem 
uma estrutura departamental altamente fragmentada, devido à di-
visão por área de conhecimento, organização do conhecimento e 
metodologias de pesquisa; (c) Os processos de tomada de deci-
são são altamente difusos, com diferentes subunidades ligadas às 
suas próprias metas e objetivos e não alinhadas com a estratégia 
organizacional; (d) Dentro de cada área académica específica, as 
universidades podem ser inovadoras e adaptáveis, mesmo quando 
a maioria das inovações é incremental. Porém, em termos estru-
turais, a universidade é altamente resistente a mudanças; (e) As 
características organizacionais não podem ser separadas das con-
dições ambientais que afetam as universidades.

Pode dizer-se então que as universidades apresentam fragilidades 
ao nível da importância dada à definição de metas e objetivos, 
problemas relacionados com o exercício da autoridade, falta de 
coordenação do poder de decisão, excesso de estilos pessoais, 
falta de precisão na comunicação e interação nos seus ambientes 
internos e externos (Cohen e March, 1974; Becher e Kogan, 1992). 
Portanto, há uma complexidade inerente à estrutura organizacional 
das universidades, com diferentes processos e atividades indepen-
dentes que estão interrelacionados. 

Austin & Jones (2016, p. 22), defendem que “(...) a missão de 
uma organização define o seu propósito. Para uma universidade, 
esta missão ajuda a criar significado. Ajuda as pessoas a respon-
der a perguntas como: quem servimos? Qual é o nosso trabalho? 
E como fazemos o nosso trabalho? (Kezar e Lester, 2009), tudo 
questões de nível micro e meso. No nível macro, há também orien-
tação filosófica para guiar um sistema de ensino superior e as suas 
conquistas educacionais. Fenske (1980) oferece uma útil definição 
de missão no ensino superior:

“A missão é frequentemente usada para expressar os esforços 
muitas vezes não declarados que a sociedade tem para as ins-
tituições de ensino superior. Essas aspirações são consensuais 
e representam o nível geral de esperanças e expectativas que as 
pessoas geralmente têm em faculdades e universidades”.

Governação da Universidade

O conceito de governação, sendo um conceito social e humano, 
ainda não possui, como muitos outros conceitos sociais, uma de-
finição geral, que seja aceite por todos os investigadores ou es-
pecialistas da área. Recentemente, a governação tem ganho um 
espaço cada vez maior no âmbito das políticas de Cooperação e 
do Desenvolvimento, tendo o Banco Mundial em 1992 definido a 
governação como um dos mecanismos por meio dos quais a ges-
tão de recursos públicos é implementada e cujo objetivo final é 
influenciar o desenvolvimento económico e o crescimento. 

Para a IFAC (2009) a governação é o conjunto de responsabilida-
des e práticas exercidas pelo Conselho de Administração e órgão 
executivo (“o corpo diretivo”) com o objetivo de: (a) assegurar a 
direção estratégica; (b) garantir que os objetivos são alcançados, 
(c) certificar-se de que os riscos são apropriadamente geridos, e 
(d) verificar se os recursos da organização são usados de forma 
responsável. No seu entender, esta definição reflete tanto o desem-
penho quanto os aspetos de conformidade da governação.

A governação é essencial para o funcionamento do ensino superior 
em todos os níveis, desde a unidade académica básica do departa-
mento (micronível), ao nível de organização (mesolevel) e ao nível 
do sistema de ensino superior (nível macro). É o meio pelo qual 
a ordem na academia é criada para alcançar os objetivos de edu-
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versidade. Os órgãos de governo são agora o reitor, o conselho 
geral, que é um órgão restrito e composto por representantes de 
professores, estudantes e personalidades externas, e pelo conse-
lho de gestão. O Senado, um órgão crucial amplamente represen-
tativo de professores, alunos e funcionários, é agora opcional e 
meramente consultivo. Por seu turno, o Conselho Científico, que 
incluía todos os doutorados, passou a integrar apenas represen-
tantes eleitos. Com o RJIES, o reitor vê reforçados os seus pode-
res (Marques, 2012).

As principais transformações introduzidas pelo RJIES, que passou 
de modelo colegial de base interna, com múltiplas sedes de gover-
nação institucional, para um modelo no qual as responsabilidades 
pela governação estratégica são atribuídas a um conselho geral, 
de constituição mista, com membros internos eleitos e membros 
externos cooptados por estes. O reitor assume agora o papel de 
promover uma visão para a instituição e lidera a implementação 
de políticas, estratégias e planos de ação aprovados pelo conselho 
geral. Este órgão também é responsável por monitorizar e analisar 
criticamente o trabalho do reitor, que deve ser baseado em ferra-
mentas orientadoras, estratégias, planos e orçamentos aprovados 
pelo conselho geral (Pedrosa et al., 2012). 

Contudo, decorreram mais de dez anos desde que o RJIES foi 
aprovado. O objetivo desta importante reforma era modernizar 
as instituições de ensino superior, tornando-as mais autónomas, 
qualificadas, abertas, transparentes e responsáveis. De uma forma 
muito inovadora, o RJIES, no artigo 185º, introduziu a necessidade 
de avaliar a sua aplicação cinco anos após a sua entrada em vigor.

A este respeito têm surgido no debate público manifestações de 
interesse na revisão do RJIES, de extinção do regime fundacional, 
de alteração do sistema binário de organização do ensino superior, 
entre outras questões. No entanto, avançar para uma alteração do 
diploma sem uma avaliação preliminar formal e substantiva, que 
deveria conter uma reflexão sobre o que precisa ser mudado ou o 
que, sem mudar a lei, simplesmente precisa ser regulamentado. 

Em resultado da aplicação do RJIES sabe-se, através de estudos 
que vêm sendo publicados, que há resultados positivos, mas sa-
be-se igualmente que têm surgido algumas questões relacionadas 
com o funcionamento dos órgãos. O conselho geral, que inclui 
elementos externos à universidade, foi definido como órgão de 
orientação estratégica e de supervisão geral da instituição. Compe-
te-lhe entre outras coisas, apreciar os atos do reitor e do conselho 
de gestão. Todavia, tal como refere Rodrigues (2017), na prática, 
em muitas universidades, o reitor desempenha um papel ativo na 
criação e composição do Conselho, tornando-o numa extensão do 
seu poder e tornando difícil o equilíbrio e a separação de poderes 
previstos por lei.

No RJIES, os mecanismos de responsabilidade dos membros ex-
ternos dos órgãos de governo das universidades são insuficientes. 
Os poderes governamentais de intervenção e de tutela foram gran-
demente diminuídos. Sem mecanismos de fiscalização e de recur-
so, a única maneira de resolver problemas é o recurso a tribunais 
administrativos, com tudo o que é negativo e ineficaz (Rodrigues, 
2017). Por outro lado, os mecanismos para proteger ou garantir 
os princípios da separação de poderes e de autonomia dos órgãos 
de governo internos das universidades são insuficientes. Mais re-
fere a autora, que talvez não seja necessário mudar a lei, mas será 
necessário um exercício de avaliação rigoroso e transparente e um 
esforço regulador complementar eficaz.

Conclusões

Nos últimos anos, houve desenvolvimentos consideráveis nas 
áreas de direito societário e de governança corporativa. A gover-
nação das universidades e o papel dos seus órgãos de administra-

Algumas hipóteses dinâmicas foram propostas por autores como 
I. McNay (1995) ou D. Braun e F.-X. Merrien (1999), que sugeriram 
que a colegialidade e a burocracia são dois estágios sucessivos 
das universidades antes de passarem, mais recentemente, para 
modelos sociais e empresariais.

Esta última perspetiva já se refere à mudança que se desenvolveu 
nos anos 80. Anteriormente, os sociólogos usavam as universida-
des como estudos de caso extremos, o que permitia a identifica-
ção de modelos organizacionais desenvolvidos em alguns casos e 
adaptados a outras situações organizacionais. As últimas décadas 
foram marcadas por uma recusa da especificidade universitária e a 
importação de modelos não académicos (modelo corporativo, mo-
delo empreendedor, modelo de gestão, etc.) para as universidades.

Mano e Marques (2012), defendem que o modelo europeu de go-
vernação partilhada é recente (com exceção do Reino Unido e 
da Irlanda), com alguns países, notadamente os escandinavos, a 
Holanda e a Suíça, que há alguns anos propõem alguns valores e 
formas de contornar o modelo americano. 

Este modelo visa corrigir as deficiências dos sistemas tradicionais 
de governação europeus e, para esse fim, procurará soluções or-
ganizacionais e funcionais para a moderna teoria da organização 
e gestão institucional ou para o funcionamento das universidades 
de excelência americanas. No entanto, devido à variedade dessas 
soluções e às diferentes maneiras em que foram adaptadas às rea-
lidades nacionais, o modelo não pode ser descritivamente definido 
apenas pelos seus princípios e critérios.

Hardy e Fachin (1990) argumentam que é raro encontrar universi-
dades com apenas um modelo. O que se encontra nas instituições 
de ensino superior é uma mistura de todos os modelos, com a 
tendência de um prevalecer sobre os outros.

O novo modelo que Portugal adotou em 2007, com a aprovação 
do regime jurídico das instituições de ensino superior (RJIES)22, 
defende, de alguma forma, esta perspetiva no contexto de uma 
autonomia revista.

A figura dos stakeholders - representantes dos vários interesses 
que convivem com a universidade - é formada na sua estrutura de 
governação, para fornecer respostas adequadas ao mundo exterior 
e para tornar as instituições mais relevantes. A participação de re-
presentantes de interesses sociais fora das instituições de ensino 
superior nos órgãos governamentais de universidades públicas, 
pode ser vista no RJIES através da participação de entidades ex-
ternas no Conselho Geral.

Governação do Ensino Superior em Portugal

Em Portugal, o atual quadro de referência para a governação das 
instituições de ensino superior, está apoiado na Constituição, na 
Lei de Bases do Sistema Educativo e no Regime Jurídico das Insti-
tuições de Ensino Superior (RJIES), criado em 2007. Esta legisla-
ção introduziu mudanças significativas no modelo de governação 
e gestão das instituições, que até aqui se caraterizava por opções 
colegiadas, cabendo à comunidade académica a eleição do reitor. 
A coordenação da política de Ensino Superior é da responsabilida-
de do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Na área de governação do ensino superior, o RJIES contém alte-
rações em relação ao modelo adotado anteriormente. O processo 
de transformação do modelo de governação da universidade após 
aprovação do referido diploma, exigiu mudanças profundas, como 
a reestruturação da estrutura orgânica e de poder interno da uni-

22 A desenvolver neste artigo.
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Dos índices bolsistas convencionais  
aos índices sustentáveis

Introdução

As últimas décadas foram pautadas por uma alteração nos mode-
los de gestão, com vista à acomodação das diferentes perspetivas 
dos stakeholders, procurando ir além do mero ponto de vista fi-
nanceiro. Esta alteração foi, aliás, defendida em diversos trabalhos 
de investigação, designadamente os de Wood (2008) e Freeman 
(2008), que questionaram as propostas de Friedman (1970), se-
gundo as quais a missão de uma empresa se restringe à maximi-
zação de valor para os acionistas.

A perceção generalizada acerca das consequências do aquecimen-
to global, as preocupações com a escassez de água, a maior sensi-
bilidade acerca de temas relacionados com os direitos humanos e 
com a pobreza, a ocorrência de desastres ambientais, a verificação 
de crises financeiras e de escândalos financeiros, entre outros fa-
tores, fizeram com que os stakeholders valorizassem a integração 
da sustentabilidade nos modelos de gestão, uma vez em que, a 
longo prazo, esta integração pode ajudar a gerar valor acrescenta-
do para o próprio investimento. 

O investimento socialmente responsável (ISR), também chamado 
de investimento ético ou investimento sustentável, baseia-se na 
ideia do Triple bottom line (People, Planet, Profit), segundo a qual 
os resultados de uma empresa não devem ser medidos exclusi-
vamente através dos critérios financeiros tradicionais, devendo 
também considerar critérios não financeiros, de cariz ambiental 
(sistemas externos/internos de gestão, indicadores de mudança 
climática, de emissões, de resíduos sólidos, de água, entre ou-
tros), social (direitos laborais e humanos, entre outros) e de go-
vernação (boa governação, questões éticas, entre outras). 

Nas últimas décadas, o ISR transformou-se num desenvolvimen-
to fundamental no mundo das finanças. De acordo com a Global 
Sustainable Investment Alliance (GSIA), entre 2016 e 2018, veri-
ficou-se um aumento de 34 % neste tipo de investimento, sendo 
que o total de ativos sob gestão superava, no início de 2018, os 

ção são únicos e os reguladores devem ter cautela ao estabelecer 
paralelismos com o setor dos negócios. Os órgãos de governo 
das universidades são diferentes do Conselho de Administração 
de qualquer outra organização do setor privado. 

As mudanças ao nível da gestão das universidades realçaram a im-
portância dos meios financeiros, a necessidade de eficiência ope-
racional e de uma governação interna forte, assim como requerem 
o aumento da responsabilidade pela prestação de contas e tomada 
de decisão e transparência. 

À medida que as universidades se tornam mais empreendedoras, 
estudos futuros devem explorar as implicações do modelo de go-
vernação privado nas atividades “empresariais” das universidades, 
que estas desenvolvem além do desempenho tradicional de ensino 
e investigação.  <
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Em 2001, foi criado na bolsa de Londres o índice FTSEGood, in-
tegrando empresas cujas práticas respeitam critérios ambientais 
(política ambiental e indicadores ambientais, de natureza quantita-
tiva e de performance) sociais (direitos humanos, direitos das mi-
norias, relações laborais, sistemas de saúde e segurança, sistemas 
de formação e desenvolvimento no emprego, sistemas de igual-
dade de oportunidades) e de governação (políticas de combate a 
subornos e reporting). 

Em 2007, foi criado o MSCI World ESG Leaders Index, que à 
semelhança dos anteriores índices tem em consideração as di-
mensões social, ambiental e de governação, as quais constituem 
a base da seleção de empresas a incluir no referido índice. Após 
a criação deste índice, outros foram criados, com o intuito de co-
brir diversas dimensões do ISR, assim como diversas geografias 
à escala global. Neste âmbito, destacam-se o MSCI Global Envi-
ronment Index (2009), o MSCI World SRI Index (2011), o MSCI 
Emerging Markets ESG Leaders Index (2013), o MSCI Global Low 
Carbon Indexes (2014), o MSCI World Womens Leadership Index 
(2016), o MSCI ESG Universal Index (2017), o MSCI Climate Chan-
ge Index (2019) e o MSCI Fixed Income ESG and Factor Index 
(2020), entre outros.

Análise das relações entre os índices convencionais  
e os índices sustentáveis

Embora o tema do investimento sustentável seja relativamente re-
cente, têm sido desenvolvidos diversos trabalhos de investigação, 
com o intuito de analisar as relações estabelecidas entre índices 
representativos deste tipo de investimento e entre estes e índices 
convencionais. Dos diversos trabalhos consultados, parece-nos 
pertinente a sua subdivisão em três áreas: i) Performance e diver-
sificação; ii) Investimento sustentável em contexto de crise finan-
ceira; iii) Interdependências e volatilidade.

A grande maioria de estudos dedicados ao ISR tem privilegiado a 
comparação da performance entre o investimento sustentável e 
o investimento convencional. Porém, os resultados obtidos nes-
ses estudos não se têm revelado totalmente coincidentes. Bello 
(2005), Friede et al. (2015) e Verheyden et al. (2016) concluíram 
que os investimentos sustentáveis produzem rendibilidades idên-
ticas às dos investimentos convencionais. Por sua vez, Blanchett 
(2010) obteve um resultado misto, ao comparar a performance de 
fundos ISR com a de fundos convencionais. Embora os fundos 
ISR apresentem, em termos de rendibilidade pura, uma perfor-
mance inferior à dos congéneres convencionais, a performance 
dos primeiros revela-se dominante se esta for ajustada ao risco.

Leite e Cortez (2014), Nofsinger e Varma (2014), Becchetti et al. 
(2015) e Lioui (2018) concluíram que os fundos socialmente res-
ponsáveis apresentam uma rendibilidade assimétrica face à dos 
fundos convencionais. Em períodos de crise, a performance dos 
primeiros é superior à dos segundos, invertendo-se esta situação 
quando os períodos de crise terminam.

Relativamente à terceira área de investigação, Jain et al. (2019) 
estudaram as relações estabelecidas entre quatro índices susten-
táveis e seis índices convencionais, comparando as rendibilidades 
e as interdependências, tendo concluído pela existência de contá-
gios de volatilidade bidirecional entre ambos, o que implica a exis-
tência de fluxos de informação dos índices sustentáveis para os 
convencionais e vice-versa e a integração dos dois segmentos de 
investimento. Em contraste com os resultados obtidos por estes 
autores, Balcilar et al. (2017) apenas identificaram sinais de con-
tágio de volatilidade unidirecional dos índices convencionais para 
os índices sustentáveis, sugerindo que o investimento sustentável 
é afetado pela incerteza dos mercados bolsistas globais. Por sua 
vez, Gabriel e Pazos (2018) estudaram a cointegração de curto e 
de longo prazo entre cinco índices bolsistas ambientais (energia 
alternativa, água sustentável, construção verde, tecnologia limpa 
e prevenção da poluição), fornecidos pelo MSCI, tendo concluído 

30 triliões de dólares, o que atesta a sua crescente relevância no 
contexto do investimento global.

A maior consciencialização relativamente às questões da susten-
tabilidade terá tido um contributo decisivo para o surgimento dos 
índices bolsistas sustentáveis, que progressivamente vão ganhan-
do a atenção dos investidores, permitindo que estes conciliem, nas 
suas decisões de investimento, as questões ambientais, sociais, 
de governação e de sustentabilidade da sociedade com os tradi-
cionais objetivos financeiros.

Com este trabalho pretende-se fazer uma breve resenha histórica 
das principais famílias de índices sustentáveis, num percurso de 
aproximadamente trinta anos, apresentar alguns dos mais rele-
vantes trabalhos de investigação acerca dos índices sustentáveis 
e das relações geradas entre estes e os índices convencionais, 
assim como sugerir possíveis tópicos de investigação sobre o 
tema em apreço.

O surgimento dos índices sustentáveis

O crescente interesse por parte dos investidores acerca do tema 
do ISR terá ajudado ao surgimento dos índices bolsistas sustentá-
veis. Estes índices permitem aferir a eficiência e o desempenho de 
empresas cujos modelos de gestão estão baseados em políticas 
de responsabilidade corporativa. A inclusão de empresas nos refe-
ridos índices depende do cumprimento de critérios estabelecidos 
por entidades externas.

No presente tópico pretende-se fazer uma breve resenha histórica 
das principais famílias de índices socialmente responsáveis, num 
percurso de trinta anos, que se iniciou em 1990, com o Domini 
400 Social Index (DSI). Este índice foi criado nos Estados Uni-
dos, a partir de empresas que integram o índice convencional S&P 
500, incluindo-se no mesmo as empresas que cumprem diversos 
critérios ambientais (energia alternativa, mudanças climáticas, 
sistemas de gestão e problemas regulatórios), socais (diversidade 
da força de trabalho, direitos humanos, qualidade da produção e 
inovação, e relações com comunidade) e de governação (respon-
sabilidade política e transparência), tendo subjacente a aplicação 
de um processo de screening negativo, que exclui empresas com 
atividades relacionadas com os setores do jogo, armamento, taba-
co e energia nuclear. 

Em 1999 foi lançado, nos Estados Unidos, o Dow Jones Sustai-
nability Index, que tem subjacente a aplicação de um conjunto de 
critérios sociais (cobertura de relatórios sociais, indicadores de 
desenvolvimento do capital humano, discriminação e liberdade 
de associação, ambiente de saúde e segurança, gestão da cadeia 
de abastecimento e práticas de marketing, qualidade e gestão de 
produto), ambientais (indicadores energéticos, emissão de gases 
com efeito de estufa, resíduos e água, cobertura de relatórios am-
bientais e energia renovável) e de governação (corrupção e política 
de suborno e denúncias).

No ano 2000 surgiu, nos Estados Unidos, o Calvert Social Index, 
que foi construído a partir das 1000 maiores empresas do índice 
Dow Jones Total Market Index, após a aplicação de um conjunto 
de critérios sociais (direitos humanos, diversidade da força de tra-
balho, direitos das minorias, relações de trabalho e segurança e 
saúde no trabalho, formação e desenvolvimento de oportunidades, 
segurança do produto e impacto e relações com a comunidade), 
ambientais (indicador de emissões poluentes, esforço de preser-
vação da biodiversidade, eficiência energética e impactos no ciclo 
de vida) e de governação (governação corporativa), que deter-
minam a seleção de empresas.
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Custos assimétricos: existência, causas 
e implicações 

Introdução

No atual contexto de pandemia, a compreensão do comporta-
mento dos custos torna-se imprescindível para uma boa gestão 
da empresa. Tradicionalmente os custos são divididos em fixos e 
variáveis consoante a resposta a variações dos níveis de actividade 
e admite-se como simétrica a relação entre os custos variáveis 
e o nível de actividade (Horngren, 2002). No entanto, a evidên-
cia empírica dos últimos anos mostra que os custos seguem um 
comportamento assimétrico, já que a resposta dos custos a acrés-
cimos de actividade é mais forte do que a resposta perante dimi-
nuições de actividade (Guenther, Riehl, e Rößler 2014).

Pioneiros nos estudos sobre assimetria de custos, Anderson, 
Banker e Janakiraman (2003) verificaram que as variações nos 
custos são assimétricas em relação às variações na receita. Ou 
seja, a magnitude das alterações nos custos com um aumento da 
receita é maior do que a magnitude dessa variação quando a recei-
ta diminui. Designaram este tipo de comportamento por assimetria 
de custos (Sticky Costs). Assim, e contrariamente ao entendimen-
to tradicional, estes autores sugeriram que a variação dos custos 
não depende apenas das variações da receita mas, também, da 
direção desta mudança (aumento ou diminuição). Deram, desta 
forma inicio às discussões sobre a denominada teoria dos Sticky 
Costs. 

Malik (2012) identifica três etapas no desenvolvimento da inves-
tigação sobre esta temática, e considera que muitos dos estudos 
se concentram logo no primeiro estágio (descritivo) existindo ain-
da pouca ênfase na apresentação dos determinantes dos sticky 
costs (etapa 2) e na análise das consequências dos sticky costs 

que no curto prazo estes índices descrevem movimentos muito 
próximos, à semelhança do que ocorre com os índices convencio-
nais. Porém, no longo prazo, não foi identificada qualquer evidên-
cia de tendência estocástica comum entre os índices ambientais, 
fazendo acreditar que estes possam atuar de forma autónoma e 
que ofereçam oportunidades de diversificação, em sentido oposto 
ao que ocorre com os índices convencionais.

Conclusão

As últimas décadas deram lugar a uma mudança nos modelos de 
gestão empresarial, no sentido de atender às diversas perspetivas 
dos stakeholders, conjugando os tradicionais objetivos financeiros 
com as questões da sustentabilidade. Neste contexto, o investi-
mento sustentável foi ganhando importância e surgiram diversos 
índices representativos deste segmento de investimento. 

Sendo um tema relativamente recente, a literatura de finanças já 
apresenta um considerável conjunto de trabalhos acerca do inves-
timento sustentável. Porém, as conclusões obtidas nos diversos 
trabalhos foram pautadas por uma certa heterogeneidade, em es-
pecial quando foram analisadas as performances dos índices sus-
tentáveis face às dos índices convencionais, dependendo os resul-
tados do lapso temporal considerado, dos índices selecionados, 
do contexto geográfico estudado, da metodologia aplicada, entre 
outros fatores, pelo que importará revisitar o tema, porventura, 
recorrendo a metodologias estatísticas mais robustas. Importará, 
igualmente, aprofundar o estudo do comportamento dos índices 
sustentáveis, assumindo uma perspetiva endógena e exógena, no 
que se refere à transmissão de informação entre segmentos de 
investimento, via rendibilidades e volatilidades. Finalmente, pare-
ce-nos relevante o desenvolvimento de trabalho de investigação 
acerca da identificação de oportunidades de diversificação, com 
base em ativos sustentáveis.  <
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dem afetar a magnitude da assimetria dos custos (Medeiros, Costa 
e Silva, 2005). A literatura sugere que ambientes muito regulamen-
tados condicionam a gestão dos recursos disponíveis, em especial 
da mão-de-obra. Outro aspecto que poderá ter importância é o 
poder de negociação dos sindicatos. Maiores níveis de protecção 
social e segurança no trabalho terão com certeza implicações na 
assimetria de custos (Calleja et al. 2006).

Expetativas quanto ao futuro

Os gestores podem adiar decisões de redução de custos até terem 
mais informação sobre a continuidade de um período económico 
menos favorável. Nesta situação, vão manter recursos que não se-
rão utilizados para evitarem consequências pessoais desfavoráveis 
imediatas (Anderson, Banker e Janakiraman, 2003). Se, pelo con-
trário, as expetativas económicas dos gestores forem favoráveis, 
podem também manter recursos (para utilização futura) e suportar 
custos mais elevados no curto prazo. Deve ainda considerar-se 
que pode existir um desfasamento temporal entre o momento no 
qual se decide a redução de custos e a sua efetiva redução.

Razões Psicológicas e Relações de Agência 

Com base nos pressupostos da teoria da agência, constata-se que 
os gestores podem manter recursos não utilizados para evitarem 
perdas de status/poder, contribuindo assim para a existência de 
sticky costs (Anderson, Banker e Janakiraman, 2003). Contudo, 
neste contexto, é mais provável que aumentem os recursos que 
controlam quando a atividade aumenta, do que reduzi-los quando 
a actividade diminui (Balakrishnan et al. 2004). Uma boa corpora-
te governance poderia, nestas situações, limitar a capacidade de 
investimento dos gestores e assim reduzir a assimetria de custos 
(Chen et al. 2012).

As decisões de ajuste de custos perante alterações da receita, 
podem assim estar ligadas a conflitos de agência que poderiam 
surgir pelo facto dos gestores quererem manter a imagem e/ou 
evitar decisões que no futuro se venham a mostrar erradas. Uma 
má decisão poderia incorrer em maiores custos, se uma rápida 
reversão da situação não for possível (Anderson, Banker e Janaki-
raman, 2003).

Razões de Trade-off no ajuste de custos

Os sticky costs podem resultar do trade-off entre um ajuste de 
custos mais rápido (mas mais oneroso) a curto prazo e um ajuste 
mais lento e menos oneroso a longo prazo. A situação de trade-off 
advém da comparação entre os custos de ajustamento e os cus-
tos de retenção de recursos. Ambos os custos são influenciados 
pelo valor das vendas atuais, pela expetativa dos gestores sobre as 
vendas futuras, bem como pelos incentivos à gestão e por aspetos 
psicológicos (Guenther, Riehl, e Rößler, 2014).

Impacto da utilização da capacidade

A capacidade utilizada pela empresa pode afetar a forma como esta 
reage a alterações da procura. Se há uma capacidade subaprovei-
tada pode haver maior pressão para ajustar os recursos caso o 
mercado esteja em queda. Por outro lado, se a empresa está a uti-
lizar toda a sua capacidade responde menos a uma redução do que 
a um aumento da procura (Balakrishnan et al. 2004). Assim, a ma-
nutenção de um excesso de capacidade pode fornecer uma base 
para conseguir reagir mais rapidamente no futuro a um aumento 
da procura (Mahlendorf, 2009). No entanto, a informação sobre a 
utilização da capacidade instalada raramente está disponível, por 
isso deve se ter em conta não só a capacidade utilizada mas tam-
bém a comparação das vendas com o período anterior (acréscimo 

(etapa 3). No presente trabalho pretende-se fazer uma sintese da 
investigação em cada uma destas 3 etapas. 

Existência de Custos Assimétricos

Neste contexto destaca-se a teoria do comportamento assimétrico 
dos custos de Anderson, Banker e Janakiraman (2003) que está 
construída com base em dois tipos de observações: 1º) muitos 
custos sobem porque os gestores tomam a decisão deliberada de 
manter recursos; 2º) em muitos casos, a quantidade de recursos 
utilizada pode ser alterada no curto prazo, mas essa decisão pode 
ter custos elevados devido aos designados custos de ajustamento 
(p. ex. pagamento de indemnizações a funcionários, treino de no-
vos funcionários, alienação de equipamentos, etc.). 

No estudo pioneiro sobre sticky costs, desenvolvido por Anderson, 
Banker e Janakiraman (2003) constata-se que nas 7.629 empresas 
analisadas em mais de 20 anos, as despesas com vendas, gerais e 
administrativas aumentam, em média, 0,55 % para 1 % de aumen-
to nas vendas; mas diminuem apenas 0,35 % para 1 % de redução 
nas vendas, comprovando-se assim assimetria nas variações (Ri-
chartz, Bogert e Lunkes 2014). A maioria dos estudos posteriores 
confirmou a existência de sticky costs em diferentes contextos e 
regiões, como no Brasil (Medeiros, Costa e Silva, 2005), Estados 
Unidos da América, Reino Unido, França e Alemanha (Calleja, Ste-
liaros e Thomas, 2006), na Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, 
Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Irlanda, Itália, Japão, Ho-
landa, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido e 
Estados Unidos da América (Banker, Byzalov e Chen, 2013).

Existem contudo algumas diferenças regionais, Calleja, Steliaros 
e Thomas (2006) constatam que embora existindo assimetria de 
custos nos quatro paises estudados, França e Alemanha apresen-
tam valores muito diferentes dos do Reino Unido e dos Estados 
Unidos. A assimetria de custos também depende do ramo de ati-
vidade. As estruturas de custos diferem entre setores em função 
da utilização de ativos e da proporção dos custos fixos (Richartz, 
Bogert e Lunkes, 2014).

Causas dos Custos Assimétricos

Intensidade de utilização de ativos fixos e de pessoal

Um dos temas mais discutidos na literatura sobre sticky costs é 
o da influência dos ativos fixos e de pessoal na assimetria geral 
dos custos. Ou seja, quanto maior a proporção de ativos fixos em 
relação ao total de vendas, maiores serão as dificuldades de ajus-
tamento dos recursos em períodos de quebra de vendas, uma vez 
que é mais dificil a redução da capacidade instalada (Calleja, Ste-
liaros e Thomas, 2006). Os custos tendem a ser mais assimétricos 
quando os gestores têm menos controle sobre os mesmos (West, 
2003). 

A relação custos fixos /custos variáveis / assimetria de custos não 
está no entanto isenta de alguma controvérsia. Atendendo ao pró-
prio conceito de custo assimétrico, apenas são consideradas as 
categorias de custos que são influenciadas pelo nível de atividade 
(Guenther, Riehl, e Rößler, 2014) ou seja só os custos variáveis po-
dem ser assimétricos. Porém, ao longo de um período mais longo 
os custos fixos também podem ser assimétricos, embora este não 
seja o horizonte temporal geralmente considerado em investiga-
ções sobre a assimetria de custos

Rigidez da legislação laboral 

A legislação laboral dos países de origem das empresas pode afe-
tar a magnitude da assimetria. Por exemplo, Calleja, Steliaros e 
Thomas (2006) identificaram que a variação dos custos na França 
e na Alemanha (países de regime code-law) é mais assimétrica do 
que a variação dos custos na Inglaterra e nos Estados Unidos (paí-
ses de regime common law). Assim, variáveis como, a localização, 
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uma referência que, por razões perfeitamente racionais, não se 
flexibiliza conforme o esperado devido aos custos de ajuste asso-
ciados a compromissos anteriores, é claramente injusto.

Considerações finais

Os trabalhos consultados para a realização deste artigo confirmam 
a existência dos Sticky Costs em diversos ambientes económicos 
(países, setores, empresas, departamentos...). Contudo, as pes-
quisas possuem frequentemente natureza descritiva e apresentam 
uma fraca contribuição para a explicar os fatores que influenciam 
o comportamento assimétrico dos custos nas empresas. No que 
respeita às consequências dos Sticky Costs são ainda em menor 
número os trabalhos que desenvolvem o tema. Considera-se por 
isso que o estudo das causas e consequências dos sticky costs 
pode representar uma pista relevante de investigação futura.  <
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ou decréscimo) e as implicações na assimetria de custos. (Banker 
e Byzalov, 2013).

Operacionalidade das empresas

As empresas por vezes evitam a demissão de funcionários alta-
mente qualificados para não destruir boas equipas de trabalho, o 
que vai provocar a existência de sticky costs. No entanto, podem, 
desta forma, eliminar posteriores custos de adaptação se a situa-
ção se reverter e se registar um aumento da procura. 

Política social e de recursos humanos das empresas 

Questões de responsabilidade social pode impedir os gestores de 
ajustar os recursos, o que se traduz numa maior assimetria de 
custos (Hartlieb et al. 2019). Os sticky costs podem resultar de 
considerações sociais da empresa, por exemplo, da manutenção 
de trabalhadores deficientes (Malagoli, 1985). No entanto, a dis-
tinção entre a rigidez de custos devido à responsabilidade social e 
a rigidez devido à intenção económica é difícil de fazer (Malagoli 
1985). Algumas empresas podem evitar despedimentos porque 
estes poderiam levar a uma perda de reputação da empresa. Por 
outro lado, em algumas indústrias a existência de benefícios so-
ciais é uma condição essencial para o recrutamento de profissio-
nais qualificados. 

Consequências dos Custos Assimétricos

Maior incerteza na previsão de resultados 

A literatura aponta para lucros mais voláteis em empresas com 
elevados custos assimétricos, o que leva a que haja maiores erros 
na previsão de lucros (Weiss, 2010). Neste contexto, os gestores 
podem abster-se de emitir previsões porque os erros prejudicam a 
sua credibilidade e segurança no emprego (Ciftci e Salama, 2017).

Maior dificuldade na gestão de resultados (Earnings 
Management)

As empresas com menos Sticky Costs apresentam uma prática 
mais frequente de Earnings Management isto porque um nível 
mais reduzido de assimetria permite fazer previsões de resultados 
mais precisas e consequentemente “ajustar” mais facilmente as 
demonstrações financeiras (Malik, 2012).

Maior risco em períodos de instabilidade económica / Risco 
de crédito

A rigidez dos custos pode ser interpretada como um investimen-
to num projeto arriscado (Reimer, 2019). Em particular, quando 
os níveis de atividade caem, os gestores enfrentam o dilema de 
ajustar ou manter recursos em excesso. Como a procura futura 
é incerta, manter recursos não utilizados é arriscado e os ganhos 
serão menores sobretudo em períodos de declínio das vendas. 
Reimer (2019) constatou que a rigidez dos custos aumenta signi-
ficativamente o risco de crédito.

Menor competitividade das empresas 

Em situações de decréscimo da procura as empresas com nível 
elevado de Sticky Costs podem tornar-se menos competitivas.Ter 
um custo unitário mais elevado ao mesmo tempo que a empresa é 
obrigada a manter o preço de venda pode tornar-se numa situação 
insustentável num prazo mais alargado de tempo. 

Dificultades no controlo de gestão 

Para Calleja, Steliaros e Thomas (2006), os Sticky Costs podem 
criar distorções nos sistemas de custeio padrão e nos esquemas 
de compensação. Avaliar o desempenho individual em relação a 
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20tems (Davila and Ditillo, 2016; Speklé et al., 2014). This is crucial 

in organizations whose activity requires individual creativity due 
to numerous uncertain tasks but which, given the complexity and 
interdependence of tasks, require formal controls to ensure coor-
dination. Adler and Chen (2011) define this reality as ‘Large-Scale 
Collaborative Creativity’ (LSCC). For example, films and theatre 
shows require creativity from actors, but they must obey the coor-
dination imposed by stage directors. 

In Portugal, Skowrońska et al. (2018) and Castro and Oliveira 
(2017), the latter on organizations from the audiovisual industry, 
conclude that properly implemented management control is com-
patible with, and indeed contributes to, the success of creative 
processes. In particular, Castro and Oliveira (2017) identify the fig-
ure of the producer as central to the interaction and articulation of 
individuals and objectives of the strongly creative artistic area and 
of the area of management and management control.

Study of the São João National Theatre

Methodology

A case study was carried out at the São João National Theatre 
(Teatro Nacional São João - TNSJ), whose nature implies that crea-
tivity plays a crucial role. Five semi-structured interviews were held 
between February and June 2019 with the Member of the Board 
of Directors in charge of Planning and Management Control, the 
Financial Director, the Artistic Director, the Stage Director and the 
Production Director. The interviews lasted an average of almost 
an hour. TNSJ documents such as its website, annual financial re-
ports and Statutes; applicable legislation; and diverse information 
on TNSJ and on the theatre and generally, the arts sector, were 
analysed. Observations were also made during visits to various 
TNSJ locations in Porto.

Historical background and structure

TNSJ was acquired by the State in 1992 and in 2007 it became 
part of the ‘State-owned commercial sector’ (‘Setor Empresarial 
do Estado’), with a Board of Directors and a Statutory Auditor as 
governing bodies. The organizational structure includes, by law, 
an Artistic Director. He is responsible for drawing up the Annual 
Programme and, after approval by the Board of Directors, for its 
execution, through the coordination of the production, set up and 
exhibition of shows. The Programme includes four areas: TNSJ’s 
own productions, in which creativity has greater relevance; co-pro-
ductions - TNSJ’s partnerships with various institutions; interna-
tional; and educational. 

Management control systems: the levers of control

TNSJ’s management control system is now analysed through Si-
mons’ (1995) framework of interactive, diagnostic, boundary and 
belief systems. 

Interactive control systems

The Artistic Director, responsible for the creative activity, stands 
out in the creative process, starting with the design of the An-
nual Programme, whose “main driver (...) is contemporary life”. 
This design requires numerous interactions. The Artistic Director 
shares a draft with those responsible for the various areas, who 
provide feedback and suggest changes. After several interactions, 
the Artistic Director finalises the Annual Programme, which will 
guide the activities of all individuals.

The Annual Programme absorbs the majority of TNSJ’s annual 
budget (based on 90 % of the reviews from the Contracted Pro-
gramme of Activities, signed every three years with the Portuguese 
State). In the Annual Programme budget, although the Artistic Di-
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Management control and creativity -  
the case of São João National Theatre

Introduction

Management control and creativity may seem contradictory con-
cepts. Some authors see management control as limiting creative 
processes by restricting the freedom of individuals (Amabile, 
1998). However, other authors argue that controls can favour cre-
ative processes, for example, by allowing coordination (Adler and 
Chen, 2011) and by making creative activities more sustainable 
(Davila and Ditillo, 2016). 

This controversy and the decisive role of creativity in performing 
arts organisations have motivated this research. By studying the 
São João National Theatre (Porto, Portugal), the aim is to identi-
fy existing management control mechanisms and their impact on 
creative activity. The remaining paper reviews the literature and 
presents the methodology, empirical analysis and conclusions.

Creativity and management control

Creativity is the generation of new and useful ideas, leading to the 
creation of something new, like a new way of solving a problem, a 
new method or a new object (Amabile, 1998; Busco et al., 2012). 
Creativity is important for all organisations (Amabile, 1998), but 
for some, such as those in the performing arts sector, creativity 
is crucial.

Management control consists of the set of mechanisms that aim to 
lead individuals to decide and act in a way as to achieve organisa-
tional objectives. These mechanisms are either formal (e.g. organ-
izational governance, operational and financial rules, or techniques 
such as budgetary control) or informal (e.g. organisational culture, 
peer pressure and self-control). To conceptualise management 
control systems, this work adopts Simons’ (1995) framework, 
with four levers of control: interactive control systems; diagnostic 
control systems; belief systems; and boundary systems, each lever 
having a different purpose to support strategy implementation. 

Interactive control systems aim to deal with strategic uncertain-
ties, identify threats and opportunities and respond proactively. 
By sharing and discussing emerging information, they aim to pro-
mote dialogue, learning, innovation and strategic change. Diag-
nostic control systems aim to achieve organizational goals in an 
efficient and effective way. It is assumed that by setting goals and 
rewards, each individual will act to try to achieve the established 
goals. Belief systems aim to motivate and commit individuals to 
organization values, mission, vision and overall objectives, and 
to stimulate active pursuit of opportunities. Boundary systems 
identify actions to be avoided. The opposite solution, of indicating 
exactly, through operational procedures and rules, what should 
be done, discourages creativity and initiative. Therefore, indicat-
ing what should not be done frees employees to be creative and 
entrepreneurial - within the defined limits. The effective and joint 
use of the four levers ensures that the benefits of creativity are 
not hindered by control systems, enabling their fruitful coexistence 
(Davila and Ditillo, 2016; Simons, 1995).

The vision of the incompatibility between management control 
and creativity is based on the association of control systems only 
with the imposition of restrictions on employees’ activity, and the 
association of creativity with unrestricted freedom. Reconciling 
both requires careful construction of management control sys-
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Belief systems

The importance of beliefs, typical of highly creative institutions, was 
evident. “Our goals is to produce shows that thrill the public and 
help them to have different visions of the themes that surround us” 
(Artistic Director). The motivation to present quality and diversified 
shows, finding alternatives to setbacks and respecting the budget, 
is identified as a key factor. Everyone is aware that obtaining a cre-
ative output that attracts the audience can only be achieved with 
each one’s effort and dedication. “Sometimes I imagine the scene 
in a certain way, with the actors staging it in a certain way. But dur-
ing the rehearsal, the actors do it differently or suggest something 
different, which changes my vision and makes the scene even more 
interesting!” (Artistic Director). There is an awareness of the need 
for formal limits and control systems, ranging from those imposed 
to coordinate the many resources involved in a theatrical produc-
tion, to those imposed by the budget; this requires creative man-
agement to accommodate the multiple constraints - and to which 
interactive and informal controls contribute strongly.

Boundary systems

Among the existing boundaries or limits (e.g. those imposed by 
the Contracted Programme of Activities and other regulations), the 
budget is a key one. For the Artistic Director, the budget is a control 
that must exist: “We cannot escape the budget!”. He considers that 
it would not make sense not to have a cost limit for each project, 
recognising that the need to choose is not something “bad”. “Choice 
creates dynamics” by demanding a culture of responsibility, and the 
choice process is a driver for a richer creative process, requiring 
each person to seek more efficient alternatives. The Stage Director 
also considers the budget to be fundamental and that cost control 
promotes rigour in the preparation of the shows; and heareas the 
budget sometimes hinders the management of resources, only rare-
ly would greater financial flexibility allow for a better quality show.

Although the Directors of the various areas have their own control 
systems (for example, the mentioned Excel files), and budgetary 
limits are cascaded down the hierarchy (for example, the Stage 
Director cascades his budgetary limit when allocating his budget 
to the leaders of each areas), it has become clear that the primary 
responsibility for controlling the costs of each show lies with the 
Production Director. “The Production Director is responsible for 
controlling the costs of each project” (Board member); “The Pro-
duction Director has an Excel map per show in which she budgets 
and records the actual costs” (Financial Director). The approval 
of each expenditure by the Board of Directors is mostly a formal 
requirement, without strict control, as the indeed de facto respon-
sibility for keeping costs within budget lies with the Production Di-
rector. After approval, this Director records the cost in the control 
Excel file and alerts the leaders of each area if they approach the 
defined limits. There is strong concern that any deviation from the 
budget must be compensated. All deviations are analysed individu-
ally, and as the Financial Director points out, “deviations have to be 
compensated, either within the same project or between projects”. 

In short, as Simons (1995) points out, each of the four levers rep-
resents a different purpose and mechanism that, used together 
and in an articulated way, guides and promotes creativity.

The Production Director’s central role in the management 
control system

The Production Director assumes a leading and, above all, pivotal 
role within the management control system. On one hand, she is 
closely related to creative production. She closely interacts with the 
Artistic Director, from the preparation of the Annual Programme to 
the preparation of each show, and permanently contacts all those 
involved in the creative process, such as the Artistic and Stage 
Directors and those responsible for the different areas, such as 
sets and props. On the other hand, she represents a key element in 
the implementation of formal mechanisms, such as the approval of 
expenses and cost control during the creative process. The indeed 

rector prioritises the four areas mentioned above in the indicated 
order, there is no fixed breakdown at the outset. “Artistic creation 
cannot be quantified in this way”. To produce this budget, interac-
tions with the Production Director are essential, as it is this Direc-
tor that estimates the costs per item for each project. Adjustments 
imply articulation between the two until reaching a final budget, to 
be approved by the Board of Directors.

The production of a show depends crucially on the contributions 
of different areas, with enormous interdependence, typical of 
‘Large-Scale Collaborative Creativity’ (LSCC). Multiple interactions 
are particularly relevant - formal or informal; regular and planned, 
with various frequencies, or emerging. Some examples are now 
provided. Every month, the directors responsible for coordinating 
the projects (Artistic, Production and Stage) have a formal meet-
ing. Every week, the Stage Director meets with the team leaders 
(light, sound, etc.) to analyse the Excel ‘Work Map’ detailing all 
the activities, including times and places of rehearsal, and type 
and quantity of technicians needed at each moment; adjustments 
are jointly defined and are registered on this map, using differ-
ent colours. Finally, there are meetings at any time, beyond the 
regular plans, according to daily needs, as we witnessed during 
the fieldwork. For example, during a phone call, an interviewee 
arranged a meeting during lunch to settle several questions for 
the show being prepared; and in the visits to the TNSJ locations, 
we observed permanent contacts between the teams, with strong 
proximity between hierarchical levels. Frequent informal meetings 
allow resolving issues that cannot wait for the formal, planned and 
regular meetings, enabling timely essential interactions. 

In brief, the Artistic Director coordinates the overall work; the Pro-
duction Director, guided by the Annual Programme, coordinates 
the leaders of the technical areas; and these coordinate the indi-
viduals of their departments - all this, in interactions with different 
types of formality, regularity and frequency. 

Diagnostic control systems

As external controls, there are three key controls. The Contracted 
Programme of Activities (‘Contrato-Programa’) defines objectives 
in multiple areas, and the target for each indicator cannot be less 
ambitious than in the previous Programme. For example, the ob-
jective of National Creations is measured through the number of 
TNSJ’s own creations, with an annual target of four. The other two 
controls are generic for the public sector: the State Budgetary Act 
(‘Orçamento de Estado’) and the Decree of Budgetary Execution 
(‘Decreto-Lei de Execução Orçamental’). In addition, there are fre-
quent reports to the State supervising entities: quarterly account-
ing reports and monthly budgetary reports.

As internal controls, there are operational and financial diagnostic 
systems. In operational terms, for example, the Stage Director’s 
‘Work Map’, mentioned above, aggregates and updates crucial 
operational information from the different areas, allowing a per-
manent diagnosis of the use and needs of resources (a tool also 
used interactively). In financial terms, a system of forms requires 
the person carrying out an expense to record it and indicate its 
justification/purpose and the respective project; this system auto-
matically organises the cost per project and per analytical nature 
(for example, props, scenarios, trips and accommodation). Once 
the expense has been approved and incurred, it will be record-
ed by the Finance Department. Each department adopts its own 
methods for cost control. The Production Director has an Excel file 
with a separate sheet for each show, where she records the actual 
detailed costs of each category, and the Stage Director records, in 
another Excel file, costs with items such as additional technicians 
or equipment rental. Both files include the budgeted amounts and 
the amount still available – an information relevant to boundary 
systems, analysed below.
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momentos diferentes, muitos países e os seus cidadãos entraram 
em confinamento. Esta é uma situação nova para a quase generali-
dade das pessoas. Mas, a história mostra-nos que, com as devidas 
diferenças de contexto e recursos, o estado de pandemia que vive-
mos não é nova. Foram várias as epidemias ao longo dos séculos 
e o seu estudo permite tirar lições para o nosso presente e futuro, 
através da análise do papel da contabilidade, procurando perceber 
as dimensões sociais, económicas e políticas em momentos de 
epidemias. 

Há cerca de um século atrás, mais precisamente entre março/maio 
de 1918 e maio de 1919, Portugal sucumbia a uma epidemia, con-
hecida internacionalmente como “gripe espanhola”, e em Portugal 
por “pneumónica” ou “gripe pneumónica”, a qual causou acima 
de 100.000 mortos (Sobral e Lima, 2018). Esta epidemia afetou o 
mundo e levou a que muitos países adotassem medidas extremas 
de estabelecimento de cordões sanitários e mesmo de quarente-
nas. A sua relevância é expressa por Honigsbaum (2013, p. 235; 
ver também Sobral e Lima, 2018) da seguinte forma: “a pande-
mia de 1918-19 é olhada como pandemia protótipo e o modelo 
de todos os nossos futuros apocalípticos”. O facto é que estudos 
efetuados levam a crer que Portugal terá registada uma das maio-
res taxas de mortalidade na Europa (Sobral e Lima, 2018). Este 
trabalho foca-se na situação portuguesa e mais especificamente 
na situação vivida em Braga e no papel do Hospital de S. Marcos 
da Santa Casa da Misericórdia de Braga24. 

O Hospital de São Marcos foi, desde a sua fundação pelo Arcebis-
po e Senhor de Braga, D. Diogo de Sousa em 1508, uma referên-
cia a nível distrital na área da saúde. Com mais de 500 anos de 
existência, assumiu um papel de grande relevo não só na área da 
saúde, mas também assistencialista. A Administração do Hospital 
de São Marcos inicialmente entregue à Câmara de Braga, passou 
em 1559, por se considerar que a gestão da Câmara não era a 
mais adequada e eficaz, para a Misericórdia de Braga, tendo esta 
administrado o hospital até à sua nacionalização em 1974 (Araújo, 
2015). Este hospital tem uma longa história, no entanto, o período 
de análise centra-se num momento de tempo muito específico, 
1910-1920, em que Portugal se deparava com problemas sociopo-
líticos, preocupações sanitárias, cansaço resultante do período de 
guerra, o que contribuiu para uma grave crise de subsistências e 
para o aumento da precariedade das condições de vida dos portu-
gueses (Araújo, 2015).

Tornou-se imperativo encontrar soluções na área da saúde públi-
ca e melhorar as condições de vida dos portugueses. A par das 
reformas legislativas, foi necessária uma mudança de mentalida-
des, o que ocorreu por toda a Europa. Passa-se a responsabilizar 
o indivíduo pelas suas próprias ações, assumindo a saúde como 
um projeto individual, redefinindo as formas de articulação entre 
o Estado e os indivíduos (Foucault, 1982). Assumir a falta de in-
tervenção divina nas questões de saúde conduz a uma redefinição 
de papéis na sociedade e atribuição de responsabilidades por três 
vértices: Estado, ciência e população (Castro et al., 2009). Ou seja, 
nesta área a governação não poderia ser feita apenas pelo Estado e 
demais instituições privadas especialistas, legislando e aplicando 
os conhecimentos científicos, mas sim cada indivíduo teria de ter 
uma participação ativa nesta mudança consciencializando-se para 
as questões sociais da doença, do corpo, do tratamento e da sua 
responsabilidade pela saúde pública (Castro et al., 2009).

O sucesso da intervenção das autoridades sanitárias, nesse iní-
cio do século XX, marcado pelas inúmeras doenças infetocon-

24 Este trabalho decorre do estudo desenvolvido no âmbito da dissertação 
do Mestrado em Contabilidade por Ana Filipa Pereira, intitulado “A con-
tabilidade e o papel social do Hospital de S. Marcos da Santa Casa da 
Misericórdia de Braga (1910-1920)” (Pereira, 2018).

de facto approval is hers, not that of the Board of Directors; and 
when she approves expenses, she defines an analytical classifi-
cation that allows the financial department to correctly record it.

Therefore, the Production Director assumes a key role, intervening 
directly in creative and financial activities, and intermediating both. 
This reinforces the conclusions of previous studies in creative or-
ganizations, such as Castro and Oliveira (2017).

Conclusions
Control and creativity can coexist in a markedly creative organisa-
tion such as TNSJ, and the articulation of different levers of con-
trol guides and promotes creativity. The figure of the Production 
Director appears as crucial in the articulation between the artistic/
creative area and the financial area, namely with regard to for-
mal controls, and is a key element for management control. The 
Production Director communicates with the creative teams and 
controls the costs of the shows, facilitating the interpretation and 
application of formal controls to the creative area; and communi-
cates the needs and specificities of the creative area in order to be 
understood and addressed by the financial area. This research sup-
ports previous studies on the compatibility between control and 
creativity, particularly within organisations of creative industries, 
contributing to a gradual theoretical generalisation.  <
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apoios não foram suficientes, a preocupação do Provedor da Santa 
Casa da Misericórdia foi crescente, manifestando vivamente e ex-
pondo de forma clara ao governo central a situação precária em 
que a instituição de encontrava. A Misericórdia, através do Hospi-
tal de S. Marcos, vinha a assumir-se como instituição de referência 
em Braga na área da saúde, substituindo o Estado na sua função 
de proteção e responsabilidades de saúde pública. No entanto, e 
vendo que os seus pedidos não eram tidos em consideração, viu-
se obrigada a dar conhecimento de que o subsídio recebido do 
Estado para a construção de um novo hospital teria de ter outro 
fim para fazer face às despesas da Instituição no momento (ver 
Arquivo Distrital de Braga, Fundo Santa Casa da Misericórdia de 
Braga, Livro de actas n.º 40, 14-11-1919).

A Administração centrou a sua ação na atividade hospitalar e tinha 
uma estratégia bem delineada e bem documentada, essencial para 
comprovar a sua importância enquanto instituição de caridade e 
no setor hospitalar. Foi-lhe reconhecido o trabalho desenvolvido 
pela comunidade e pelos poderes públicos, apesar de não irem em 
seu auxílio atempadamente. Documentou todos os seus esforços 
para satisfazer as necessidades dos que mais necessitavam. Num 
cenário de carência de meios financeiros, a estratégia de sobrevi-
vência destas instituições de caridade teve de ser repensada, e a 
Misericórdia adotou outras práticas no processo de prestação de 
contas, como a publicidade das suas atividades e de que forma uti-
lizavam os recursos, podendo ser entendido como agradecimento 
público dos recursos recebidos, e podendo resultar num aumento 
da angariação de donativos e subsídios a receber. 

É em momentos de crise e dificuldades sociais que organizações 
sem fins lucrativos, como foi o caso da Misericórdia e Hospital 
de S. Marcos, que a contabilidade exerce ainda mais o papel de 
legitimadora da atuação destas instituições. No momento atual de 
pandemia global, o papel do Estado, de instituições sem fins lu-
crativos e instituições de solidariedade social, desempenham um 
papel fundamental e complementar. A atuação destas entidades 
será escrutinado e é fundamental que a sua ação seja pautada 
por transparência, rigor contabilístico e accountability. O estudo 
da história da contabilidade pode ajudar a compreender melhor 
a natureza, o papel, utilização e impacto da contabilidade, focan-
do-se em momentos de mudança que permitam compreender e 
tirar “lições” e ilações para o presente e ajudar a preparar o futuro 
(Gomes et al., 2011).  <
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tagiosas com particular destaque para a pneumónica (Almeida, 
2014), em muito dependia da interiorização por cada indivíduo do 
dever ou obrigação em mudar comportamentos visando a melho-
ria da saúde de todos (Castro et al., 2009). Medidas preventivas 
como: interditar águas públicas, impor limpezas, isolar indivíduos 
portadores de doenças contagiosas, desinfeção de instalações e 
pessoas, identificação de grupos de população como focos de 
propagação de doenças, não eram aceites pela maioria da popu-
lação e a sua eficácia era pouco percetível no curto prazo (Alves 
e Carneiro, 2014). 

Num contexto de epidemias múltiplas e recorrentes, surge em 
1918 a pneumónica que se fez sentir em três vagas distintas, sen-
do que a segunda começou por se manifestar em agosto de 1918 
e provocou uma mortalidade elevada em vários pontos do país 
(Sobral et al., 2009). O isolamento era recomendado ainda que se 
reconhecesse que não era de todo eficaz perante a propagação do 
vírus. Recomendava-se de igual modo que não houvesse visitas 
aos doentes, não se cumprimentassem as pessoas com apertos 
de mão ou beijos. Não havia forma de imunizar ou medicamentos 
preventivos, por isso sugeria-se a utilização de águas salgada ou 
água oxigenada diluída para lavar as vias respiratórias, manter a 
higiene interna e externa, ventilar as habitações e apanhar ar livre 
(Sobral et al., 2009). Apesar de todas as medidas adotadas, os ca-
sos de gripe pneumónica eram elevadíssimos e só em novembro 
de 1918 se começa a sentir o decréscimo da epidemia em todo o 
país. A conjuntura do país vai-se refletir na administração da Mise-
ricórdia e do Hospital de S. Marcos. As dificuldades sentidas por 
estas instituições eram muitas e obrigaram a reduzir a admissão 
de doentes neste período e a pedir, recorrentemente, auxílio junto 
do poder central, para conseguir fazer face à crise económica que 
se sentia no país e na instituição.

Durante os últimos anos económicos do período em estudo verifi-
cou-se um grande empenho em registar o máximo de informação 
que comprovasse a necessidade e mostrasse a real situação da 
Misericórdia e Hospital S. Marcos. Eram registados e apresentados 
mapas dos doentes vindos de outros concelhos e dos encargos 
associados a essas admissões, evidenciando máximo controlo e 
rigor na gestão hospitalar. Denota-se maior preocupação no regis-
to em ata destes dados, acrescidos ainda de informação detalhada 
do custo/utente, doentes admitidos do distrito e fora dele, número 
de doentes tratados, número de doentes admitidos, número de 
doentes particulares e média de utentes transitórios. As dificulda-
des sentidas pelo hospital vão-se refletir num decréscimo de doen-
tes vindos de outros concelhos, reflexo das dificuldades sentidas 
pela Misericórdia e Hospital S. Marcos na admissão dos mesmos. 
Em particular, o ano económico de 1918-1919 foi extremamente 
difícil para a Misericórdia e Hospital S. Marcos, verificando-se um 
decréscimo acentuado do número de doentes admitidos, resultado 
dos custos elevados do pós-guerra e de controlo das epidemias, 
nomeadamente da pneumónica. A informação prestada pela admi-
nistração da Misericórdia e Hospital de S. Marcos retratava o agra-
vamento da sua situação económica, vendo reduzido o número de 
utentes e vendo os seus encargos aumentarem, resultando num 
custo médio utente elevadíssimo.

A divulgação da informação financeira e não financeira demonstra 
a forma como eram usados os recursos da Misericórdia e Hospi-
tal S. Marcos, e assume-se assim como instrumento de gestão e 
de angariação de fundos. Esta informação era enviada quer por 
iniciativa da instituição, quer a pedido do Governo Central, para 
as entidades competentes, a fim de justificar o recebimento e a ne-
cessidade de verbas, subsídios e donativos. Foram anos de gestão 
rigorosos marcados pela carestia e elevado preço de alimentos, 
elevado preço das drogas e medicamentos, impactos da I Grande 
Guerra, e pela pneumónica. O Hospital foi contemplado com al-
gumas ajudas financeiras de diferentes entidades. Contudo, estes 
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cual la deberá devolver al comodante. En su regulación son impor-
tantes las siguientes características: 

• Contrato gratuito; ya que, si existiera algún pago a realizar como 
contrapartida por el comodatario al comodante, la operación pa-
saría de ser de simple préstamo.

• El comodante conserva la propiedad del activo prestado, el co-
modatario simplemente tiene derecho a su uso temporal, pero 
no a sus frutos y accesiones.

• En ausencia de pacto concreto sobre el uso a destinar al activo 
transmitido, se atenderá a la costumbre del lugar.

• Si no se pactó su duración, el comodante podrá reclamar la de-
volución del activo prestado a su voluntad.

En lo que se refiere a las obligaciones del comodatario, la más im-
portante es destinar la cosa recibida, al uso para el cual se prestó, 
restituyendo la misma dentro del plazo acordado y en las mismas 
condiciones en que la recibió, junto con todos sus frutos y accesio-
nes. Deberá atender los gastos ordinarios necesarios para su uso 
y conservación, pero no responderá de los deterioros derivados 
de su uso, sin que medie culpa suya. Excepcionalmente, cuando 
no se hubiera pactado expresamente su falta de responsabilidad, 
si el activo recibido lo fue con tasación y se pierde, aunque dicha 
pérdida fuera fortuita, el comodatario satisfará el precio tasado.

El comodante no podrá reclamar la cosa prestada hasta que fina-
lice el período de uso pactado31; no obstante, si antes de finalizar 
el período el comodante tuviere urgente necesidad del bien entre-
gado, podrá reclamar su restitución. Respecto de los gastos ex-
traordinarios causados durante el contrato para la conservación de 
la cosa, siempre que el comodatario lo ponga en su conocimiento 
antes de hacerlos, serán por cuenta del comodante. Finalmente, 
cuando el comodante conociera vicios en el activo prestado y no se 
los hubiere hecho saber al comodatario, responderá de los daños 
que pudiera sufrir por dicha causa.

En el supuesto de contratos referidos a operaciones de comodato 
para su uso conjunto por una pluralidad de comodatarios, todos 
ellos responderán solidariamente de las obligaciones de la opera-
ción.

Situación actual del comodato

Puede pensarse que estos contratos en la actualidad, además 
de nombrarse con una denominación bastante poco corriente32, 
carecen de importancia económica relevante, por tratarse de ele-
mentos de poco valor, con vencimientos cortos, concertado entre 
personas unidas por vínculos de parentesco, amistad, buena ve-
cindad o, sencillamente, compañerismo. Pero para nosotros esta 
visión tan limitada, la consideramos un error, entendiendo que 
estas operaciones pueden llegar a incrementarse en gran medida, 
en razón a que, ni siempre habrán de tener por objeto bienes de 
poco valor, ni sus plazos de vencimiento siempre serán cortos, 
ni los sujetos intervinientes solo habrán de limitarse a un círculo 
restringido y cerrado de personas. Ante esta visión tan restrictiva 
entendemos que, por ejemplo el papel que pueden representar las 
Entidades Sin Fines de Lucro (ESFL), actuando tanto como como-
dantes, como comodatarios, puede tener un futuro muy relevante, 
ya que cabe perfectamente encuadrar estos contratos dentro de las 
denominadas Operaciones gratuitas de financiación que realizan 
estas entidades. 

31 El comodato habrá de ser necesariamente temporal, ya que al no ser un 
negocio transmisivo de la propiedad, la entrega de una cosa cierta de 
forma gratuita y perpetua, podría llegar a plantear problemas de delimi-
tación entre estas operaciones y las donaciones.

32 Dado el poco conocimiento popular del significado de la palabra como-
dato, esta operación suele adoptar la denominación de «cesión gratuita 
de uso temporal» u otra parecida.

Pereira AF (2018). A Contabilidade e o Papel Social do Hospital S. Mar-
cos da Santa Casa da Misericórdia de Braga. Dissertação de Mestrado, 
Universidade do Minho.

Sobral J, Lima M (2018). “A epidemia da pneumónica em Portugal no 
seu tempo histórico”. Ler Historia, 73, 45-66.

Sobral JM, Sousa PS, Lima ML, Castro P (2009). “Perante a pneu-
mónica: a pandemia e as respostas das autoridades de saúde pública e 
dos agentes políticos em Portugal (1918-1919)”. In A Pandemia Esque-
cida: Olhares comparados sobre a pneumónica 1918-1919 (pp. 63-91). 
Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais.

Alejandro Larriba Díaz-Zorita
Presidente de la Comisión de Entidades Sin Fines Lucrativos  
de AECA
Catedrático de Universidad
Experto Contable Acreditado-ECA®

Las operaciones de comodato

El comodato. Concepto general

Según nuestro Diccionario de la Lengua Española, el comodato es 
un «Contrato por el cual se da o recibe prestada una cosa25 de las 
que pueden usarse sin destruirse, con la obligación de restituirla», 
es decir, una operación mediante la cual se transmite alguna cosa 
material para que quien la recibe pueda usarla sin destruirla, asu-
miendo la obligación de su restitución.

Para el derecho romano el comodato26 era un contrato de naturale-
za real27 mediante el cual una persona (comodante) entregaba gra-
tuitamente28 a otra (comodatario) una cosa no fungible para que 
la usara durante cierto tiempo y, pasado el cual, se la devolviese.

Contractualmente el comodatario tenía derecho a usar gratuita-
mente el activo recibido por un tiempo con la obligación de resti-
tuirlo, y no recibía, ni su propiedad ni su posesión –que conserva-
ba el comodante–, sino únicamente su uso29 durante el plazo del 
comodato. La naturaleza y duración del uso quedaban a la voluntad 
de las partes, y en su defecto a la decisión del comodante. Finali-
zada la operación, el comodatario debía restituir al comodante la 
misma cosa recibida en el estado en que la recibió, junto con todos 
sus frutos y accesiones.

Su regulación legal en españa

En nuestro país actualmente se trata de una figura contractual 
prácticamente ignorada, que es regulada por nuestro Código Civil 
(Capítulo I: Del Comodato. Artículos 1.741 a 1.752) en los térmi-
nos que resumimos a continuación.

El comodato viene definido como una modalidad del contrato de 
préstamo, iniciado mediante la entrega sin contraprestación de 
una cosa no fungible30 que realiza una parte (comodante) a otra 
(comodatario) para que la use durante cierto tiempo, pasado el 

25 Usaremos indistintamente las expresiones cosa, activo o bien para re-
ferirnos al objeto transmitido para su uso.

26 Traducción del término latino commodatum, que deriva de commodare 
(prestar).

27 Dado que se perfeccionaba mediante la entrega de la cosa.
28 Si no lo fuera, estaríamos ante un contrato de arrendamiento.
29 Como el comodatario deberá restituir la misma cosa recibida, no puede 

darse en comodato aquello que se consume por su uso.

30 Si se tratara de dinero o de otra cosa fungible el contrato sería de prés-
tamo.
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20En consecuencia, lo que desarrollaremos en los siguientes puntos 

se presupone que alcanza el límite de importancia relativa suficien-
te para su incorporación al proceso de representación contable.

Registro de la operación por parte del comodatario

Atendiendo al plazo de vencimiento del uso cedido, las operaciones 
de comodato pueden analizarse bajo varias perspectivas, según 
que el mismo se establezca por un período de tiempo determina-
do, por períodos de un año prorrogables, o por tiempo indefinido, 
si bien estas dos últimas modalidades contablemente tendrán el 
mismo tratamiento33. 

Inicialmente, cuando el comodato sea por un período de tiempo 
determinado, el comodatario cargará el importe estimado del va-
lor razonable atribuible al derecho de uso que le ha sido cedido, 
a la cuenta 207. Derechos sobre activos cedidos en uso dentro 
del activo inmaterial, tomando como contrapartida una cuenta del 
patrimonio neto, por ejemplo la 139X Ingresos por operaciones 
de comodato.

En los ejercicios posteriores que dure la operación –adoptando 
para ello una base sistemática y racional–, se irá aplicando a su 
finalidad el derecho de uso, incorporando la parte que correspon-
da a la cuenta de gastos que sea más apropiada de acuerdo con 
la naturaleza del activo cedido, reclasificando paralelamente como 
contrapartida al excedente de cada ejercicio el mismo importe, 
desde la cuenta la 139X Ingresos por operaciones de comodato, 
por ejemplo, a la 749X Ingresos del ejercicio por operaciones de 
comodato. 

Cuando el comodato se establezca por períodos de un año prorro-
gables por periodos iguales –o por un tiempo indefinido–, dado 
que el comodante tiene la facultad de determinar su finalización, el 
comodatario no procederá inicialmente a su contabilización como 
activo inmaterial, limitándose simplemente a reconocer cada año 
un gasto por la mejor estimación de su importe de acuerdo con la 
naturaleza del activo cedido, con abono a un ingreso en la cuenta 
de resultados de cada ejercicio, por ejemplo la 749X Ingresos del 
ejercicio por operaciones de comodato. 

Registro de la operación por parte del comodante

El comodante –siempre que no se trate de cesiones a perpetuidad, 
o por un tiempo igual o superior a la vida útil del activo cedido, 
es decir cesiones de uso que no constituyan operaciones de co-
modato–,34 reconocerá inicialmente estas operaciones como gasto 
propio de su actividad por el importe del derecho de uso cedido35, 
con cargo a la cuenta 651 Ayudas no monetarias y abono a la 283 
Cesiones de uso sin contraprestación. 

En ejercicios posteriores, adoptando para ello una base sistemática 
y racional, la cuenta 283 Cesiones de uso sin contraprestación, se 
irá cargando a medida que se consuma el potencial de uso del ac-
tivo cedido, con abono a la cuenta que corresponda del subgrupo 
28 (281 Amortización acumulada del inmovilizado material, o 282 

33 La contabilización que proponemos es acorde con la que establece el 
PGC para ESFL, en su Segunda parte «Normas de registro y valora-
ción», punto 20.ª Subvenciones, donaciones y legados recibidos, apar-
tado 4. Cesiones recibidas de activos no monetarios y de servicios sin 
contraprestación.

34 No será aplicable dado que estas cesiones no constituyen operaciones 
de comodato. Segunda parte Normas de registro y valoración del PGC 
para ESFL, punto 5. Inmovilizado cedido por la entidad sin contrapres-
tación.

35 Recordemos que las ayudas otorgadas en firme por la entidad, aunque 
sean plurienales, se reconocerán como gasto y se contabilizarán en el 
momento en que se apruebe su concesión.

Además, la característica esencial de gratuidad del comodato re-
fuerza la finalizad altruista que es la principal razón de ser de las 
propias ESFL y que convierte esta operación en un instrumento 
adecuado dentro de su actividad, cuya finalidad económico-social 
es la de facilitar la ayuda mutua y recíproca colaboración entre los 
diversos colectivos necesitados de asistencia.

En el sentido anterior apreciamos en el comodato un claro senti-
miento o espíritu de ayuda mutua y generoso desprendimiento, 
que impulsa a procurar satisfacer determinadas necesidades de 
otra persona (comondataria), mediante la cesión gratuita de una 
cosa para que la utilice, debiendo retornarla al comodante una 
vez finalizado su uso. Nuestro vivir cotidiano nos ofrece bastantes 
ejemplos de préstamos del uso de determinadas cosas completa-
mente gratis: un paraguas a un amigo, un coche a un familiar, una 
plaza de aparcamiento a un vecino, etc. Si bien bastantes de estos 
ejemplos no tendrían un contenido económico relevante, muchos 
otros similares nos ponen de manifiesto que se acude a la cesión 
del uso de un bien concreto con más frecuencia de la que suele 
imaginarse, facilitando ayudas a aquellas personas que, en un mo-
mento dado, la necesitan. 

Sobre su representación contable

Tal como venimos desarrollando, una operación de comodato sig-
nifica para el comodatario el derecho de uso de la cosa recibida, 
sin adquirir su propiedad, mientras que para el comodante consti-
tuye la obligación de ceder su uso, pero no su propiedad. Además, 
la cosa transmitida no deberá ser fungible.

En todo caso la cosa transmitida será un activo, es decir, un bien 
capaz de producir beneficios o rendimientos futuros a quien la use. 
Por lo que será un activo intangible para el comodatario que ejerce 
el derecho de uso, pero no la propiedad sobre sus frutos y acce-
siones; y un activo material para el comodante que conserva su 
propiedad, la cual le podrá proporcionar la propiedad de todos los 
frutos y accesiones futuras que produzca la cosa cedida. 

Respecto de los sujetos contables que intervienen, dado que los 
contratos de comodato pueden llegar a tener una gran importancia 
económica, al menos para determinados sujetos contables como 
son las ESFL, enunciaremos algunas ideas sobre su posible con-
tabilización por parte de estas entidades , sin perjuicio de que, si 
fuera el caso, algunos de los puntos que expondremos, salvando 
las naturales distancias, pudieran ser aplicados a su contabiliza-
ción por parte de otros sujetos contables.

Aplicación del Principio de Importancia relativa

Con carácter general se entiende que una información contable 
es fiable cuando se encuentra libre de errores materiales y tiene 
carácter neutral, es decir, cuando sus usuarios puedan confiar en 
que la misma constituye la imagen fiel de lo que pretende describir. 
Para ello es condición necesaria su integridad, la cual se alcanza 
cuando la información contiene, de forma razonablemente comple-
ta, todos los datos que pueden influir en la toma de decisiones, sin 
omitir ninguna información que pudiera ser significativa.

Pero igual que en el lenguaje común decimos que «aquellas co-
sas que carecen de importancia, no merece la pena tenerlas en 
cuenta», tampoco requieren atención contable todos los hechos 
acecidos cuando son nimios. En estos casos, el Principio de Im-
portancia Relativa admite que no sean aplicados de forma estricta 
algunos de los principios y criterios contables, siempre que la in-
cidencia de su omisión en el conjunto de la información, tanto en 
términos cuantitativos como cualitativos, sea escasamente signifi-
cativa y, en consecuencia, su eliminación no altere la expresión de 
la imagen fiel que se persigue. 
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quando comparado com pandemias anteriores como, por exem-
plo, a gripe espanhola (Baker et al., 2020). 

Os mercados de capitais refletem o efeito negativo da COVID-19 na 
economia. Existe evidência de que há uma diminuição significativa 
dos retornos das ações à medida em que o número de casos con-
firmados a nível mundial aumenta (Ashraf, 2020; Al-Awadhi et al., 
2020). Existe também evidência de que as restrições sociais im-
postas pelos governos aumentaram significativamente a volatilida-
de do mercado de ações (Zaremba et al., 2020; Baker et al., 2020) 
e que o efeito adverso do COVID-19 nos mercados de capitais é 
maior nos países emergentes e nas pequenas empresas (Harjoto 
et al., 2020).

As medidas de saúde pública impostas pelos governos para conter 
a disseminação da COVID-19 estão a ter um efeito significativo na 
posição financeira e no desempenho de muitas empresas. As inter-
rupções súbitas e maciças nos fluxos de pessoas, bens e serviços 
conduzem à diminuição da produção e das vendas (ou prestação 
de serviços) de algumas empresas e, consequentemente, à dimi-
nuição da Margem bruta, do EBITDA e do EBIT. A COVID-19 tem 
tido também como consequência uma diminuição do valor recupe-
rável de alguns ativos (imparidades), o que também contribui para 
uma diminuição dos EBIT. 

Nos pontos seguintes apresenta-se uma reflexão e alguma evidên-
cia sobre o efeito da COVID-19 na posição financeira e no desem-
penho das empresas salientando-se, em particular, a diminuição 
do rédito proveniente das vendas e serviços prestados e o reco-
nhecimento de perdas por imparidade.

A COVID-19 e a diminuição do rédito proveniente  
das vendas e serviços prestados

A COVID-19 e as medidas de saúde pública tomadas pelos gover-
nos traduziram-se numa diminuição significativa do consumo e, 
consequentemente, no rédito proveniente das vendas e dos ser-
viços prestados pelas empresas. Há alguns sectores de atividade 
que foram especialmente afetados pelas medidas de restrição à 
interação social e à mobilidade das pessoas, nomeadamente os 
sectores ligados a serviços de transporte e de turismo.

Por exemplo, o rédito do grupo Air France-KLM no 1º semestre de 
2020 foi inferior em cerca de 50 % ao rédito do período homólogo 
de 2019 (6,201 versus 12,963 milhões de euros) e o EBITDA redu-
ziu de 1,610 para -840 milhões de euros36.  

O rédito do grupo Melia Hotels no 1º semestre de 2020 foi infe-
rior em cerca de 60 % ao rédito do período homólogo de 2019 
(319,151 versus 869,298 milhares de euros) e o EBITDA reduziu 
de 226,697 para -71,301 milhares de euros37.  

Contudo, há outros sectores de atividade que também foram sig-
nificativamente prejudicados pela COVID-19 e respetivas medidas 
de saúde pública, nomeadamente os sectores de produção e/ou 
venda de produtos de luxo. O confinamento, associado à da perda 
de rendimento das famílias e/ou à incerteza sobre os rendimentos 
futuros das pessoas podem justificar uma quebra na procura des-
tes produtos.

Por exemplo, o rédito da Prada no 1º semestre de 2020 foi inferior 
em cerca de 45 % ao rédito do período homólogo de 2019 (938 
versus 1,570 milhões de euros) e o EBIT reduziu de 150 para –196 
milhões de euros38. Contudo, esta empresa refere, no seu relatório 

36 Informação disponível em www.airfranceklm.com/en/finance/publications/ 
results.

37 Informação disponível em hwww.meliahotelsinternational.com/en/ 
shareholders-investors/financial-information/periodic-public-
information-ipp.

38 Informação disponível em www.pradagroup.com/en/investors/investor- 
relations/results-presentations.html.

Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias), según 
sea la naturaleza del bien cedido.

En ningún caso se reducirá el importe reconocido como gasto de la 
cuenta que, dentro del activo material, incorpore el bien cuyo uso 
se cede, toda vez que no se transmite su propiedad y el comodante 
seguirá teniendo el pleno derecho a sus frutos y accesiones duran-
te todo el período que dure la operación.

Conclusiones

Como conclusiones más importantes, extraídas de los puntos an-
teriores, resumimos las siguientes:

• Los comodatos son operaciones gratuitas de financiación en las 
que una persona –comodante– entrega gratuitamente a otra –
comodatario– un bien no fungible para que lo use durante cierto 
periodo de tiempo, pasado el cual, se lo habrá de devolver.

• El comodatario adquiere el derecho a usar la cosa que le trans-
mite el comodante, pero no su propiedad; por su parte el como-
dante, que no pierde su propiedad, tiene el derecho a recibir los 
eventuales frutos o accesiones del activo transmitido.

• Las ESFL pueden actuar en las estas operaciones, tanto como 
comodatarias –recibiendo el derecho al uso de un bien con la 
obligación de devolverlo, pero no sus posibles frutos o acce-
siones– como comodantes, cediendo el uso de una cosa a un 
comodatario sin perder su propiedad, pero sin ceder sus frutos 
o accesiones. 

En resumen, la operación de comodato, que tiene sus orígenes en 
la más remota antigüedad, y que prácticamente se encuentra en 
desuso en nuestros días, es probable que pueda tener una mayor 
utilización futura como operación gratuita de financiación dentro 
de las actividades propias de las ESFL.  <

Isabel Lourenço
Instituto Universitário de Lisboa

Sandro Santos
Instituto Universitário de Lisboa

O efeito da COVID-19 na posição 
financeira o no desempenho  
das empresas

Introdução

A COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo tipo de 
coronavírus SARS-CoV-2 que foi descoberto pela primeira vez em 
Wuhan, China, em dezembro de 2019, e que se espalhou rapida-
mente por todo o mundo. As respostas de cada país a este pro-
blema de saúde pública não têm precedentes. Os governos toma-
ram medidas de emergência como bloqueios parciais ou totais à 
interação social, para limitar o contágio do COVID-19, o que teve 
um efeito adverso significativo na atividade económica em todo o 
mundo. 

A estrutura da economia atual, com um volume muito significativo 
de viagens internacionais, apoiando os sectores de turismo e faci-
litando as atividades comerciais, uma forte dependência de cadeias 
de abastecimento geograficamente diversificadas, impulsionada 
por décadas de queda nos custos de transporte e de comunicação, 
e um papel predominante do sector de serviços, que geralmente 
envolvem interações em estreita proximidade física, são factores 
que explicam o efeito tão significativo da COVID-19 na economia, 
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avalie se a COVID-19 se materializou em algum indicador (como a 
redução significativas das vendas) de que os seus ativos possam 
estar sujeitos a perdas por imparidade. Em caso positivo, a enti-
dade deve realizar testes de imparidade comparando o seu valor 
contabilístico com o seu valor recuperável dos ativos. Se o valor 
recuperável for inferior ao valor contabilístico, a empresa reconhe-
ce uma perda por imparidade dos ativos fixos tangíveis.

Para entidades cuja atividade requer presença física para operarem 
(retalho, hotelaria, etc) a situação da pandemia veio criar um sério 
problema no que concerne ao tratamento de ativos sob direito de 
uso decorrente de contratos de locação.

O confinamento, o distanciamento social e os requisitos de lim-
peza reduziram significativamente as capacidades operacionais de 
muitos locais, com alguns agora tendo que operar em capacidade 
abaixo do ideal em comparação com sua situação pré-COVID-19. 
Por exemplo, os grande grupos de retalho como a “Prada SPA” 
viram o seu volume de vendas fortemente impactado em conse-
quência do encerramento das suas lojas (em abril 70 % das lojas 
da Prada encontravam-se encerradas em virtude da pandemia). 
Embora as concessões de renda dadas aos locatários tenham aju-
dado operacionalmente, por se tratarem de ajudas de curto prazo, 
não se espera que as mesmas alterem a essência dos contratos de 
locação - para efeitos de simplificação, o IASB emitiu um entendi-
mento prático específico em que as concessões de renda no âmbi-
to da COVID-19 não são enquadradas no âmbito das modificações 
dos contratos de locação.

Não havendo uma modificação aos termos do contrato de locação 
e consequentemente aos fluxos de caixa futuros, as entidades de-
vem avaliar se o direito de uso do ativo será afetado.  A imparidade 
representará essencialmente a diferença entre as entradas de caixa 
futuras esperadas e as saídas de caixa associadas ao contrato de 
locação. Essa redução no valor recuperável é reconhecida imedia-
tamente nos resultados, podendo deteriorar ainda mais a posição 
financeira da entidade.

Outros ativos que podem estar sujeitos ao reconhecimento de per-
das por imparidade na sequência da COVID-19 são os ativos finan-
ceiros com componente de risco de crédito, como são as dívidas 
de clientes e os títulos de dívida pública ou privada.

Desde o início do surto, com a desaceleração económica, quebra 
na procura e no investimento e o aumento do desemprego, o ris-
co de crédito e de incumprimento aumentou significativamente. O 
risco de crédito/incumprimento é um problema transversal a todos 
os setores. Não se trata apenas de um problema da banca.

Se é verdade que a COVID-19 poderá afetar a capacidade de em-
presas e famílias de cumprir com as suas obrigações (dívidas co-
merciais, pessoais e créditos bancários), não é menos verdade que 
a COVID-19 poderá expor empresas e famílias ao impacto econó-
mico de determinados setores com maior risco, assim influencian-
do também a sua capacidade económica e financeira. 

A recomendação42 da IFRS Foundation neste âmbito é de que as 
entidades deverão desenvolver estimativas com base nas melho-
res informações disponíveis sobre eventos passados, condições 
atuais e previsões das condições econômicas. Ao avaliar as con-
dições de previsão, deverão levar em consideração os efeitos da 
covid-19 e as medidas significativas de apoio governamental que 
estão sendo tomadas. No entanto, é de notar o reforço da ideia de 
que eventuais pedidos de moratória para pagamento de créditos 
por si só, não deverão ser entendidos como indícios de risco de 

42 Disponível em https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/supporting-
implementation/ifrs-9/ifrs-9-ecl-and-coronavirus.pdf?la=en.

do 1º semestre de 2020, que no final de junho 85 % da sua rede de 
lojas já estava operacional e com uma forte tendência de vendas 
aos consumidores locais, particularmente na Ásia.

O rédito da Audi no 1º semestre de 2020 foi inferior em cerca de 
30  % ao rédito do período homólogo de 2019 (20,476 versus 
28,761 milhões de euros) e o EBIT reduziu de 2,300 para –750 mi-
lhões de euros39. Contudo, esta empresa refere, no seu relatório do 
1º semestre de 2020, que espera que os mercados de automóveis 
de passageiros recuperem no segundo semestre do ano, com um 
impacto positivo no seu EBIT.

Assim, contrariamente ao que se pode esperar para as empresas 
do sector dos transportes e do turismo, cuja recuperação da crise 
pode ser longa, no caso das empresas de produção e venda de 
produtos supérfluos ou produtos de luxo existe a expectativa de 
que a recuperação seja mais rápida.

Contudo, nem todos os sectores de atividade foram severamente 
afetados pela COVID-19. As empresas que produzem e/ou vendem 
bens ou serviços essenciais como, por exemplo, empresas farma-
cêuticas ou empresas que prestam serviços de saúde, ou até mes-
mo supermercados, são empresas que se espera que mantenham 
um desempenho positivo, apesar da crise gerada pela pandemia. 
Por exemplo, o rédito e o EBIT da farmacêutica La Roche e da 
empresa de serviços de saúde Frenesius no 1º semestre de 2020 
é sensivelmente idêntico ao do período homólogo de 201940. O 
grupo de supermercados Casino também manteve um rédito sen-
sivelmente idêntico ao ano anterior41.

A COVID-19 e a imparidade de ativos

As normas de contabilidade aplicadas pelas empresas com títu-
los admitidos à cotação num mercado regulamentado da União 
Europeia –as IFRS– exigem que as empresas reconheçam perdas 
por imparidade dos ativos que, na data do Balanço, têm um valor 
recuperável inferior ao valor contabilístico. No atual contexto de 
pandemia, caracterizado por uma quebra generalizada da procura 
de bens e de serviços, é expectável que as empresas tenham ativos 
cujo valor contabilístico possa não ser totalmente recuperado no 
futuro.  

Um destes ativos são os inventários que, devem ser mensurados 
pelo custo, ou pelo valor realizável líquido se este for inferior. As 
empresas que produzem e/ou vendem produtos sujeitos a mudan-
ças na procura dos consumidores e das tendências da moda po-
dem ter que reconhecer perdas por imparidade de inventários na 
sequência da COVID-19. Por exemplo, a Burberry reconheceu, no 
final de março de 2020, perdas por imparidade de inventários no 
valor de 64,3 milhões de euros, passando o total das perdas por 
imparidade de inventários a representar 27,3 % do valor bruto dos 
inventários (era 16,5 % no ano anterior). Devido ao impacto da 
COVID-19, ao encerramento de muitas lojas em todo o mundo e à 
acumulação de inventários, a administração reavaliou os seus pla-
nos para o uso de inventários nos próximos 12 meses e reconhe-
ceu novas perdas por imparidade que se referem a coleções atuais 
e recentes que, em circunstâncias mais normais, seria esperado 
que se vendessem com perdas limitadas.

Outros ativos que podem estar sujeitos ao reconhecimento de per-
das por imparidade na sequência da COVID-19 são os ativos fixos 
tangíveis. As IFRS exigem que uma entidade avalie em cada data 
de relato se há alguma indicação de que um ativo fixo tangível 
possa estar com imparidade. A COVID-19 não é, por si só, um 

39 Informação disponível em www.audi.com/en/company/investor- 
relations/reports-and-key-figures/interim-reports.html.

40 Informação disponíveel em www.roche.com/investors/downloads.htm 
e em www.fresenius.com/financial-reports.

41 Inromação disponível em www.groupe-casino.fr/en/investors/financials- 
informations/.
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micas, que sin duda están generando consecuencias sociales muy 
indeseables, y nos plantean también la necesidad de reflexionar 
sobre el impacto de nuestras actividades sobre el medioambiente 
y de los cambios medioambientales sobre la misma salud pública 
y la calidad de vida de los ciudadanos, así como sobre el gobierno 
de las entidades (Environmental, Social and Governance, ESG). 
Todo ello está siendo abordado desde instancias internacionales 
diversas, como es el caso de Naciones Unidas (NU), al establecer 
los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dentro 
de la denominada Agenda 2030.

La profundidad y amplitud de las consecuencias derivadas de la 
pandemia han dado origen a multitud de análisis y comentarios so-
bre las mismas en los diferentes ámbitos de actividad de nuestros 
países. Por esta razón, al solicitarme AECA la elaboración de un 
artículo corto para el número monográfico la Revista editado con 
motivo del Encuentro de Guarda, he estimado que podría resultar 
de alguna utilidad realizar algunos comentarios acerca de las con-
secuencias de la COVID-19 para los sistemas de información del 
sector público, durante y después del desarrollo de la pandemia.

Desde hace algunos años, organizaciones profesionales como 
la Federación Internacional de Contadores (IFAC) e instituciones 
como NU y la Unión Europea (UE) están trabajando para ampliar el 
alcance de la información proporcionada por empresas y entes pú-
blicos, con el fin de que la información a reportar por los agentes 
sociales, económicos y políticos no sea exclusivamente financiera, 
sino que se presente también información no financiera y ambas 
se articulen en sistemas de información integrados, para lo cual 
resultan especialmente significativos los pronunciamientos de la 
Global Reporting Iniciative (GRI) y del International Integrated Re-
porting Council (IIRC), con el apoyo del Banco Mundial (BM).

Importancia de la transparencia informativa  
en escenarios de crisis: adoptar decisiones razonables  
y mejorar la rendición de cuentas

Parece pues ineludible la introducción de cambios en la informa-
ción contable pública, los cuales se están llevando a cabo de acuer-
do unas ideas centrales que definen las nuevas tendencias a seguir 
en las reformas. Entre esas tendencias, cabe resaltar el mayor énfa-
sis en los outputs y resultados, frente a la orientación casi exclusiva 
hacia la administración de los inputs y el control del fraude; el paso 
de una administración burocrática a sistemas orientados hacia el 
buen gobierno de las organizaciones; y la ampliación y coordina-
ción de los sistemas de información financiera, aproximando y con-
ciliando las cifras de información presupuestaria con la información 
financiera acorde con los Principios Contables Generalmente Acep-
tados (GAAP) y con la información agregada de las economías (los 
tres pilares de la información financiera de los gobiernos).

Las exigencias planteadas por la reforma de la gestión pública ne-
cesitan respuestas que contemplen, como aspectos significativos, 
la transparencia y oportunidad de los informes, generados y difun-
didos de acuerdo con las nuevas tecnologías digitales y fácilmente 
accesibles; armonización internacional de las normas reguladoras 
de la presentación de información de las entidades públicas, una 
contabilidad de gestión que proporcione los costes de los servi-
cios e indicadores de desempeño; un nuevo concepto y alcance la 
rendición de cuentas; una adecuada definición de la relación entre 
las cifras ofrecidas por los presupuestos, la información financie-
ra microeconómica y las estadísticas agregadas de las finanzas 
públicas; finalmente, un sistema integrado de información, com-
prensivo de los aspectos financieros y no financieros, útil para una 
auténtica gestión integrada de los recursos y las políticas públicas.

Con motivo de la aparición de la COVID-19 han cobrado fuerza las 
reflexiones acerca de la incidencia del deterioro medioambiental 
sobre el surgimiento y difusión de epidemias, así como el aumento 
exponencial del riesgo derivado de déficits socioeconómicos por 

incumprimento e consequentemente “não deverão” levar a um re-
forço das imparidades sobre ativos de crédito43.

A divulgação de informação quantitativa e qualitativa relativamente 
à exposição a risco de crédito e a perdas de crédito esperadas é 
fundamental, nomeadamente de que forma a gestão de risco de 
crédito foi afetada, de que forma o portfolio de crédito foi afetado, 
de que forma o risco de concentração foi afetado e de que forma o 
modelo de perdas esperado foi afetado.

Conclusão

A pandemia COVID-19 é um acontecimento sem precedentes na 
história recente, que terá efeitos significativos em muitas empre-
sas em todo o mundo por um período de tempo indeterminado. 
Poderá levar à reconsideração da posição estratégica de muitos 
negócios e seus modelos de negócios. Garantir o acesso a capital, 
património líquido e dívida suficiente é crucial para manter e forta-
lecer a posição de mercado nesse ambiente.

Neste contexto, é do próprio interesse vital das empresas forne-
cer informações suficientes e relevantes para seus acionistas e 
outros usuários de informações financeiras. Informações claras 
e transparentes sobre os efeitos generalizados, como a adminis-
tração está a responder a este grande desafio e sua consideração 
e suposições com relação às incertezas no futuro próximo são 
fundamentais.  <
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Retos para los sistemas de información 
del sector público tras la COVID-19

Introducción

Los últimos meses estamos asistiendo al impacto de la pandemia 
generada por la COVID-19, en unas condiciones que nos hacen 
recordar con temor lo que hemos leído en los libros de Historia 
acerca de las grandes pestes medievales, como lecciones a tomar 
en consideración para evitar mayores males. Sin duda, la pande-
mia ha cambiado muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, y en 
especial, aparte de los aspectos sanitarios, estamos comprobando 
la gravedad de los efectos en el ámbito de las actividades econó-

43 Disponível em https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/
letterstobanks/shared/pdf/2020/ssm.2020_letter_IFRS_9_in_the_
context_of_the_coronavirus_COVID-19_pandemic.en.pdf.
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20Management Accountants (CIMA) sobre Información Integrada en 

el sector público; y finalmente, en 2016 el IIRC y el Chartered Ins-
titute of Public Finance & Accounting (CIPFA), publican el informe 
“Integrated thinking and reporting. Focusing on value creation in 
the public sector”, que presenta claramente todos los retos, etapas 
y elementos para la implantación de este modelo holístico de sis-
tema de información integrado.

En el sector público español, la incorporación de información no 
financiera a los reportes viene ya realizándose de forma diversa, 
como es el caso de los indicadores de gestión, la presupuestación 
por objetivos, las cuentas satélite, o las cartas de servicios. Sin 
embargo, su aplicación sistemática y con un enfoque integrado 
y global precisa todavía de un impulso significativo, puesto que, 
aun cuando se viene aplicando por las empresas públicas y existen 
otras experiencias piloto, como es el caso de las universidades, lo 
cierto es que en el ámbito de las entidades administrativas es nece-
sario un impulso que facilite la elaboración y presentación de infor-
mación no financiera de carácter medioambiental, social y sobre el 
buen gobierno (ESG). Las circunstancias actuales probablemente 
puedan favorecer el desarrollo de este tipo de reportes, si se sabe 
aprovechar el estado de ánimo y las evidencias que la pandemia 
han puesto de manifiesto.

A modo de conclusión

La pandemia COVID19 que estamos padeciendo a nivel mundial ha 
tenido y sigue teniendo un alto coste en términos de vidas huma-
nas y sufrimiento económico y social. Su aparición y el análisis de 
sus causas nos sitúa sin embargo ante la necesidad de profundizar 
en sus causas, relacionadas con aspectos de índole diversa, y la 
forma de mejorar nuestra preparación para hacer frente a grandes 
catástrofes como la presente, relacionada sin duda con circunstan-
cias económicas, sociales y medioambientales sobre las que nece-
sitamos disponer de información y difundirla de forma adecuada.

Así, un aspecto fundamental de esta experiencia incide en la nece-
sidad de transparencia y de difundir información de índole diversa, 
no solamente financiera, tan pronto se encuentre disponible, de 
forma clara y sistemática.

Esto nos hace pensar que, al igual que cabe esperar una coopera-
ción internacional en materia de investigación médica y farmacéu-
tica, se desarrollen proyectos internacionales conjuntos en materia 
de armonización de la información relevante que se pueda elaborar 
y transmitir en términos homogéneos y accesibles.

Es cierto que la tarea no es fácil y no permite improvisaciones, 
pero en modo alguno se trata de una quimera o una extravagancia. 
En tal sentido, resulta esperanzador analizar los esfuerzos que se 
están llevando a cabo por las grandes instituciones y organizacio-
nes profesionales, en el análisis de los efectos presupuestarios, 
financieros, contables de auditoría de la COVID19 en las entidades 
públicas. En tal sentido, podemos resaltar los trabajos efectuados 
al respecto por los expertos de instituciones como el Banco Mun-
dial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial de la 
Salud, Unión Europea; de organizaciones profesionales como el 
IPSASB, GRI y el International Auditing and Assurance Standards 
Board (IAASB); y grandes firmas profesionales como Grant Thorn-
ton, EY y PWC.

Desde AECA, los trabajos de Comisiones como las de Responsa-
bilidad Social Corporativa, Nuevas Tecnologías y Sector Público 
están abordando desde hace años las consecuencias de los nue-
vos retos comentados en este artículo y se han publicado diver-
sos Documentos al respecto. Sin duda, la experiencia que en los 
momentos actuales estamos viviendo servirá para impulsar estos 
esfuerzos y enriquecer sus análisis.  <

pobreza y desigualdad social, inadecuado equipamiento y factores 
de carácter educativo y cultural. El deterioro de estos escenarios 
facilita la aparición y expansión de epidemias y el deterioro de la 
calidad de vida en todo el planeta. En tal sentido, resultan muy ilus-
trativos los comentarios efectuados por la Comisión Europea en el 
prólogo al documento “Consultation on the Renewed Sustainable 
Finance Strategy”, de abril de 2020, cuando se señala que el brote 
de COVID-19 muestra la necesidad de fortalecer la sostenibilidad y 
la capacidad de recuperación de nuestras sociedades y las formas 
en que funcionan nuestras economías, con vistas a minimizar el 
riesgo de emergencias similares en el futuro, que tienen más pro-
babilidades de ocurrir a medida que se intensifican los impactos 
climáticos y medioambientales.

En las circunstancias señaladas, la transparencia informativa de las 
entidades públicas es sin duda una pieza fundamental para garan-
tizar una rendición de cuentas que tenga en cuenta la diversidad 
de aspectos a reportar, mucho más allá de los estrictamente finan-
cieros, permitiendo con ello decisiones mejor fundamentadas de 
los stakeholders y una adecuada toma de conciencia de políticos, 
gestores públicos y privados y ciudadanos en general, hacia com-
portamientos más responsables y sostenibles.

Escenarios tras la pandemia: ¿profundizar  
en la globalización o crear barreras?

Una de las predicciones más extendidas en estos meses de incer-
tidumbre por la pandemia COVID-19 es que se verá reducida la 
globalización en nuestras sociedades. Es cierto que en los últimos 
tiempos hemos podido percibir movimientos y tendencias aisla-
cionistas, y no precisamente emprendidos por países irrelevantes, 
ya que potencias como Estados Unidos o Gran Bretaña han pro-
tagonizado actuaciones como el abandono de la OMS y el Brexit, 
de consecuencias indudablemente negativas para la internaciona-
lización y el carácter global del orden mundial y no precisamente 
beneficiosas para la cooperación y la solidaridad entre naciones.

No obstante, por otra parte, se observan acciones e iniciativas 
encaminadas a la incorporación de aspectos medioambientales 
y de responsabilidad social en ámbitos internacionales, como los 
citados ODS de UN o la Comunicación de la Comisión sobre un 
European Green Deal del 11 de diciembre de 2019 que la Comisión 
adoptó sobre un European Green Deal y su propuesta, en marzo 
de 2020, de una Ley del Clima que haga obligatorio el objetivo de 
neutralidad climática para la UE en 2050.

Con una perspectiva optimista, podemos pensar que, al igual que 
la modernización de Contabilidad Financiera Pública se ha llevado 
a cabo a partir del modelo de Contabilidad Empresarial, el enfoque 
holístico de la información en las entidades públicas seguirá los 
criterios y pautas de la Información Integrada de las empresas, 
con énfasis en la responsabilidad social y el impacto medioam-
biental de las políticas públicas. Así, en el presente siglo, la se-
gunda década ha resultado especialmente fructífera en cuanto a la 
aparición de iniciativas innovadoras conducentes a la elaboración 
y presentación de Información Integrada de las entidades públicas, 
siguiendo el camino iniciado al respecto en el sector empresarial. 
En tal sentido, resulta significativo el reconocimiento de la incor-
poración de información no financiera en los informes de carác-
ter general de los entes gubernamentales en el Marco Conceptual 
aprobado en 2014 por el International Public Sector Accounting 
Standards Board (IPSASB) y la implementación de proyectos de 
carácter holístico por parte de organizaciones profesionales, con 
el apoyo en algunos casos del Banco Mundial. Ejemplos signifi-
cativos de estos esfuerzos son la constitución en 2011 del Sus-
tainability Accounting Standards Board (SASB), reestructurado en 
2017 con la creación de la Fundación SASB; la publicación en 2013 
por el IIRC del Marco Internacional para la Información Integrada; 
el memorándum publicado en 2015 por el Chartered Institute of 
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o propósito de servir múltiplos e distintos interesses, as atuações 
sobre essa informação, legais ou fraudulentas, tendem a privilegiar 
em cada momento os interesses (incentivos) que se afiguram mais 
pertinentes para o proprietário-gestor (Moreira, 2006 e Dechow 
et al., 1995).  

Enquadramento teórico e hipótese de investigação

A generalidade da literatura discute a adulteração da informação 
financeira em contexto de legalidade (e.g. Healy e Wahlen, 1999; 
Schipper, 1989), i.e. considerando que as empresas não violam 
as normas contabilísticas e ou fiscais. Porém, independentemente 
de ser dentro ou fora da legalidade, os efeitos práticos sobre a 
informação financeira tendem a ser semelhantes, aumentando ou 
reduzindo artificialmente o resultado, afetando de idêntico modo a 
tomada de decisões pelos “stakeholders”. Por tal motivo, e pese o 
facto de a situação em estudo ser, sem margem de dúvida, de na-
tureza fraudulenta, o enquadramento teórico é proposto sob uma 
perspetiva genérica que não apresenta especial preocupação em 
classificar quanto à legalidade as atuações das empresas.   

É vasta a literatura que discute os incentivos ou motivações que 
levam as empresas a adulterar a informação financeira (e.g. Healy 
e Wahlen, 1999). Para um contexto como o que está subjacente 
ao presente estudo há dois incentivos que preponderam: um que 
se denominará incentivo-financiamento, que força as empresas 
a evitar desiludir os seus financiadores (bancos) e será tão mais 
forte quanto maior for a sua dependência face ao financiamento 
bancário (Moreira, 2006); o outro, o incentivo-fiscal, associado à 
minimização do IRC a pagar, que pressiona no sentido de reduções 
do resultado do período para reduzir esse imposto. Estes incenti-
vos afetam o resultado em sentidos opostos, o que leva a que a 
empresa, em cada momento, tenda a procurar um equilíbrio que 
privilegia a redução do imposto (e do resultado) quando a depen-
dência por financiamento é reduzida; que privilegia atuações para 
a obtenção de resultados mais elevados quando tal dependência é 
maior (Moreira, 2006).

A discrepância entre os inventários reais e os inventários contabi-
lísticos (sobreavaliados) tende a estar ligada a um incentivo-finan-
ciamento destinado a melhorar o resultado do período, podendo 
ocorrer um dos seguintes cenários: i) o resultado é ajustado em 
alta, através da sobreavaliação dos inventários, para criar condi-
ções de financiamento num contexto de conjuntura económica 
desfavorável (e.g. período de intervenção da “troika”); ii) também 
prepondera aquele incentivo, mas agora a sobreavaliação é deter-
minada pela necessidade de ofuscar no resultado do período o 
impacto de situações de subfaturação das vendas. 

Qualquer que seja o cenário, a verificar-se uma atuação destas nos 
anos anteriores a 2014, os inventários deverão ter sido contabilis-
ticamente ajustados em baixa neste ano, para os repor ao seu real 
nível, com impacto negativo sobre o resultado. Relativizando este 
pelos recursos necessários para o obter, o mesmo tipo de evolu-
ção é esperado para a rendibilidade. Neste contexto, a hipótese de 
investigação do presente estudo é a seguinte: 

H1: As empresas com contas não certificadas e que não pos-
suem sistema de inventário permanente verificaram re-
dução da respetiva rendibilidade no ano 2014.

Metodologia, técnica de análise e amostra

Modelo da análise

O teste da hipótese de investigação é efetuado com recurso a um 
modelo de regressão linear múltiplo, estimado pelo método de mí-
nimos quadrados ordinários:

RENTi,t = β0 + β1logATi,t + β2TCVNDi,t + β3RENTi,t-1  
+ β4INVi,t  + ui,t

José António C. Moreira
Universidade do Porto

Stefaniya Durnovtseva
Universidade do Porto

Atuações fraudulentas sobre  
os resultados: evidência a partir  
da comunicação dos inventários

Introdução

Como medida de combate à fraude e evasão fiscal, o Orçamento de 
Estado Português de 2015 impôs às empresas com contabilidade 
organizada e volume de negócios superior a 100.000 € a obriga-
toriedade de comunicarem anualmente à Autoridade Tributária e 
Aduaneira (AT) o volume de inventários em final de período. 

Esta medida do Governo parecia responder ao que se ouvia di-
zer sobre comportamentos das empresas destinados a reduzirem 
fraudulentamente o pagamento de impostos, através da adultera-
ção da respetiva informação financeira. Ouvia-se dizer. No entanto, 
não havia suficiente evidência científica que permitisse sustentar 
essas insinuações, sendo muito escassos os estudos sobre a frau-
de fiscal em Portugal e o modo como é operacionalizada.  

Neste contexto, aproveitando a janela de oportunidade que foi a 
dita obrigatoriedade declarativa, o presente trabalho contribui para 
alargar a compreensão do fenómeno da fraude contabilístico-fis-
cal. O seu objetivo é analisar, indiretamente, a partir do impacto 
que a entrada em vigor dessa obrigação teve nos resultados de 
2014, se as empresas verificaram no passado comportamentos 
defraudadores. Toma-se por base uma amostra de microenti-
dades, potencialmente as que têm maior liberdade de ação para 
adotarem tal tipo de comportamentos, dado não serem obrigadas 
à certificação de contas, nem à utilização de um sistema de inven-
tário permanente. 

A análise tem por base um modelo de regressão linear explicati-
vo da rendibilidade das empresas, desenvolvido para o efeito. A 
evidência empírica obtida corrobora a hipótese de existência de 
atuações fraudulentas sobre os resultados, mas apenas no setor 
(comércio a retalho) em que, potencialmente, essas atuações são 
de mais fácil ocorrência.

 O trabalho está dividido em seis secções. Na segunda, esboçam-
-se os traços principais do contexto empresarial português; na ter-
ceira, faz-se um enquadramento teórico e apresenta-se a hipótese 
de investigação; na quarta, apresenta-se a metodologia, a técnica 
de análise e a amostra; na quinta, discutem-se os resultados empí-
ricos; finalmente, na sexta, faz-se uma breve síntese dos principais 
contributos do estudo.

Contexto empresarial português

Num universo empresarial quase totalmente preenchido por mi-
cro, pequenas e médias entidades, segundo Moreira (2006) so-
bressaem três caraterísticas principais: i) um forte alinhamento 
entre a gestão e a propriedade, pelo que a maioria das empresas é 
gerida pelos proprietários; ii) o sistema bancário é a principal fonte 
de financiamento externo; e iii) o sistema legal é do tipo “code 
law” (Ball et al., 2000), verificando-se uma forte ligação entre a 
contabilidade e a fiscalidade, por via de uma obrigação única de 
relato financeiro que serve, simultaneamente, como base de cál-
culo do imposto sobre o rendimento (IRC) a pagar e como apoio 
à tomada de decisões de natureza financeira dos “stakeholders”. 
Neste contexto, em que a informação financeira é preparada com 
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fraudulentos de subfaturação é reduzida. Este contexto é consen-
tâneo com os resultados obtidos, em que a evidência sugere que a 
nova obrigação declarativa não obrigou a ajustamentos significati-
vos nos inventários, o que deixa entender que, ao longo dos anos, 
os inventários reais tenderam a coincidir com os contabilísticos.        

Como contraponto, o setor de comércio a retalho (47) ao nível 
das microentidades carateriza-se por entidades vendendo para o 
consumidor final, o que abre um espaço de oportunidades para 
comportamentos fraudulentos de subfaturação (Alves e Moreira, 
2014), que explicarão a existência de desfasamentos entre os in-
ventários reais e os contabilísticos, dada a necessidade de reportar 
em cada ano um resultado líquido que não hipoteque a possibili-
dade de acesso ao financiamento bancário ou despolete auditorias 
por parte da AT. A nova obrigação declarativa trouxe a necessidade 
de efetuar a reconciliação, total ou parcial, desses inventários, com 
o reflexo sobre a rendibilidade que a evidência empírica recolhida 
mostra e acima se apresentou.

Por conseguinte, a hipótese de investigação comprova-se, mas 
apenas para o setor em que as oportunidades de adoção de com-
portamentos fraudulentos de subfaturação são maiores. Esta evi-
dência é um contributo para uma melhor compreensão do rasto 
contabilístico deixado pelas ações fraudulentas adotadas pelas 
empresas ao longo do tempo, mais concretamente do significa-
do de desfasamentos entre os inventários reais e os inventários 
contabilísticos. 

Conclusão

Para o contexto português, o presente estudo analisou se a nova 
obrigação declarativa de inventários, com referência ao ano de 
2014, originou da parte das empresas a necessidade de recon-
ciliações entre os inventários reais e os contabilísticos, sintoma 
da existência de anteriores comportamentos contabilístico-fiscais 
fraudulentos.

A evidência empírica verifica a hipótese de investigação para o se-
tor 47 – Comércio a retalho, mas não para o setor 14 – Indústria do 
vestuário. Interpreta-se este resultado como um reflexo da distinta 
flexibilidade a comportamentos fraudulentos de subfaturação que 
cada um destes setores apresenta, sendo ela maior no caso do 
setor 47, o que levou a que as suas empresas fossem, ao longo 
do tempo, acumulando desfasamentos entre os inventários reais 
e os contabilísticos.

O estudo é relevante, ao nível das contribuições que faz, em qua-
tro aspetos principais: i) alarga a compreensão sobre os compor-
tamentos fraudulentos das empresas no contexto português; ii) 
mostra que tais comportamentos não são homogéneos transver-
salmente aos setores, podendo variar consoante o modelo de ne-
gócio típico de cada um e a inerente flexibilidade para a adoção de 
ações de subfaturação que lhes está inerente; iii) propõe um olhar 
diferente sobre o significado de desfasamentos entre inventários 
reais e inventários contabilísticos, sugerindo que tal desfasamento 
deve ser entendido com um rasto contabilístico de situações frau-
dulentas tendentes a adulterar o resultado do período; iv) contribui 
com evidência empírica para a muito escassa literatura sobre a 
fraude contabilística e a evasão fiscal.  <

Referências
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em que: RENT – rendibilidade medida pela margem bruta, defini-
da como vendas menos o custo das mercadorias vendidas, defla-
cionada pelo ativo total; logAT – logaritmo do ativo total; TCVND 
– taxa de crescimento das vendas; INV – inventário deflacionado 
pelo ativo total da empresa. A expetativa quanto ao sinal dos coe-
ficientes é de que sejam todos positivos, exceto β1. 

Técnica de análise

Para testar a hipótese será utilizada uma técnica “out of sample”, 
que consiste em obter estimativas para um período futuro (pre-
visões) a partir do modelo estimado para um período passado. 
A comparação da rendibilidade divulgada com a rendibilidade 
estimada será efetuada com recurso a testes de amostras empa-
relhadas, no caso das médias; o teste de Wilcoxon, no caso das 
medianas.

Seleção da amostra 

A informação estatística utilizada no presente estudo foi recolhida 
na base de dados SABI (Sistema de Análise de Balanços Ibéricos), 
relativa a empresas portuguesas classificadas como microempre-
sas e dispensadas da aplicação do sistema de inventário perma-
nente, para o período compreendido entre 2012 e 2014. Foram 
objeto de análise os setores 14 - Indústria do vestuário e 47 - Co-
mércio a retalho (exceto de veículos automóveis e motociclos). 
A amostra global é representada por 9.762 empresas (8.953 do 
setor 47; 809 do setor 14).

Discussão dos resultados

Resultados empíricos

Procedeu-se à estimação do modelo para o período 2012/2013 e 
os coeficientes obtidos foram aplicados aos dados de 2014, para 
cada um dos setores. A Tabela 1 contém as rendibilidades efetiva 
e estimada para este ano.

Tabela 1. Rendibilidades de 2014

Setor Medida Efetiva Estimada Dif. Signif. Dif. Signif.

47
Média 0,507 0,515 sim

Mediana 0,395 0,474 sim

14
Média 1,617 1,614 não

Mediana 1,396 1,359 não

As diferenças das médias e das medianas são estatisticamente sig-
nificativas (Dif. Signif.) para o setor 47 – Comércio a retalho, pelo 
que era esperada uma rendibilidade superior caso não houvesse 
implementação da medida fiscal, resultado consistente com a hi-
pótese de investigação formulada; não são estatisticamente dife-
rentes para o setor 14 - Indústria do vestuário, pelo que se é levado 
a concluir que as empresas não ajustaram significativamente os 
respetivos inventários em 2014, não se confirmando a hipótese 
de investigação neste caso. Utilizando os coeficientes do modelo 
regredido para o ano de 2013, ou eliminando alguns “outliers”, os 
resultados são qualitativamente semelhantes aos tabelados.

Discussão 

A distinta evidência para os setores em análise é importante em 
termos da informação que proporciona para uma leitura mais 
abrangente do comportamento defraudador das empresas. No se-
tor do vestuário (14), uma parte das microempresas tende a ser 
subcontratada para a execução de encomendas, por clientes (em-
presas) nacionais e estrangeiros, em geral recebendo com o sub-
contrato as matérias primas e outros consumíveis necessários à 
confeção. Deste modelo de negócio resultam duas consequências: 
a gestão de inventários próprios tem uma menor relevância (neste 
setor o volume de inventários é bastante inferior ao do setor de co-
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Harmonização, Normalização e Unificação das Normas 
Contabilísticas: necessidades da UE

Na UE os argumentos utilizados a favor dos sistemas contabilísti-
cos públicos harmonizados são sobretudo a necessidade de facili-
tar as comparações entre países e, mais especificamente, de obter 
dados comparáveis para as Contas Nacionais, principalmente so-
bre a dívida e o endividamento reportado pelo Eurostat.

A harmonização é um processo que serve para aumentar a compa-
rabilidade das práticas contabilísticas através da fixação de limites 
dentro dos quais se admite um certo grau de variação. Normali-
zação significa que um dado conjunto de práticas é adotado por 
todos, enquanto que a harmonização é a forma como a informação 
sobre essas práticas é comunicada, para que possa ser compreen-
dida internacionalmente. Deste modo, a harmonização deve reco-
nhecer as particularidades nacionais e tentar conciliá-las com os 
objetivos dos diversos países (Jones & Caruana, 2015).

Por sua vez, a unificação é uma forma extrema de normalização. 
É uma tentativa de suprimir qualquer diversidade de práticas. Uni-
ficar significa tornar idênticos todos os perfis da mesma matéria 
em relação à qual se deseja superar diferenças de comportamento 
das partes envolvidas. Na Contabilidade a unificação requer uma 
normalização completa dos sistemas normativos, das práticas e 
das demonstrações financeiras para todas as entidades envolvidas 
no processo, numa determinada área geográfica (Mussari, 2014).

A criação da União Monetária Europeia (UME) deu origem à ne-
cessidade da existência de uma coordenação política nos domí-
nios monetário e orçamental, apelando, consequentemente, a uma 
maior transparência e uniformização das estatísticas financeiras 
nacionais (Jones & Caruana, 2015). Porém, a informação finan-
ceira das Administrações Públicas para as estatísticas financeiras 
(Contas Nacionais) provém da Contabilidade Pública, pelo que a 
harmonização desta se entende como fundamental para mais rigor 
e fiabilidade da informação finalmente obtida, e.g., sobre o défice 
público (Jorge, Jesus, & Laureano, 2018).

Com efeito, são vários os autores que reconhecem que a Conta-
bilidade Pública harmonizada deve ser usada para algumas das 
finalidades da Contabilidade Nacional, como o controlo do défice 
público ou do nível da dívida pública. Assim, no contexto da UE, 
a harmonização da Contabilidade Pública ajudaria na preparação e 
na comparabilidade dos relatórios financeiros nacionais, propor-
cionando informação mais consistente para a obtenção das Contas 
Nacionais (estatísticas financeiras das Administrações Públicas).

No entanto, apesar de todos os argumentos que mostram a im-
portância da uma harmonização a nível da Contabilidade Pública, 
Jones & Caruana (2015) reconhecem que o caminho será longo 
e árduo dadas as diferenças que existem no contexto económico 
dos diferentes países, em muitos dos quais parece difícil ser dada 
prioridade à harmonização da Contabilidade Pública, considerando 
que alguns países ainda não têm desenvolvidos sistemas contabi-
lísticos adequados.

Apesar do Sistema Europeu de Contas económicas integradas 
(SEC) tornar a Contabilidade Nacional útil para a comparação eco-
nómica entre os EM no contexto Europeu, a verdade é que a infor-
mação produzida e disponibilizada em matéria de Contabilidade 
Pública ainda é insuficiente num mundo em constante mudança e 
com crescentes interdependências políticas, económicas e finan-
ceiras internacionais. 

A definição de políticas e práticas contabilísticas harmonizadas 
possibilitará a obtenção de dados internacionalmente compará-
veis, que garantirão estatísticas mais fiáveis e de elevada qualidade 
(Brusca, Caperchione, Cohen, & Manes-Rossi, 2018), permitindo 
melhor suportar decisões relativas a afetação dos recursos públi-
cos e consequentemente uma melhor gestão das finanças públicas 
em geral. 
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Harmonização europeia da 
Contabilidade Pública e as EPSAS

Introdução

Uma boa governance e uma Administração Pública de qualidade 
são essenciais para o bom funcionamento de cada Estado. As Ad-
ministrações Públicas são responsáveis por contribuir para maxi-
mizar o valor público com os recursos de que dispõem e, assim, 
contribuir para o crescimento geral da economia.

Nos tempos atuais de escassez, um dos principais fatores para 
uma governance bem-sucedida é a sustentabilidade financeira. No 
entanto, a continuada falta de transparência nas finanças públicas, 
que não refletem devidamente a realidade das entidades e dos go-
vernos, causa problemas para a tomada de decisões, a responsa-
bilização, a despesa pública e o controlo da democracia em toda a 
União Europeia (UE).

O fenómeno da globalização tem aumentado a necessidade e a exi-
gência de padrões internacionais que permitam a comparabilidade. 
As práticas contabilísticas não escapam às pressões provocadas 
por um mundo padronizado e a outros fatores influenciadores 
dos sistemas de contabilidade, tais como: a pressão de grupos 
de interesse (lobby), a cultura, e os sistemas legais, políticos, 
económicos e financeiros (Lapsley, Mussari, & Paulsson, 2009). 
A Contabilidade Pública não é exceção a este cenário. Tendo como 
objetivo facilitar a tomada de decisões dos diferentes utilizadores e 
melhorar a accountability, a Contabilidade Pública tem vindo, nos 
últimos anos, a sofrer importantes desenvolvimentos com vista à 
harmonização e normalização contabilística.

Apesar dos esforços recentes da maioria dos Estados-Membros 
(EM) da UE, como a introdução generalizada do regime do acrés-
cimo (Brusca, Caperchione, Cohen, & Manes-Rossi, 2015), ainda 
há espaço para melhorias. Processos de reforma descoordenados 
resultaram em entendimentos muito heterogéneos, que têm torna-
do a supervisão financeira de longo prazo e as comparações inter-
nacionais muito difíceis. Estas, entre outras razões, conduziram a 
Comissão Europeia a iniciar o projeto das European Public Sector 
Accounting Standards (EPSAS), iniciado em 2013.
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20de reporte deve ainda ser objeto de controlo interno e de auditoria 

independente. O objetivo último consiste em facilitar a gestão fi-
nanceira das entidades públicas e dos governos em geral, e melho-
rar a transparência da informação financeira (Makaronidis, 2017).

Considerações Finais

O desenvolvimento do projeto EPSAS é um trabalho que ainda está 
em curso. Até este momento, pese embora alguns documentos 
sobre assuntos a incluir nas normas44, as EPSAS ainda não foram 
definidas, muito menos implementadas, mas a Comissão Europeia 
(particularmente o EPSAS Group dentro do Eurostat) continua a 
desenvolver este projeto para uma possível futura implementação 
na UE. Tal acontece apesar da eficiência e eficácia deste normati-
vo ser contestada por diversos artigos académicos (e.g., Manes-
-Rossi, Cohen, Caperchione, & Brusca, 2016), pelo facto dos EM 
pertencentes à UE terem diferentes tradições e distintos sistemas 
contabilísticos. Não obstante, a Comissão Europeia está a criar a 
sua própria estrutura de governance com os poderes necessários 
para legislar sobre as suas próprias normas contabilísticas, no-
meadamente sobre as EPSAS. Mas, o facto de estas novas estrutu-
ras e processos criados manterem laços muito estreitos e regula-
res com o International Public Sector Accounting Standards Board 
(IPSASB) reduz a possibilidade de criação de diferenças entre as 
EPSAS, as IPSAS, as IFRS  e o SEC. 

Apesar dos desenvolvimentos pela Comissão Europeia (designa-
damente de um draft de uma Estrutura Concetual) o projeto das 
EPSAS ainda se encontra numa fase inicial. A Comissão Europeia 
tem seguido uma abordagem em duas fases para o desenvolvi-
mento das EPSAS (Comissão Europeia, 2019). A Fase 1 tem como 
objetivo aumentar a transparência fiscal nos EM a curto e médio 
prazo, promovendo a contabilidade do acréscimo e, paralelamen-
te, desenvolver o normativo das EPSAS (abrangendo governan-
ce, princípios e normas contabilísticas). A Fase 2 tem em vista 
a comparabilidade nos e entre os EM, através da implementação 
das EPSAS. 

Importa salientar que o relatório da Comissão Europeia (European 
Commission, 2013) chama a atenção para o facto de que não bas-
ta ter um conjunto de EPSAS harmonizado, uma vez que, por si 
só, este não é solução para garantir a qualidade da informação 
contabilística. Deverá ser ainda reforçada a estrutura de governan-
ce subjacente às EPSAS, o que exige um forte apoio político, um 
controlo interno eficaz e uma auditoria financeira externa, capaz 
de garantir a fiabilidade dos sistemas de contabilidade e relatórios 
financeiros (Jorge, Caruana, & Caperchione, 2019). 

Consequentemente na UE, a importância da necessidade de har-
monização na Contabilidade Pública foi reconhecida para aumen-
tar a fiabilidade das fontes de informação das Administrações Pú-
blicas para as Contas Nacionais, o que levou à concretização do 
projeto das EPSAS. Estas abordam a Contabilidade Pública e não 
as Contas Nacionais, mas pretendem contribuir para uma possível 
convergência destes dois sistemas de informação financeira, com 
os principais organismos de normalização das Contas Nacionais, 
designadamente o Eurostat, envolvidos no processo de desenvol-
vimento do EPSAS. 

A Contabilidade Pública possui diferentes propósitos e perspetivas 
em comparação com as Contas Nacionais. Os projetos de alinha-
mento e harmonização têm sido de grande interesse na Europa 
nos últimos 20 anos, salientando que é necessário gerir as dife-
renças persistentes existentes entre as normas de Contabilidade 
Pública e as normas do SEC relativamente às Administrações 
Públicas. O desenvolvimento das EPSAS, por um lado, não deve 
ignorar o importante papel dos intervenientes envolvidos na Con-

44 Ver os EPSAS Issues Papers em: https://ec.europa.eu/eurostat/web/
epsas/key-documents/technical-developments

As International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) são 
o único conjunto de normas de Contabilidade Pública reconhecido 
internacionalmente e, por esse facto, podem representar uma re-
ferência indiscutível para potenciais contas harmonizadas entre as 
Administrações Públicas da UE. Contudo, a UE reconheceu que as 
IPSAS não seriam facilmente implementadas pelos EM na sua for-
ma atual (European Comission, 2013). Por esta razão, a Comissão 
Europeia sugeriu que o desenvolvimento das normas da Contabili-
dade Pública no contexto da UE aproximasse as IPSAS à realidade 
da Europa, definindo um projeto, em 2013, com todos os EM, com 
vista ao desenvolvimento de Normas Europeias de Contabilidade 
Pública, surgindo assim as EPSAS.

EPSAS: definição e objetivos

As EPSAS traduzem-se num sistema contabilístico baseado no 
regime do acréscimo, que visa melhorar a gestão e a comparabi-
lidade da informação proveniente dos sistemas de Contabilidade 
Pública para todos os níveis de governo e entidades do setor pú-
blico da UE (que, em Contas Nacionais se designam genericamen-
te por Administrações Públicas). Em concreto, as EPSAS visam 
aumentar a transparência e a comparabilidade da informação da 
Contabilidade e do relato financeiro do setor público nos e entre 
os EM da UE, desenvolvendo e implementando um quadro con-
tabilístico europeu harmonizado. Tal informação sustentará uma 
melhor governance, melhor tomada de decisões sobre as políticas 
públicas e uma melhor gestão das finanças públicas (European 
Commission, 2013).

As entidades públicas emitem relatos financeiros de finalidades 
gerais para, entre outros objetivos, demonstrar as suas responsa-
bilidades, perante a sociedade em geral ou às entidades superiores 
às quais estão subordinadas, pelos recursos utilizados para prestar 
serviços públicos. Como o seu foco não está nos lucros, mas sim 
na prestação desses serviços, as entidades do setor público reque-
rem normativos contabilísticos particularmente direcionados para 
esse mesmo ambiente único e distinto do “mundo” empresarial. 

A aplicação de normas comuns entre setores público e privado 
não é uma tarefa fácil, dado os diferentes contextos, as diferentes 
estruturas administrativas, as diferentes atitudes dos cidadãos e 
da sociedade civil para com as entidades públicas, que criam obs-
táculos e resistência à adoção de um normativo comum (Bisogno, 
Pontoppidan, Hodges, & Manes-Rossi, 2019).

Alguns países europeus têm-se esforçado por elaborar um balanço 
dos principais desafios que a Contabilidade Pública enfrenta atual-
mente na Europa. Além disso, avaliam criticamente o desenvolvi-
mento das EPSAS como uma ferramenta para a harmonização da 
Contabilidade Pública na UE, enquanto passíveis de trazerem me-
lhorias para a gestão das finanças públicas (Brusca et al., 2018).
Subsequentemente, a nível do conteúdo, o projeto EPSAS deve 
então decidir o modelo contabilístico do setor público de referên-
cia, mais adequado para os EM, sabendo que as IPSAS têm uma 
preferência clara por uma abordagem contabilística assente no 
Balanço e pelo alinhamento entre as normas contabilísticas dos 
setores público e privado (Biondi, 2014).

Neste contexto, a Comissão Europeia tomou como partida tam-
bém a contabilidade internacional do setor privado como quadro 
de referência, seguindo o padrão de aplicação das IPSAS (que, por 
sua vez, derivam e procuram convergência com as International 
Financial Reporting Standards – IFRS), para o desenvolvimento 
das EPSAS. No âmbito deste normativo, os EM devem preparar-se, 
criando sistemas de contabilidade exaustivos e coerentes no que 
diz respeito aos dados, acontecimentos e operações orçamentais, 
abrangendo todas as Administrações Públicas e assentes no regi-
me do acréscimo. Uma vez desenvolvido e em prática, o sistema 
contabilístico assente nas EPSAS deve conter toda a informação 
necessária para fornecer informação completa, rigorosa e fiável, 
baseada no regime do acréscimo, essencial para efeitos de elabo-
ração das Contas Nacionais, em particular para o reporte da dívida 
e do défice dos diferentes EM de forma consistente. Este sistema 
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de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria oca-
sionada por la COVID-19, y posteriormente, otra serie de Reales 
Decretos, Órdenes Ministeriales e instrucciones, que han afectado 
en la actividad de las empresas, impactando directamente en sus 
cuentas anuales y, consecuentemente, en el Impuesto sobre So-
ciedades (IS).

Se exponen a continuación las principales implicaciones contables 
y fiscales derivadas de la pandemia:

Modificación de los plazos de formulación de cuentas 
anuales y efectos en su aprobación

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
de la COVID-19, introdujo, en su artículo 40, una suspensión en el 
plazo de formulación de cuentas anuales correspondientes al ejer-
cicio 2019, que posteriormente, el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 
de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en ma-
teria agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y 
tributarias para paliar los efectos de la COVID-19, modificó o pre-
cisó, de forma que finalmente el plazo de tres meses para formular 
las cuentas anuales y demás documentos legalmente obligatorios 
comienza a contarse desde el 1 de junio y no desde la finalización 
del estado de alarma como inicialmente estaba previsto. 

Asimismo, se reduce de tres a dos meses el plazo para aprobar 
las cuentas anuales desde la formulación, con lo que las empresas 
dispondrán antes de unas cuentas aprobadas y depositadas en el 
Registro Mercantil armonizando dicho plazo para todas las socie-
dades, sean o no cotizadas45. Téngase en cuenta que la junta gene-
ral es el órgano soberano de la sociedad para aprobar el dividendo, 
a propuesta del Consejo de Administración, y su decisión vincula a 
todos los socios, pudiendo en ese momento ajustar las propuestas 
de reparto, teniendo en cuenta la situación actual.

Estimaciones y hechos posteriores 

Expuesto lo anterior, conviene tener presente que las estimaciones 
de los hechos y circunstancias existentes en la fecha de cierre pue-
den ser objeto de mejor estimación en la fecha en que se formulan 
las cuentas anuales.

En aplicación de la Norma de Registro y Valoración (NRV) 23ª del 
PGC, la empresa deberá clasificar los hechos posteriores en dos 
categorías:

• TIPO 1: información que arroja mayor evidencia sobre situacio-
nes existentes al cierre del ejercicio (con carácter general, el 31 
de diciembre de 2019) y que, en consecuencia, su conocimiento 
en la fecha de formulación de las cuentas anuales motivará, en 
función de su naturaleza, un ajuste, información en la memoria 
o ambos. 

• TIPO 2: información que ponga de manifiesto situaciones que 
no existían y que, por lo tanto, no supondrán un ajuste en las 
cuentas anuales. No obstante, si el hecho es de tal importancia 
que pudiera distorsionar la capacidad de los usuarios para eva-
luar las cuentas anuales de la entidad, se deberá proporcionar 
información sobre el hecho posterior conjuntamente con una 
estimación de su efecto o, en su caso, una manifestación acerca 
de la imposibilidad de realizar dicha estimación. 

Parece razonable considerar que, al menos, el impacto de la 
COVID-19 deba informarse por todas las empresas como un hecho 
posterior TIPO 2.

45 En esta línea, la Resolución de 5 de junio de 2020, sobre interpretación 
del artículo 40.3 y 40.5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo en 
relación al plazo de formulación de Cuentas Anuales de sociedades de 
capital y de depósito en Sociedades no cotizadas.

tabilidade Pública e nas Contas Nacionais e, por outro lado, deve 
envolver um esforço multidisciplinar colaborativo e não implicar 
uma imposição de normas e práticas (Caruana, Dabbicco, Jorge, 
& Jesus, 2019).  <
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Principales efectos derivados  
de la COVID-19 en las cuentas anuales  
y su impacto fiscal 
La COVID-19, con origen en Wuhan, China, y su expansión por los 
diferentes países, ha provocado que en España se dictara el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 



39
XIX Encuentro Internacional   aeca

XI
X 

En
cu

en
tro

 In
te

rn
ac

io
na

l A
EC

A 
· G

ua
rd

a-
Po

rtu
ga

l, 
17

 y
 1

8 
de

 s
ep

tie
m

br
e 

 d
e 

20
20Gastos por donativos. Los posibles donativos que realicen las 

empresas, bajo y como consecuencia del estado de alarma, su-
pondrán el registro contable de un gasto, no siendo fiscalmente 
deducible, pero generando el derecho a aplicar una deducción del 
35 % en la cuota del IS.

Contratos de arrendamiento. Derivado de las renegociaciones de 
los contratos, ha podido producirse una reducción de las cuotas 
de arrendamiento durante cierto periodo renegociado (estado de 
alarma, por ejemplo) lo que puede tener impacto en la cuenta de 
resultados y el IS.

En principio, la interpretación del legislador ha sido considerar que 
la reducción unilateral de cuotas no tendría amparo en la cláusula 
“rebus sic stantibus” y, en todo caso, requeriría del acuerdo ex-
preso del arrendador con el objetivo de otorgar un incentivo a la 
permanencia del arrendatario en el inmueble alquilado.

En este punto, recientemente el IASB ha venido a indicar, en una 
modificación de junio de 2020 de la Norma Internacional de Infor-
mación Financiera (NIIF) 16 de Arrendamientos, que el impacto 
de la COVID-19 en relación con la disminución o eliminación de 
cuotas durante un periodo, se podría considerar como una renta 
variable de carácter negativa (si se hace uso de la opción aprobada 
para simplificar el tratamiento contable) y, por tanto, en términos 
generales, afectar al gasto del ejercicio, disminuyéndolo. Es decir, 
no sería tratado como un mero incentivo concedido por una de 
las partes para culminar el contrato, sino que responde a una cir-
cunstancia sobrevenida de fuerza mayor y por ello se le otorga un 
tratamiento especial, en sintonía con la correlación de ingresos y 
gastos, donde desaparece el ingreso, al impedirse la realización de 
la actividad, y también este gasto.

Renegociación de deudas. Como consecuencia de la crisis, es 
posible que se renegocien los pasivos que una sociedad tiene con 
sus acreedores tratando de lograr algún tipo de mejora lo que pue-
de producir un cambio en las condiciones contractuales.

Provisiones. Son pasivos de importe o fecha de cancelación inde-
terminada ligados a obligaciones legales, contractuales, implícitas 
o tácitas referidas a hechos pasados, que podrán ser fiscalmente 
deducibles en el IS en la medida en la que cumplan con alguno de 
los apartados del artículo 14 de la Ley del IS.

Activos por impuesto diferido. Están sujetos a su probable re-
versión futura, basándose en los beneficios futuros. Habrá que 
comprobar si se mantiene la proyección en que se basaba el reco-
nocimiento de estos activos y si no se mantuviera, se imputaría al 
resultado del ejercicio. 

Los efectos de la COVID-19 en las cuentas anuales tendrán im-
pacto en la declaración del IS del ejercicio 2020, pudiendo ya 
ver sus efectos en el pago fraccionado de aquellas entidades que 
aplique la modalidad del artículo 40.3 de la Ley del Impuesto (mo-
dalidad de bases) y especialmente aquellas a las que se le sea de 
aplicación el “pago fraccionado mínimo”.

Respecto del IS del ejercicio 2019, la modificación de plazos de 
formulación y aprobación de las cuentas anuales durante el ejer-
cicio 2020 puede provocar que un contribuyente deba presentar 
el IS con unas cuentas anuales aún no formuladas ni aprobadas 
por la junta general. Como solución a la problemática expuesta, 
excepcionalmente para el IS de 2019, se ha habilitado48 en las de-
claraciones (individuales y consolidada) una serie de casillas49 que 
ponen de manifiesto la situación de cada empresa, debiendo pre-
sentar la entidad una nueva declaración antes del 30 de noviembre 

48 Orden HAC/565/2020, de 12 de junio.

49 “Declaración correspondiente al artículo 124.1 LIS sin aprobar cuentas 
anuales” y “Nueva declaración artículo 12.2 Real Decreto-ley 19/2020”.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)46 en re-
lación sobre si deben realizarse ajustes al cierre del ejercicio fina-
lizado el 31 de diciembre de 2019 consecuencia de los efectos de 
la COVID-19, ha considerado que no parece que muestren hechos 
que ya existían a cierre del ejercicio 2019, dado que, si bien la exis-
tencia del virus ya se conocía en ese momento, no así las conse-
cuencias económicas que su expansión en España iba a conllevar, 
por lo que debería calificar como un hecho posterior TIPO 2, sin 
ajuste (debiendo analizarse en cada caso, en función de la fecha de 
cierre del ejercicio, las circunstancias existentes para poder alcan-
zar esta conclusión). 

En esta línea, el ICAC se pronuncia también sobre el principio de 
empresa en funcionamiento, considerando que, para no aplicarlo, 
el cese en la actividad producido por el estado de alarma habría 
que entenderlo como un cese definitivo y no como una interrup-
ción temporal de la actividad.

Sin perjuicio de lo anterior, a pesar de que fue en enero cuando la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) publicaba los primeros 
comentarios sobre la expansión del virus en otros países, no po-
demos olvidar que el virus ya existía en Wuhan a 31 de diciembre 
de 2019, pudiendo conocer su alta capacidad de contagio, siendo 
necesario, en función de la residencia de las entidades, efectuar 
un estudio específico de las circunstancias para poder analizar el 
impacto en las cuentas anuales de 2019.  

Elementos de las cuentas anuales que pueden verse 
afectados e impacto fiscal

A continuación, se destacan los efectos más relevantes que pue-
den impactar en el resultado contable de las empresas durante el 
ejercicio 2020 y, en consecuencia, afectar al IS:

Cifra de ingresos. Impacto directo en determinados sectores de 
actividad (turismo, hostelería, etc.), reduciendo sus ingresos y 
provocando aumentos de devoluciones de ventas, descuentos, in-
demnizaciones (debiendo analizar la certeza en su percepción para 
su reconocimiento), etc. 

Ayudas recibidas del sector público (subvenciones). Las ayudas 
que puedan percibir las empresas de la Administración, como con-
secuencia de la situación derivada de la COVID-19, debe tratarse 
de acuerdo con la NRV 18.ª Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos del PGC. 

Existencias. Un descenso del volumen de ventas de una empresa 
no manifiesta per se un deterioro, pero sí puede afectar de forma 
clara al valor de neto realizable de dichas existencias.  

Deterioro de valor. Por variaciones en el valor de consumo, afec-
tando a la configuración de los flujos futuros a generar por un acti-
vo y a la tasa de descuento a emplear. De forma excepcional, puede 
haber sectores que hayan incrementado el ritmo de amortización, 
por ejemplo, por el uso del inmovilizado material en varios turnos 
de trabajo, debiendo valorarse si pudiera variar la amortización a 
contabilizar. 

Deterioro de créditos/impagos. El ICAC47 ha aclarado que los im-
pagos y retrasos en los cobros de clientes y deudores que se pue-
dan producir en los próximos meses sobre partidas a cobrar exis-
tentes al cierre del ejercicio 2019, consecuencia de la incapacidad 
para atender a sus compromisos por los efectos de la COVID-19, 
no deben originar un deterioro de valor al cierre del ejercicio 2019 
porque no parece que arrojen evidencia sobre hechos que ya exis-
tían a cierre del ejercicio 2019. Sin embargo, en el ejercicio 2020, 
como consecuencia de esta crisis habrá que analizar en detalle el 
estado de los créditos (comerciales o de operaciones financieras) 
que posea la empresa, y, en su caso, su deducibilidad fiscal.

46 Consulta 3 Boletín Oficial 121.

47 Consulta 3 Boletín Oficial 121.
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integral) assinalou os seguintes itens: inclusão de um subtotal 
com o Earnings Before Interest and Taxes (EBIT), conhecido como 
Resultado Antes de Juros e Impostos; oferecer orientações para a 
apresentação de medidas de desempenho ou outros indicadores; 
e, melhoria da forma de comunicação sobre o resultado integral. 
Relativamente à demonstração dos fluxos de caixa considerou a 
eliminação das opções de classificação dos juros e dividendos, 
alinhar a secção operacional da demonstração de fluxos de caixa 
com a demonstração dos resultados e requerer um ponto de início 
consistente com a aplicação do método indireto. Para a demons-
tração da posição financeira e a demonstração das alterações no 
capital próprio as únicas eventuais alterações seriam a criação de 
modelos (templates) e um incremento no nível de desagregação, 
sendo estes dois pontos comuns às demais DF. 

Neste contexto, e após dois anos, em dezembro de 2019, o IASB 
publicou o Exposure Draft (ED) General Presentation and Disclo-
sure com uma proposta de melhoria da informação contida nas 
DF. Menos ambicioso do que previsto inicialmente, este ED visa 
a substituição da IAS 1 e efetuar uma pequena alteração à IAS 7. 
O mesmo encontra-se a aguardar comentários até setembro de 
202051. 

Neste artigo pretende-se analisar e discutir as alterações propos-
tas neste documento, que tem como fim último melhorar a comu-
nicação do relato financeiro das empresas que aplicam as normas 
do IASB52, comentando a eventual implicação na comparabilidade 
com as DF que decorrem da aplicação do normativo português. 

As alterações às demonstrações financeiras propostas 
pelo IASB  

O ED emitido pelo IASB em 2019 centra-se, fundamentalmente, 
em propor um conjunto de alterações à demonstração dos resul-
tados e somente algumas pequenas alterações à demonstração da 
posição financeira e à demonstração dos fluxos de caixa, nesta 
última procurando eliminar opções e incrementar a consistência. 

No que respeita à demonstração dos resultados, as alterações pro-
postas podem sistematizar-se nos dois seguintes aspetos (IASB, 
2019a): 

a) inclusão de alguns subtotais novos que forneçam informação 
relevante e conduzam a uma estrutura mais consistente que 
melhore a comparabilidade entre entidades; 

b) maior desagregação de informação relevante, proporcionando 
o IASB alguns princípios para o efeito: desagregação dos gas-
tos por naturezas ou por função, requisito de desagregação de 
outros itens significativos e requisito de desagregação de infor-
mação sobre gastos ou rendimentos não usuais. 

Adicionalmente, este projeto inclui o requisito de divulgação de 
alguns indicadores específicos de desempenho de gestão, que não 
se encontram previstos nas Notas das IAS/IFRS e, com vista a 
fomentar a transparência, o IASB propõe a apresentação de recon-
ciliações entre estes indicadores e algumas grandezas requeridas 
pelas normas (IASB, 2019a).  

A Figura 1 sintetiza a estrutura de uma demonstração dos resulta-
dos decorrente da aplicação deste novo projeto, na qual se podem 
visualizar subtotais correspondentes às diferentes categorias de 
resultados. 

51 No dia 17 de abril de 2020, devido à pandemia COVID-19, o IASB deci-
diu ampliar o prazo inicial de consulta deste projeto, destinado a acol-
her comentários dos interessados, tendo passado para 30 de setembro 
de 2020.

52 Este projeto integra-se no trabalho do IASB “Better Communication in 
Financial Reporting”.

de 2020 cuando existan diferencias entre la autoliquidación que 
deba resultar con las cuentas anuales aprobadas y la presentada 
con anterioridad. Este diferimiento podrá consistir en cualquiera 
de los datos contables declarados con independencia de que afec-
ten o no al resultado de la autoliquidación, devengando intereses 
a favor o en contra del contribuyente en función de si resultara 
cuota a devolver o a ingresar (sin incurrir, en ningún caso, en un 
recargo por presentación extemporánea, siempre que se presente 
en plazo).

Disolución de sociedades de la Ley de Sociedades  
de Capital

Por último, el Real Decreto Legislativo 16/2020, de 28 de abril ha 
introducido, entre otras medidas, la posibilidad de evitar que las 
sociedades entren en causa de disolución como consecuencia de 
las pérdidas que sufran durante el estado de alarma derivado de la 
COVID-19, pudiendo esto desplegar efectos fiscales, por ejemplo, 
impidiendo la exclusión de filiales de un grupo de consolidación 
fiscal que pudieran estar en causa de disolución50. 

Parece que sí se deben considerarse las pérdidas de aquellos 
ejercicios que se inicien en 2020 pero concluyan en 2021, aunque 
sería razonable poder interpretar que el fin del legislador trata de 
atenuar el impacto generado en el periodo de pandemia COVID-19 
y, por tanto, este debería ser el elemento para alcanzar la adecuada 
interpretación.  <

Fernanda Pedrosa Alberto
ISCAC - Coimbra Business School

Graça Azevedo 
ISCA - Universidade de Aveiro

As demonstrações financeiras segundo  
o IASB – alterações em discussão 

Enquadramento

O International Accounting Standards Board (IASB) apresenta duas 
normas, já antigas, que suportam a elaboração e apresentação das 
suas demonstrações financeiras (DF). São elas a IAS 1 Presenta-
tion of Financial Statements, com a sua última versão emitida em 
2007 e algumas alterações posteriores, e a IAS 7 Statement of 
Cash Flows, emitida em 1992 e reintitulada em 2007 e que também 
sofreu ligeiras revisões posteriores. A primeira enuncia os princí-
pios gerais, que se devem seguir na elaboração e apresentação das 
DF, identifica qual o conjunto completo de DF e as regras especí-
ficas a que se deve atender na elaboração de cada demonstração 
financeira, à exceção da demonstração dos fluxos de caixa que tem 
tratamento reservado em norma específica – a IAS 7. 

Como resposta às exigências dos stakeholders, após decorrido um 
tão longo período de vigência destas duas normas, e com vista à 
sua substituição, em julho de 2014 o IASB integrou na sua agenda 
o projeto Performance Reporting, tendo, em 2015, alterado o título 
para Primary Financial Statements. 

Este projeto visa conduzir a alterações à estrutura e conteúdo das 
DF primárias. Como ponto de partida, o IASB identificou alguns 
tópicos que mereciam análise e discussão sobre a apresentação 
de cada uma das DF (IASB, 2017). No que respeita à demons-
tração do desempenho financeiro (demonstração do rendimento 

50 Artículo 58.4.d) de la Ley del IS.
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Deste projeto de norma do IASB, iremos aprofundar os três aspetos 
que julgamos introduzir maior novidade e discussão ao conjunto de 
alterações propostas: (1) os resultados de associadas e empreen-
dimentos conjuntos integrados e não integrados, (2) os resultados 
não usuais e, (3) indicadores de desempenho obrigatórios. 

Resultados de Associadas e Empreendimentos Conjuntos 
integrados e não integrados 

A proposta do IASB requer que as entidades classifiquem as suas 
associadas e empreendimentos conjuntos em integrados e não 
integrados na atividade principal, apresentando separadamente a 
sua parte nos resultados, decorrente da aplicação do método de 
equivalência patrimonial, destes dois tipos de investimentos. Esta 
classificação trata-se de uma novidade que implicará introduzir um 
novo conceito na norma IFRS 12 Disclosure of Interests in Other 
Entities. 

Na emenda proposta à IFRS 1253 a distinção tem como suporte 
o facto dessas associadas e empreendimentos conjuntos serem 
parte integral das atividades do negócio principal da participante 
e, como tal, não disporem de uma rendibilidade individualizada 
e altamente independente ou, por oposição, não o serem e, por 
conseguinte, a sua rendibilidade não estar dependente das ativi-
dades do negócio principal (IASB, 2019a). Dada a necessidade de 
efetuar uma avaliação, caso a caso, para esta distinção, o IASB 
fornece indicadores para ajudar as entidades a aplicar essa nova 
definição, bem como requisitos para quando ocorre uma alteração 
na classificação. Alguns indicadores apontados como evidência de 
uma interdependência significativa das atividades entre entidade 
detentora do investimento e suas associadas ou empreendimentos 
conjuntos são os seguintes: ter linhas de negócio integradas com 
a atividade dessas participadas, partilhar um nome ou marca com 
as mesmas parecendo um único negócio para o exterior ou, ainda, 
dispor de uma relação de fornecedor ou cliente cuja interrupção 
possa afetar o negócio da entidade. 

A este propósito, o EFRAG mostrou-se favorável a essa apresen-
tação separada de resultados de associadas e empreendimentos 
conjuntos integrados e não integrados, considerando que permi-
tirá obter informação relevante para os utilizadores das DF e mel-
horará a comparabilidade, porém, sublinha que tal apresentação 
envolverá um julgamento significativo e precisa de ser testada na 
prática (EFRAG, 2020).

53 Parágrafos 20A a 20E e apêndice A da IFRS 12.

O IASB sublinha que, pese a aparente relação com as denomi-
nações das atividades da demonstração dos fluxos de caixa, os re-
sultados podem não ser totalmente correspondentes entre ambas 
as DF (IASB, 2019a). 

Mantém-se a opção de as entidades apresentarem a demonstração 
dos resultados por funções ou por naturezas, porém, caso optem 
pela primeira, requer-se agora a apresentação, nas Notas, de todos 
os gastos operacionais por naturezas. 

O IASB propõe definir e classificar os investimentos em associa-
das e empreendimentos conjuntos em integrados e não integra-
dos, mostrando o efeito de uns e outros em parte diferenciada da 
demonstração dos resultados. Trata-se de uma novidade que irá 
merecer maior desenvolvimento neste artigo. 

Sobre o, sempre controverso, assunto dos gastos / rendimentos 
com caráter não usual, o IASB propõe uma definição e orientações 
para a identificação dos mesmos e a sua apresentação numa Nota 
única, conferindo-lhes assim maior visibilidade e clareza na infor-
mação dada aos stakeholders.

Pese a sua intenção inicial de incluir uma linha específica com 
o Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation 
(EBITDA), na proposta final excluiu a apresentação desse resul-
tado explicitamente na demonstração dos resultados, mas consi-
derou a sua inclusão nas medidas de desempenho a constar nas 
Notas (IASB, 2019a).  

Verifica-se, assim, um esforço por parte do IASB no sentido de 
melhorar a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras 
primárias. A visão técnica sobre estas alterações pelo organis-
mo que intervém no processo europeu de endorsement das nor-
mas internacionais, i.e. o European Financial Reporting Advisory 
Group (EFRAG), vai no sentido de apoiar, em geral, as propostas 
do IASB, nomeadamente, quanto à apresentação de uma categoria 
de resultados operacionais, de investimento e de financiamento na 
demonstração dos resultados para melhorar a comparabilidade e 
reduzir a diversidade nas práticas de relato. Contudo, o EFRAG pro-
cura uma opinião mais alargada para a abordagem do IASB no que 
diz respeito a considerar como parte da categoria de financiamento 
os rendimentos e gastos que resultam de caixa e equivalentes de 
caixa, assim como sobre o valor temporal do dinheiro relativo ao 
passivo que não resulta de atividades de financiamento (EFRAG, 
2020). Esta posição é também patente relativamente a outras alte-
rações, mostrando-se ainda preocupado com o incremento do nível 
de julgamento em certas matérias, como abordaremos adiante. 

Figura 1. Esquema de uma demonstração dos resultados do período

Rendimentos de atividades ordinárias X

Gastos operacionais (X)

Resultado operacional X

Participação no resultado do período das associadas e negócios conjuntos integrados X

Resultado operacional e rendimentos e gastos provenientes de associadas e negócios 
conjuntos integrados X

Participação no resultado do período das associadas e negócios conjuntos não integrados X

Rendimentos provenientes de investimentos X

Resultado do período antes de financiamentos e impostos sobre o rendimento X

Rendimentos de juros provenientes de caixa e equivalentes de caixa X

Gastos provenientes de atividades de financiamento (X)

Reversão do desconto de passivos e provisões por pensões (X)

Resultado antes de impostos X

Fonte: IASB (2019a:8).

Operacionais

De investimento

De financiamento  

Associadas e 
empreendimentos conjuntos 

integrados
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d) uma análise dos gastos incluídos, classificados segundo a sua 
natureza, quando uma entidade optou pela apresentação da de-
monstração dos resultados por funções.

O EFRAG congratula o IASB pelo esforço de definir resultados não 
usuais e em exigir que as entidades divulguem tais itens nas No-
tas, porém, entende que a definição de itens não usuais parece 
ser bastante restrita, uma vez que assenta unicamente em saber 
se estes resultados ocorrerão no futuro; por isso, sugere que se 
considere igualmente os itens que, ocorrendo no presente, essa 
ocorrência irá verificar-se por um tempo limitado, como sucede 
com os gastos de restruturação (EFRAG, 2020).

Indicadores de desempenho obrigatórios

O IASB propõe exigir que as entidades divulguem informação 
sobre medidas de desempenho da gestão que satisfaçam esse 
conceito, considerando que estas correspondem a medidas que 
estejam relacionadas com subtotais de rendimentos e gastos que 
(IASB, 2019b):

a) sejam utilizadas em comunicações públicas, fora das demons-
trações financeiras;

b) complementam totais ou subtotais especificados pelas normas 
IFRS; e

c) informem os utilizadores das DF sobre um aspeto do desem-
penho financeiro da entidade, de acordo com o ponto de vista 
da gestão.

O feedback dos utilizadores das DF leva a gestão a concentrar-se 
em melhorias nos relatórios de desempenho financeiro, na de-
monstração dos resultados e Notas relacionadas. Por conseguin-
te, o IASB propõe que a definição das medidas de desempenho 
da gestão esteja limitada aos subtotais dos rendimentos e gastos. 
Assim, outras medidas financeiras (tais como retorno do capital 
investido ajustado) e medidas não financeiras (como a taxa de re-
tenção de clientes) não são medidas de desempenho da gestão e 
não seriam incluídas na divulgação proposta.

Para responder às preocupações de que as medidas de desem-
penho da gestão possam ser enganosas, o IASB ponderou se 
deveriam ser aplicadas restrições específicas ao cálculo destas 
medidas, tais como medidas restritivas baseadas em montantes 
reconhecidos e mensurados de acordo com as normas IFRS. Tais 
restrições contemplariam medidas baseadas em políticas contabi-
lísticas que não cumprem as normas IFRS, por exemplo, medidas 
que assentam na aplicação da consolidação proporcional. No en-
tanto, rejeitou a imposição de tais restrições específicas sobre a 
forma como as medidas de desempenho da gestão são calculadas, 
porque (IASB, 2019b):

a) poderiam impedir as entidades de divulgar medidas que os uti-
lizadores das DF considerem úteis, que possam, por exemplo, 
facilitar a análise de tendências;

b) poderiam impedir as entidades de divulgar medidas de desem-
penho definidas pelo setor;

c) poderiam criar conflitos com orientações regulamentares que 
permitam ou exijam algumas ou todas essas medidas; e

d) a exigência seria inconsistente com o objetivo de fornecer a 
visão da gestão sobre o desempenho.

Neste sentido, o IASB considera que as medidas de desempenho 
utilizadas em público, como por exemplo, as comunicações fora 
das DF devem ser consistentes com as medidas de desempenho 
divulgadas nas DF e, as medidas de desempenho da gestão di-
vulgadas nas Notas e devem cumprir com os requisitos gerais de 
informação incluídos nas DF, porque (IASB, 2019b):

a) a medida de desempenho da gestão deve representar fielmente 
o desempenho financeiro da entidade a que se refere;

Além desta apresentação separada, outro aspeto crítico conside-
rado pelo IASB subjacente ao modelo da demonstração dos re-
sultados apresentado na Figura 1, prende-se com a inclusão dos 
resultados no resultado operacional ou nos resultados de investi-
mentos. 

O IASB considera que a participação nos resultados de associadas 
e empreendimentos conjuntos não integrados corresponde à defi-
nição de rendimentos / gastos de investimentos e, por conseguinte, 
propõe classificá-los na categoria de investimento (IASB, 2019b). 

Em contrapartida, considera que uma entidade não deve classificar 
na categoria de investimento a sua participação nos resultados de 
associadas e empreendimentos conjuntos quando não são consi-
derados integrados, isto porque tais rendimentos / gastos não são 
amplamente independentes dos que classifica na categoria “ope-
racional”, portanto, não correspondem à definição de rendimentos 
/ gastos de investimentos (IASB, 2019b). 

Por este motivo, o IASB ponderou classificar esses resultados na 
categoria operacional. Tal abordagem seria uma resposta à opinião 
de alguns interessados de que as entidades podem investir em 
associadas e empreendimentos conjuntos integrados no decurso 
das suas principais atividades comerciais / industriais. Contudo, 
acabou por rejeitar esta opção porque concluiu que muitos uti-
lizadores das DF analisam os resultados dos investimentos em 
associadas e empreendimentos conjuntos, contabilizados uti-
lizando o método da equivalência patrimonial, separadamente 
dos resultados das atividades operacionais da própria entidade; 
como tal, será melhor não os misturar na determinação do resul-
tado operacional. Por tal facto, o IASB criou uma linha separada 
para apresentar os resultados das associadas e empreendimentos 
conjuntos integrados, exigindo que as entidades: a) classifiquem 
os resultados das associadas e empreendimentos conjuntos inte-
grados nesta nova categoria; e, b) apresentem um subtotal com 
o resultado operacional e outro após o efeito dos resultados que 
advém dos investimentos desta natureza. 

Esta proposta do IASB prevê ainda uma alteração à IAS 7 para 
exigir que os fluxos de caixa de investimentos em associadas e 
empreendimentos conjuntos integrados sejam apresentados sepa-
radamente dos fluxos de caixa de investimentos em associadas e 
empreendimentos conjuntos não integrados, de modo a harmoni-
zar esta DF com a demonstração dos resultados no que concerne 
a esta distinção.  

Resultados não usuais

O IASB entendeu incluir neste ED uma nova definição para os re-
sultados desta natureza. São considerados resultados não usuais 
os rendimentos e gastos invulgares, ou seja, aqueles que apresen-
tam valor preditivo limitado. Por sua vez, o valor preditivo limitado 
ocorre quando é razoável esperar que os rendimentos ou gastos 
do tipo e montante semelhantes não surjam durante vários perío-
dos futuros. 

Uma entidade deve, numa única Nota que inclua todos os rendi-
mentos e gastos não usuais, divulgar (IASB, 2019a):

a) o montante de cada item de rendimentos ou gastos não usuais 
reconhecidos no período de reporte;

b) uma descrição narrativa das transações ou outros eventos que 
deram origem a esse item e a razão pela qual não se espera que 
surjam rendimentos ou gastos do tipo e montante semelhantes 
em vários períodos futuros;

c) a(s) rubrica(s) na(s) demonstração(ões) do desempenho finan-
ceiro em que cada rubrica de rendimentos ou gastos não usuais 
é incluída; e 
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pelo método de equivalência patrimonial. É nossa opinião que esta 
informação é de suma importância para a análise do desempen-
ho da entidade de forma autónoma, pois, muitas vezes, vemos, 
em particular em entidades que apresentam as suas DF segundo 
o normativo contabilístico português, empresas cujo resultado 
operacional está, positiva ou negativamente afetado por valores 
materialmente relevantes, decorrente do efeito da sua quota-parte 
nos resultados das suas participadas às quais aplica o método de 
equivalência patrimonial. 

Saliente-se que a demonstração dos resultados segundo o nor-
mativo contabilístico nacional difere do modelo ora proposto pelo 
IASB, estando os resultados de todas as associadas e empreen-
dimentos conjuntos a refletir-se no resultado operacional da en-
tidade pelo que, a concretizar-se esta alteração à IAS 1, tal repre-
sentará um maior afastamento, afetando a comparabilidade, entre 
o resultado operacional de uma entidade que elabore as suas DF 
segundo o normativo português e uma que o faça com base nas 
normas do IASB. É um facto que atualmente não existe um mo-
delo da demonstração dos resultados na versão vigente da IAS 1, 
deixando total flexibilidade ao formato de apresentação. 

Acresce que, no normativo contabilístico português, também não 
se requer informação adicional sobre os resultados não usuais, 
os quais muitas vezes enviesam, amiúde positivamente, a imagem 
da situação financeira da entidade em um determinado período, 
desvanecendo-se o seu efeito nos períodos posteriores, sem o uti-
lizador da informação ter esse conhecimento de forma tempestiva. 
Desta forma, seria de ponderar a introdução deste requisito no 
relato nacional. 

A inclusão de medidas de desempenho de gestão com caráter 
obrigatório e relacionadas explicitamente com certos montantes 
das DF parece-nos que acresce transparência à informação e faci-
lita a compreensão de rácios, ao mostrar-se a vinculação explícita 
para a sua determinação. Por outra parte, irá proporcionar uma 
certa homogeneização no tipo de indicadores que são apresenta-
dos, contribuindo assim para a comparabilidade entre entidades. 

Faz-se notar a ausência deste tipo de requisito no Anexo que deco-
rre da aplicação do normativo contabilístico nacional, pelo que fi-
cará uma “janela” para a melhoria / revisão futura deste normativo. 

O projeto de norma ainda está em fase de comentários, podendo 
os mesmos conduzir a uma versão algo modificada da norma fi-
nal que vier a ser aprovada, estando a decorrer o momento das 
partes interessadas se pronunciarem. Esperamos que o resultado 
final reflita uma melhoria da transparência, compreensibilidade e 
comparabilidade na apresentação das demonstrações financeiras, 
o que é fundamental para a credibilidade do relato financeiro.  <
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b) as divulgações que apoiam a medida de desempenho da gestão 
devem cumprir as orientações propostas em matéria de agre-
gação e desagregação, por exemplo, ao divulgar itens de conci-
liação;

c) devem ser fornecidas informações comparativas para a medida 
de desempenho da gestão e divulgações conexas; e

d) a medida de desempenho da gestão deve ser calculada de for-
ma consistente de um período para o seguinte e estar sujeita a 
alterações apenas se a nova medida fornecer informações mais 
úteis.

O IASB reconhece que a inclusão de informações sobre tais medi-
das nas DF pode aumentar a transparência sobre estas medidas, 
não obstante todas as informações incluídas nas DF deverem for-
necer uma representação fiel do que se pretende representar. Uma 
medida de desempenho definida pela gestão que não represente 
fielmente um aspeto do desempenho de uma entidade não deve 
ser incluída nas DF com esse cariz.

Nesta matéria, também o EFRAG congratula os esforços do IASB 
ao proporcionar orientações sobre medidas de desempenho da 
gestão, que são frequentemente utilizadas na prática, e orien-
tações adicionais sobre medidas não-IFRS, que poderiam trazer 
mais transparência e consistência na sua utilização. No entanto, 
o EFRAG coloca à discussão um possível âmbito alternativo mais 
restrito e também sugere ao IASB que articule melhor a ligação 
entre esses indicadores de desempenho da gestão e os segmentos 
operacionais previstos na IFRS 8 (EFRAG, 2020).

Reflexão final 

Decorrente de um longo trajeto, reflexão e outros documentos 
onde o IASB foi reunindo opiniões das partes interessadas sobre 
a informação a divulgar, surgiu o projeto de norma sobre as DF 
primárias, em 2019, com vista a melhorar a comunicação do re-
lato financeiro das entidades. A ser aprovado este projeto, tal irá 
traduzir-se especificamente na substituição da IAS 1, algumas al-
terações, pouco significativas, à IAS 7, e ainda, por estarem corre-
lacionadas com alguns aspetos do relato, inclui-se algumas alte-
rações a outras normas (IAS 8, IAS 33, IAS 34, IFRS 7 e IFRS 12). 

Nas diferentes DF, a maior preocupação parece ter incidido sobre 
a demonstração dos resultados e, em certa medida, com algumas 
divulgações específicas nas Notas. Pese o objetivo inicial, as alte-
rações não configuram alcançar um paralelismo total entre resulta-
dos da demonstração dos resultados e da demonstração dos fluxos 
de caixa. Também o propósito inicial de deixar alguns dos indica-
dores mais utilizados pelas entidades e pelos analistas, nomeada-
mente o EBIT e EBITDA, explicitamente evidenciados em linhas da 
demonstração dos resultados foi abandonado, em face da ausência 
de harmonização na definição destes indicadores entre diferentes 
entidades e setores, não sendo também utilizado em alguns setores 
(e.g. caso do setor financeiro). A este propósito, e exatamente para 
evitar a dispersão, o EFRAG considera que seria útil a definição des-
tes dois indicadores, visto serem duas das medidas mais adotadas 
pelas entidades para aferir o seu desempenho.  

Uma das grandes novidades prende-se com a distinção dos in-
vestimentos em associadas e empreendimentos conjuntos em 
integrados e não integrados, de modo a apresentar em linhas se-
paradas os resultados provenientes de uns e outros. As normas 
do IASB são já caracterizadas pelo enorme apelo ao julgamento 
profissional constante e, a concretizar-se esta alteração, será mais 
uma matéria crítica para avaliação, com a subjetividade inerente. 
Subjacente a esta classificação está o grau de interdependência 
das atividades de participante e participada, o qual não é sempre 
fácil de aferir. 

Outro aspeto relevante é a apresentação de um resultado operacio-
nal exclusivo da entidade, não afetado pelos resultados dos inves-
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from gold markets to equity markets, although Pandey and Vipul 
(2018) recently showed significant volatility spillovers from gold 
markets to BRICS equity markets.

This study analyses the implied volatility across emerging stock 
markets, developed stock markets, oil and gold markets using a 
connectedness measure to measure the dependencies and spill-
overs effects.

The remaining of the paper is organized as follows: section 2 pro-
vides the methodology used; section 3 describes the data; section 
4 depicts the main results; finally, section 5 present the main con-
clusions.

Methodology 

The empirical analysis follows the dynamic spillover framework 
developed by Diebold and Yilmaz (2009, 2012) which introduce 
a measure of connectedness to account for interdependence in 
financial markets.

The methodology is based on vector autoregressive process (VAR) 
and the use of forecast error variance decomposition (FEVD) to 
estimate the connectedness.

Consider a N variable VAR(p) model in the form

 
 
 

 2
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Where 𝑒𝑒� is a vector equals to one as i-th element and zeros otherwise, 𝜎𝜎�� is the standart deviation 

of the forecast error term, and Σ is the variance matrix for the error vector 𝜀𝜀. 

In order to bounded the spillover index between zero and one, Diebold and Yilmaz (2012) 
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Commodity and stock markets:  
dynamic volatility spillovers

Abstract 

This paper presents new evidence on the relationship between 
implied stock and commodity volatility indices, using a systemic 
approach.

Our results suggest that about 40 % of the total variance of the 
forecast errors is explained by shocks in emerging stock markets, 
developed stock markets, oil and gold markets during the period 
from 15 August 2011 - 30 June 2020.

We also found a significant time-varying dependence volatility, 
with an increase of volatility connectedness during periods of high 
instability.

Keywords: Implied volatility indices, Dynamic spillovers, 
Connectedness

Introduction

Over the last decades, commodities became an important asset for 
financial investors. Since the beginning of this century, large in-
flows of investment capital into commodity markets have raised the 
issue of their effects on commodity price levels and their volatility. 
During the same period, trade and financial liberalization have led 
to an increase in the degree of integration of global stock markets.

Although the increasing degree of market integration, with poten-
tial effects on the similarity of price trajectories and market vola-
tilities, the level of returns and risks in each market still seems to 
be different.

The dynamics of commodity and equity market integration and 
the effects of spillovers have been an intensive field of study in 
recent years. Using a wide variety of approaches, many studies 
have been carried out on the relationships between oil markets and 
stock markets. Most of this studies present a negative relationship 
between oil shocks and developed stock markets (e.g., El-Sharif 
et al., 2005; Abhyankar et al., 2013; Kang et al., 2016), Kilian and 
Park (2009) show that impact of oil shocks differs significantly on 
whether they are demand or supply shocks.

The negative relationship between emerging stock markets and 
oil market is found in Fang and You (2014) and Ghosh and Kan-
jilal (2016), among others, while Filis and Chatziantoniou (2014) 
present significant impact differences between oil exporters and 
importers.

A large body of recent literature has focused on the volatility 
spillover between oil and financial markets and shows significant 
time-varying impacts of oil price shocks ( see, Arouri et al. (2011); 
Guesmi and Fattoum (2014); Khalfaoui et al. (2015); Delcoure and 
Singh (2018); Hammoudeh et al. (2013);Kumar et al. (2012); Sa-
dorsky (2012)).

On the other hand, volatility transmissions between precious met-
als and stock markets have received less attention and the results 
are mixed.  Maghyereh et al.  (2017) on the equity markets of the 
Gulf Cooperation Council region found an insignificant spillover 
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20(BIC) are used to choose lag length. All results are based on vector 

autoregressions of order 2 and generalized variance decomposi-
tions of 10-day ahead volatility forecast errors.

Table 3. Volatility spillover for full sample

gvz ovx  vxeem vxefa
From 
others 

NDC 

gvz 65,23 6,51 15,47 12,80 34,77 -6,84

ovx 5,40 71,55 14,45 8,60 28,45 -1,79

vxeem 12,12 11,27 50,87 25,74 49,13 10,44

vxefa 10,41 8,88 29,65 51,05 48,95 -1,81

To others 27,93 26,66 59,57 47,14

Note:  From others - directional spillover indices measure spillovers from 
all indexes j to index i; Contribution to others - directional spillover indices 
measure spillovers from index i to all indexes j; NDC refers to net directio-
nal connectedness, which reports the difference between To and From for 
each variable. The total connectedness is 40.32 p.c..

The amount of spillover effects in this four variable VAR system, 
measure by the total connectedness of volatilities is around 40 %. 

The oil and gold (commodities) respond more to shocks received 
from the system than their shocks contribute to. The oil volatility 
contributes only 26,66 % to the total variation in the system and 
the system contributes 28,45 % to the oil volatility. The same pat-
tern of negative net connectedness relative to the system can be 
observed for the gold.

The Emerging and Developed Stock Markets volatilities present 
higher explanatory (impact) power to Commodities shocks face to 
what commodities shocks con explain them.

Figure 1: Figure presents the pairwise net directional 
connectedness

The figure 1 shows how the system is connected variable to var-
iable. An arrow from variable i to variable j correspond to a net 
directional connectedness between the indices. Solid line arrows 
connect system members with the highest total net directional 
connectedness whereas dash and dot line arrows connect the low-
est total net directional connectedness.

The commodities markets are net receivers of shocks from each 
others and mainly from stock markets. Stock markets contribute 
more than they receive from all others markets. This result can be 
seen as an evidence of a high level of impact of equity markets on 
commodity markets.

Data Description and Preliminary Analysis

We use daily frequency data on four volatility indices from August 
15 2011 to June 30 2020, collected from the Thomson Reuters 
DataStream.

The implied volatility indices used are the volatility of the oil price 
(OVX), the volatility of the gold price (GVZ), the emerging markets’  
implied  equity  volatility index (VXEEM), which measures volatili-
ty in emerging markets and the developed equity market volatility 
index (VXEFA). All series are calculated by the Chicago Board Op-
tions Exchange (CBOE).

The CBOE Crude Oil ETF Volatility Index (OVX) a measure of the 
market’s expectation of 30-day volatility of crude oil prices Unit-
ed States Oil Fund (USO) and the USO is a commodity Exchange 
Traded Fund (ETF) that replicate the returns of the WTI price using 
futures contracts.

The CBOE Gold exchange-traded fund (ETF) Volatility Index (GVZ), 
the measure of market’s expectation of 30-day volatility of gold 
prices, which based on the bid and ask prices of the SPDR Gold 
Shares. 

VXEFA for developed equity markets excluding the United States 
is computed from options traded on the underlying iShares MSCI 
EAFE ETF and provides exposure to 24 developed markets. The 
Emerging Market Volatility (VXEEM) is calculated from options 
traded on the iShares MSCI EMs ETF and provides exposure to 26 
Emerging Markets.

All data are expressed in first-differenced natural logs.

Table 1 presents the descriptive statistics on the four implied vol-
atility indices and table 2  reports a simple correlation matrix be-
tween these variables.

Table 1. Descriptive statistics

N mean sd skewness kurtosis min max

gvz 2049 16.71 5.450 1.400 5.860 8.880 48.98

ovx 2049 36.10 21.50 5.060 41.85 14.50 325.1

vxeem 2049 23.29 8.140 2.600 13.90 13.28 92.46

vxefa 2049 18.39 8.440 2.210 9.600 7.770 75.17

Table 2. Correlation matrix

gvz ovx vxeem vxefa

gvz 1

ovx 0.395*** 1

vxeem 0.728*** 0.568*** 1

vxefa 0.747*** 0.538*** 0.911*** 1

Among all volatility indices, the ovx has the highest mean and the 
highest standard deviation, while the gvz has the lowest mean and 
also the lowest standard deviation.

The correlation matrix shows that during the sample period the 
volatility of equity markets shows a high level of interconnection 
and that the lowest correlation is between oil volatility and gold 
volatility.

Empirical Results 

Static Volatility Connectedness Analysis

Table 3 reports the full-sample connectedness results of a ten-pe-
riod ahead forecasting horizon for variance decomposition based 
on six implied volatility series VAR. Bayesian Information Criteria 
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Figure 4: Rolling-windows of OVX, From/To/Net Spillovers

Figure 5: Rolling-windows of VXEFA, From/To/Net Spillovers

Figure 6: Rolling-windows of VXEEM, From/To/Net Spillovers

Conclusions 

In this paper, we perform the analysis the interaction of equity 
and two main commodities, the gold and oil. Using the connect-
edness index based on a VAR approach, we measure how each of 
elements of a system is affected by the system’s dynamics and to 
contribute to the system.

Dynamic Volatility Connectedness Analysis

Figure 2 plots the total volatility spillover index using a rolling-win-
dow of 250-days and a 10-days horizon

Figure 2: Total spillover: Spillovers from volatility over the 
sampling period spanning from September 2012 to June 2020

The rolling window estimates show how much the degree of vol-
atility spillover vary over time. The fluctuations in the spillover 
index estimates suggest the time-varying behavior of volatility 
spillovers. During the sub-period spillovers from volatility are on 
average 45 %, but the connectedness in the system changed over 
time, ranging from a high of 61 % (March 2020) to a low of 32,0 % 
(December 2019).

The results also show a decrease for the connectedness until end 
of 2004 followed by a positive trend to the mid of 2017. The con-
nectedness reduces to their minimum at the end of 2019 and in-
creases significantly during pandemic crisis of 2020.

The significant increase of total connectedness level around March 
2020 and their high level until the end of sample reflects a signif-
icant increase of contribution of all variables to the system with 
particular impact of oil and emerging markets that shows a high 
persistence. 

Figures 3 to 6 show the contribution of each variable and the sys-
tem’s contribution to each variable.

Figure 3: Rolling-windows of GVZ, From/To/Net Spillovers
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O julgamento profissional do auditor 
face aos efeitos da COVID-19

Considerações gerais

A crise sanitária que está a abalar o mundo foi desencadeada por 
uma pandemia, cujo início ocorreu no final do ano de 2019 no 
centro da China, na cidade de Wuhan, e que rapidamente se es-
palhou a todos os continentes, estando hoje presente em quase 
200 países. Tal ocorrência, viria a desencadear numa crise econó-
mica sem precedentes, que tem vindo a obrigar os governos dos 
diferentes países a mobilizarem os chamados estabilizadores au-
tomáticos e ajudas financeiras de carácter excepcional para a ma-
nutenção do emprego e para a mitigação dos efeitos da crise, num 
quadro de incerteza e de indefinição quanto ao futuro. Em todo o 
mundo, e em particular nos países mais desenvolvidos, a inves-
tigação tem sido acelerada face à consciência de o problema só 
poder ser resolvido com o aparecimento de uma vacina eficaz ou 
um medicamento que seja capaz de tratar a doença com elevado 
grau de certeza. O fator de incerteza conduz a níveis de desconfian-
ça que se refletem no comportamento dos agentes económicos e, 
malgrado os poderes públicos procurarem atenuar a intensidade 
desse impacto, a verdade é que a contração dos níveis de atividade 
económica se faz sentir em todos os setores de atividade e, com 
particular acuidade, nos sectores ligados, direta ou indiretamente, 
à atividade turística. 

Nesse quadro as empresas estão obrigadas a relatar os efeitos da 
presente crise no relato financeiro de 2019, na medida em que a 
sua apresentação às Assembleias Gerais que vão apreciar e delibe-
rar sobre o Relatório de Gestão e Contas de 2019 viram os prazos 
dilatados e, normalmente, as Assembleias anuais reuniram entre 
15 de Maio e 30 de Junho, ou seja, já após terem sido verificados 
os efeitos da pandemia nos primeiros 2 a 3 meses. Por tal facto a 
avaliação dos efeitos da pandemia é, em si mesmo, um facto da 
maior importância que reivindica a sua divulgação no Anexo e no 
Relatório de Gestão em bases que permitam percecionar aos uten-
tes da informação financeira a antevisão que o órgão de gestão faz 
sobre a evolução da sociedade e, eventualmente, sobre matérias 
que possam influenciar a normal continuidade das operações da 
empresa.

Impacto do COVID-19 nas Demonstrações Financeiras  
e na continuidade de exploração das entidades 

As empresas, seja qual for o contexto em que desenvolvam a sua 
atividade, têm de preparar e apresentar, em regra, Demonstrações 
Financeiras (DF) anuais, previamente submetidas à aprovação dos 
titulares do capital (sócios/acionistas), para posterior apresenta-
ção aos stakeholders. A preparação e apresentação desta informa-
ção, ainda que da responsabilidade do órgão de gestão, envolve 
conceitos predominantemente técnicos, que obrigam as empresas 
a recorrer aos serviços de profissionais especializados que desen-
volvem a sua atividade no âmbito da contabilidade e da auditoria 
e que garantem a preparação dessa informação de acordo com o 
referencial contabilístico aplicável e com o quadro normativo que 
lhe está subjacente. 

E, a preparação da informação financeira relativa ao ano de 2019, 
sem prejuízo de alguns acontecimentos relacionados com o surto 
pandémico (COVID-19) terem ocorrido antes do final do ano, a 

Our results show a significant connectedness among the four im-
plied volatility indices around 40 % over the full period analysed. 
The volatility connected presents significant variation over time 
with particular surge in periods of great instability. Finally, our re-
sults suggest that the contribution of emerging market volatility 
shocks to commodity market volatility and developed equity mar-
ket volatility is greater than the reverse.

The evidence presented in the paper about the volatility transmis-
sion are useful to portfolio managing as well as among other to 
policy-makers.  <
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alguns casos, será necessário ajustar as contas, como por exem-
plo num quadro em que a empresa já esteja com dificuldades fi-
nanceiras, situação em que o acontecimento pode precipitar a sua 
falência após a data do encerramento das contas.

No plano da fiabilidade da informação financeira, o surto epidé-
mico terá impactos muito diversos e, em muitos casos, poderão 
ser materialmente relevantes, o que vai implicar uma atenção re-
dobrada dos profissionais das matérias contabilísticas, com espe-
cial enfoque para os auditores, os quais deverão ter uma atitude 
de cepticismo profissional e com isso planear o trabalho para a 
obtenção da evidência considerada necessária nas circunstâncias 
que o habilitem a ter uma opinião profissional e independente em 
estrita obediência ao normativo aplicável considerando o efeito do 
que é materialmente relevante nas DF (DRA, 320). Esta questão 
suscita a necessidade de proceder a uma reavaliação da materia-
lidade, a que se associa a perceção do risco implícito, para que o 
desenvolvimento do trabalho de auditoria se concentre na obten-
ção da prova sobre o que possa ter efeitos materiais relevantes na 
informação financeira relatada. 

No fundo o objetivo é facultar aos stakeholders a informação útil 
para que o julgamento e o processo de tomada de decisão estejam 
relacionados com o desenvolvimento do trabalho de identifica-
ção de alternativas, da avaliação de eventos e respetivas conse-
quências (Hastie, 2010), envolvendo complexidade, subjetividade 
(Boynton, Johnson, & Kele, 2002), poder de escolha (Ussahawa-
nitchakit, 2012), conhecimento, incentivo (Demerens, Pereb, & 
Redis, 2013) ou estados de espírito (Johnson et al., 2015). Temos, 
assim, que o julgamento e o processo de tomada de decisão po-
dem ser afetados por uma diversidade enorme de variáveis e que, 
por sua vez, a expressão de “probabilidade”, presente também em 
diferentes normas e por sua vez chamada à colação, pode ser ob-
jeto de diferentes interpretações se entrarmos em linha de conta 
que o exercício das opções contabilísticas se faz sob e com o efeito 
e/ou influência de valores culturais. A perceção cognitiva influen-
cia a compreensão e interpretação dos conceitos, na medida dos 
referenciais doutrinários, que acomodam certos valores, de que 
são exemplo o conservantismo e o secretismo, muito típicos da 
cultura contabilística continental (Gray, 1988), na qual são consi-
derados muito relevantes na preparação da informação financeira 
e, por essa via, com impacto no processo de tomada de decisão 
(Tsakumis, 2007). 

Nesta conformidade, o apelo ao uso de “probabilidades” para a 
elaboração das DF requer um julgamento profissional, o que, a 
par da existência de um maior ou menor nível de conservadoris-
mo, vai afetar a interpretação que venha a ser dada a cada norma 
(Doupnik & Richter, 2004).  O exercício a ser desenvolvido no âm-
bito dos impactos esperados do COVID 19, que se poderão refletir, 
de entre outros, ao nível da mensuração ao justo valor (IFRS 13), 
designadamente dos instrumentos financeiros e propriedades de 
investimento, das imparidades em ativos não financeiros (IAS 36), 
num conjunto de muitas outras estimativas aplicáveis aos ativos 
fixos tangíveis (IAS 16), provisões, passivos contingentes e ati-
vos contingentes (IAS 37) ou, ainda, as que decorrem das perdas 
esperadas em operações de crédito ou da contabilização de opera-
ções de cobertura de riscos (IFRS 9) apelará, necessariamente, ao 
julgamento do profissional. 

Para avaliar tais impactos devem as entidades centrar-se na IAS 10, 
normativo que especifica os requisitos a considerar nos casos em 
que os acontecimentos implicam ajustamentos e que se consubs-
tanciam em todos aqueles que fornecem evidências das condições 
existentes no final do período de relato; em sentido diferente para 
quando não implicam ajustamentos e que respeitam a aconteci-
mentos que são indicativos de condições que surgiram após o 
período de relato. Neste contexto, e tendo em atenção estas duas 
realidades distintas, os valores reconhecidos nas DF são ajustados 
para refletir os acontecimentos que implicam ajustamentos e, para 
os restantes – acontecimentos após o encerramento do período 

verdade é que os efeitos mais visíveis (a epidemia foi declarada  
pandemia pela Organização Mundial de Saúde em 11 de Março de 
2020 e o Estado de Emergência foi decretado em Portugal a 18 do 
mesmo mês) aconteceram após 31 de dezembro de 2019, o que 
implica tão só a divulgação dos seus possíveis efeitos no Anexo, 
enquanto peça integrante das DF, e o relato no Relatório de Gestão, 
no ponto “Previsão da Evolução Futura”. Trata-se, com efeito, de 
um acontecimento subsequente e, face à sua natureza, não ajus-
tável nas DF de 2019, mas, inexoravelmente, de impacto material 
nas contas de 2020, em observância da International Standard 
Accouting (IAS) 10 e/ou das normas nacionais que regulam a 
mesma matéria (Eventos Após o Período de Relato/Acontecimen-
tos Subsequentes). A IAS 10 define como evento/acontecimento 
que requer ajustamento todo aquele de que exista evidência de já 
ocorrer no período de relato, ou seja, no caso do COVID-19 em 
2019. Ora, considerando que a disseminação do vírus aconteceu 
na Europa já em 2020, precipitando em pouco tempo uma crise 
sanitária da maior gravidade, com expressão no encerramento de 
estabelecimentos e empresas e no confinamento de populações 
inteiras nas suas casas, tal circunstância reflectiu-se numa queda 
abruta do volume de negócios (vendas e prestação de serviços) se 
não mesmo de paragem absoluta, como foram os casos em que se 
interromperam as cadeias de abastecimento. 

Assim, e ainda que eventualmente de difícil ou, até mesmo, incerta 
quantificação, as entidades precisam de garantir que a mensura-
ção dos seus ativos e passivos em 31 de dezembro de 2019 não 
seja afetada pela evolução da pandemia, de que são exemplo os 
ativos e passivos mensurados ao justo valor (IFRS 13), instrumen-
tos financeiros e de cobertura (IFRS 9), valor realizável líquido dos 
inventários (IAS 2), consequência da redução de atividade e/ou 
inatividade e de outros ativos, de acordo com o normalizado pela 
IAS 36. Nos casos em que esta avaliação dos impactos esperados 
não possa ser feita é recomendável a sua referência no Anexo, 
através da divulgação de uma impossibilidade de avaliação e, em 
simultâneo, confirmar-se que a continuidade das operações não 
está em causa. De resto a questão da continuidade deve merecer 
especial atenção e se porventura houver alguns fatores de risco 
que possam comprometer a continuidade das operações deverá o 
auditor, em parágrafo apropriado, relatar na Certificação Legal das 
Contas os aspectos de que haja prova (evidência) que condicio-
nem a continuidade das operações, em observância ás Internatio-
nal Standard Auditing (ISA) 570, 701 e 706.  

Neste enquadramento, e no âmbito do trabalho a realizar, a primei-
ra questão que se coloca é a de como devem as empresas avaliar 
os impactos do COVID-19 após a data do balanço e os fazer refletir 
nas suas DF assumindo-se que, para efeitos dos requisitos cons-
tantes da IAS 10, deve ser realizada uma análise detalhada desses 
efeitos, com o objetivo de assegurar que as mesmas expressam 
de forma verosímil e compreensível o impacto da pandemia na 
informação financeira da entidade, de acordo com as circunstân-
cias e as características do seu negócio e das suas operações. Em 
concreto, para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 
espera-se a sua divulgação no Anexo mencionando os efeitos da 
crise sanitária, em particular na atividade da entidade, as incer-
tezas suscetíveis de afetar a relevância da informação financeira, 
para além dos impactos já conhecidos e que a entidade seja capaz 
de estimar. Se mais detalhes forem necessários, designadamente 
para os exercícios findos após 12 de março de 2020, a análise 
deve ser conduzida caso a caso com relação às atividades da en-
tidade. Por exemplo, se as consequências da crise sanitária surgi-
ram na entidade antes da classificação da epidemia em pandemia 
mundial, a entidade deve levá-lo em consideração sendo os seus 
ativos, passivos, rendimentos e gastos, do exercício findo entre 1 
de janeiro de 2020 e 11 de março de 2020, mensurados levando 
em consideração esse acontecimento. Ou seja, admite-se que, em 
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Responsabilidad social corporativa  
y doctrina social de la Iglesia

La responsabilidad social corporativa (RSC) se desarrolla a partir 
de finales del S. XX en un contexto en el que los escándalos provo-
cados por la quiebra de grandes corporaciones empresariales pro-
ducen una crisis general del sistema económico tradicional. La RSC 
plantea como finalidad esencial restablecer la confianza perdida, sin 
la cual la propia viabilidad de la empresa como unidad básica del 
sistema económico se pone en cuestión, y ello afecta sustancial-
mente a la sostenibilidad de la propia empresa y del sistema en que 
opera, fundamentalmente el sistema de mercado y la competencia.

Recuperar la confianza y alcanzar la sostenibilidad o viabilidad a 
largo plazo de la empresa son, pues, los objetivos que se persi-
guen, mediante la aplicación y desarrollo de los sistemas de ges-
tión basados en la RSC.

Para lograrlo se desarrollan modelos que actualizan tanto los 
“objetivos” como el propio concepto, organización y modelo de 
gestión. Así, del objetivo de maximizar el resultado económico 
(beneficio) se pasa al objetivo de “triple cuenta de resultados”: 
económicos, sociales y ambientales, y del modelo de “empresa 
puramente financiera” se pasa al modelo de empresa como lugar 
de encuentro de “stakeholders” que no solo están interesados en 
mayor o  menor medida en la actividad de la empresa, sino que son 
parte integrante de la misma (trabajadores, proveedores, clientes, 
financiadores etc…), sin los cuales y sin la participación activa 
de todos y cada uno de ellos la empresa, simplemente, no puede 
existir. De ahí la importancia de la confianza en la empresa para 
lograr la participación de todos.

El empresario pasa a ser el responsable decisor de la “combina-
ción de factores” que la constituyen y, al mismo tiempo, el árbitro 
en la distribución de los valores añadidos en que se concreta el 
proceso productivo, siendo su retribución final (beneficio) la re-
sultante marginal entre ingresos y gastos, una vez finalizado el 
doble proceso de colaboración eficaz y reparto adecuado entre los 
distintos stakeholders.

Evidentemente, detrás del concepto de stakeholder está siempre 
la participación del “factor humano” que es quien aporta cada uno 
de los elementos para la existencia, eficiencia y sostenibilidad de 
la empresa.

contabilístico – cujo efeito pode ser materialmente relevante no(s) 
período(s) subsequente(s), não dão lugar a ajustamentos devendo 
apenas ser feitas as divulgações pertinentes no Anexo. 

Neste contexto, a aplicação da IAS 10 torna indispensável o julga-
mento profissional para avaliar se os acontecimentos que ocorre-
ram após a data do balanço são ou não susceptíveis de implicar 
ajustamentos. E, tal decisão, dependerá da data de relato e dos 
factos e circunstâncias específicos das operações e das repercus-
sões na cadeia de valor de cada empresa. Neste particular, e com 
relação aos períodos de relato que terminam em/antes de 31 de 
dezembro de 2019, entende a IFAC que existe um consenso ge-
ral de que os efeitos do surto de COVID-19 são o resultado de 
acontecimentos que surgiram após a data do balanço, pelo que 
estamos em presença de um acontecimento que não implica ajus-
tamentos para a grande maioria das empresas que preparam DF 
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019. Em todo o 
caso cumpre aos profissionais avaliar os factos que possam com-
prometer a continuidade das operações e, se tal ocorrer, as DF 
deverão ser preparadas em conformidade com a avaliação feita 
sobre os efeitos na continuidade das operações. Outrossim pode, 
inclusive, determinar a preparação das DF na ótica da liquidação, 
caso esteja em causa a continuidade das operações de exploração.  
Para datas de relato posteriores (p. e. fevereiro ou março de 2020) 
admite ser muito provável vir a classificar-se os efeitos do COVID 
19 como um acontecimento do período corrente que exigirá avalia-
ção contínua para determinar até que ponto os desenvolvimentos 
após a data de relato devem ser reconhecidos no período de relato. 
Ou seja, para este contexto específico, a administração da empresa 
pode precisar de rever e atualizar continuamente os efeitos até à 
data de emissão das DF, dada a natureza fluida da crise e as incer-
tezas envolvidas (Arnold, 2020).

Contudo, mesmo que a administração da empresa tenha classifi-
cado o acontecimento como de impacto que não implica ajusta-
mentos, se o classificar como materialmente relevante, terá que 
divulgar uma estimativa do seu efeito ao nível da informação finan-
ceira e, ainda, que tal impacto não possa ser estimado com fiabi-
lidade é necessário fazer-se uma divulgação qualitativa, incluindo 
uma declaração de que não é possível estimar o efeito e de que a 
continuidade da empresa não está em causa. 

Na verdade, a pandemia provocada pelo COVID-19 está disse-
minada e as cadeias de transmissão não foram interrompidas e 
têm vindo a ter um comportamento difuso, o que cria uma gran-
de incerteza quanto ao futuro, fazendo depender da extensão e 
da duração os seus impactos, o que obriga a uma monitorização 
sistemática sobre a informação financeira para que possa reflectir 
adequadamente os efeitos presentes e os potenciais. O risco de 
continuidade ganhou força e não é previsível a dimensão do seu 
impacto face ao número crescente de insolvências e de situações 
de crise empresarial.  <

Referências
Arnold C (2020). The Financial Reporting Implications of COVID-19, Sta-
this Gould, April 13, IFAC, in https://www.ifac.org/knowledge-gateway/
supporting-international-standards/discussion/financial-reporting-im-
plications-covid-19.

Belkaoui A (1978). “Linguistic relativity in accounting”, Accounting Or-
ganizations and Society, 3 (2), p. 97-104.

Boynton WC, Johnson RN, Kell WG (2002). Auditoria, São Paulo: Atlas.

Demerens F, Pará JL, Redis J (2013). “Investor Scepticism and creati-
ve Accounting: The Case of a French SME Listed on Alternext”, Interna-
tional Journal of Business, 18 (1), p. 59.

DRA 320 (1999). Materialidade de Revisão/Auditoria, Ordem dos Revi-
sores Oficiais de Contas.



51
XIX Encuentro Internacional   aeca

XI
X 

En
cu

en
tro

 In
te

rn
ac

io
na

l A
EC

A 
· G

ua
rd

a-
Po

rtu
ga

l, 
17

 y
 1

8 
de

 s
ep

tie
m

br
e 

 d
e 

20
20El compendio de la doctrina social de la iglesia y el catecismo de 

la Iglesia Católica la definen como un cuerpo doctrinal renovado, 
que se va articulando a medida que la Iglesia, en la plenitud de la 
palabra de Dios revelada por Jesucristo y mediante la asistencia 
del Espíritu Santo, lee los hechos según se desenvuelven en el 
curso de la Historia.

El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia fue publicado en 
el año 2004 por el Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz a pe-
tición de Juan Pablo II. La doctrina social de la Iglesia trata acerca 
de las cuestiones de la vida social, de las cuales el Compendio 
aspira a exponer de manera sintética pero exhaustiva la enseñanza 
social de la Iglesia.

De cara al estudio realizado, los contenidos relevantes del Com-
pendio de la Doctrina Social de la Iglesia se han encontrado en los 
capítulos: Tercero “La persona humana y sus derechos”, Cuarto: 
“Los principios de la doctrina social de la Iglesia” y Séptimo: “La 
vida económica”. El Principio de la Dignidad Humana, el Principio 
del Bien Común, el Principio de la Subsidiaridad y el Principio de 
la Solidaridad, por una parte, y la empresa y sus fines, y el papel 
del empresario y del dirigente de la empresa, son en concreto los 
epígrafes que se refieren a los aspectos directamente relacionados 
con el concepto y la definición de la RSC propuestos por el Marco 
Conceptual de AECA. 

La encíclica “Caritas in veritate”

“Caritas in veritate” (la caridad en la verdad), es el nombre de la 
tercera encíclica del sumo pontífice Benedicto XVI, firmada el 29 
de junio de 2009. Retomando temas sociales contenidos en la Po-
pulorum Progressio, escrita por San Pablo VI en 1967, se propone 
profundizar en algunos aspectos del desarrollo integral de nuestra 
época. La doctrina social de la Iglesia y el desarrollo sostenible son 
analizados a la luz de las pobrezas y desigualdades existentes en el 
mundo y de la crisis económica global. 

Aborda con realismo y esperanza los problemas creados por la cri-
sis financiera, por la falta de instituciones internacionales capaces 
de reformar la ineficacia burocrática que alarga el subdesarrollo 
de muchos pueblos y por la falta de ética de muchas mentalidades 
que predominan en las sociedades opulentas. Destaca la necesi-
dad de encontrar la responsabilidad social (caridad) a través de la 
verdad y la humildad. 

Para el análisis realizado se han considerado aspectos contenidos 
en el capítulo tercero “Fraternidad, desarrollo económico y socie-
dad civil”, y capítulo cuarto “Desarrollo del los pueblos, derechos 
y deberes, ambiente”.

La encíclica “Laudato si”

Publicada el 24 de mayo de 2015, la encíclica “Laudato si”, escrita 
por el papa Francisco, se centra en el planeta Tierra como lugar en 
el que viven las personas y defiende la naturaleza, la vida animal 
y las reformas energéticas, que den respuesta a la degradación 
ambiental y al cambio climático. El título de la encíclica proviene 
del poema “El cántico de la criaturas” de San Francisco de Asís, 
concretamente de su primera frase que se traduce Alabado Seas.

Desarrolla, pues, la que podríamos denominar parte ambiental 
de la doctrina social de la Iglesia con relación a algunos aspectos 
medioambientales de la responsabilidad social corporativa. Desa-
rrollada en seis capítulos, para el análisis realizado se ha conside-
rado especialmente lo recogido en el capítulo primero “Lo que está 
pasando en nuestra casa”, capítulo cuarto “Una ecología integral” 
y capítulo quinto “Algunas líneas de orientación y acción”.

Es por ello que el desarrollo del propio sistema económico exige 
tener en cuenta y orientar todo el proceso productivo hacia dicho 
“factor humano”, y es ahí donde la RSC adquiere su papel relevan-
te, incorporando como parte de su propio desarrollo los que se 
producen en otros ámbitos específicos, como son el respeto a los 
derechos humanos, los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), 
los criterios ESG, las inversiones socialmente responsables, etc…

Lo esencial es incorporar la sostenibilidad de la empresa dentro de 
la economía de mercado, y de ahí la importancia de la “voluntarie-
dad” de la RSC para que sea capaz de generar con su aplicación 
“ventajas competitivas”, lo que a su vez es esencial para lograr la 
sostenibilidad a través de la competitividad y la competencia libre 
en el sistema que de esta forma adquiere la característica de eco-
nomía social de mercado.

Son estos aspectos humanos y su posicionamiento en el centro del 
sistema económico –en el que el hombre debe encontrar a la vez 
la igualdad de oportunidades para participar y recibir lo necesario 
para su propia dignidad y desarrollo personal– lo que ha hecho 
que la RSC pueda aportar elementos importantes como respuesta 
a las preocupaciones humanistas de todas las religiones y también 
al humanismo cristiano y, por supuesto, de la iglesia católica, de 
cuya doctrina nos ocupamos específicamente en este trabajo.

No debe olvidarse que ya el propio Adam Smith, además de propo-
ner el funcionamiento eficaz del mercado como la “mano de hierro 
que orienta las decisiones económicas”, se preocupó inmediata-
mente de la necesidad de la “ética en los negocios”, para lograr 
el funcionamiento justo del mismo, equilibrando lo que la sola 
actuación del mercado con arreglo a criterios exclusivamente eco-
nómicos podría desequilibrar, llegando a proponer, por ejemplo, 
la regulación y fijación de lo que hoy llamaríamos “salario mínimo 
digno” y garantizarlo mediante la intervención del estado si el mer-
cado por sí mismo no lo procuraba. 

En lo que ahora nos ocupa –y, como hemos dicho, en la dignidad 
de la persona humana, el bien común, la subsidiaridad y la solidari-
dad, principios de la doctrina social de la Iglesia (DSI)– se encuen-
tran entre otros los fundamentos tanto del humanismo cristiano 
como de la RSC, constituyendo lo que podríamos denominar sus 
raíces morales. 

En este trabajo, extracto de un análisis más extenso realizado, se 
destaca la relación entre algunos aspectos conceptuales de la RSC 
y los principios de la DSI. Para ello se han analizado cuatro docu-
mentos, básicamente: el Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia (2004), la Encíclica “Caritas in Veritate” (2009), la Encíclica 
“Laudato si” (2015) y el Marco Conceptual de la Responsabilidad 
Social Corporativa (2004), todos los cuales están enunciados con 
un enfoque doctrinal, dispuestos por medio de párrafos numera-
dos, con el propósito de facilitar la claridad y comprensión de lo 
expuesto. 

El compendio de la doctrina social de la Iglesia

La DSI se va configurando en el tiempo a través de los pronun-
ciamientos de varios Papas, a partir de la primera encíclica social 
Rerum Novarum (1891), de León XIII. Así, se cuenta en la His-
toria con cerca de veinticinco encíclicas sociales publicadas por 
distintos Pontífices: el propio León XIII, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, 
Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. 

Propiamente la expresión o locución “doctrina social” sería usada 
por primera vez por Pio XI en su encíclica Quadragesimo anno, 
promulgada el 15 de mayo de 1931, a partir de la citada Rerum 
Novarum, de León XIII. 

La doctrina social de la Iglesia es el conjunto de ideas educativas, 
políticas y sociales que la Iglesia Católica llama a practicar a cual-
quier cristiano o persona de buena voluntad y de cualquier origen 
y lugar, fundado en el evangelio, en el magisterio y en la tradición. 
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responsable y con vistas al bien común”. Se ha de buscar implicar 
a todos de una manera activa, ayudando a que participen en la 
generación de valor.

Por otro lado, el Principio de solidaridad “pone en evidencia el 
hecho de que existen vínculos estrechos entre solidaridad y bien 
común, solidaridad y destino universal de los bienes”. La acción 
social solidaria de ayuda a necesidades específicas caracteriza 
también a las sociedades desarrolladas.   

Satisfacción de las necesidades de los grupos de interés
La preocupación por la satisfacción de los grupos de interés segu-
ramente sea el aspecto conceptual por excelencia de la responsabi-
lidad social corporativa, el cual enraiza con todos los principios de 
la doctrina social de la Iglesia. La dignidad de la persona, el bien 
común, la subsidiaridad y la solidaridad son partes esenciales de 
la relación de la empresa con los grupos de interés, constituidos 
por personas y con la sociedad de la que aquellos forman parte.

Desarrollo de las generaciones futuras
Los Principios del bien común y de la solidaridad determinan la 
preocupación por las generaciones futuras de la responsabilidad 
social corporativa. Empresas y organizaciones solventes, proyec-
tadas hacia el futuro, son sinónimo de solidaridad con unas gene-
raciones venideras saludables.

Preservación del medio ambiente
Los Principios del bien común y de la solidaridad se encuentran 
reflejados en la preocupación por respetar y preservar el medio 
natural que precede al hombre y en el que vive.

De la relación directa encontrada entre algunos aspectos concep-
tuales de la RSC y los Principios de la DSI se pueden destacar 
algunas conclusiones:

1. La Responsabilidad Social Corporativa tiene una base concep-
tual cristiana que dota a las empresas y a las organizaciones 
que la adoptan de unos fundamentos arraigados en los princi-
pios de la doctrina social de la Iglesia, es decir, la dignidad de la 
persona, el bien común, la solidaridad y la subsidiaridad.

2. El modelo de empresa socialmente responsable es menciona-
do y reconocido explícitamente, tanto por el Compendio de la 
doctrina social de la Iglesia como por la Encíclica “Caritas in 
Veritate”, de marcado carácter social. Por su parte, la Encíclica 
“Laudato si” se refiere a determinados aspectos sobre el medio 
ambiente relacionados con algunos elementos conceptuales de 
la RSC y con los sistemas productivo y económico, en general.

3. Como modelo de empresa centrado en satisfacer las necesi-
dades de las personas (empleados, clientes, proveedores, ac-
cionistas), la RSC cumple con el Principio de la dignidad de la 
persona humana. 

El marco conceptual de la responsabilidad social 
corporativa

La Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de la Aso-
ciación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 
(AECA), constituida en diciembre de 2002, emite como primero 
de sus pronunciamientos el denominado Marco Conceptual de la 
RSC, en enero de 2004, con el fin de proponer y desarrollar los 
fundamentos teóricos en los que se basa la responsabilidad social 
corporativa y dotar de sustento racional a la implantación de las 
estrategias y sistemas de dirección, información y control social-
mente responsables de las empresas. 

La expresión de las ideas e identificación de los elementos con-
ceptuales de la RSC proporcionan una definición precisa del térmi-
no, al tiempo que facilitan su clara diferenciación respecto a otros 
conceptos relacionados. Para este trabajo se parte del concepto y 
la definición propuestos en el Marco Conceptual de AECA, en los 
que se encuentran todos los aspectos conceptuales distintivos de 
la responsabilidad social corporativa. 

Aspectos conceptuales de la RSC y su relacion  
con los principios de la doctrina social de la Iglesia

Los aspectos conceptuales comprendidos en la definición de res-
ponsabilidad social corporativa que a continuación se citan guar-
dan una clara relación con los Principios de la doctrina social de la 
Iglesia expresados en los documentos analizados (figura 1). 

Desarrollo de las personas  
El Principio de la dignidad de la persona humana de la doctrina 
social de la Iglesia reconoce que “una sociedad justa puede ser 
realizada solamente en el respecto de la dignidad trascendente de 
la persona humana, siendo esta el fin último de la sociedad. Solo el 
reconocimiento de la dignidad humana hace posible el crecimiento 
común y personal de todos”.

“El hombre no es un ser solitario, ya que, por su íntima naturaleza 
es un ser social y no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin re-
lacionarse con los demás. La persona humana es constitutivamen-
te un ser social porque así lo ha querido Dios, que la ha creado. 
Es necesario destacar que la vida comunitaria es una característica 
natural que distingue al hombre del resto de criaturas terrenas”.

Desarrollo de la sociedad 
El Principio del bien común de la doctrina social de la Iglesia in-
dica que “una sociedad que en todos sus niveles quiere positiva-
mente estar al servicio del ser humano es aquella que se propone 
como meta prioritaria el bien común”. 

El Principio de subsidiaridad promueve que “la participación es 
un deber que todos han de cumplir conscientemente, en modo 

Figura 1. Aspectos conceptuales de la RSC y principios de la doctrina social de la Iglesia

RSC 
Aspectos conceptuales

Doctrina social de la Iglesia 
Principios

Desarrollo de las personas Dignidad de la persona

Desarrollo de la sociedad

Bien común

Subsidiariedad

SolidaridadPreservación del medio ambiente

Desarrollo de las generaciones 
futuras

Satisfacción de las necesidades  
de los grupos de interés
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20keeping processes. Anyway, the new digital technologies have the 

potential to dramatically change the roles of accountants, namely 
the disruptive ones such as cloud, big data, blockchain, and artifi-
cial intelligence (Moll & Yigitbasioglu, 2019).

Disruptive digital technologies and accountants’ role 

Whatever the balance established between the more and the less 
traditional roles of accountants, it seems relatively consensual 
that the business partner orientation is increasing. Factors such 
as software empowerment, and decentralization of accountants, 
among others, have been appointed as those fostering a business 
partner-oriented role among accountants (e.g. Jarvenpaa, 2007; 
Lambert & Sponem, 2012). We consider that the business partner 
role of accountants is even more relevant in a context where new 
technologies allow non-accountant professional groups, including 
information technology experts, to start carrying out accounting 
processes (Granlund, 2011; Rikhardsson & Yigitbasioglu, 2018). 
However, this phenomenon, usually called hybridization, could 
also work in the opposite way. To be able to meet the challenges 
of today’s business contexts, accountants must adopt a proactive 
posture for understanding the potential of available technologies, 
namely the digital ones. In this vein, considering that to acquire 
skills to use new technologies is important to the accountant (Mar-
rone & Hazelton, 2019), they may develop expertise and influence 
the process and the form of the technology deployment in organi-
zations (Robalo & Moreira, 2020).

Research on information technology in accounting contexts has 
been mainly centred in the adoption and implementation of en-
terprise resource planning systems (Kocsis, 2019). Researchers 
have not given sufficient attention to the so-called disruptive digital 
technologies, which encompasses artificial intelligence, data ana-
lytics (big data), blockchain (and smart contracts), cloud, machine 
learning and robotic process automation, among others. Although 
there are researchers (e.g. Cockcroft & Russell, 2018; Qasim & 
Kharbat, 2020) who highlight the exploitation of disruptive digital 
technologies in the profession, its inclusion into the accounting 
curriculum, and show areas for future research, there is scant 
attention on how these technologies affect the everyday work of 
accountants (Knudsen, 2020).  

Moll & Yigitbasioglu (2019) are accounting researchers who have 
already started to investigate the impact disruptive digital technol-
ogies could have on the work of accountants. For example, the 
authors report that cloud-based services are available in a range of 
key functions that are recognised as part of the accountant’s work, 
including analytics, compliance, control, monitoring and report-
ing. Moreover, it is argued that cloud-based tools are attractive for 
smaller companies to deploy sophisticated functionalities quickly 
and at relatively low cost (Wolf, 2015).

It is also important to understand how big data is being used by 
accountants inside organisations. This technology offers large data 
sets that may be analysed computationally. Bhimani & Willcocks 
(2014) claim that the daily work of accountants is likely to undergo 
substantial change because of the availability of big data. In turn, 
Richins et al. (2017) state that many of the accountant’s tasks are 
not easily automatable and therefore will not be replaced by big 
data and, to remain relevant, accountants will need to develop 
expertise in interpreting and exploiting data analytics. Therefore, 
research is needed to empirically demonstrate how accountants 
could be involved in the interpretation and presentation of big data 
and ensure that they could derive value from it. 

Blockchain is also expected to disrupt the accountants’ work (Koki-
na et al., 2017). It is a type of distributed ledger technology where 
multiple copies of the same ledger are shared among the mem-
bers of a large network (Moll & Yigitbasioglu, 2019). Blockchain 

4. El bien común es el principio con una relación más fuerte con 
los aspectos conceptuales de la RSC. El desarrollo de las per-
sonas y, por extensión, de la sociedad, la satisfacción de las 
necesidades de los grupos de interés, el desarrollo de las gene-
raciones futuras y la preservación del medio ambiente tienen la 
finalidad de alcanzar el bien común. De ahí que pueda afirmarse 
que una economía con una estructura empresarial basada en el 
modelo de la RSC es una economía del bien común.

5. La responsabilidad de promover la participación de los distin-
tos grupos de interés, incluidos los menos representativos o 
alejados de su actividad principal, acerca a las empresas a la 
importancia del principio de subsidiaridad, que se preocupa por 
apoyar el propio desarrollo de los individuos y entidades cola-
boradoras (proveedores, por ejemplo).

6. El principio de solidaridad está estrechamente relacionado con 
el concepto de justicia y desarrollo social, así como con la pre-
servación del medio natural y desarrollo de las generaciones 
venideras.   

7. Teniendo en cuenta las evidencias, la acción social y emprende-
dora directamente realizada por la Iglesia podría asociarse ex-
plícitamente al concepto de responsabilidad social corporativa 
y viceversa: las empresas dentro de una estrategia socialmente 
responsable podrían asociar su actuación a los principios y va-
lores cristianos explicitados en la doctrina social de la Iglesia.  <
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Potential impacts of disruptive digital 
technologies on accountants’ role

Introduction

As a consequence of ongoing changes in business and technolog-
ical contexts, the role of accountants has been an ongoing debate 
for the last decades. Early studies have pointed out a set of roles 
of accountants in organizations: the scorekeeping, the attention di-
recting and the problem-solving (Robalo & Ribeiro, 2017). Since 
the late 1980s, both professional and academic research has point-
ed out the growing importance of the classic problem-solving role: 
rather than being scorekeepers or bookkeepers, these professionals 
should become active advisers of managers and should be involved 
as consultants or business partners in decision-making processes. 
This is the “from scorekeeping to business partner” motto, which 
outlines two commonly held images of accountants provided by 
different typologies of accountants’ role (Robalo & Ribeiro, 2017). 

The business partner role, which entails an increasing emphasis 
on strategic and forward-looking information and a collaborative 
orientation, has motivated researchers to understand how ac-
countants have performed it in different organizational contexts 
(e.g. Jarvenpaa, 2007; Robalo & Ribeiro, 2015; Robalo & Gago, 
2017; Appelbaum et al., 2017). Underlying this research stream is 
the argument that accountants can actively contribute to strategic 
change whenever they perform a business partner role. However, 
the image provided by empirical evidence is less clear-cut. Ac-
countants have not seemed ready to abandon their traditional role 
as ‘financial monitors’ (e.g. Byrne & Pierce, 2007; Robalo & Costa, 
2017; Oesterreich et al., 2019). It seems that these professionals 
are becoming business partners that don’t lose sight of the score-
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permits triple-entry bookkeeping, where every transaction lead to 
three entries to record the debit, the credit, and the cryptograph-
ic signature to verify a transaction’s validity (Brandon, 2016). For 
instance, Dai & Vasarhelyi (2017) present how a self-assuring 
accounting ecosystem based on blockchain, smart contracts and 
IoT (Internet of things) can work. Thus, research on accountants’ 
perceptions about the benefits and challenges of adopting a block-
chain technology would be highly valuable.

Another relevant disruptive digital technology is artificial intel-
ligence. It includes innovations, such as machine learning and 
natural language processing, as well as statistical techniques that 
have been known for decades, such as classification and clustering 
(Sutton et al., 2016). Because artificial intelligence learns from ex-
isting data and could “be involved in the monitoring and evaluating 
of compliance with regulations, organizational policy, employee 
evaluations and even hiring and firing” (Greenman, 2017, p. 1452), 
it should be considered as a need of the accounting profession 
renewal (Stancheva-Todorova, 2018). Thus, one task for account-
ants could be managing and selecting relevant data to build its ap-
plications. Accountants may also contribute to validate, maintain, 
and ethically consider the quality of data sets for training artificial 
intelligence solutions. However, for doing that accountants need 
to develop skills for addressing artificial intelligence requirements. 

Final remarks

There is room to understand the impact disruptive digital technol-
ogies have on accountants’ role. While each of these technologies 
has its own advantages and risks, it is perhaps their combined use 
that will fundamentally change the field for accountants, reducing 
traditional work (scorekeeping role) and increasing their critical 
analysis (business partner role). Thus, research is needed to pro-
vide a more comprehensive understanding of current knowledge 
about disruptive digital technologies and how they could impact 
and transform the accountants’ role. 

It is also necessary to investigate how accountants will adapt to 
changing accounting practices and what new knowledge and skills 
they will need to develop in the coming years, so that they do not 
lose relevance in business organizational contexts. 

In addition, research is needed on how training provided by ac-
counting professional boards and business schools are covering 
issues related to disruptive digital technologies, so that account-
ants and those intending on developing a career in accounting 
could have the knowledge and skills needed to remain relevant and 
add value. 

We expect that the incremental adoption of disruptive digital tech-
nologies will have a significant impact on the traditional work that 
has being developed by accountants, i.e., at the level of their score-
keeping role. At least, in the future, we expect a significant change 
in the balance between the scorekeeping and business partner 
roles.  <
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20fulcrais, empregados, estratégia, planeamento, marketing, enge-

nharia, finanças e produção. Assim, antes de uma empresa lançar 
um produto, ou um conjunto de produtos, a gestão de topo deter-
minava o seu preço de venda ideal.

O target costing foi desenvolvido e utilizado desde os anos 70 pe-
las empresas japonesas, especialmente na indústria automóvel. A 
Toyota foi a primeira empresa a utilizar o target costing, que se 
popularizou nos meios empresariais nipónicos através de empre-
sas como a Sony, Nissan, Sharp. Entretanto o Target Costing só 
chegou ao ocidente quando as empresas começaram a perder a 
liderança no mercado, em finais da década de 80 (Silva e Furlna, 
2005; Kato, 1993).

Segundo Pazarceviren e Celayir (2013: 3), o target costing é “uma 
ferramenta de gestão de custos que visa reduzir os custos do pro-
duto durante o seu ciclo de vida e satisfazer os pedidos do cliente, 
com rapidez, qualidade e confiabilidade”. Para Cooper e Slagmul-
der (1999: 23), estamos na presença de uma “técnica usada para 
administrar estrategicamente os lucros futuros da empresa” es-
tando, como tal, incluída no processo de desenvolvimento de um 
produto. Assim, para o seu cálculo é necessário estimar o preço 
de venda planeado de um produto e subtrair a margem de lucro 
desejada. Tudo se baseia numa lógica operacional em que o preço 
deve atender às condições exigidas e praticadas na economia de 
mercado, em que o custo de produção também deve ser coeren-
te com os objetivos de rendibilidade e diferenciação do produto 
(Moisello, 2012).

De acordo com Maher (2001: 617) trata-se de uma “abordagem 
sistemática para estabelecimento do custo desejado de um produ-
to, com base em fatores ditados pelo mercado”. Esta abordagem 
decorre do facto de que, em condições de forte pressão competiti-
va, com uma mudança de mercado, as empresas serem incapazes 
de impor um preço de mercado com base nas características de 
produção interna. Como tal, será importante identificar o preço de 
venda que os clientes estão dispostos a pagar, tornando o produ-
to competitivo no mercado. Além disso, o target costing abrange 
questões como o lucro, as políticas empresariais, a sustentabilida-
de da empresa em mercados competitivos, e a dinâmica empresa-
rial (Zengin & Ada, 2010).

Ansari et al. (1997: 11) definem o target costing “como um sistema 
de planeamento do lucro e de gestão de custos que é conduzido 
pelo preço, focado no cliente, centrado no projeto, e que envolve 
as diversas áreas da empresa”. Inicia-se a gestão de custos nos 
primeiros estágios de desenvolvimento dos produtos e aplica-se 
durante todo o ciclo de vida do produto, envolvendo ativamente a 
cadeia de valor. A diferença entre o que os clientes estão dispostos 
a pagar e a margem de rendibilidade é o custo máximo sustentável 
para captar o consumidor, atingir uma quota de mercado satisfató-
ria e o objetivo de lucro (Moisello, 2012).

Objetivos

Para Al-Qady e El-Helbawy (2016), o target costing está delinea-
do com um objetivo que é garantir que novos produtos ou novos 
modelos de produtos existentes gerem lucros suficientes, para 
habilitar a empresa a alcançar a longo prazo os seus planos. Este 
objetivo só pode ser alcançado se os produtos alcançarem as exi-
gências dos clientes. Um outro objetivo, também ele importante, é 
o de envolver todos os funcionários da empresa na tarefa de atingir 
o target costing, possibilitando a obtenção do lucro desejado no 
final do exercício. 

Ionescu (2015) afirma que o principal objetivo é beneficiar-se 
de um rigoroso e pertinente método para a redução do custo de 
um novo produto, assegurando, ao mesmo tempo, uma margem 
suficiente. Trata-se de um processo de permanente melhoria de 
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal

O ‘target costing’ como ferramenta  
de gestão estratégica de custos

Resumo

No contexto atual de transformações acentuadas a nível tecnológi-
co, económico e social, ressalta-se a necessidade de utilização de 
técnicas de cálculo e gestão de custos mais sofisticadas. O target 
costing tem sido destacado na literatura como uma poderosa fer-
ramenta de gestão estratégica de custos que ajuda as organiza-
ções a sobreviverem e a manterem-se competitivas no mercado. 

A adoção desta ferramenta ainda está relativamente pouco docu-
mentada em Portugal pelo que se impõe a necessidade de desen-
volver investigação sobre esta temática. Assim, este artigo tem 
como objetivo proporcionar algumas ideias sobre a importância e 
necessidade da implementação de ferramentas de gestão estraté-
gica, destacando o caso particular do target costing.

Introdução

O desenvolvimento tecnológico, a competitividade dos mercados, 
o aumento da concorrência, a complexidade e variedade dos pro-
dutos, e a redução do seu ciclo de vida, levou as organizações 
a procurarem novas ferramentas de gestão de custos. O target 
costing é precisamente uma ferramenta de gestão estratégica de 
custos que, ao determinar o custo máximo aceitável na visão do 
cliente, possibilita diminuir o custo de produção de um bem e, si-
multaneamente, satisfazer os requisitos exigidos pelos mercados. 

Este instrumento de gestão de custos advém de um período con-
turbado a nível Mundial, após a II Grande Guerra, em que os mer-
cados se caracterizavam pelas constantes mutações, pela escassez 
de recursos e pela necessidade de reduzir preços, representando 
um avanço para responder às limitações do sistema de custos 
tradicional ao se preocupar com o custo antes dele acontecer, de-
finindo metas para a sua redução (Silva, 1999). Efetivamente, na 
abordagem tradicional são os custos que determinam o preço, as 
orientações não têm o mercado como influência nos custos finais 
e a maioria dos custos são determinados já na fase de produção, 
sendo difícil, desta forma, ajustar o preço final dos produtos (Pa-
zarceviren & Celayir, 2013). Não obstante, a filosofia inerente ao 
conceito de target costing é a de que quem dita os preços de venda 
é o mercado, e só reduzindo os custos de produção se conseguirá 
ter uma maior margem de lucro e, consequentemente, colocar o 
produto no mercado.

Âmbito e definição

Os métodos tradicionais de custeio são inadequados para obter 
informações de custo para enfrentar a concorrência e sustentar 
o desenvolvimento da organização. Um correto apuramento dos 
custos e uma gestão adequada dos mesmos são elementos vitais 
para uma empresa ser bem-sucedida e enfrentar a concorrência 
(Narsaiah, 2020).

Na década de 60, as empresas japonesas, com escassez de recur-
sos e habilidades necessárias para o desenvolvimento de novos 
conceitos, ferramentas e técnicas, viram-se forçados a adotar no-
vos métodos de gestão para se manterem no mercado, tentando 
alcançar os concorrentes ocidentais em termos de qualidade, cus-
to e produtividade (Al-Qady & El-Helbawy, 2016). 

Cooper e Chew (1996) afirmam que os japoneses acreditavam 
que se podiam conseguir bons resultados combinando estruturas 
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exigido aos membros da organização; a excessiva atenção dada 
aos desejos do cliente; os conflitos internos que podem surgir na 
organização devido aos diferentes interesses existentes; a exigên-
cia de um compromisso total e permanente da organização, e o 
facto de não se poder aplicar numa empresa que não tenha uma 
visão de melhoria contínua e redução sistemática de custos incor-
porada em todos os setores organizacionais.

Análise de clusters das publicações científicas sobre  
o target costing

Relativamente às publicações científicas sobre esta temática, ana-
lisamos os 35 artigos mais citados obtidos através da pesquisa 
na Web of Science, em julho de 2020, usando o seguinte critério 
de inclusão: artigos com palavra-chave “Target Costing” no título. 

Utilizando os softwares R, R Studio e R Bibliometrix (Aria & Cuc-
curullo, 2017) realizámos uma análise de clusters das publicações 
científicas sobre o target costing que permitiu verificar que países 
como a China, seguida pelo Japão e Malásia, todos pertencentes 
ao continente Asiático, lideram o ranking das investigações nesta 
área. Em relação ao continente europeu destaca-se a Alemanha e a 
Holanda como líderes nas publicações sobre a temática (figura 1).

A análise de conteúdo dos artigos permitiu encontrar 3 clusters 
onde os mesmos se agrupam, de acordo com as temáticas abor-
dadas, em Cluster 1 – Target costing aplicado às organizações: 
este cluster possui documentos sobre a gestão de custos e to-
mada de decisão. Cluster 2 - Aplicações do target costing em em-
presas japonesas através da gestão de custos-alvo, preços-alvo, 
vendas de processos e produtos. Cluster 3 - Sistemas de controlo 
de gestão e desempenho da empresa: os documentos incluídos 
neste terceiro cluster apelaram aos conceitos de mix de produtos 
organizacionais e escolhas estratégicas e à importância dos siste-
mas de controlo de gestão.

Considerações finais

hoje em dia é fundamental alcançar o preço mínimo de venda do 
produto e, simultaneamente, garantir uma margem de lucro favo-
rável, sem comprometer a qualidade e fiabilidade dos produtos. 

Os métodos utilizados na gestão estratégica das empresas têm 
revelado um papel importante na tomada de decisões. O target 
costing demonstrou ser uma importante ferramenta na gestão de 
custos das empresas, garantindo a sua permanência nos merca-
dos cada vez mais exigentes e competitivos. 

O target costing destaca-se pela diferenciação dos métodos tra-
dicionais, atendendo ao facto de os clientes serem o principal 
foco da organização, e é neles que a empresa deve guiar todas as 
atenções para poder alcançar os objetivos estabelecidos. Assim, 

desempenho, em que a redução do custo é iniciada, na fase do 
design do produto alvo, tendo sempre presente a qualidade dos 
produtos.

Kádárová et al. (2015) defendem que o principal objetivo se cen-
tra não em descobrir quanto um produto custa, mas quanto um 
produto pode custar para que seja possível ser vendido por um 
determinado preço de mercado, satisfazendo os clientes e tornan-
do a empresa competitiva, sem alterar as características e funcio-
nalidades dos produtos.

Vantagens e aspetos críticos

Para Monden e Hamada (1991), o target costing torna as empre-
sas que o utilizam mais competitivas ao possibilitar a redução dos 
custos não só ao nível da produção, como também em todos os 
setores da empresa. Assim, permite adequar a realidade dos cus-
tos da empresa às componentes do mercado, concorrência e re-
sultados esperados. Segundo os referidos autores, não se trata de 
um método de controlo de custos, mas sim de redução de custos 
que inclui técnicas de desenvolvimento e design de um novo pro-
duto e promove a cooperação de todos os departamentos na sua 
execução. Por outro lado, adequa-se a empresas com uma grande 
variedade de produtos. 

Outras vantagens indicadas por diferentes autores são a aborda-
gem pró-ativa da gestão de custos; a orientação para os clientes; 
a promoção do planeamento operacional; o aumento da conscien-
cialização dos funcionários para um objetivo comum; a promoção 
de parcerias com fornecedores; a minimização das atividades que 
não acrescentam valor; o facto de obrigar a pensar permanente-
mente em termos de eficiência e produtividade em todos os seto-
res da empresa e em todo o ciclo de vida do produto; a integração 
com outras ferramentas de gestão como a engenharia de valor, o 
custeio Kaizen, o benchmarking, o custeio baseado nas atividades 
(ABC), entre outras (Al-Maryani, 2015; Toma, 2015; Vasile & Croi-
toru, 2013; Jalaee, 2012; Di Stefano & Alderete, 2001).

Não obstante às vantagens apresentadas, alguns autores também 
chamam a atenção para algumas limitações ou aspetos críticos 
do target costing. Yazdifar e Askarany (2012) referem a constan-
te gestão detalhada dos custos; o facto de a sua implementação 
poder implicar gastos significativos nos primeiros anos de adap-
tação; a ausência de disponibilidade total e cooperação por parte 
de várias funções da organização; a pressão para aceitar os preços 
requeridos pelos clientes, baixando os níveis de lucro e compro-
metendo a qualidade dos produtos. 

Ionescu (2015) e Di Stefano e Alderete (2001) salientam o facto de 
o tempo de desenvolvimento do projeto ser muito longo; o esforço 

Figura 1. Ranking das investigações sobre target costing por países

Regions Freq
China 21
Japan 3
Malaysia 3
Germany 2
Netherlands 2
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tion and Implementation of Target Costing in the Uk, Australia and 
New Zealand”. International Journal of Production Economics, 135(1), 
382-394.

Zengin, Y., & Ada, E. (2010). “Cost Management Through Product 
Design: Target Costing Approach”. International Journal of Production 
Research, 48(19), 5593-5611.

José Miguel Rodríguez Antón
Presidente de la Comisión de Turismo de AECA
Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid

Competitividad turística de España 
y Portugal y su relación con el 
cumplimiento de la agenda 2030

Si tuviésemos que elegir la actividad económica más importante 
y que mayor riqueza aporta a los dos países que configuran la 
Península ibérica, no tendríamos ninguna duda en afirmar que el 
turismo es el sector líder que mantiene los más elevados niveles de 
ocupación de sus poblaciones y que realiza las mayores aportacio-
nes al Producto Interior Bruto (PIB) de ambos países. En concreto, 
el turismo aportó en 2018 el 14,6 por ciento al PIB portugués y el 
12,3 por ciento al PIB español (INE, 2019 a,b).

De hecho, el sector turismo es el que ha liderado la salida de am-
bos países de la crisis económico-financiera del 2008, creciendo 
año a año y aportando enormes ingresos a la Balanza de Pagos 
de ambos países. Sin embargo, la actual crisis sanitaria provo-
cada por la pandemia originada por la COVID-19 está afectando, 
extraordinariamente, a este sector debido a una serie de motivos 
entre los que destacan las fuertes restricciones a la movilidad de-
cretadas por la inmensa mayoría de los países; el miedo a posibles 
contagios, lo que impulsa el distanciamiento social y la reducción 
de la capacidad de gasto de las familias provocada por el incre-
mento del paro generado por la crisis económica resultante de la 
reducción de la actividad económica, lo que está poniendo en peli-
gro el modelo económico por el que ambos países, especialmente 
España, están apostando desde hace bastantes años.

En todo caso, y partiendo de la hipótesis de que la humanidad po-
drá vencer al virus y continuar desarrollando sus actividades eco-
nómicas y sociales con normalidad, este será un buen momento 
para replantearse nuevos modelos económicos y nuevas formas 
de vida que, inexcusablemente, pasarán por fijar como prioritario 
el cuidado del planeta en el que vivimos. Desde el comienzo de la 
revolución industrial el deterioro que la humanidad le hemos in-
fringido ha sido de tal calibre que estamos poniendo en peligro el 
futuro no solo de la raza humana, sino de todos los seres vivos que 
pueblan la Tierra. La creciente contaminación de los mares, el con-
tinuo deterioro de la capa de ozono, la reducción de la calidad del 
aire que respiramos en muchas zonas del Globo, la drástica reduc-
ción del número de especies y un sinnúmero de efectos perniciosos 
están alterando gravemente el equilibrio de nuestros ecosistemas.

Ante esta situación, los seres humanos a nivel individual –véanse 
los casos mediáticos de Ellen MacArthur o Greta Thunberg–, a ni-
vel nacional –gobiernos, parlamentos y asociaciones de muchos 
países– y a nivel supranacional –buenos ejemplos son la Organiza-
ción de las Naciones Unidas o la Unión Europea–, están intentando 
concienciar del problema a todos los agentes involucrados en el 
deterioro del medio ambiente y, en la medida de sus competencias, 
están tomando medidas y aprobando leyes y normas tendentes a 

não se trata de uma técnica de avaliação dos custos, mas sim de 
uma ferramenta de redução dos custos dos novos produtos em 
todo o seu ciclo de vida, tendo sempre presente a satisfação das 
exigências dos consumidores sobretudo em termos de qualidade 
do produto, e começando desde logo na fase de planeamento e 
conceção do mesmo (Kato, 1993). 

Em suma, o target costing pode ser considerado uma ferramen-
ta de gestão estratégica de custos, que permite planear os lucros 
sobre um produto, que satisfaça as necessidades dos clientes, 
estabelecendo um target, a partir da rendibilidade esperada e do 
preço alvo (mercado), de forma a reduzir os custos do processo 
de formação do produto.  <
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España y Portugal han experimentado, en estos últimos años, un 
imparable crecimiento de llegadas de turistas internacionales, que 
ha servido para compensar los déficits de sus respectivas Balanzas 
de Pagos y para que sus economías mejorasen, recuperándose de 
los efectos negativos ocasionados por la crisis económico-finan-
ciera de 2008. En concreto, España ha pasado de acoger a algo 
más de sesenta y ocho millones de turistas internacionales en 
2015 a casi ochenta y cuatro millones en 2019, lo que supone una 
tasa de crecimiento en este periodo de casi el veintitrés por ciento. 
El caso de Portugal aún es más relevante en tanto que ha pasa-
do de apenas dieciocho millones de turistas a más de veinticuatro 
millones y medio, lo que ha supuesto un crecimiento superior al 
treinta y cinco por ciento en cuatro años (ver tabla 2).

Tabla 2. Evolución del volumen de entradas de turistas 
internacionales en España y Portugal en el periodo 2015-2019 
y tasa de crecimiento

2015 2017 2019
Crecimiento 
2015-2019

España 68,2 81,9 83,7 22,7 %

Portugal 18,2 21,2 24,6 35,2 %

Datos en millones de turistas y en porcentaje.
Fuente: WEF (2020) e INE (2017, 2020).

Estos importantes volúmenes de entradas de turistas colocan a la 
Península Ibérica como un destino turístico de primer orden mun-
dial. En concreto, España ocupó en 2019 la segunda plaza mundial, 
tras Francia, por entradas de turismo internacional y Portugal as-
cendió a la decimoquinta posición. Esta evolución ha sido espe-
cialmente relevante en el caso de Portugal pues mientras que en 
el año 2010 España ya ocupaba la cuarta posición del mundo por 
entradas de turistas internacionales, Portugal se situaba en una 
lejana 38.ª posición, muy alejada de la actual 15.ª plaza.

En todo caso, cuando se analiza el potencial de un destino turístico, 
conviene considerar no solo el volumen de turistas internacionales 
que logra atraer, sino, y muy especialmente, su nivel de competiti-
vidad. Sin duda, la capacidad de atracción de turismo internacional 
va a venir determinada por su grado de competitividad turística. 
Cuanto más competitivo sea un destino turístico, mayor va a ser su 
capacidad para lograr que turistas de otras nacionalidades decidan 
emprender un viaje hacia él, alojarse en sus instalaciones, degus-
tar sus alimentos y visitar sus distintas atracciones. 

Con el fin de analizar el nivel de competitividad turística de cada 
país, el World Economic Forum (WEF) elabora bienalmente, desde 
el año 2007, el T&T Competitiveness Index, que ha ido evoluciona-
do, en cuanto a su contenido, desde su creación, y que en la última 
versión, publicada en 2019, está integrado por cuatro subíndices: 
a) El subíndice de Entorno propicio considera las condiciones ge-
nerales necesarias para que un país funcione y cuenta con cinco 
pilares; b) El subíndice Política turística y condiciones propicias, 
tiene en cuenta las políticas específicas o aspectos estratégicos 
que impactan directamente en el sector turismo e incluye cuatro 
pilares; c) El subíndice de Infraestructuras incluye la disponibilidad 
y la calidad de las infraestructuras físicas de cada nación e incluye 
3 pilares; y, por último d) El subíndice de recursos naturales y 
culturales integra las principales razones para viajar a dicho país y 
está compuesto por dos pilares. En resumen, el índice de compe-
titividad turística propuesto por el WEF está compuesto por cuatro 
subíndices, 14 pilares y 90 indicadores.

Pues bien, la importante apuesta que ambos países ibéricos es-
tán realizando en el ámbito del sector turismo está logrando que 
ocupen posiciones destacadas en este índice. En concreto, España 
alcanzó la primera posición del ranking mundial por competitividad 
turística en el año 2015 y ha mantenido esa envidiable posición en 

reducir los efectos negativos que en él tienen las actividades eco-
nómicas que se desarrollan.

A nivel de todo el planeta, las iniciativas más importantes que se 
han tomado han surgido de la Organización de las Naciones Unidas. 
La primera, en el año 2000, a través de aprobación de la Declaración 
del Milenio (http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf), cuyo 
objetivo era proteger a los seres humanos y asegurar las relaciones 
internacionales, y la segunda, en 2015, a través de la aprobación de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (https://undocs.org/
en/A/RES/70/1), ampliando sus objetivos a la protección general de 
todo el planeta (Rodríguez-Antón et al. 2019).

El hecho de pasar de tan solo 8 Objetivos del Milenio a 17 Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) permitió a las Naciones Unidas 
ampliar el espectro de aplicación de estos propósitos a las tres di-
mensiones clásicas de la sostenibilidad –económica, social y am-
biental– que se llegaron a concretar en 169 metas (Rodríguez-An-
tón, 2018). Los 17 ODS cubren un amplio espectro de ámbitos que 
se pueden agrupar en estas tres categorías. Así, en el ámbito de 
la sostenibilidad económica, se busca construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la 
innovación, alcanzar una producción y un consumo responsables 
y que el trabajo sea decente y ayude al crecimiento económico. 
En el ámbito de la sostenibilidad social se pretende erradicar la 
pobreza, eliminar el hambre, mejorar la salud y el bienestar, ofrecer 
una educación de calidad, alcanzar la igualdad de género, reducir 
las desigualdades, lograr que las ciudades y comunidades sean 
sostenibles y alcanzar la paz y la justicia a través de instituciones 
sólidas. Por último, en el ámbito de la sostenibilidad ambiental, se 
busca disponer de agua limpia y saneamientos, generar energía 
asequible y no contaminante, actuar para proteger el clima, cuidar 
la vida submarina y defender la vida de los ecosistemas terrestres. 
A estos dieciséis objetivos se añadió un último objetivo que con-
siste en propiciar alianzas para alcanzar los objetivos anteriores.

Tanto España como Portugal están realizando importantes es-
fuerzos por ajustarse a la Agenda 2030 y alcanzar los ODS en ella 
recogidos. Sin embargo, pese a esos esfuerzos, ninguno de los 
dos países destaca en este ámbito. Así, según el Sustainable De-
velopment Report elaborado por Sachs et al. (2015, 2017, 2019), 
la posición que ambos países ocupan en el ranking mundial de 
sostenibilidad se ha situado en posiciones que van de la 19.ª que 
ocupó España en 2015 hasta la 28.ª que ocupó Portugal en 2017 
(ver tabla 1).

Tabla 1. Sostenibilidad de España y Portugal (2015-2019) y 
puesto en el ranking mundial

2015 2017 2019

Puntuac. Posic. Puntuac. Posic. Puntuac. Posic.

España 6,65 19.º 76,8 25.º 77,8 21.º

Portugal 6,23 25.º 75,6 28.º 76,4 26.º

Fuente: Sachs et al. (2015, 2017, 2019) y elaboración propia.

Aunque las actividades turísticas no se encuentran a la cabeza de 
las que más efectos negativos provocan en el medio ambiente, 
no cabe duda de que la enorme expansión del turismo, que lle-
gó a mover en 2019 a 1.500 millones de turistas internacionales 
(https://www.unwto.org/es/el-turismo-mundial-consolida-su- 
crecimiento-en-2019), ha deteriorado los ecosistemas de algunos 
destinos turísticos fuertemente demandados y poco protegidos, 
llegando a provocar una fuerte turismofóbia por parte de la pobla-
ción local de estos destinos, tanto por la degradación medioam-
biental causada como por la presión que somete a los residentes 
en dichos destinos. 
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A informação empresarial  
‘versus’ governo das sociedades  
e a agenda 2030
O passado, presente e futuro da informação empresarial assume-se 
como uma questão extensa e complexa que exige a atenção de di-
ferentes áreas do saber, nomeadamente o direito, a contabilidade, 
a gestão e a economia. A informação deve ser clara e objectiva e 
divulgada de forma simétrica e transparente, facilitando a avalia-
ção da entidade em análise por parte dos mercados, informando 
periodicamente, mediante comunicação imediata e rigorosa, so-
bre os factos relevantes e susceptíveis de influenciar, de forma 
sensível: (i) a capitalização bolsista; (ii) aspectos que afectem a 
estrutura da propriedade; (iii) a posição económico-financeira; (iv) 
participações significativas; (v) transacções dentro do grupo ou 
com membros do Conselho de Administração (CA); (vi) fundos 
próprios; (vii) sistemas de governo; (viii) regras de controlo; e (ix) 
decisões, níveis e tendências de riscos e incertezas assumidos no 
desenvolvimento da actividade. Lizcano Álvarez (2013) refere o in-
teresse público da existência de um adequado nível de transparên-
cia na medida em que as empresas constituem o tecido político, 
social e económico, crucial para o desenvolvimento de um País.

Na realidade a informação divulgada por vezes é insuficiente ou 
quiçá pouco clara, limitada a dados quantitativos e históricos e 
encontra-se imbuída de falta de rigor e objectividade. Embora, 
exista uma Estrutura Conceptual (EC) devidamente definida, ainda 
é possível, os gestores, consultores e outros profissionais, utiliza-
rem o conhecimento de forma a aproveitarem os vazios normati-
vos e apresentarem relatórios mais convenientes (feitos à medida) 
para uma elite de utilizadores, isto é, fazem uma interpretação e 
aplicação de procedimentos que não estão em conformidade com 
as regras e princípios, descredibilizando a fiabilidade das contas, 
dos relatórios e da informação divulgada. 

Contudo, os problemas mais graves relacionam-se com práticas 
fraudulentas, apesar da existência de legislação, regulamentos 
de governo societário e de conduta. Vejam-se os casos ocorridos 
a nível mundial, como nos Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, 
Itália, Suíça, Luxemburgo, Portugal e Espanha, com graves reper-
cussões sociais, económicas e financeiras. Quando se estudam 
os casos ocorridos (Banco Espírito Santo (BES), Grupo Espírito 
Santo (GES), Espírito Santo Financial Group (ESFG), Portugal 
Telecom (PT), Pescanova, Banco Português de Negócios (BPN), 
Banco Privado Português (BPP), Gowex, entre outros) verifica-se 
que os problemas se relacionam sobretudo ao nível de práticas 
de irregularidades contabilísticas, ocultação de dívidas e de tran-
sacções comerciais, reconhecimento de operações fictícias, com 
recurso a sociedades meramente instrumentais, com o objectivo 
de obter ficticiamente financiamento através do desconto de factu-
ras, não reconhecimento de gastos financeiros com a finalidade de 
melhorar os resultados contabilísticos, ocultação de conflitos de 
interesses, complexidade e sobreposição de linhas de estrutura, 
existência de construção de holdings em cascata, arquitectura e 
organização interna simuladas, holdings e empresas sediadas em 
diferentes países, operações em offshore, estilo de liderança, ges-
tão fortemente personalizada, ausência de segregação de funções, 
debilidades ou inexistência no sistema de controlo interno e níveis 
de capital excessivamente reduzidos. Isto conduz à conclusão da 
existência de um “mau governo”, qualquer que seja a empresa, 

los dos informes siguientes, correspondientes a los años 2017 y 
2019. Por su parte, Portugal está mejorando de forma continua su 
nivel de competitividad turística, pasando de la posición 15.ª en 
2015 a la 12.ª en 2019 (ver tabla 3). 

Tabla 3. Competitividad turística de España y Portugal  
(2015-2019) y puesto en el ranking mundial

2015 2017 2019

Puntuac. Posic. Puntuac. Posic. Puntuac. Posic.

España 5,31 1.º 5,43 1.º 5,4 1.º

Portugal 4,64 15.º 4,74 14.º 4,9 12.º

World Economic Forum (2015, 2017, 2019) y elaboración propia.

En conclusión, a partir del análisis efectuado se puede afirmar que 
los dos países de la Península Ibérica están realizando un esfuerzo 
importante por intentar alcanzar los ODS fijados en la Agenda 2030 
y por mejorar su nivel de competitividad turística. Sin embargo, 
estos esfuerzos están obteniendo resultados dispares. Mientras 
que en el ámbito de la sostenibilidad los dos países no han logrado 
sobresalir, ocupando posiciones discretas a nivel mundial, en el 
campo de la competitividad turística se puede afirmar que España 
y Portugal son dos grandes potencias ocupando, además, unas 
estupendas primera y decimosegunda plaza a nivel mundial.

Ambos conceptos –sostenibilidad y competitividad turística– están 
relacionados (Rodríguez-Antón, 2020)54  y sería conveniente que 
los dos países redoblasen sus esfuerzos por intentar alcanzar los 
compromisos de sostenibilidad recogidos en la Agenda 2030. A 
ello puede coadyuvar el creciente sentimiento de responsabilidad 
colectiva por la salud del planeta, lo que ha hecho reflexionar a las 
autoridades nacionales y supranacionales sobre la importancia de 
la lucha por la sostenibilidad, el cual se ha plasmado en la apro-
bación, por parte de la Comisión Europea, el 11 de diciembre de 
2019, del Pacto Verde Europeo que tiene como objetivo prioritario 
que el sistema económico de la Unión Europea sea sostenible.  <
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54 En dicho estudio se calculó que el coeficiente de correlación existente 
entre ambos conceptos en el continente africano es de 0,652.
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sumo e padrões de produção consistentes; (xiii) implementar ac-
ções de carácter urgente para combater as alterações climáticas e 
os seus impactos; (xiv) conservar e utilizar de forma parcimoniosa 
os oceanos, lagos e recursos marinhos no sentido de um desen-
volvimento sustentável; (xv) proteger, restaurar e promover uma 
utilização qualitativa dos ecossistemas terrestres, gerir as florestas 
de forma sustentável, combater a desertificação, parar e reverter 
a degradação da terra e interromper a perda de diversidade; (xvi) 
promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimen-
to sustentável, assegurar o acesso de todos à justiça e construir 
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis; 
(xvii) reforçar os meios de implementação e revitalizar as parcerias 
globais no sentido de um desenvolvimento sustentável (parágra-
fo 54 da Resolução A/RES/70/1 da Assembleia Geral das Nações 
Unidas, de 25 de Setembro de 2015). Estes dezassete objectivos 
(ODS) resultam de décadas de trabalho entre a ONU e os diferentes 
países e foram definidos e acordados durante o desenvolvimento 
da Agenda 2030  (The 2030 Agenda for Sustainable Development).

Relevo que com o objectivo xvi - Paz, Justiça e Instituições Efica-
zes, pretende-se reduzir até 2030 de forma significativa os fluxos 
financeiros ilegais e de armas, reforçar a recuperação e devolução 
de recursos roubados e combater todas as formas de crime orga-
nizado. Este objectivo é essencial para o bom equilíbrio do desen-
volvimento sustentável do tecido empresarial e para contribuir para 
uma melhor governação empresarial e consequente divulgação da 
informação, porque só assim poderá existir crescimento económi-
co consistente e a criação de emprego que dignifique a pessoa. 

Importa esclarecer que para existir desenvolvimento é necessário 
que o tecido empresarial, cooperativas, associações e instituições 
sem fins lucrativos evoluam de forma segura e sem descurar as 
responsabilidades sociais. Então, para que os objectivos estabe-
lecidos sejam possíveis é imprescindível que sejam tratadas, com 
diligência, ética e boa conduta, as decisões sejam especialmen-
te relevantes e que se relacionem com: (i) exercício de funções 
executivas e de supervisão; (ii) comunicação e informação; (iii) 
estratégia de negócio, controlo financeiro e de gestão e o controlo 
de risco; (iv) conflito de interesses; (v) nomeação dos membros da 
administração; (v) avaliação e compensação; e (vi) sustentabilida-
de e responsabilidade social. 

O desiderato até 2030 assenta fundamentalmente em: (i) redu-
zir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas 
formas; (ii) desenvolver instituições eficazes, responsáveis e 
transparentes a todos os níveis; (iii) garantir tomadas de decisão, 
diligentes, participativas e representativas em todos os patama-
res de gestão; (iv) ampliar e fortalecer a participação dos países 
em vias de desenvolvimento nas instituições de governação glo-
bal; (v) fornecer identidade legal para todos, incluindo o registo 
de nascimento; (vi) assegurar o acesso público à informação e 
proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a le-
gislação nacional e os acordos internacionais; (vii) fortalecer as 
instituições nacionais relevantes, inclusive através da cooperação 
internacional, para a construção de melhor capacidade de resposta 
em todos os níveis, em particular nos países em desenvolvimento, 
para prevenir a violência e combater o terrorismo e o crime; e (viii) 
promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para 
o desenvolvimento suportável.

Claro que para existir sucesso na aplicação e cumprimento dos ob-
jectivos é fundamental que sejam aplicados à escala global, mas 
para isso é essencial a existência de redes internacionais para as-
sumir metas de sustentabilidade e ajudar a solucionar problemas e 
construir metas claras e credíveis. Apesar do desafio da criação de 
metas que envolvam e inspirem governantes a cumpri-las, alcançar 
os resultados é responsabilidade de toda a comunidade, envolven-
do o esforço de todos e o compromisso com uma mudança cultu-
ral que atinja as relações familiares, as relações comunitárias e as 
relações do Estado com a sociedade e a iniciativa privada. De facto, 
analisando em toda a extensão e profundidade os ODS abrangem 
questões de desenvolvimento social, económico e financeiro.  <

com problemas de controlo interno, incumprimento dos deve-
res de diligência, incompetência e ausência de profissionalismo, 
de princípios morais e de ética de ordem profissional e pessoal 
(Oliveira, 2015). Efectivamente “… os administradores usam as 
informações para encobrir desempenhos económicos, nivelar re-
sultados, ocultar passivos e ainda para atingir determinados objec-
tivos…” (Hail et al., 2010: 359).

Estas situações devem ser devidamente analisadas pelas auto-
ridades competentes em colaboração com o sistema judicial e 
punidas, se for o caso, de forma célere, para que haja protecção 
e salvaguarda da solidez empresarial assegurando a estabilidade 
financeira, económica, social e o reforço da confiança dos inves-
tidores. Só assim se poderá assegurar um crescimento e desen-
volvimento económico, limpo e sustentável, contribuindo para 
alcançar os objectivos de desenvolvimento do milénio (ODM) 
estabelecidos em 2000. De facto, todos os Estados membros da 
Organização das Nações Unidas (ONU) firmaram o compromisso 
de traçar estratégias para apoiar e alcançar os seguintes objectivos 
concretos e mensuráveis e as suas metas: (i) erradicar a pobreza 
extrema e a fome; (ii) promover o ensino básico universal; (iii) 
promover a igualdade de género; (iv) reduzir a mortalidade infantil; 
(v) melhorar a saúde materna; (vi) combater o HIV/AIDS, a malária 
e outras doenças como a situação actual de pandemia originada 
pela COVID; (vii) garantir a sustentabilidade ambiental; e (viii) de-
senvolver uma parceria global para o desenvolvimento. 

A existência destes novos desafios e metas de desenvolvimento 
e o esforço expendido poderá contribuir para alcançar um mun-
do de prosperidade, igualdade, liberdade, dignidade e paz. Estes 
objectivos relacionam-se com os direitos humanos, daí o esforço 
internacional, nacional e local, para os incluir nas diferentes agen-
das de forma sustentada, criativa e inovadora a fim de valorizar 
as iniciativas institucionais de carácter nacional ou internacional.

Na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Susten-
tável, realizada em Junho de 2012, no Rio de Janeiro, os Governos 
concordaram em estabelecer os Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), em substituição dos ODM, e que se referem a 
um conjunto de metas para redução da pobreza, promoção social e 
protecção do meio ambiente e que devem ser alcançadas até 2030. 
Os ODS deverão orientar os países na obtenção de resultados es-
pecíficos tais como: (i) o acesso universal à energia sustentável; e 
(ii) à água potável. Claro que os ODS devem reflectir as diferentes 
culturas, necessidades e questões existentes nos vários países, 
absorver sugestões e escutar as manifestações favoráveis ou não 
às metas, embora visando o lado pragmático de cada proposta e o 
atendimento a cada nível de necessidade. 

O documento final intitulado “The future we want”, também esta-
beleceu que os ODS fossem integrados na agenda de desenvol-
vimento das Nações Unidas, tendo sido acordado em Agosto de 
2015, por 193 países os seguintes objectivos: (i) terminar com a 
pobreza em todas as suas formas a nível mundial; (ii) acabar com 
a fome, alcançar a segurança alimentar e melhorar as necessidades 
nutricionais e promover uma agricultura sustentável; (iii) assegu-
rar a existência de vidas saudáveis e promover o bem-estar geral 
das populações em todas as idades; (iv) garantir uma educação de 
qualidade, inclusiva e equitativa e promover oportunidades de for-
mação contínua para todos; (v) alcançar uma igualdade de género e 
atribuir competências a todas as mulheres e jovens; (vi) assegurar 
a disponibilidade e uma gestão sustentável da água e saneamen-
to para todos; (vii) garantir o acesso universal à energia a preços 
acessíveis, de forma fiável, sustentável e moderna; (viii) promover 
o crescimento económico, inclusivo e sustentável, emprego pleno 
e produtivo e trabalho digno para todos; (ix) construir infraestrutu-
ras sólidas, promover uma industrialização sustentável do ponto de 
vista ambiental e fomentar a inovação; (x) reduzir a desigualdade 
nos países e entre países; (xi) tornar as cidades e povoamentos 
humanos, seguros, sólidos e sustentáveis; (xii) assegurar um con-
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20– Firstly, the set of companies to which it is applied, in legal 

terms, is quite small in number - for example, under the afore-
mentioned legislation, it is applicable, on a mandatory basis, to 
large companies and to the parent companies of a large group 
which have the legal status of public interest entities and have 
on average more than 500 employees; clearly a very limited set 
of companies, in economies, such as the Portuguese one, where 
the bulk of the size of the entities is micro or small, which makes 
its use quite scarce;

– Secondly, the problem of limited comparability - various types 
of systems or guidelines may be followed by companies in their 
reports, for example the GRI Standards of the Global Reporting 
Initiative or the integrated reporting approach of the Internation-
al Integrated Reporting Council (IIRC), or even the Eco-Man-
agement and Audit Scheme (EMAS), the United Nations Global 
Compact, the Guiding Principles on Business and Human Rights 
that are applied within the framework of the United Nations 
“Protect, Respect and Remedy”, the Organisation for Economic 
Cooperation and Development (OECD) guidelines for multina-
tional enterprises, the ISO 26000 standard of the International 
Organisation for Standardisation, the Tripartite Declaration of 
Principles on Multinational Enterprises and Social Policy, among 
others;

– Thirdly, the lack of definition of key performance indicators rel-
evant to the specific activity of enterprises - indicators that are 
referenced in legislation but are in no way defined or even given 
general indications for their definition.

All these issues, seem to pave the way for some opportunities to 
be considered by the academic community: interesting research 
questions may arise regarding the type and composition of indi-
cators defined and used to assess and measure the capacity of 
organisations to obtain an improvement in their levels of man-
agement of resources of various natures, namely those related to 
obtaining the SDG’s. According to Bebbington & Unerman (2018), 
this theme of SDG’s is emerging in several fields, but it is only be-
ginning to emerge in an incipient way in the accounting literature.  

On the other hand, the response to new challenges related to the 
satisfaction of all stakeholders often assumes a strategic reorien-
tation, in order to focus precisely on both the results expected by 
them and the outcome expected by the organization (Dimitropou-
los et al., 2107; Tomaževič, et al., 2017; Buick et al., 2015; West & 
Blackman, 2015; Bryson et al., 2014). This reorientation focused 
on new types of results, new indicators of results, new realities of 
management of different resources, and consideration and defini-
tion of new types of resources, opens the way for several branches 
of accounting –namely Management Accounting– to have to re-
direct themselves to better manage and evaluate these resourc-
es. In this sense, the role of Management Accounting has been 
highlighted for some time, for example, by Lowe & Tinker (1989), 
who argue that cybernetics, management and organisational theo-
ry should give this branch of accounting anticipatory capabilities, 
due to the capacity it can assume in monitoring key environmental 
variables and using self-fed controls, emphasising long-term or-
ganisational survival and growth rather than profit maximisation, 
designing control systems adjusted to environmental complexity. 

Other authors such as Hoper & Bui (2016), Bebbington & Thom-
son (2013), Virtanen et al. (2013), Songini & Pistoni (2012), Gond 
et al. (2012), Milne (1996), highlight the need for sustainability 
studies in the accounting literature. Thus, there seems to be, un-
doubtedly, a wide range of research opportunities in the area of 
non-financial indicators, their definition, ways of using them, and 
the results of their implementation, which researchers in account-
ing and, more specifically, Management Accounting, may pursue 
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The disclosure of non-financial 
information and the possibilities 
of contribution from management 
accounting
Over the past few years we have seen a sustained development of 
non-financial reporting. The interest of the vast majority of stake-
holders in issues related to strategies for preserving the environ-
ment and sustainability as relevant factors in the performance of 
organisations, and the way companies approach their responsi-
bilities provokes and requires the definition and development of 
suitable non-financial indicators that demonstrate the achievement 
of the underlying objectives of these strategies. 

An example of this type of strategy is the pursuit of the United 
Nations Sustainable Development Goals (U.N., 2015) by entities 
in various areas. This strategy, called 2030 Agenda for Sustainable 
Development, implied the definition of a set of seventeen goals 
and its targets (Sustainable Development Goals - SDG), which 
will necessarily imply the definition of indicators associated with 
the achievement of these goals. The SDG’s main end is to create 
a peaceful, inclusive and just society, free from fear and violence 
(U.N., 2015), through the development of seventeen key areas.

As to the general theme of preparation, provision and dissemina-
tion of non-financial information, the publication of European leg-
islation, namely Directives 2013/34/EU and 2014/95/EU, has led 
to the emergence of legislation in the various member countries. 
This also occurred in Portugal, with the publication of Decree-Law 
no. 89/2017, of 28 July 2017, which defines a set of non-financial 
information, in which a proportion of certain large companies and 
groups are now compulsorily addressed in their annual reports. 
However, such non-financial reporting occurs in scenarios where 
several types of gaps exist at the moment: 
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preparado para incorporar ferramentas tecnológicas que permitam 
a interação entre professores e estudantes (Rathunde & Csikszent-
mihalyi, 2014). A utilização de jogos e simulações com fins de 
aprendizagem não é recente (Wells Robert A., 1990), mas a sua 
incorporação em contexto de aula, tem vindo a ser cada vez mais 
comum, quer no ensino básico, quer no ensino superior (Jones 
et al., 2019).

Neste artigo é apresentada uma experiência de gamificação no en-
sino superior na área da Contabilidade de Gestão, utilizando uma 
aplicação online designada Kahoot!, a qual permite a criação de 
perguntas e respostas de forma a transformá-las em jogos.

Depois desta primeira secção é apresentado um breve enquadra-
mento teórico da gamificação. Na terceira secção é apresentada, 
de forma detalhada, a experiência no ensino superior. Na quarta 
secção são apresentadas as questões metodológicas e a discussão 
dos resultados. Na última secção é apresentada a conclusão.

Enquadramento Teórico da Gamificação

A utilização da chamada flipped classroom ou ‘sala de aula in-
vertida’ tem vindo a ser cada vez mais popular, especialmente no 
ensino superior (Gómez-Carrasco et al., 2020; Thai et al., 2017), 
e ganhou um impulso substancial com a pandemia do covid-19, 
dadas as condicionantes de confinamento a que fomos sujeitos. 
Os jogos são ferramentas poderosas nesta abordagem, dado que 
permitem preparar e motivar os estudantes para níveis de apren-
dizagem mais elevados. A utilização de elementos de jogo em 
contextos de não-jogo, como é o caso das aulas, designa-se por 
gamificação (Deterding et al., 2011). Quando os jogos, baseiam-se 
em questões sobre as matérias lecionadas, permitem a consolida-
ção de conhecimentos e aumentam a motivação para uma melhor 
preparação para os momentos de avaliação (Azzouz Boudadi & 
Gutiérrez-Colón, 2020; Buil et al., 2018; Buzady & Almeida, 2019). 
No momento do jogo, os alunos querem mostrar o seu melhor, e 
por isso, sentem-se mais motivados para estudar as matérias que 
serão objeto do jogo. Mesmo durante o jogo, a experiência poderá 
proporcionar aprendizagem, desde que exista feedback às ques-
tões respondidas. Neste contexto de jogo, os alunos acabam, na 
maior parte das vezes, por ter uma experiência divertida e menos 
custosa de aprender.

Uma das aplicações online mais utilizadas para este conceito de 
gamificação é o Kahoot! Por exemplo, Jones et al. (2019) utiliza-
ram esta aplicação online para avaliar os conhecimentos avança-
dos dos alunos da disciplina de Biologia numa escola secundária. 
Os autores concluíram que a atividade teve um impacto global 
positivo, quer nos alunos quer no professor, dado que os alunos 
tiveram prazer em aprender (Jones et al., 2019). Na experiência 
que será relatada na terceira secção do presente artigo foi também 
utilizada a aplicação Kahoot!, que será apresentada de seguida.

O Que é o Kahoot!?

O Kahoot! é uma aplicação gratuita disponível na internet baseada 
na aprendizagem e que “torna divertido aprender” (fonte: http://
kahoot.it). A aplicação permite que o professor crie e personalize 
os seus próprios jogos escolhendo o tipo de perguntas a incluir 
em cada jogo. Para se criar um jogo na aplicação Kahoot! é preciso 
criar uma conta, que pode ser gratuita ou paga, dependendo das 
características disponíveis. A conta gratuita serve perfeitamente 
os propósitos essenciais da gamificação em contexto educacional. 
Apesar de haver vários tipos de perguntas disponíveis na aplica-
ção, o tipo mais comum é o da escolha múltipla, embora na versão 
gratuita esteja também disponível as questões do tipo verdadeiro/
falso. Focando apenas nas questões de escolha múltipla, é possí-
vel criar um jogo com perguntas deste tipo que permitem quatro 
opções de resposta, com apenas uma correta. Cada opção de res-
posta está associada a uma cor e a uma forma geométrica (muito 
importante para quem não consegue distinguir as cores). O verme-

and explore, in order to develop this area of knowledge in a path 
that is apparently still little explored.

May the authors in the Management Accounting field be attentive 
to these opportunities and willing to contribute with the definition 
and/or identification of indicators adjusted to this end!  <

References
Bebbington J, Thomson I (2013). “Sustainable development, manage-
ment and accounting: boundary crossing”. Management Accounting 
Research, 24 (4), pp.277-283.

Bebbington J, Unerman J (2018). “Achieving the United Nations 
Sustainable Development Goals: An enabling role for accounting re-
search”. Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 31 Issue: 
1, pp.2-24, https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2017-2929 

Bryson JM, Crosby BC, Bloomberg L (2014). “Public value governance: 
Moving beyond traditional public administration and the new public 
management”. Public Administration Review, 74(4), pp.445-456. doi: 
10.1111/puar.12238 

Buick F, Blackman DA, O’donnell ME, O’flynn JL, West D (2015), “Can 
enhanced performance management support public sector change?”, 
Journal of Organizational Change Management, Vol. 28 No. 2, pp. 
271-289. 

Dimitropoulos P, Kosmas I, Douvis I (2017). “Implementing the bal-
anced scorecard in a local government sport organization Evidence 
from Greece”. International Journal of Productivity and Performance 
Management, 66(3), pp.1-20. DOI: 10.1108/IJPPM-11-2015-0167 .

Gond JP, Grubnic S, Herzig C, Moon J (2012). “Configuring manage-
ment control systems: theorizing the integration of strategy and sus-
tainability”. Management Accounting Research, 23 (3), pp.205-223.

Hopper T, Bui B (2016). “Has Management Accounting Research been 
critical?”. Management Accounting Research, 31, pp.10-30.

Lowe T, Tinker T (1989). “Accounting as a Social Science: Abstract 
Versus Concrete Sources of Accounting Change”. In W. F. Chua, T. 
Lowe, T. Puxty (Eds.), Critical Perspectives in Management Accounting, 
pp.47-62. London: McMillan Press, Ltd.

Milne MJ (1996). “On sustainability; the environment and management 
accounting”. Management Accounting Research, 7 (1), pp.135-161.

Songini L, Pistoni A (2012). “Accounting, auditing and control for 
sustainability”. Management Accounting Research, 23 (3), pp.202-204
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Gamificação em contabilidade  
de gestão: lições aprendidas

Introdução

Ao longo dos últimos anos as instituições de ensino, em particular 
as do ensino superior, têm procurado inovar em termos de ferra-
mentas alternativas ao ensino tradicional. A gamificação, tradução 
direta do inglês “gamification”, tem vindo a obter um destaque 
cada vez maior na educação, especialmente quando utilizada re-
correndo às novas tecnologias. De facto, o ensino atual, deve estar 
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Foram criados três momentos de jogos com os alunos, sendo 
que cada um deles apresentava um total de perguntas que va-
riava entre as 10 e as 20 perguntas. O primeiro momento foi um 
jogo com 20 perguntas, cujos conteúdos estavam relacionados 
com a produção conjunta. O segundo momento foi um jogo com 
20 perguntas relativo aos conteúdos programáticos da produção 
defeituosa. O terceiro momento foi um jogo com 10 perguntas 
práticas sobre produção conjunta e produção defeituosa, que exi-
giu bastante mais tempo de resposta, já que eram necessários 
cálculos adicionais.

Em todos os jogos, para além da resposta correta valer pontos, 
também é importante ser o mais rápido a responder. Na prática, 
ganha o jogo quem responder corretamente às perguntas de for-
ma mais rápida. Ao longo do jogo vão sendo mostradas informa-
ções sobre as respostas às perguntas, quantos responderam cor-
retamente, quantos responderam errado, qual a resposta correta. 
Também vão sendo mostradas informações sobre a classificação 
das equipas ou participantes individuais à medida que o jogo se 
desenrola. 

A dinâmica que se cria com o jogo Kahoot! normalmente é muito 
positiva, dado que motiva os alunos a estudarem previamente em 
casa, já que sabem que o seu conhecimento será posto à prova 
perante os colegas de turma. No entanto, existem casos em que 
o excesso de competitividade assumido por alguns participantes 
pode causar alguns problemas na gestão da experiência. As fa-
lhas da internet, por exemplo, cuja responsabilidade é sempre do 
utilizador do dispositivo de resposta, ou seja, do aluno, pode ser 
um problema, pois dificulta a resposta e pode mesmo eliminar o 
participante do jogo. Mesmo que seja explicado a todos os parti-
cipantes que são responsáveis pela qualidade da conexão à inter-
net, bem como pelas eventuais falhas daí decorrentes, por vezes 
é difícil manter a estabilidade da experiência e o foco naquilo que 
deve ser fundamental, ou seja, a apreensão e consolidação dos 
conhecimentos em ambiente divertido.

Questões Metodológicas e Discussão dos Resultados

Para percebermos a recetividade dos alunos e a eficácia do 
Kahoot! como ferramenta pedagógica, foi pedido aos alunos, atra-
vés de questões semi-estruturadas e abertas que comentassem o 
que gostaram mais e o que gostaram menos da experiência. Para 
além disso, foi-lhes ainda solicitado que partilhassem uma opinião 
geral sobre a experiência. Através de uma análise qualitativa sim-
ples, foi possível perceber o que devemos manter e o que devemos 
melhorar, mas há claramente a evidência de resultados muito posi-
tivos. Dos 22 alunos que participaram nos jogos da experiência de 
gamificação, foram obtidas 17 respostas, o que revela uma taxa de 
resposta ligeiramente superior a 77 %.

Começando pelos aspetos a serem melhorados, apesar da quase 
totalidade dos alunos do ensino superior possuírem um smartpho-
ne com acesso à internet, nem sempre possuem tarifários que per-
mita a utilização livre de internet ou mesmo de uma internet com 
boa qualidade. Uma das respostas foi precisamente nesse sentido: 
“nem toda a comunidade possui os recursos necessários para 
participarem adequadamente”. Esta situação poderá levar a uma 
exclusão do jogo e consequente frustração do aluno. Outra res-
posta foi no sentido de referir que “a ferramenta é bastante lenta” 
querendo referir-se à qualidade da internet. Uma terceira resposta 
apontou claramente que um dos principais problemas são as “fa-
lhas da internet”. 

No que diz respeito aos aspetos positivos, que são bastante mais 
extensos do que os aspetos a serem melhorados, foram aponta-
dos essencialmente a competição, a diversão, o estímulo para me-
lhorar o estudo e também a motivação. No que concerne à com-
petição, numa das respostas foi incluído um emoji sorridente para 
ilustrar o facto de ter gostado da “competição que se gera entre 
alunos”, mostrando que esta competitividade pode ser salutar.

lho está associado ao triângulo, o azul ao losango, o amarelo ao 
círculo e o verde ao quadrado.

Na elaboração de cada questão é importante a utilização de um 
número limitado de carateres, já que no decorrer do jogo a per-
gunta terá que aparecer no ecrã, pelo que o número máximo é de 
120 carateres para cada pergunta. O mesmo princípio também é 
aplicado às opções de resposta, nas quais a limitação de carateres 
é de 75. Para cada pergunta o professor deve definir o tempo máxi-
mo de resposta, que deve ser alinhado com o nível de dificuldade. 
Existe a possibilidade de escolher 5, 10, 20, 30, 60, 90, 120 ou 240 
segundos. A aplicação permite também, opcionalmente, mostrar 
uma imagem para cada pergunta, ou mesmo um vídeo do YouTu-
be (http://www.youtube.com), recorrendo a um link com definição 
do intervalo de tempo pretendido. Desta forma é possível reduzir 
o número de carateres para a elaboração da questão. A escolha 
da resposta correta é muito simples, basta colocar um visto na 
resposta pretendida.

Depois de criado o jogo com as questões que o professor consi-
dere adequadas, a concretização do mesmo será efetuada recor-
rendo à internet. A partir da sua conta no Kahoot!, o professor 
executa o jogo escolhido, ficando visível no ecrã um código que 
deverá ser utilizado por cada aluno ou equipa, acedendo ao link 
https://kahoot.it/. Para este propósito os alunos poderão utilizar 
o seu computador, tablet ou telemóvel com acesso à internet. É 
possível ainda definir, aquando da aplicação do jogo, se será desti-
nado a pessoas individuais ou a equipas, já que nesta última opção 
o jogo atribui alguns segundos adicionais para os elementos da 
equipa discutirem a opção de resposta antes da sua efetivação. 
As perguntas e as possíveis respostas aparecerão sempre no ecrã 
do professor, enquanto que as cores e formas geométricas das 
respostas ficarão disponíveis nos dispositivos dos alunos. É esco-
lhendo a cor com a respetiva forma geométrica que cada aluno ou 
equipa escolhe a sua resposta. O jogo prevê uma maior valorização 
das respostas corretas num tempo mais curto, pelo que para além 
do conhecimento, também é valorizada a rapidez de resposta. Nor-
malmente, o máximo de pontos para cada resposta é 1000, sendo 
que à medida que o tempo passa essa pontuação diminuirá. Se o 
aluno não responder ou responder incorretamente terá a valoriza-
ção de zero pontos.

Experiência no ISCAP

Neste artigo apresenta-se uma experiência realizada na unidade 
curricular de Contabilidade de Gestão do curso de Contabilidade 
e Administração do Instituto Superior de Contabilidade e Admi-
nistração do Porto (ISCAP), na qual foi utilizada a gamificação 
durante as aulas lecionadas, quer em regime presencial (antes do 
confinamento devido à pandemia covid-19), quer em regime não 
presencial (aulas lecionadas online).

A unidade curricular de Contabilidade de Gestão apresenta temá-
ticas diversas, algumas delas não muito atrativas, nomeadamente 
cálculo e gestão dos custos em contextos de produção defeituosa 
e produção conjunta, tomada de decisão em circunstâncias espe-
cíficas de gestão, sistemas de controlo de gestão, só para citar 
alguns.

Relativamente a esta experiência de gamificação, foi utilizada a 
aplicação Kahoot!. Esta aplicação, com uma versão gratuita dispo-
nível online, permite que qualquer utilizador crie os seus próprios 
jogos através, fundamentalmente de perguntas com respostas de 
escolha múltipla. É, por isso, uma aplicação muito eficaz para a 
promoção da aquisição de conhecimentos. Funciona muito bem 
como teste de avaliação de conhecimentos dos alunos, ainda que 
possa ser feito de forma informal.
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Breves referências ao ‘enforcement’ das 
normas internacionais de contabilidade

Resumo

Na sequência dos vários escândalos contabilísticos a nível mun-
dial, que evidenciaram lacunas nos sistemas de regulação, super-
visão e fiscalização, tornou-se imperativo a definição de meca-
nismos de enforcement claros. Vários investigadores concluíram 
que a qualidade da informação financeira depende (para além de 
diversos fatores, tais como a qualidade das próprias normas, fa-
tores sociais e políticos) de um rigoroso sistema de enforcement.  
O enforcement surge como um dos fatores-chave para assegurar a 
conformidade com as IFRS. O presente estudo procura fazer uma 
breve referência aos mecanismos de enforcement estabelecidos 
pela União Europeia e em Portugal.

Palavras-chave: IFRS; controlo; ESMA, BP, CMVM, ASAF.

Introdução

Os últimos vinte anos foram marcados por grandes escândalos 
contabilísticos e financeiros, não só na Europa, mas também nos 
Estados Unidos da América. Os bem conhecidos casos da Enron, 
WorldCom, Parmalat, Xerox, Toshiba, Pescanova e, mais recente-
mente, o caso da Wirecard, descoberto há poucos dias, alertaram 
para falhas graves nos sistemas de supervisão. 

A qualidade da informação financeira divulgada pelas entidades 
revelou-se enganadora, provocando erosão da confiança dos in-

A “aprendizagem em contexto de diversão” foi também destacada 
em várias respostas, já que os jogos são uma oportunidade diver-
tida de perceber o nível de estudo atual e o quanto é necessário 
melhorar. Numa das respostas percebe-se a valorização das ques-
tões da diversão e da competitividade, mas também da utilização 
de diferentes metodologias pedagógicas:

“O kahoot acaba por tornar a aula numa aula mais diver-
tida, uma vez que estamos a interagir uns com os outros, 
estimulou uma competitividade saudável entre os alunos e 
ajudou a fixar mais facilmente algumas questões da maté-
ria por ser um método diferente.”

O estímulo e motivação para o estudo contínuo são fundamentais, 
especialmente em conteúdos programáticos com elevado grau de 
complexidade. Numa das respostas foi até referido que: “é muito 
bom para nos obrigar a rever a matéria dada nas aulas”. 

A utilização de novas ferramentas pedagógicas é uma boa alterna-
tiva aos métodos tradicionais. Em geral, os alunos referem como 
excelentes as experiências de gamificação. Uma das respostas 
refere até que:

“Acho que mais professores deviam adotar este género de 
ferramentas nas suas aulas, torna as matérias muito mais 
apelativas e ajuda bastante na aprendizagem.”

Conclusão

A gamificação tem desempenhado um papel cada vez mais impor-
tante no ensino, em especial no ensino superior, já que aumenta 
a motivação dos alunos para aprenderem e consolidarem os seus 
conhecimentos. Ao medirem os seus conhecimentos através dos 
jogos, os alunos percebem o que podem melhorar.

Através da experiência relatada neste artigo podemos concluir que 
os estudantes são muito recetivos à utilização de novas metodo-
logias de educação, aumentando claramente a sua motivação e 
envolvimento, o que está em linha com outros estudos anterio-
res (Ding et al., 2018; Hanus & Fox, 2015). Também foi possível 
constatar que os alunos valorizam a possibilidade de mostrarem 
os seus conhecimentos e as suas capacidades num contexto de 
grupo. A competitividade saudável acaba também por estimular ao 
estudo. Foi possível perceber que os alunos gostam de aprender 
em ambientes menos formais, aprender de forma divertida parece 
ser muito eficaz.

Este artigo procurou demonstrar que a utilização de novas meto-
dologias de educação, especialmente no que respeita à gamifica-
ção pode ser muito eficaz. Isto é particularmente relevante mesmo 
em unidades curriculares do ensino superior que possam incluir 
conceitos menos atrativos e conteúdos de maior complexidade.  <
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mecanismos de supervisão, além de apresentarem problemas 
estruturais, falhavam em termos de cooperação, coordenação e 
coerência entre as diversas autoridades de supervisão, quer na-
cionais, quer europeias. Desse modo, foi elaborado o relatório de 
Larosière que estabelecia o novo modelo de supervisão financeira. 
Assim, foi criado o Sistema Europeu de Supervisores Financeiros 
(SESF), que entrou em funções em 1 de Janeiro de 2011, com-
posto pelo Conselho Europeu do Risco Sistémico (CERS), pelas 
três Autoridades Europeias de Supervisão (Autoridade Bancária 
Europeia (EBA), a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários 
e dos Mercados (ESMA) e a Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma (EIOPA), e pelos supervi-
sores nacionais.

Em termos contabilísticos, o Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho, foi desenvol-
vido com o objetivo de aumentar a transparência e comparabili-
dade das demonstrações financeiras das entidades. O documento 
supracitado introduziu a obrigação, para entidades com valores 
mobiliários cotados num mercado regulamentado de qualquer 
Estado-membro, de elaborar as suas contas consolidadas em con-
formidade com as Normas Internacionais de Contabilidade (NIC). 
Nesse sentido, tornou-se importante, existir um mecanismo que 
garantisse a conformidade com o normativo, ou seja, um meca-
nismo que assegurasse a correta aplicação das normas de con-
tabilidade pelas empresas. Assim, foi introduzido o conceito de 
enforcement, definido como uma análise de conformidade à infor-
mação financeira divulgada pelas entidades, com vista a garantir 
que as IFRS são corretamente aplicadas (ESMA, 2014). Diversos 
autores têm definido que só com a existência de enforcement é 
que é alcançada a qualidade da informação financeira (Gu et al., 
2019; Oz e Yelkenci, 2018).

A ESMA ganha particular importância neste estudo, uma vez que é 
a autoridade europeia responsável pela coordenação das autorida-
des de supervisão dos valores mobiliários. No ano de 2014, foram 
publicadas as Guidelines on enforcement of financial information, 
onde se encontravam estabelecidos os objetivos, as características 
dos enforcers e o conjunto de princípios a seguir nas ações de 
controlo, indicando que, cada Estado Membro da União Europeia, 
deveria definir as entidades que ficariam responsáveis por esse 
controlo (ESMA, 2014). Recentemente, em fevereiro de 2020, 
foram efetuadas alterações às orientações 5, 6 e 8 e à definição 
dos tipos de exames a realizar, no entanto, estas alterações ape-
nas entrarão em vigor a 1 janeiro de 2022 (ESMA, 2020). A nível 
Europeu, de acordo com um relatório divulgado pela ESMA, em 21 
de março de 2019, dos 28 Estados-Membros, 23 países cumprem 
as orientações emitidas em 2014, quatro não cumprem e um tem 
intenções de vir a cumprir (ESMA, 2019).

Em Portugal, foi adotado um modelo tripartido de supervisão fi-
nanceira, em que existem autoridades competentes para cada uma 
das três atividades do sistema financeiro: banca, seguros e mer-
cado de capitais. Assim, para o setor bancário, a responsabilidade 
recai sobre o Banco de Portugal (BP), para a atividade segurado-
ra, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões 
(ASAF) e, para o mercado de capitais, a Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários (CMVM). Estas três entidades fazem parte do 
Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, introduzido pelo 
Decreto-Lei 228/2000, de 23 de setembro, que tem como missão 
promover a cooperação, comunicação e coordenação entre as au-
toridades Portuguesas de supervisão. 

A literatura, no entanto, tem vindo a evidenciar escassez de estu-
dos que analisem as práticas reais de enforcement de cada país 
(Guerreiro et al., 2020; Mantzari e Georgiou, 2019; Moura e Gupta, 
2019; Preiato et al., 2015). Não sendo avaliadas estas práticas de 
enforcement, torna-se impossível aferir a sua efetividade.

vestidores nos mercados de capitais a nível mundial, tendo sido 
claramente afetada a credibilidade do setor da auditoria.  

Com vista à reedificação da confiança dos investidores e procuran-
do estabelecer mecanismos de controlo eficientes, os países têm 
adotado uma postura proativa na definição de procedimentos a 
seguir. O enforcement das normas internacionais de contabilidade 
tem ganho particular importância na investigação científica. Diver-
sos autores, consideram-no como essencial para a existência de 
qualidade na informação financeira divulgada pelas entidades (Gu 
et al., 2019; Oz e Yelkenci, 2018).

Neste contexto, o presente estudo, tem como objetivo apresentar 
uma breve referência ao sistema de enforcement das normas de 
contabilidade atualmente em vigor na União Europeia e em Por-
tugal.

Os mecanismos de enforcement na União Europeia  
e em Portugal

Os efeitos da adoção de normas internacionais de contabilidade, 
nomeadamente as International Financial Reporting Standards 
(IFRS) sobre a qualidade da informação financeira têm sido am-
plamente estudados na literatura (De George et al., 2016; Tokar, 
2016). Muitos autores consideram que a simples adoção das IFRS 
não é suficiente para garantir a qualidade da informação financeira.

Apesar de alguns investigadores reconhecerem que as IFRS apre-
sentam uma qualidade mais elevada em comparação com as nor-
mas contabilísticas nacionais, a sua simples adoção não conduz, 
diretamente, à tão desejada qualidade dos relatórios financeiros. 
São diversos os fatores que a influenciam, tal como a própria ges-
tão da entidade, fatores políticos e/ou legais (Soderstrom e Sun, 
2007). Além disso, resultados de estudos empíricos anteriores 
têm demonstrado que a evolução da qualidade da informação 
financeira não tem uma tendência linear. Kabir e Laswad (2015) 
constataram que a adoção das IFRS pode reduzir ou aumentar a 
qualidade da informação financeira. Os resultados contraditórios 
dependem do tipo de amostra escolhida, das métricas utilizadas 
para a sua medição, dos países estudados, do ambiente institu-
cional e se se trata de uma adoção voluntária ou obrigatória (Robu 
et al., 2016).

Kabir e Laswad, (2015) defendem que a qualidade da informação 
financeira só é possível com adequados mecanismos de enforce-
ment. O enforcement é definido como uma “análise de conformi-
dade” da informação financeira divulgada pelas entidades, com 
vista a garantir que as IFRS estão a ser corretamente aplicadas 
(ESMA, 2014). Poderá ser entendido como um sistema para pre-
venir, identificar e, em caso de erros materiais ou omissões nas 
contas das entidades, aplicar as devidas correções e sanções.

A literatura tem mostrado interesse no estudo do enforcement 
(Daher, 2017; Duru et al., 2018; Gu et al., 2019; Preiato et al., 
2015), tendo sido enaltecida a sua relevância para efeitos de cum-
primento e produção de informação financeira de elevada qualida-
de (Brown et al., 2014; Oz e Yelkenci, 2018).

Nos Estados Unidos da América (EUA), foi elaborada a Lei Sarba-
nes-Oxley (SOX), em agosto de 2002, que tinha por finalidade a 
criação e implementação de mecanismos de controlo fiáveis, com 
objetivo de identificar, combater e prevenir fraudes. Após a sua 
publicação, também a Europa, intensificou trabalhos no desen-
volvimento de mecanismos que visassem o reforço do corporate 
governance.

A crise financeira que despoletou no ano de 2009, evidenciou 
graves falhas nos sistemas de supervisão financeira. Nesse mes-
mo ano, um comunicado da Comissão Europeia, alertou que os 
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ISCA - Universidade de Aveiro

A discussão continua: amortização  
ou testes de imparidade ao ‘goodwill’?

O goodwill, considerado o mais intangível dos intangíveis, constitui 
um clássico e controverso tema contabilístico, estando constante-
mente na agenda dos principais organismos de normalização con-
tabilística. Apesar da frequente alteração das normas que regulam 
a sua contabilização, a verdade é que continuam a existir muitas 
divergências quanto à sua mensuração subsequente, sem que até 
hoje se tenha encontrado uma solução consensual entre os próprios 
organismos normalizadores. Neste trabalho analisamos os prós e 
os contras dos atuais modelos de mensuração subsequente do 
goodwill –amortização versus testes de imparidade– apresentando 
o projeto em curso do IASB acerca desta problemática.

Na União Europeia (UE) vigoram atualmente dois modelos de men-
suração subsequente do goodwill: a sujeição exclusiva a testes de 
imparidade, para as empresas que adotam as normas internacio-
nais de contabilidade; e a amortização sistemática, para as empre-
sas que adotam os normativos nacionais de cada um dos países 
da UE55. Também nos Estados Unidos da América (EUA), o modelo 
dominante é a aplicação dos testes de imparidade ao goodwill, tal 
como determinam as normas do Financial Accounting Standards 
Board (FASB), admitindo-se, porém, a sua amortização nas empre-
sas sem valores cotados.

Em Portugal, com a entrada em vigor, em 2010, do Sistema de 
Normalização Contabilística (SNC), a mensuração subsequente 
do goodwill sofreu uma profunda alteração, numa tentativa de se 
harmonizar com o que estava, e continua a estar, previsto na IFRS 
3 – Business Combinations do International Accounting Standards 
Board (IASB): o goodwill deixou de ser amortizado sistematica-
mente, tal como estava previsto no Plano Oficial de Contabilidade 
(POC), passando a estar sujeito exclusivamente a testes anuais 
de imparidade. Contudo, a primeira revisão ao SNC, através do 
Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho (resultante da transposição 
da Diretiva 2013/34/UE, de 26 de junho), introduz nova grande al-
teração na mensuração subsequente do goodwill, repondo o ante-
rior modelo de mensuração previsto no POC: o goodwill é sujeito 
a amortização sistemática, sendo os testes de imparidade apenas 
realizados complementarmente. Com esta alteração, a mensu-
ração subsequente do goodwill no SNC, e nos normativos nacio-
nais dos restantes países da UE, afasta-se novamente das normas 
do IASB e do FASB, já que estas prescrevem que o goodwill deve 
ser testado anualmente quanto a imparidade. 

A coexistência destes dois modelos afeta inevitavelmente a com-
parabilidade da informação financeira e a tomada de decisão por 
parte dos seus stakeholders. Desde logo, porque o goodwill re-
presenta valores elevados no balanço de muitas empresas, mas 
também porque nos últimos anos tem sido divulgada evidência 
empírica56 de que os testes de imparidade ao goodwill são utiliza-
dos pelas empresas para gerir resultados.

As normas de contabilidade exigem a repartição do custo de aqui-
sição de uma Concentração de Atividades Empresariais (CAE) 
pelos ativos, passivos e passivos contingentes identificáveis da 
adquirida, de tal modo que o goodwill deveria ser tendencialmen-
te reconhecido por valores reduzidos. Contudo, diversos fatores 

55 Na UE, a Diretiva 2013/34/UE, de 26 de junho, determina a amortização 
do goodwill durante a sua vida útil, considerando o prazo máximo es-
tabelecido por cada Estado Membro. Este prazo máximo não pode ser 
inferior a cinco anos nem superior a dez anos.

56 Esta evidência tem sido documentada em diversos estudos realizados 
em diferentes países, conforme se pode consultar em Carvalho (2015).

Conclusão
Os sistemas de supervisão têm sido alvo de reformulação nos 
últimos anos, devido aos escândalos contabilísticos e financeiros 
vivenciados. O presente estudo apresentou uma breve referência 
aos motivos que levaram os países a clarificar e implementar no-
vas medidas, com vista a fortalecer a relação com investidores e 
evitar novas situações de incumprimento. O enforcement, segundo 
a literatura, é um requisito essencial para garantir a conformida-
de das normas e, como consequência, a qualidade da informação 
financeira. Deste modo, procurou-se identificar, a nível Europeu, 
como está implementado o sistema de supervisão, fazendo re-
ferência às entidades competentes. Particularmente, em Portugal, 
explicou-se o modelo de supervisão atualmente em vigor e as en-
tidades responsáveis por esse controlo.  <
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20
20Entre 2013 e 2015, o IASB teve em curso o Post Implementation 

Review da IFRS 3, no âmbito do qual se discutiram os testes de 
imparidade ao goodwill. Da análise às respostas recebidas pelo 
IASB, constatou-se que as opiniões se dividiram entre: os que 
criticavam os testes de imparidade, defendendo a amortização do 
goodwill (opinião partilhada especialmente por preparadores), em-
bora aplicando complementarmente os testes de imparidade; e os 
que concordavam com o atual tratamento contabilístico (posição 
dos investidores). 

Na sequência destas críticas, e do próprio IASB admitir que os 
testes de imparidade ao goodwill são excessivamente complexos, 
morosos e dispendiosos, não se divulgando suficiente informação 
aos investidores, aquele iniciou, em 2015, o projeto “Goodwill and 
Impairment”, tendo publicado, em março de 2020, o Discussion 
Paper denominado “Business Combinations - Disclosures, Good-
will and Impairment”. O IASB receberá comentários até 31 de 
dezembro de 2020, com base nos quais decidirá se, e como, pode-
rá desenvolver propostas detalhadas, eventualmente sob a forma 
de um Exposure Draft.

Neste último projeto, o IASB coloca em discussão duas grandes 
questões: se os testes de imparidade ao goodwill podem ser sim-
plificados e realizados de forma mais eficaz; e se o goodwill deve 
ser amortizado. Contudo, aquele organismo considera que se deve 
manter o modelo de testes de imparidade, por ser aquele que mel-
hor traduz a substância económica do goodwill. Em contrapartida, 
sugere a simplificação daqueles testes, designadamente na esti-
mativa do valor de uso das UGC. O IASB sugere, ainda, melhorar as 
informações sobre as CAE e o goodwill, manter o reconhecimento 
dos ativos intangíveis identificáveis separadamente do goodwill e 
introduzir uma nova linha no Balanço para a apresentação do Capi-
tal Próprio antes do goodwill.

Em jeito de conclusão, estou convicta que a discussão entre aca-
démicos, profissionais e organismos de normalização contabilís-
tica, sobre a mensuração subsequente do goodwill, está longe de 
ter um fim.  <
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