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Resumo 
Esta pesquisa tem por objetivo analisar a relação do isomorfismo institucional na 
evidenciação das escolhas contábeis das empresas que compõem o IBrX-100 no período de 
2014 a 2016.  Trata-se de uma pesquisa descritiva, quanto à coleta dos dados, utilizou-se de 
dados secundários, tendo em vista que as informações foram obtidas por meio das notas 
explicativas e das demonstrações financeiras publicadas pelas empresas, com abordagem 
qualitativa e quantitativa dos dados. Em geral observou-se indícios de associação entre as 
escolhas contábeis relacionadas ao estoque no que tange ao custo médio ponderado e não 
divulgação com a variáveis rentabilidade no nível médio e alto, e, indícios de associação entre 
as escolhas contábeis relacionadas ao ativo imobilizado no que se refere ao método de custo, 
e, custo atribuído com a variáveis rentabilidade no nível médio e alto 
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1. Introdução 
 

A contabilidade tem por objetivo principal informar aos seus usuários, através das 
demonstrações contábeis, a real situação de sua empresa, para que estes possam avaliar e 
tomar decisões gerenciais. Para isso, é necessário que as informações oferecidas pela 
contabilidade sejam os mais transparentes possíveis, visto que irá influenciar as decisões de 
seus usuários e o futuro da empresa.  

As informações contábeis são estruturadas conforme as normas contábeis vigentes. Estas 
normas são flexíveis, uma vez que o ambiente onde as informações serão apresentadas muda 
conforme o mercado e seus sistemas regulatórios, portanto, é possível se ter mais de uma 
opção de registro para cada situação analisada, para que haja uma representação fidedigna da 
situação econômico-financeira da empresa. Essas decisões entre uma opção e outra são as 
chamadas Escolhas Contábeis e fazem parte da rotina das empresas. 

Essas escolhas podem ser evidenciadas nas notas explicativas, que fazem parte das 
demonstrações contábeis. A publicação de notas explicativas às demonstrações financeiras 
está prevista no § 4º do artigo 176 da Lei 6.404/1976 (Lei das S/A), que diz: “As 
demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou 
demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação patrimonial e dos 
resultados do exercício”. A evidenciação dessas escolhas nas notas explicativas é mais uma 
forma de proporcionar maior transparência das demonstrações contábeis para seus usuários. 

Muitas pesquisas buscam entender a razão de tais escolhas e o ambiente onde estes tomadores 
de decisões que influenciam o resultado da contabilidade estão inseridos. Esta pesquisa busca 
responder a seguinte pergunta: qual a relação entre o isomorfismo institucional e a 
evidenciação das escolhas contábeis das empresas? Esta pesquisa tem por objetivo analisar a 
relação do isomorfismo institucional na evidenciação das escolhas contábeis das empresas que 
compõem o IBrX-100 no período de 2014 a 2016 

A relevância desta pesquisa se dá ao contribuir para que gestores entendam a importância 
dessa evidenciação e os incentivem a manter esta prática, proporcionando aos demais usuários 
das informações contábeis, como por exemplo acionistas, auditores e entidades reguladoras, 
maior transparência e qualidade das demonstrações. 

 
2. Fundamentação Teórica 
2.1 Teoria Institucional 
 

A teoria institucional é uma abordagem sociológica que recentemente tem despertado a 
atenção dos pesquisadores na área de Ciências Contábeis no Brasil. Ela pode oferecer 
explicações adicionais para as escolhas contábeis, demonstrando que fatores externos à 
instituição podem coibir ou limitar a realização dessas escolhas, levando com que sejam feitas 
para atender a pressões institucionais advindas do contexto institucional (HUNT III; 
HOGLER, 1990; NEU, 1992; MANGOS; LEWIS, 1995; CARPENTER; FEROZ, 2001; 
COLLINS et al., 2009). 

A Teoria Institucional afirma que “instituições do mesmo segmento, sujeitas a pressões 
sociais e do governo, e com as mesmas condições, tendem a ser semelhantes em seu 
comportamento e por consequência na evidenciação de suas informações financeiras” 
(BRITTO; SANTOS, 2013, p. 3). Ou seja, esta teoria fornece o entendimento do porquê da 
mudança ou da persistência em determinados hábitos e rotinas. 
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De acordo com Machado-da-Silva e Gonçalves (1999, p. 220), a teoria institucional, também 
denominada de institucionalismo, constitui-se no: 

[...] resultado da convergência de influências de corpos teóricos 
originários da ciência política, da sociologia e da economia, que 
buscam incorporar em suas proposições a ideia de instituições e de 
padrões, de comportamento, de normas de valores, de crenças e de 
pressupostos, nos quais encontram-se imersos indivíduos, grupos e 
organizações. 

A teoria institucional aponta para um relativo determinismo ambiental, especialmente quando 
são enfatizados os elementos reguladores e normativos das instituições. Assim é explicada a 
homogeneidade de formas organizativas em um dado campo, ainda que as organizações 
componentes estejam situadas em localidades distantes entre si, ou apresentem diferenças no 
que se refere à idade, tamanho e complexidade (Machado-da-Silva, 1991). 

Esta teoria proporciona importantes contribuições para a compreensão da gestão das 
instituições, uma vez que as tomadas de decisões gerenciais vão além da racionalidade 
econômica, mas também leva em consideração as interações no contexto cultural e político 
(FACHIN; MENDONÇA, 2003). Assim sendo, o institucionalismo pode ser usado de forma 
propícia no estudo das organizações, pretendendo explicar os fenômenos organizacionais por 
meio da compreensão de como as estruturas e ações organizacionais tornam-se legitimadas e 
quais as consequências nos resultados planejados para as organizações (CLEGG; HARDY, 
2006). 

De acordo com Silva, Martins e Lemes (2016), os sistemas de contabilidade são compostos 
por convenções que fazem parte dos vários ambientes institucionalizados (legal, profissional, 
regulatório etc.), com o objetivo de legitimar socialmente os participantes da organização e as 
suas ações e, dessa forma, influenciam as escolhas nas organizações. Dias Filho e Machado 
(2012) explicam que estudar a Contabilidade sob a perspectiva institucional pode melhorar a 
compreensão de fenômenos complexos como a origem de determinado procedimento 
contábil, as razões pelas quais alguns procedimentos são extintos e outros resistem ao tempo, 
bem como as características dos sistemas contábeis atuais. 

 
2.2 Isomorfismo 
 
Um aspecto que se revela importante na teoria institucional é o conceito de isomorfismo. 
Dimaggio e Powell (1983) apresentam o conceito de isomorfismo como o processo em que as 
variadas forças que levam as organizações de um determinado ambiente a se tornarem 
homogêneas, ou seja, uma unidade de uma população é forçada a assemelhar-se às outras 
unidades, diante das mesmas condições ambientais. 

O trabalho de Dimaggio e Powell (1983) evidencia também que a institucionalização de uma 
estrutura é como um processo, que conforme os fatores determinantes, poderá ser classificado 
em três tipos, coercitivo, mimético e normativo. Dias Filho (2004) afirma que essa tipologia é 
de fundamental importância para se explicar por que determinadas organizações de certos 
setores são homogêneas em diversas características, inclusive em relação às escolhas 
contábeis. 
Isomorfismo resulta, portanto, de três tipos de pressão externa: a coercitiva, mimética e 
normativa (WILLIAMS et al. 2009). Entretanto, cada uma delas possui motivações diferentes 
para que ocorram as mudanças, visto que, o resultado de todas elas, é a semelhança entre 
estruturas, processos e comportamentos dos agentes. 
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O isomorfismo coercitivo refere-se à pressão recebida por uma organização de outra da qual 
esta é dependente ou por aspectos culturais, políticos, legais e normativos daquele ambiente 
onde se encontra inserida. Originando-se das influências políticas e de problema da 
legitimidade (DIMAGGIO; POWELL, 1983; OLIVEIRA JUNIOR et al, 2015). 

Por outro lado, as organizações vistas como bem-sucedidas ou já consolidadas pelo mercado 
causam nas demais organizações o desejo de se parecerem com elas através da “mimetização” 
de suas práticas. Assim, o Isomorfismo Mimético é o decorrente deste desejo, e resultante de 
padrões de respostas a incertezas (DIMAGGIO; POWELL, 1988; WILLIAMS et al. 2009). 
Exemplificando, DiMaggio e Powell (1983) expõem a tendência das empresas americanas em 
imitar os sistemas japoneses e europeus de qualidade de vida no trabalho. Argumentam que as 
companhias adotam tais inovações para se legitimarem, demonstrando que estão procurando 
melhorar suas condições de trabalho.  

Estes mesmos autores identificam o Isomorfismo Normativo como a busca pela 
profissionalização, visando atender determinados padrões técnicos e métodos de trabalho 
atuais e eficazes. Daft (1999) corrobora afirmando que o isomorfismo normativo resulta do 
treinamento comum e do profissionalismo. 

Na visão do neoinstitucionalismo as organizações são recompensadas por legitimidade, 
sobrevivência e recursos, fundamentadas na aceitação das pressões coercitiva, normativa e 
mimética das instituições (DIMAGGIO; POWELL, 1988). Isso implica a transferência 
contextual de valores, símbolos, estratégias e estruturas e, portanto, na criação do 
isomorfismo (DIMAGGIO; POWELL, 1991; MEYER; ROWAN, 1991). 

 
2.3 Escolhas Contábeis e a Convergência Contábil 
 
Uma escolha contábil é qualquer decisão que objetiva influenciar o resultado da 
contabilidade, afetando as demonstrações contábeis ou qualquer outra informação derivada da 
contabilidade (FIELDS, LYS E VICENTI, 2001). Para Watts (1992) estas escolhas incluem 
também as decisões de gestores de empresas por um ou mais métodos em detrimento de 
outros. Francis (2001) acrescenta ainda que a definição de escolhas contábeis pode incluir, 
além das decisões de gestores, também decisões de auditores, acionistas e, até mesmo, de 
órgãos reguladores e emissores de normas contábeis. 

As entidades utilizam políticas contábeis na elaboração e apresentação de suas demonstrações 
contábeis, que, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 23, são as práticas específicas 
aplicadas pela entidade e geralmente são estabelecidas sob os princípios contábeis 
normalmente aceitos (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP).  

Reina, Reina e Silva (2014) observam uma diminuição das diferenças nos padrões contábeis 
com a convergência aos padrões internacionais, tendo em vista que, até a adoção das IFRS, 
cada país possuía um modelo próprio de padrões contábeis. Como exemplo, temos o Brasil 
que utilizava o Brazil’s Generally Accepted Accounting Principles – BR GAAP.  

Uma das vantagens obtidas com a criação de padrões internacionais de Contabilidade é a 
maior transparência das demonstrações contábeis (TAVARES et al., 2010; FERNANDES et 
al., 2008; SILVA; SZUSTER, 2005). A comparação das informações contábeis divulgadas 
por diferentes países também é tida como uma vantagem advinda da existência destes padrões 
internacionais (TAVARES et al., 2010; FERNANDES et al., 2008; SILVA; SZUSTER, 2005; 
CARDOSO et al., 2010; IUDÍCIBUS; LÁZARO, 2007). 

Com a criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) por meio da Resolução do 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) n.1.055, em 7 de outubro de 2005, iniciou-se o 
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processo de convergência às Normas Internacionais de Contabilidade do IASB no Brasil 
(KLANN; BEUREN, 2011). Outro ponto que também marcou o início do processo de 
convergência às Normas Internacionais de Contabilidade do IASB no Brasil foi a alteração na 
Lei das Sociedades por Ações por meio da Lei n. 11638/2007, estabelecendo que todas as 
sociedades por ações deveriam elaborar suas demonstrações financeiras em conformidade 
com as Normas Internacionais de Contabilidade (REINA, REINA E SILVA, 2014). A partir 
de 2010, todas as demonstrações financeiras consolidadas devem ser elaboradas em 
conformidade com as Normas Internacionais de Contabilidade, conforme Instrução n. 
457/2007 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 
A apuração dos custos dos estoques, por ser um ativo significativo para a empresa e também 
porque o custo irá influenciar diretamente na apuração do resultado, é tido como um dos 
aspectos mais complexos na Contabilidade (MARTINS ET AL., 2013). Com a convergência 
aos padrões internacionais de Contabilidade, o tratamento contábil dos estoques passou por 
mudanças significativas quanto à sua mensuração e evidenciação (THOMAZ; 
KRONBAUER; LISZBINSKI, 2013). Os estoques devem ser mensurados pelo valor de custo 
ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor (CPC 16, 2009). 

Entende-se por valor de custo todos os custos de aquisição e de transformação, bem como 
outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais (CPC 16, 
2009). Já o valor realizável líquido é o preço de venda estimado pela empresa no curso normal 
dos negócios deduzido dos custos estimados para sua conclusão e dos gastos estimados 
necessários para se concretizar a venda (CPC 16, 2009). 

O CPC 27, aprovado em maio de 2009, estabelece o tratamento contábil para Ativos 
Imobilizados, de forma que os usuários das demonstrações contábeis possam discernir a 
informação sobre o investimento da entidade em seus Ativos Imobilizados, bem como suas 
mutações (CPC 27, 2009).  

De acordo com o item 15 do CPC 27 um item do ativo imobilizado que seja classificado para 
reconhecimento como ativo deve ser mensurado pelo seu custo (CPC 27, 2009). Ainda de 
acordo com o item 16, o custo de um item do ativo imobilizado compreende: a) seu preço de 
aquisição, acrescido de impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra, 
depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos; b) quaisquer custos diretamente 
atribuíveis para colocar o Ativo no local e condição necessária para ele ser capaz de funcionar 
da forma pretendida pela administração; e c) estimativa inicial dos custos de desmontagem e 
remoção do item e de restauração do local (sítio) no qual este está localizado. Tais custos 
representam a obrigação em que a entidade incorre quando o item é adquirido ou como 
consequência de usá-lo durante determinado período para finalidades diferentes da produção 
de estoque durante esse período. 

 
3. Metodologia 
 
3.1 Enquadramento Metodológico 
 
Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva (GIL, 2010), por analisar a relação do 
isomorfismo institucional na evidenciação das escolhas contábeis das empresas que compõem 
o IBrX-100 no período de 2014 a 2016 

Quanto à coleta dos dados, esta pesquisa utilizou dados secundários, tendo em vista que as 
informações foram obtidas por meio das notas explicativas e das demonstrações financeiras 
publicadas pelas empresas (BEUREN et al., 2010).  
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Em relação à abordagem do problema, a pesquisa é qualitativa e quantitativa. É qualitativa ao 
examinar as notas explicativas divulgadas pelas empresas para verificar os métodos de 
mensuração utilizados de acordo com os Pronunciamentos Técnicos CPC 14, 27, e é 
quantitativa ao utilizar técnicas estatísticas (RICHARDSON, 2008).  

Quanto aos procedimentos técnicos, trata-se de uma pesquisa documental por ser realizada 
com base na análise das notas explicativas das empresas que compõem o IBrX-100 nos anos 
de 2014 a 2016 (BEUREN et al., 2010). 

 

3.2 Amostra e Procedimento para coleta e Tratamento dos Dados 
 

A população e a amostra da pesquisa compreendem todas as 77 empresas que compõem o 
índice IBrX-100 da BM&FBovespa no dia 10/10/2017.  

Os dados utilizados para esta pesquisa foram coletados através das demonstrações financeiras 
e notas explicativas das empresas que compõem a amostra disponíveis no site da 
BM&FBovespa e na base de dados Economática. 

Para a coleta dos dados relacionadas à evidenciação das escolhas contábeis, elaborou-se um 
check-list (conforme Quadro 1) que expressasse as formas de mensuração permitidas no 
Brasil, para isso, fez-se uma leitura dos seguintes Pronunciamentos Técnicos, objeto de 
investigação por esta pesquisa: CPC 16 – Estoques; CPC 27 – Imobilizado. 

 

 
 

Quadro 1: Agrupamento dos itens de evidenciação 
Fonte: adaptado dos CPCs 16 e 17 

 
 
Para cada item investigado no Quadro 1 foi atribuída a categorização 1 para custo médio 
ponderado; 2 para não divulgado (o mesmo foi considerado como uma escolha contábil, pois 
a empresa pode optar por divulgar ou não a informação); 3 PEPS; e, 4 para preço específico. 
A categorização para escolhas contábeis relacionadas ao imobilizado foi: 1 para o método de 
custo; 2 para custo atribuído e 3 para não divulgado. 

Para as variáveis que influenciam na evidenciação de informações com tendências 
isomórficas utilizadas nas pesquisas realizadas por Dollabona, Mazzioni e Klann (2012), 
Moura, Frank e Varela (2012) e Oliveira Junior et al., (2015). Para tanto foi objeto de 
investigação as seguintes variáveis: 

AT: tamanho da empresa, utilizou-se o logaritmo natural do ativo total da empresa; 

END: nível de endividamento, Passivo Total sobre o Ativo Total; 

LUCR: lucratividade obtido através da divisão do lucro líquido sobre o patrimônio líquido da 
empresa; 

Itens de evidenciação 
CPC 16 - Estoques CPC 27 - Imobilizado 
Avaliação Mensuração 
  Preços específico   Método de Custo 
  PEPS   Método de Reavaliação 
  Custo médio ponderado   Custo atribuído 
  Não divulgado   Não divulgado 
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RENT: a rentabilidade foi calculada pela divisão do lucro líquido sobre o ativo total; 

Para análise das variáveis investigadas foi utilizada a técnica de análise de correspondência, 
para identificar a associação entre as escolhas contábeis e o isomorfismo institucional. Para 
que a técnica de análise de correspondência possa ser aplicada nas variáveis que influenciam 
na evidenciação de informações com tendências isomórficas, as mesmas foram categorizadas 
por meio do critério do tercil, sendo: até o primeiro tercil, baixo; entre o primeiro e o segundo 
tercil, médio: e acima do segundo tercil, alto.  

 

4. Análise dos Resultados  
 
Inicialmente será apresentada a análise de cada escolha contábil para cada um dos grupos, de 
forma descritiva conforme apresentado na Tabela 1. 
 

Tabela 1 – Escolhas Contábeis Estoques e Imobilizado 

  2014 2015 2016 
CPC 16 - Estoques N=77 % N=77 % N=77 % 
Mensuração 

        PEPS 0 0% 0 0% 0 0% 
  Custo médio ponderado 52 68% 53 69% 53 69% 
  Não divulgado 11 14% 12 16% 10 13% 
  Não possui 14 18% 12 16% 14 18% 
CPC 27 - Imobilizado N=77 % N=77 % N=77 % 
Mensuração 

        Método de Custo 66 86% 65 84% 61 79% 
  Método de Reavaliação 0 0% 0 0% 0 0% 
  Custo atribuído 3 4% 3 4% 3 4% 
  Não divulgado 9 12% 10 13% 13 17% 
Fonte: Elaborado pelos autores 
 
Quanto á mensuração dos estoques a maioria (69%) das empresas utilizam o custo médio 
ponderado, corroborando com as pesquisas realizadas por Reina, Reina e Silva (2014) e Silva 
(2016), realizado no Brasil e da KMPG e Von Keitz (2006) realizada em diversos países e de 
Martinez, Martinez e Diazaraque (2011) em países da Espanha.  

No que tange à mensuração do imobilizado 86% das empresas utilizam o método de custo, 
corroborando coma pesquisa realizadas por Reina, Reina e Silva (2014) e Silva (2016). A 
categorização das variáveis quantitativas foi realizada por meio do critério do tercil, sendo: 
até o primeiro tercil, baixo: entre o primeiro e o segundo tercil, médio; e, acima do segundo 
tercil, alto. Na Tabela 2 são demonstradas as estatísticas descritivas dessas variáveis, bem 
como a sua categorização por tercis. 
 

Tabela 2 – Categorização das características quantitativas 
 LUCR RENT END AT* 

N 231 231 231 231 
Mínimo -2 -2 0 14 
Máximo 2 0,34 3 20 
Média 0,12 0,05 0,46 16 
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Desvio Padrão 0,38 0,16 0,31 1,21 
1˚tercil Até 0,66 Até 0,11 Até 0,99 Até 6,66 
2˚tercil Entre 0,66 e 1,33 Entre 0,11 e 0,22 Entre 0,99 e 1,99 Entre 6,66 e 

13,33 
3˚tercil Entre 1,33 a 2 Entre 0,22 e 0,34 Entre 1,99 e 3 Entre 13,33 e 20 
Nota: *Valores em milhares de reais; omitidas casas decimais. Fonte: Elaborado pelos autores 
 
Na sequência, são descritos os procedimentos de análise estatística empregados neste estudo, 
no Quadro 2 apresenta-se as medidas de discriminação (que informam sobre as variáveis mais 
importantes para cada dimensão) para a escolha contábil relacionada ao estoque.  

 
 

 Dimension 
Mean 

1 2 

LUCR ,835 ,414 ,625 

RENT ,027 ,445 ,236 

END ,829 ,443 ,636 

Estoque ,043 ,179 ,111 

AT 1,734 1,481 1,608 

% of Variance 43,349 37,027 40,188 
 

Quadro 2 – Medidas de discriminação escolha contábil estoque 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 
Por meio das informações apresentadas no Quadro 3 observa-se que as variáveis mais 
importantes para a dimensão 1 e 2 refere-se ao Ativo Total. 

 
 

 
Dimension 

Mean 
1 2 

LUCR ,845 ,447 ,646 
RENT ,028 ,435 ,232 
END ,842 ,359 ,601 

Imobilizado ,001 ,294 ,147 
Active Total 1,716 1,535 1,625 

% of 
Variance 42,891 38,383 40,637 

Quadro 3 – Medidas de discriminação escolha contábil imobilizado 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

344



 
A partir das informações apresentadas no Quadro 3 observa-se que as variáveis mais 
importantes para a dimensão 1 e 2 no que tange a escolha contábil do imobilizado também se 
refere ao Ativo Total. 

Ao investigar a análise de frequência no que tange às variáveis de isomorfismo com as 
escolhas contábeis relacionadas ao estoque constatou-se que: 67% das observações que 
escolheram registrar o estoque pelo custo médio ponderado possuem endividamento em nível 
baixo; 54% possuem rentabilidade em nível baixo; 66% encontra-se com lucratividade em 
nível baixo; e, 68% com ativo em nível máximo. 

No que tange às variáveis de isomorfismo com as escolhas contábeis relacionadas ao 
imobilizado observou-se que: 81% das observações que escolheram registrar o imobilizado 
pelo método de custo encontra-se com a lucratividade em nível baixo; 84% com o ativo total 
em nível alto; 83% com o endividamento em nível baixo; e, 65% com rentabilidade em nível 
baixo. 

Os mapas perceptuais representam uma projeção bidimensional das categorias investigadas. 
Os mapas são calculados por intermédio da análise de correspondência múltipla, a partir das 
coordenadas calculadas para as categorias das variáveis, sendo as coordenadas de 1˚ 
dimensão, as abscissas, e as coordenadas de 2˚ dimensão, as ordenadas. 
Abaixo serão apresentados os mapas perceptuais que evidenciam a associação de cada 
categoria com as escolhas contábeis relacionados ao estoque e imobilizado.  

 

 
Quadro 4 – Mapa perceptual para as características de isomorfismo institucional e escolhas 

contábeis relacionadas a estoque 
Fonte: Saída SPSS 
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Ao analisar o Quadro 4 observa-se indícios de associação entre as escolhas contábeis custo 
médio ponderado e não divulgação com a variáveis rentabilidade no nível médio e alto.  

 

 
Quadro 5 – Mapa perceptual para as características de isomorfismo institucional e escolhas 

contábeis relacionadas ao imobilizado 
Fonte: Saída SPSS 

 
Ao analisar o Quadro 5 observa-se indícios de associação entre as escolhas contábeis método 
de custo e custo atribuído com a variáveis rentabilidade no nível médio e alto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Esta pesquisa analisou a relação do isomorfismo institucional na evidenciação das escolhas 
contábeis das empresas que compõem o IBrX-100 no período de 2014 a 2016.   Ao 
investigar a frequência das variáveis de isomorfismo constatou-se que: 68% das observações 
que escolheram registrar o estoque pelo custo médio ponderado com ativo em nível máximo; 
e que, 84% das observações que escolheram registrar o imobilizado pelo método de custo 
encontra-se o ativo total em nível máximo. Corroborando com o que menciona a Teoria 
Institucional ao afirmar que “instituições do mesmo segmento, sujeitas a pressões sociais e do 
governo, e com as mesmas condições, tendem a ser semelhantes em seu comportamento e por 
consequência na evidenciação de suas informações financeiras” (BRITTO; SANTOS, 2013, 
p. 3). 

Ao investigar as variáveis mais importantes para as dimensões 1 e 2 no que tange às escolhas 
contábeis para o estoque e ativo imobilizado também refere-se ao Ativo Total, esse fato pode 
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ser explicado pelo fato de ser a variáveis com maior número de observações em nível máximo 
para as variáveis relacionadas as escolhas contábeis. 

Em geral observou-se indícios de associação entre as escolhas contábeis relacionadas ao 
estoque no que tange ao custo médio ponderado e não divulgação com a variáveis 
rentabilidade no nível médio e alto, e, indícios de associação entre as escolhas contábeis 
relacionadas ao ativo imobilizado no que se refere ao método de custo, e, custo atribuído com 
a variáveis rentabilidade no nível médio e alto. 

Assim, pode-se inferir que a característica de isomorfismo relacionado rentabilidade possui 
associação com as escolhas contábeis relacionados ao estoque e ativo imobilizado.  
Por meio desta pesquisa não foi possível confirmar o conceito de isomorfismo como o 
processo em que as variadas forças que levam as organizações de um determinado ambiente a 
se tornarem homogêneas, ou seja, uma unidade de uma população é forçada a assemelhar-se 
às outras unidades, diante das mesmas condições ambientais, entre as empresas brasileiras 
(DIMAGGIO e POWELL, 1983). Neste contexto, sugere-se para futuras pesquisa ampliar o 
período de investigação contemplando outras características de isomorfismo bem como outros 
pronunciamentos contábeis. 
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