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Resumo 

 

A informação financeira mostra-se uma ferramenta essencial para o processo de tomada de 

decisão, tornando este processo mais consciente e ponderado, fazendo com que a decisão 

tomada seja com base numa informação credível e fiável. A contabilidade tem como 

finalidade satisfazer necessidades informativas de um vasto conjunto de utilizadores. Numa 

perspetiva teórica a contabilidade tem um objetivo genérico e abstrato. A preparação e 

divulgação da informação financeira implicam alguma análise e auxilia na tomada de 

decisões. É referido também no Decreto-Lei 89/2017 que veio transpor a Diretiva Europeia 

2014/95/UE, para a obrigação de divulgação de informação não-financeira quer seja por 

relatórios individuais ou integrados, questão que leva à abordagem dos relatórios de 

sustentabilidade e do relato integrado, com exemplificações usando relatórios de uma 

entidade. Este estudo tem como principal objetivo perceber a utilidade que a informação 

financeira e não financeira tem para a tomada de decisão. Baseados numa amostra de 56 

contabilistas certificados, chegamos ao resultado de que o gestor dá mais importância ao 

balanço e à demonstração dos resultados, devido ao resultado líquido, enquanto que os 

Contabilistas Certificados (CC) atribuem uma relevância mais igualada por todas as 

demonstrações financeiras. 
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Introdução 

 Tendo em conta o contexto de globalização em que vivemos, e num ambiente 

empresarial, com as constantes mudanças e alterações cada vez mais frequentes, existe uma 

mais elevada necessidade de informação, deste modo, os sistemas de informação tornam-se 

inconscientemente numa necessidade fulcral. Num ambiente organizacional, são tomadas 

decisões a toda a hora, tornando-se assim fundamental a existência de umas boas bases de 

informação, para que esse processo de tomada de decisão, e tendo o gestor o papel mais 

importante nesse processo (na obtenção de toda a informação), se torne mais útil. Um dos 

principais meios de informação é a contabilidade. 

 A harmonização contabilística surge intrínseca a algumas necessidades, tais como a 

necessidade de criar um relato financeiro de cariz económico; reduzir o risco da informação 

obtida, através da transparência e detalhe das políticas de divulgação; de melhorar a 

organização interna e eliminar diferenças na “linguagem internacional” potenciando assim, 

futuros negócios (Encarnação, 2009). 

 Um dos recursos indispensáveis para a empresa conseguir ter vantagem competitiva 

é o correto uso das fontes de informação (Albaum, 1964). O grande objetivo da divulgação 

da informação por parte das organizações, consiste em divulgar informação sobre elas 

mesmas, facilitando assim aos seus stakeholders a consequente tomada de decisão. Nesse 

sentido, apresentam-se novos desafios às organizações na apresentação e divulgação 

obrigatória da informação financeira da informação não financeira (Leocádio, 2017). 

 A função informação é referente ao dever que os relatos financeiros têm de fornecer 

aos utilizadores dessa informação, todo o material necessário para que consigam tomar uma 

decisão informada e ponderada, sem afetar o comportamento da empresa. Por seu lado, a 

função transformação pressupõe que os stakeholders recebam e avaliem essa mesma 

informação e influenciem o comportamento da organização em seu benefício, com o objetivo 
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de tornar a organização recetiva ao feedback dos stakeholders e desejosa de se comprometer 

com eles (Leocádio, 2017). 

 A informação não financeira vem assim, complementar a informação financeira, na 

medida em que estas duas são utilizadas em simultâneo e em diversas situações distintas 

(Pires &Alves, 2011). A informação de responsabilidade social empresarial assumiu nos 

últimos anos, uma importância mais elevada para preparadores e utilizadores e tendeu a 

intensificar-se desde a crise financeira americano, a partir do ano 2007, espelhada em 

Portugal em 2008. O crescente volume de informação apresenta várias formas de divulgação 

de ações impactantes no normal funcionamento da empresa, refletindo-se na visão dos 

stakeholders acerca da empresa e da comunidade em que se insere (Faria, 2017). 

 Para uma gestão eficiente e eficaz é extremamente necessário que exista um sistema 

de relato financeiro adequado, baseado no sistema de contabilidade financeira e que permita 

aos detentores de capital, obter informação fidedigna sobre a situação económica e financeira 

das entidades (Encarnação, 2009). 

 O tema previamente apresentado demonstra alguns estudos feitos, com o objetivo 

final de entender a real importância da informação preparada pelos contabilistas, mas 

também, que tipo de informação assume maior relevância para os gestores, na tomada das 

suas decisões. 

 Com base em estudos já realizados identificámos que as empresas com a 

contabilidade feita externamente tendem a utilizar menos a informação financeira que as 

empresas com a contabilidade efetuada internamente (Feliciano, 2015, referido por 

Serrasqueiro e Nunes, 2004), ou seja, o fator interno/externo da contabilidade influencia 

diretamente a importância dada à informação preparada. De notar que no estudo feito por 

Gouveia et al, (2015) a informação preparada através contabilidade financeira encontra-se 

num patamar superior de preferência em relação à contabilidade orçamental e à 

contabilidade de gestão. Em relação à periodicidade com que a informação é relatada aos 

utilizadores, Gouveia et al, 2015 declara que a maioria das empresas/organizações utiliza 

essa informação mensalmente, no entanto, a maioria também afirma que são os preparadores 

que tomam iniciativa para a divulgar. 

 Segundo Rosa (2013), existem inúmeros estudos que acusam que na base de 

preparação da informação financeira e não financeira estão as obrigações fiscais, 

verificando-se assim que não é dada grande importância e utilidade à informação financeira 

para as decisões de financeira, já que as questões fiscais são aquelas ao qual a empresa atribui 
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uma maior importância, prendendo-se falsamente como principal objetivo da informação 

financeira. 

 A metodologia a adotar depende muito do assunto a investigar (Ryan, Scapens, & 

Theobold, 2002). O método de recolha de dados por questionários representa uma 

metodologia muito importante nas ciências sociais (Gillham, 2000). É um método pouco 

dispendioso, tanto em tempo como em dinheiro e apresenta grande facilidade na análise dos 

dados. Também o facto de o investigador não estar presente dá ao inquirido maior liberdade 

de resposta e também confidencialidade (Gillham, 2000). No entanto, como qualquer outro 

método, apresenta também diversas desvantagens, tais como baixas taxas de resposta 

(principalmente em pequenas empresas), a impossibilidade de correção da má interpretação 

das questões. 

 Assim, de forma a responder aos objetivos deste estudo, optou-se por uma 

investigação quantitativa, através da realização de um inquérito por questionário. A escolha 

desta metodologia surge da análise da revisão de literatura efetuada, onde se constatou que 

este é um dos métodos mais utilizados nos trabalhos focados nesta temática.  

2. Informação Financeira 

 

2.1 Conceito de Informação 

 A capacidade de processar informações e transmiti-las entre os seus semelhantes é o 

que distingue o homem dos outros seres habitantes da Terra. O conceito de informação 

apresenta uma diversidade de significados, tornando-se num termo complexo, de inúmeras 

asserções. A ciência da informação contém conteúdos e temas de interesse geral para 

diversas áreas e temáticas do conhecimento humano (Messias, 2005). 

 No entanto, podemos descrever a informação como sendo um conjunto de dados 

(quantitativos ou qualitativos), que podem ser processados, organizados e transformados e, 

por conseguinte, se tornam em informação (Fernandes, 2019). 

 À medida que diversos “fios” de informação se vão conectando, vai nascendo o 

conhecimento. A partir de todos os tipos de conhecimento formam-se os mais variados 

campos da ciência. Num mundo tão vasto de informação, com tantas áreas de conhecimento, 

é humanamente impossível ser-se detentor de todo o conhecimento, daí a existência de 

especialistas nas mais diversas áreas, que dedicam a sua vida ao estudo (Fernandes, 2019). 

 A era em que vivemos atualmente é a era da informação, onde esta se pode tornar 

numa arma ou poder. Mediante as necessidades, o contexto em que é produzida e partilhada 
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é determinado o valor desta, isto é, um tipo de informação pode ser altamente relevante para 

uma entidade ou individuo, mas ser totalmente irrelevante para o outro (Fernandes, 2019). 

Este conceito é um conceito que tem sido alvo de bastantes estudos e investigações, nas mais 

diversas áreas. De maneira que se defende que há pelo menos dois polos de informação, a 

objetiva e a subjetiva, a objetiva que subentende que a informação existe fisicamente, 

enquanto a subjetiva existe como conhecimento cognitivo de um indivíduo (Rosa, 2013). 

 O processo de obtenção e criação de informação passa por diversas fases. A primeira 

prende-se com a recolha de dados, tendo por base que estes por si só, e utilizados em bruto 

não têm qualquer valor. Após a transformação e agregação destes dados resulta a 

informação, de forma a constituir uma ideia que sirva de conhecimento para os utilizadores 

da informação (Fernandes, 2019). 

 Uma boa comunicação entre todos os patamares hierárquicos da pirâmide 

organizacional é fulcral para o excelente funcionamento de uma entidade. A informação 

deve fluir de forma ascendente e descente, isto é, desde o conselho de administração até à 

classe operacional, onde deverão ser transmitidas e comunicadas todas as políticas, 

conselhos, estratégias a adotar e principalmente os objetivos, assim como, é de igual modo 

importante que a informação flua desde a classe operacional até ao Conselho de 

Administração, visto que muitas vezes o problema se inicia nesta classe, seja na produção 

de um produto ou na prestação de um serviço. 

  

 

2.4 A utilidade da informação financeira  

 No relacionamento da empresa com o meio exterior, as demonstrações financeiras, 

são importantes, por exemplo, para as instituições bancárias, nos pedidos de financiamentos 

e para os respetivos investidores, Carrapiço (2009), referido por Santos (2014). 

 No que respeita à importância do papel da informação financeira, os estudos 

anteriormente realizados sobre o processo como os gestores/utilizadores adquirem essa 

informação permite-nos retirar duas ilações. A primeira é a necessidade de aquisição da 

informação, que está diretamente relacionada com as tarefas a desempenhar, originadas por 

problemas correntes, do quotidiano de uma entidade. A segunda, é que os gestores optam 

preferencialmente por fontes pessoais e procuram adquirir uma estrutura de informação com 

as suas fontes de confiança, dando preferência à comunicação verbal (Choo, 1993, 

referenciado por Alves, 2007). 
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 A utilidade da informação financeira terá como base a utilização dada pelos seus 

utentes, notando que no caso das microentidades, estes são as instituições bancárias, o Estado 

e o gestor, que maioritariamente é o proprietário. De modo a avaliar a rentabilidade, 

segurança e liquidez num financiamento a efetuar, a Banca utiliza essa informação. Os 

proprietários, na sua medida, utilizam relatórios financeiras para variadas funções, p.e, 

determinar prémios de remuneração a distribuir e pagamentos de dividendos, para monitorar 

o desempenho, para financiamentos futuros e ainda como forma de minimizar as suas 

obrigações fiscais. As autoridades fiscais também são beneficiárias principais das contas das 

PME e utilizam as suas demonstrações financeiras para determinar o lucro bruto, avaliar 

honorários de administradores e observar as disposições fiscais (IFAC, 2006). 

 A maioria dos gestores das pequenas empresas possuem poucos conhecimentos 

acerca da contabilidade e dos seus benefícios (Turner, 1997 referenciado por Serrasqueiro e 

Nunes, 2004) havendo, por isso, a tendência de utilizar no processo de tomada de decisão, a 

experiência e a intuição, descurando erradamente a informação contabilística (Serrasqueiro 

et.al, 2004). 

 Torna-se, portanto, fundamental perceber em que medida a informação financeira 

responde e corresponde às necessidades dos seus destinatários/utilizadores. A questão que 

se impõe será analisar a utilidade da informação nas decisões da gestão, de que forma e de 

que modo a informação gerada é útil e proveitosa para os gestores na tomada de decisão. 

Sabemos que existe um desfasamento temporal entre a data da elaboração dos factos 

patrimoniais e a contabilização desses factos, e para que a informação sustente as decisões 

tomadas, esta deverá ser feita em tempo útil e oportuno (Serrasqueiro et al. 2004). 

 Existem alguns (poucos ainda) estudos realizados, no intuito de verificar qual a 

importância dada pelos gestores à informação financeira, e de que modo esta informação 

serve para a tomada de decisão. Serrasqueiro et al. (2004 p. 8) afirmam que “segundo vários 

estudos a causa principal da falência das empresas tem a sua origem na deficiente utilização 

da informação contabilística”, devendo assim o empresário/gestor da empresa ser alertado 

para os benefícios da utilização dessa informação (Serrasqueiro et al, 2004). 

 

  

3. Informação Não Financeira 

 “Encarar a responsabilidade social de uma perspetiva estratégica é cada vez mais 

importante para a competitividade das empresas pelos benefícios que pode acarretar em 
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matéria de gestão dos riscos, redução dos custos, acesso ao capital, relações com os clientes, 

gestão dos recursos humanos e capacidade de inovação” (COM, 2011, p.4). 

 A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) está em constante evolução, com 

relevância para a gestão no mundo empresarial, sendo de grande interesse a qualidade e a 

quantidade da informação divulgada sobre questões essencialmente sociais e ambientais, que 

influenciam o quotidiano de muitas pessoas e organizações. Atualmente, a mobilidade, o 

acesso à informação, o âmbito global de questões ambientais, de saúde e segurança no 

trabalho, a interdependência económica e financeira e as exigências crescentes dos diversos 

stakeholders, alteraram os fatores de sucesso empresarial, bem como a necessidade de 

procurar e demonstrar o crescimento económico, o progresso e a equidade social e o respeito 

pelo meio ambiente. Com a atual internacionalização dos negócios, estas questões estão cada 

vez mais interrelacionadas, com impacto na tomada de decisão dos investidores (Ribeiro, 

2019). 

 Além do ambiente de mudança que caracteriza as organizações do mundo atual, as 

suas funções envolvem muito mais do que a criação de valor no imediato, através da 

produção de bens e serviços que a sociedade nos vai exigindo, o que, naturalmente, cria 

impactos positivos e negativos no mundo ao nível económico, social e ambiental, que 

diariamente são criados, preservados ou destruídos. Assim sendo, torna-se fundamental e 

essencial promover a adoção e valorização de práticas de responsabilidade social nas 

empresas (Leocádio, 2017). 

  

4. Metodologia 

 

 Este capítulo trata do estudo propriamente dito, com a análise dos intervenientes, 

quer das empresas e seus gestores, quer dos contabilistas certificados, partindo depois para 

a análise das respostas obtidas através do inquérito por questionário e analisando as 

conclusões tendo por base os objetivos específicos traçados. 

 

4.1 Objetivo da amostra 

 Fundamental ao estudo empírico é a definição da metodologia de investigação, assim 

como dos procedimentos de acordo com os objetivos traçados e respetivas questões.  

A escolha da metodologia a seguir tem por base os objetivos a que se pretende dar resposta 

com este trabalho. As questões levantadas para os objetivos do estudo são “como” e 
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“porquê”. Yin (2015) refere que para os estudos em que as questões são do tipo “como” e 

“porquê”, o estudo de caso é uma metodologia a aplicar, uma vez que «surge do desejo de 

entender fenómenos sociais complexos» (Yin, 2015: 4).  

 Yin (2015: 17) define o estudo de casos como «uma investigação empírica que 

investiga um fenómeno contemporâneo (o “caso”) em profundidade e no seu contexto de 

mundo real, especialmente quando os limites entre o fenómeno e contexto puderem não ser 

claramente evidentes (Feliciano, 2015). 

   

 

4.2 Métodos de investigação 

 O método de investigação é de carácter qualitativo e quantitativo. As técnicas 

utilizadas foram a pesquisa bibliográfica, incluindo artigos científicos, revistas, livros e 

outros documentos técnicos e ainda a aplicação de um inquérito por questionário.  

 Na aplicação do inquérito online contou-se com o apoio da Ordem dos Contabilistas 

Certificados (OCC), que publicou o mesmo na sua página, para uma maior divulgação e 

número de respostas. 

 Para evitar a não resposta do inquérito, opta-se por ter alguns cuidados. O design do 

inquérito, foi atrativo, na medida do possível, uma vez que se utilizou a aplicação do google 

formulários. As questões foram claras e agrupadas de forma a não haver dúvidas por parte 

do inquirido. Para verificar se o questionário estava operacional, foi realizado um pré-teste, 

numa amostra de 5 pessoas, que incluiu profissionais da área da contabilidade e auditoria e 

ainda docentes do ensino superior. O resultado do pré-teste sugeriu a mudança, reformulação 

e organização de algumas questões. 

 

4.3 Estrutura do inquérito por questionário  

 A versão final do questionário inclui:  

1. Questões relacionadas com o perfil do inquirido e destina-se a obter informações sobre o 

contabilista certificado (género; idade; habilitações literárias e experiência profissional).  

2. Questões que se destinam a retratar o perfil da empresa onde o gestor exerce funções 

(dimensão; normas aplicáveis; setor de atividade, antiguidade e desempenho) e do gestor 

(sexo; proprietário da empresa; formação e conhecimentos de gestão) que o contabilista 

certificado escolheu para responder a este estudo.  
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3. Questões sobre a importância, finalidade e frequência com que a IF é solicitada ao 

contabilista certificado.  

4. Questões que permitem avaliar a utilidade da IF na tomada de decisão. 

 

4.4 Amostra do estudo 

 O inquérito é aplicado aos contabilistas certificados inscritos na OCC. A escolha 

entre CC e gestores para a resposta a este inquérito advém do facto de os CC terem mais 

conhecimentos ao nível da IF. Para além disso, é mais fácil obter respostas dos contabilistas 

certificados, quando se tem a colaboração da OCC.  

 No processo de recolha de dados, foram obtidas 56 respostas equivalendo a 0,08% 

da dimensão da população (70.728 contabilistas certificados). Como no estudo se avalia a 

perceção dos contabilistas certificados 13 respostas foram eliminadas por não exercerem 

atualmente esta profissão. 

5. Análise e discussão dos dados obtidos 

 Concluído o tratamento estatístico dos dados recolhidos através da aplicação do 

inquérito por questionário, o objetivo deste capítulo consiste na apresentação, análise e 

discussão dos resultados obtidos. 

 Neste primeiro ponto procedermos à caracterização da amostra (Contabilistas 

Certificados). 

  

5.1 Caracterização dos inquiridos (Contabilistas Certificados)  

 Dos 56 contabilistas certificados inquiridos, verificamos que 34 são do sexo feminino 

(60.7%) sendo que 22 (39,3%) são do sexo masculino. 

 Verificamos ainda que neste estudo a maior parte dos inquiridos 46,4%, possui idade 

superior a 36 anos, mas inferior a 50. Enquanto que 39,3% tem entre 21 e 35 anos, e os 

restantes 14,3% apresentam-se com mais de 51 anos de idade. 

 No respeitante às habilitações académicas, verificamos que 75% dos inquiridos 

apenas têm licenciatura, enquanto que os restantes 25% da amostra possuem mestrado. 

Nenhum dos contabilistas certificados inquiridos tem doutoramento.  

 Neste estudo podemos ver que 51,8% dos inquiridos exercem funções há mais de 

10 anos. Enquanto que 17,9% exercem a profissão há menos de 2 anos. Cerca de 16,1% 

praticam a atividade entre 6 a 10 anos e 14,3% entre 2 a 5 anos.  
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 A alteração dos normativos contabilísticos pode ter um impacto significativo na 

qualidade da informação ou qualidade dos resultados. Da amostra, 39,5% dos inquiridos 

dizem que a mudança de normativo em 2010 foi apenas útil, enquanto 34,9% afirma que foi 

muito útil e ainda 11,6% declaram que foi indispensável. No entanto, 11,6% acham que foi 

pouco útil e 2,3% reconhecem que foi nada útil.  

 

5.2 Caracterização da entidade 

 Foi pedido aos inquiridos que escolhessem uma empresa, da qual tenham bastante 

conhecimento para poderem responder às restantes questões do inquérito por questionário. 

 Na figura abaixo podemos ver que 79,1% das entidades escolhidas foram constituídas 

num período superior a 10 anos e inferior a 50 anos, 18,6% afirmam que a empresa escolhida 

tem como data da constituição um intervalo superior a 5 anos, mas inferior a 10 anos. E 

ainda, 2,3% constatam que a entidade tem mais de 50 anos. 

 

Figura 1- Início de atividade 

 

 

Fonte: Google Formulários 

 

 No que concerne à localização geográfica, cerca de 76,7% das empresas escolhidas 

operam na região Norte, 9,3% na região Centro e ainda outros 9,3% na região Sul. No entanto 

4,7% estão localizadas na Região Autónoma dos Açores. 

 De acordo com o Pordata (2019) existem em Portugal cerca de 1.333.649 pequenas 

empresas, num total de 1.335.006 empresas.  

 No seguimento da figura demonstrada abaixo, verificamos que 39,5% das entidades 

são pequenas entidades, enquanto que 34,9% incluem-se no regime das microentidades e 

18,6% são médias entidades. As percentagens destinadas às grandes entidades e de setor não 

lucrativo são reduzidas. 
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Figura 2- Dimensão da entidade 

 

 

Fonte: Google Formulários 

 

 Foi feita uma questão para percebermos qual o setor de atividade no qual se inseria a 

empresa escolhida. Os resultados encontram-se na tabela abaixo. Conseguimos verificar que 

o setor com maior número de empresas é o Comércio e serviços. 

 

Tabela 1- Setor de atividade 

 

Setor de Atividade Nº de empresas 

Ambiente 2 

Contabilidade e Consultoria 6 

Comércio e serviços 9 

Construção Civil 5 

Ensino 3 

Imobiliária 2 

Indústria 3 

Restauração 1 

Saúde 4 

Mineiro 1 

Têxtil 5 

Transportes 2 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 Os resultados mostram que cerca de 39,5% das empresas escolhidas pelos inquiridos 

utilizam as NCRF-PE. A percentagem de empresas que utilizam as NCRF-ME e as NCRF é 

de 27,9% e apenas 4,7% regem-se pelas NCRF-ESNL.  
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Figura 3- Normas aplicáveis 

 

 

Fonte: Google Formulários 

 

 A maioria das empresas tem o seu capital social situado entre os 5.000€ e os 

100.000€ (39,5%). Cerca de 23,3% encontram-se entre os 100.000€ e os 500.000€ e 20,9% 

entre os 1.000€ e os 5.000€. 

 Em relação ao total do balanço (em médio dos últimos 3 anos), verificamos que 

32,6% das empresas escolhidas têm um total de balanço superior a 1.000.000€ e na mesma 

32,6% têm esse valor situado entre 100.000€ e 500.000€. Reparamos que 20,9% situam o 

valor do balanço entre 10.000€ e 100.000€ e 11,6% entre 500.000€ e 1.000.000€. 

 

 

 

5.3 Caracterização do gestor 

 Neste estudo, pedimos ao contabilista certificado informações sobre o gestor da 

empresa à qual prestam serviços, ou em muitos casos, como o Contabilista Certificado presta 

serviços em mais do que uma empresa, foi pedido que escolhessem apenas uma para 

responderem ao questionário. 

 Verificamos que 72,1% dos gestores possui formação ao nível do ensino superior, 

enquanto 25,6% afirma que não, que o gestor da empresa escolhida não tem qualquer tipo 

de formação académica.  

 Nesta investigação verificamos que 76,7% dos gestores são proprietários da empresa 

e apenas 23,3% são apenas gestores. 

 Numa escala de 1 a 4, foi pedido que avaliassem o conhecimento em 

contabilidade/gestão do gestor. Verificamos que o nível 3 obteve cerca de 37,2% das 
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respostas, logo a seguir o nível 2, com 32,6% e o nível máximo, o 4, com 18,6%. Houve 

ainda quem considerasse que o gestor não tinha quaisquer conhecimentos, cerca de 11,6%.  

 Verificamos neste estudo, que a informação é requerida pelo gestor ao Contabilista 

Certificado, mensalmente, por grande parte da amostra (41,9%). Cerca de 30,2% afirma que 

essa informação é requerida trimestralmente, 16,3% dos inquiridos declara que esse pedido 

é feito apenas de forma anual e ainda 11,6% semestralmente. 

 Sabemos que o gestor atribui uma elevada importância à Informação Financeira 

reportada, cerca de 86%. Enquanto os 14% afirma que o gestor não dá utilidade a essa 

informação. 

Nesta investigação tentamos perceber quais os principais motivos que levam os gestores a 

solicitar a informação financeira, e identificamos as seguintes situações: 

 Acompanhar a evolução dos negócios; 

 Evolução das vendas; 

 Controlar inventários; 

 Obrigações fiscais; 

 Atribuição de lucros; 

 Gerir ativos; 

 Controlo do setor bancário. 

 

5.4 Relevância das DF 

 Como se pode verificar na figura abaixo, no que concerne à importância que o gestor 

atribui às DF, verificamos que as demonstrações financeiras que adquirem maior 

importância é a Demonstração dos resultados (58,1%) e logo a seguir o Balanço com 27,9%.  

 

Figura 4 - Importância que os gestores atribuem às DF 
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Fonte: Elaboração Própria 

 

 À semelhança dos gestores, a Demonstração Financeira que adquire maior 

importância na perspetiva dos CC é a demonstração dos resultados com 79,1% e logo a 

seguir o balanço com 76,7%. Comparando as duas perspetivas conseguimos perceber que os 

contabilistas demonstram um maior interesse nas restantes demonstrações financeiras do que 

os gestores, onde a preocupação essencial é o resultado líquido e consequentemente, a DF 

mais importante a demonstração dos resultados.  

 Figura 5- Importância que os contabilistas certificados atribuem às DF 
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Fonte: Elaboração Própria 

 Para além das demonstrações financeiras, os contabilistas transmitem informação 

adicional aos gestores. Neste estudo, foi pedido que os inquiridos indicassem o grau de 

concordância com cada tipo de informação, nomeando de 1 a 5 esse mesmo grau, onde 1 era 

discordo totalmente e 5 concordo totalmente. Verificamos que a informação mais pedida é 

acerca do resultado líquido, com cerca de 46,5% de respostas e logo a seguir a informação 

sobre a situação económica e financeira com 34,9%. 

Figura 6 - Grau de concordância atribuído à informação adicional requerida 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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os indicadores da performance não financeira. A última parte do questionário diz respeito a 

esse tipo de informação. 

 Verificamos que da amostra apenas 10 empresas (23,3%) reportam informação não 

financeira. Os restantes 76,7% não reportam. 

 Questionados acerca de se reportavam informação financeira apenas no relatório de 

gestão, cerca de 70% disse que sim, e 30% que não.  
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 Verificamos que 77,8% das empresas da amostra não apresenta relatório de 

sustentabilidade, apenas 22,2% o fazem.  

 De notar, que poucas empresas apresentam informação não financeira, no entanto 

esta pode ser relatada se assim a empresa o desejar, seja incluída no RG, ou individualmente, 

num relatório específico, visto que cada vez as questões da sustentabilidade são tema de 

discussão. 

6. Conclusão 

 A contabilidade mostrou-se a fonte de informação mais importante na tomada de 

decisão, capaz de influenciar a decisão do gestor e fazê-lo tomar decisões mais ponderadas. 

A harmonização contabilística aparece subjacente à necessidade de criar um relato financeiro 

de cariz económico, isolado da vertente fiscal, de modo a diminuir o risco da informação, 

através da transparência obtida a partir de estratégias de divulgação mais detalhadas. Deste 

modo, facilitou ainda a organização interna e permitiu eliminar diferenças na elaboração das 

demonstrações financeiras entre os diversos países, potenciando desta forma a capacidade 

de negociação. Deste modo, surgem as Normas Internacionais de Contabilidade (IAS), as 

Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) e o Sistema de Normalização 

Contabilística (SNC) para existir harmonização contabilística entre as empresas e entre os 

países. Concluindo ainda, o SNC é uma aproximação às normativas IAS/IFRS adotadas pela 

União Europeia. 

Os resultados deste estudo mostram-nos que o gestor pede, maioritariamente, algum tipo de 

informação mensalmente e as principais razões são para acompanhar a evolução dos 

negócios, e nas vendas, sendo este o objetivo principal nas empresas. No entanto, ainda há 

outra razão pelos qual os gestores tendem a ter mais atenção à informação, o controlo das 

entidades bancárias. No que concerne à importância dada às demonstrações financeiras, foi 

percetível que os gestores e alguns gestores/proprietários, dão uma superior importância à 

demonstração dos resultados e posteriormente ao balanço, desvalorizando um pouco as 

restantes, no entanto, como conseguimos perceber, a amostra é composta maioritariamente 

por micro e pequenas empresas, cujas restantes demonstrações financeiras não são 

obrigatórias. Apesar de neste estudo ser possível entender que os contabilistas também 

atribuem uma maior importância ao balanço e à demonstração dos resultados, mas num todo, 

a relevância dada às restantes DF, é bastante maior. Torna-se bastante atingível que a maior 

preocupação dos gestores é o resultado líquido, daí a grande avaliação à demonstração dos 

resultados. 
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 Relativamente à última parte do questionário, conseguimos verificar que a 

informação não financeira ainda é uma grande lacuna no reporte da informação. Num total 

de 43 empresas, apenas 10 fazem reporte de informação não financeira, e dessas 10, apenas 

3 o fazem fora do relatório de gestão, no relatório de sustentabilidade e no relatório 

integrado. 

Esta investigação apresenta algumas limitações, nomeadamente o tamanho da amostra. O 

inquérito foi divulgado por e-mail, redes sociais e pela Ordem dos contabilistas certificados, 

no entanto, a taxa de respostas tornou-se muito baixa, e visto que utilizamos também uma 

amostra por conveniência o que limita a generalização dos resultados. Outra limitação é o 

facto de não estar incluído no inquérito os ENI, e visto que pode haver CC que apenas façam 

contabilidades dos ENI. Em terceiro lugar, a não aplicação do inquérito diretamente aos 

gestores, mas por falta de conhecimentos não se tornou possível. 

Relativamente às perspetivas futuras, sugerimos a aplicação deste estudo a gestores e a CC, 

de modo a conseguirmos avaliar as duas vertentes de forma mais credível. E ainda, 

aprofundar mais a questão da informação não financeira, visto que num futuro próximo, será 

um tipo de reporte cada vez mais frequente. 

Em suma, a oportunidade de abordar diversos temas financeiros e não-financeiros, 

proporcionaram, a consolidação de saberes para o exercício da profissão de Contabilista 

Certificado, resultando numa experiência bastante enriquecedora tanto a nível pessoal como 

profissional. 
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