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Resumo 

Existe na literatura financeira uma lacuna entre a teoria e a prática em orçamento de capital 

formada, dentre alguns fatores, pelo desvio do praticante: os gestores não conseguem aplicar as práticas 

sofisticadas na avaliação dos projetos de investimentos. De acordo com a Teoria dos Escalões Superiores, 

para entender por que as organizações fazem o que fazem ou têm o desempenho que têm, devem-se 

considerar os vieses e as disposições de seus atores mais poderosos – os executivos do alto escalão. 

Assim, objetiva-se analisar a relação entre as características dos escalões superiores, o uso de práticas de 

orçamento de capital e o desempenho de empresas brasileiras. As variáveis da equipe (idade, gênero, nível 

educacional, tempo no cargo, experiência internacional e dualidade) foram encontradas no Formulário de 

Referência de 2018 das empresas. Os dados financeiros para os indicadores como, ROA, ROE, ROS e ROI 

foram obtidos nas Demonstrações Financeiras Padronizadas de 2018 das companhias. A população é 

composta pelos gestores de 413 empresas listadas no Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Utilizando amostragem 

não probabilística, um estudo descritivo foi realizado por meio de pesquisa documental e aplicação de 

questionário com um total de 95 respostas. Foi utilizada a Modelagem de Equações Estruturais (MEE) via 

Partial Least Squares (PLS) para análise dos dados. Os resultados permitiram confirmar a sugestão de que 

a lacuna teórico-prática em orçamento de capital é provocada, dentre outros fatores, pelo desvio do 

praticante. Não foi possível confirmar a relação do gênero e da experiência internacional da equipe no uso 

de práticas de orçamento de capital. Identificou-se que o aumento da idade média e da dualidade da equipe 

elevam o uso de práticas tradicionais, enquanto que o crescimento do nível educacional e da diversidade de 

tempo no cargo da equipe provocam aumento do uso de práticas sofisticadas. 
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