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RESUMO 

 

A proposta deste projeto foi analisar os impactos diretos que o investimento em 

coligadas e controladas tem no resultado da empresa investidora. Considerando a 

velocidade em que a atual economia evolui, investimentos inteligentes demonstram 

ser fator de competitividade para as empresas. Portanto, o artigo foi pautado na 

empresa Camargo Correa, controladora de um grande grupo de empresas e 

dependente desta relação para dar continuidade a suas atividades operacionais. 

Compreende-se que os resultados podem oscilar entre positivo e negativo, a 

depender do período em que as empresas se encontram, além de o impacto deste 

tipo de relação não ser apenas na investidora, mas também nas controladas. 

 

INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais o mercado tem evoluído bruscamente e juntamente com ele 

as Entidades Econômicas. A diversidade de investimentos, seja no mercado 

financeiro ou em investimentos permanentes tem proporcionado às sociedades a 

possibilidade de lucro além de seu resultado operacional, sendo assim, se faz 

importante o conhecimento por parte da empresa do mercado financeiro para análise 

dos nichos e oportunidades disponíveis, visando retorno financeiro. 

Dentre essas variações a presente pesquisa estudará os investimentos em 

controladas e coligadas e qual o seu impacto na Sociedade investidora, derivados 

dessas transações. 

Este tipo de investimento é classificado como permanente, uma vez que, são 

aplicados recursos em participações em outras sociedades com a intenção de 

permanência, caso contrário, seriam feitos investimentos de curto prazo em forma de 

instrumento financeiro. 

O presente artigo é um estudo de caso da empresa Camargo Corrêa S.A., 

sobre o reflexo dos investimentos em coligadas nos resultados da Controladora, ou 

seja, observar os impactos causados pelos investimentos realizados, uma vez que a 

empresa investe em empresas que não tem a mesma razão social. Atualmente a 

Contabilidade tem evoluído de acordo com necessidade de informações fidedignas e 

úteis, e tem mostrado o seu potencial e importância na manutenção e crescimento 

da empresa e é através dela que iremos demonstrar os fatos ocorridos e a 

repercussão destes.  



Assim, questiona-se qual o reflexo dos investimentos em coligadas e 

controladas nos resultados da holding, com o objetivo de estudar e analisar a 

participação que as controladas e coligadas tem no resultado da controladora, 

evidenciando a influência dos investimentos, relevante para analisar como os 

investimentos em coligadas e controladas influenciam nos resultados da 

controladora, este estudo ressaltará a importância de se analisar os meios mais 

rentáveis e o reflexo das mutações nas coligadas e controladas no seu resultado. 

Para o desenvolvimento deste projeto, foram empregados dois métodos de 

pesquisa: o de pesquisa bibliográfica, para a fundamentação teórica e conceitual dos 

conteúdos a serem observados, que, segundo Fachin (2006, p.119) é uma fonte 

inesgotável de informações, que por excelência auxilia na atividade intelectual 

contribuindo para o conhecimento cultural em todas as formas do saber; e o 

segundo é o método de estudo de caso, que ainda segundo Fachin (2006, p.45):  

(...) é caracterizado por ser um estudo intensivo (...) leva-se em 

consideração, principalmente, a compreensão, como um todo do assunto 

investigado. (...). Quando o estudo é intensivo, podem até aparecer relações 

que, de outra forma, não seriam descobertas. (...). Sua principal função é a 

explicação da sistemática das coisas (fatos) que ocorrem no contexto social 

e que geralmente se relacionam com uma multiplicidade de variáveis.  

Também foi utilizado neste trabalho o método descritivo, que segundo Fachin 

(2006, p.47) possui como objetivo descrever as características de uma população, 

de uma experiência ou de uma situação, detalhando cada aspecto do fenômeno ou 

do processo a ser observado. 

 

1 DESENVOLVIMENTO CONCEITUAL 

1.1 Investimentos 

De acordo com Ribeiro (2014, p. 44-45), os excessos de dinheiro que 

integram o saldo das contas caixa e ou conta bancária de movimentação, enquanto 

não utilizados para atender compromissos já adquiridos ou para contrair novos 

ativos, estes podem ser investidos, tendo em vista um retorno financeiro futuro, 

sendo que os prazos poderão variar entre Temporários a Longo Prozo e 

Permanentes 

Os investimentos temporários representam a aplicação do excesso de 

recursos disponíveis, visando o retorno financeiro em curto período de tempo, onde 

na maioria das vezes derivados de receitas financeiras ou lucro com a negociação 



desses ativos, que podem ser: títulos de créditos, ações e ouro, que são de liquidez 

imediata ou em curto prazo, por exemplo. (Universidade Virtual Adm.) 

Os investimentos permanentes são as aplicações de recursos em 

participações em outras sociedades e em direitos de qualquer natureza, não 

classificáveis no ativo realizável (não destinados à realização por venda) e 

que não se destinam à manutenção da atividade da empresa. Caráter que 

os distingue dos investimentos temporários é exatamente a intenção de 

permanência. Essa intenção é normalmente manifestada no momento da 

aquisição do direito, mas pode também ocorrer posteriormente, 

materializando-se através de seu registro no ativo permanente 

(Universidade Virtual Adm.).  

 

1.2Ações e Dividendos 

Segundo Neto (2003, p. 50) ações são valores representativos de uma 

parcela (fração) do capital social de uma sociedade, negociáveis no mercado, e 

refletem a participação dos acionistas no capital social. 

Existem dois tipos de ações: 

 Uma empresa deve dividir os lucros com seus acionistas. Essa parcela 

direcionada aos detentores de ações é conhecida como dividendo, que corresponde 

à parcela de lucro distribuída aos acionistas, na proporção da quantidade de ações 

detida, apurado ao fim de cada exercício social.  

 

1.3 Ágio e Deságio 

De acordo com Viceconti e Neves (2012) a empresa obrigada a avaliar seus 

investimentos em coligadas e controladas, pelo Método de Equivalência Patrimonial, 

deverá separar o custo total da aquisição em: 

a) Valor do Patrimônio Líquido da coligada ou controlada, 

proporcional à participação societária adquirida; 

b) Valor pago a maior (Ágio) ou a menor (Deságio) nessa aquisição. 

 

1.4 Critérios de Avaliação Patrimonial 

O Artigo 179, da Lei das S/A, define que as contas serão classificadas do 

seguinte modo: 

I - no ativo circulante: as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do 

exercício social subsequente e as aplicações de recursos em despesas do 

exercício seguinte; 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11488539/art-179-inc-i-da-lei-das-sociedades-anonimas-de-1976-lei-6404-76


II - no ativo realizável a longo prazo: os direitos realizáveis após o término 

do exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos 

ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas (artigo 243), 

diretores, acionistas ou participantes no lucro da companhia, que não 

constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia;  

III - em investimentos: as participações permanentes em outras sociedades 

e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e 

que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou da 

empresa; 

 

Portanto, o método de Equivalência Patrimonial será utilizado para avaliar os 

investimentos em coligadas e controladas, e os métodos de valor justo e de custo 

serão utilizados para avaliar os demais investimentos, sendo que, se o investimento 

não é destinado a venda, este integrará o subgrupo de participações permanentes, e 

os investimentos destinados a venda, integrarão o subgrupo das propriedades para 

investimento. 

Ribeiro (2014, p.74-76, 78) esclarece que o método de equivalência 

patrimonial, é uma ferramenta usada para atualizar os valores de investimentos 

feitos em empresas controladas ou coligadas, baseando-se nas variações que 

ocorrem no Patrimônio Líquido dessas sociedades. Ademais, cita o item 3 das 

Normas Brasileiras de contabilidade, que denota que primariamente, o investimento 

é contabilizado pelo valor de custo, e futuramente será reajustado, para que reflita 

as alterações que ocorreram após sua aquisição, retratando, portanto, seu valor 

justo. 

Forma-se então um mecanismo, no qual a mensuração inicial será sempre o 

valor de custo, pois o mesmo equivale ao valor justo neste momento, e a 

mensuração posterior, será feita sempre concomitantemente a apuração de 

resultado, trazendo o valor de custo a atualidade, conforme suas mutações, 

fazendo-se o reconhecimento dos lucros ou prejuízos que houve em sua coligada, 

mesmo que não tenha recebido os dividendos referentes ao seu investimento nela.  

Portanto, neste método, fica evidente que todo tributo sobre ganhos compete 

a controlada apenas, e a controladora reconhecerá os ajustes sobre o capital após a 

controlada tê-los deduzido do resultado. 

 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11488506/art-179-inc-ii-da-lei-das-sociedades-anonimas-de-1976-lei-6404-76
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11488466/art-179-inc-iii-da-lei-das-sociedades-anonimas-de-1976-lei-6404-76


1.5 Holding 

É uma forma de sociedade criada para administrar um grupo de empresas 

tem quantidades de ações ou quotas suficientes para influenciar decisivamente suas 

administrações, políticas empresariais.  

Holding Company (Sociedade Holding ou Controladora). Sociedade que 

possui capital vontade de outra em quantidade suficiente para influenciar 

seu conselho de administração e, consequentemente, controlar sua política 

e administração.  (Downes; Goodman, 2007). 

De acordo com Downes e Goodman, uma sociedade controladora não precisa 

possuir a maioria das ações de suas subsidiarias ou estar envolvida em atividades 

simuladas ás delas. Entretanto, para obter os benefícios da consolidação fiscal que 

incluem dividendos não sujeitos à tributação para a controladora e a possibilidade de 

partilhar prejuízos operacionais, a sociedade controladora deve deter 80% ou mais 

do capital social da subsidiária.  

1.6. Controladas 

A sociedade controlada é a que cujo capital outra sociedade possua a maioria 

dos votos nas deliberações dos quotistas ou da assembleia geral e o poder de 

eleger a maioria dos administradores e seu controle esteja em poder de outra, 

mediante ações ou quotas possuídas por sociedades ou sociedades por esta já 

controladas.  

 Considera-se uma controlada aquela na qual a investidora detém 

preferência nas decisões sociais e poder de eleger ou distribuir 

administradores. Para isso a controladora deve possuir, de forma direta ou 

indireta, mais de 50% do capital votante da controlada. (Luquet, 2008, p. 53) 

1.7. Coligadas 

Sociedades coligadas são as sociedades que em suas relações de capital são 

controladas, filiadas, ou de simples participação.  

O conceito de coligação empresarial pressupõe essencialmente a existência 

de controle acionário de uma parte sobre a outra. Duas sociedades são 

consideradas coligadas, portanto, quando uma participa com 20% ou mais 

do capital da outra, sem deter, contudo, poder suficiente para controlá-la. 

(Luquet, 2008, p. 53)  

 



1.8 Impairment 

Impairment trata-se da redução do valor recuperável do ativo, as empresas 

terão que avaliar anualmente, os ativos que ferem resultados antes de contabiliza-

los no balanço patrimonial.  

Impairment de ativos estabelece que o procedimento para assegurar que 

um ativo esteja apresentado nas condições contábeis por um valor não 

superior ao seu respectivo valor recuperável. Nesse sentido, a norma 

internacional determina que, na data do levantamento do Balanço 

Patrimonial, a empresa deve analisar se há fortes indicativos de perda no 

valor contábil do ativo. (Correa,2012, p. 53) 

Quando a avaliação contábil do ativo estiver inferior ao valor lançado, a 

empresa deve fazer a baixa contábil da diferença.  

Para o caso de serem identificados esses indicativos, a empresa teve 

estimar o valor recuperável do ativo e compara-lo com o seu valor contábil. 

Quando esse valor recuperável for melhor que o valor contábil, a entidade 

deve reconhecer a diferença como uma perda por imparidade. 

(Correa,2012, p. 53) 

2 ESTUDO DE CASO 

Análise Dos Demonstrativos – Enunciando As Receitas (Azul) 

De acordo com a Demonstração do Resultado do Exercício, é possível 

observar uma variação de 84,06%no total de receitas de um ano para o outro. Em 

linhas gerais a variação nas “Outras Receitas Operacionais” da empresa foi de – 

95,07%. O resultado derivou em uma redução em valores de R$ 577.989.000,00. 

Contudo, houve um aumento de 22,59% de um ano para ou outro nas Receitas 

Financeiras da empresa, resultando em um aumento de R$ 14.172.000,00. As 

receitas financeiras são compostas por juros sobre capital próprio, títulos de valores 

mobiliários, juros ativos, variações cambiais e monetárias, ajuste a valor presente 

decorrente da dívida com a Allpar entre outras receitas. 

De qualquer forma, é notório que as receita principal da empresa provem do 

resultado de equivalência patrimonial dos investimentos em controladas. 

 

Análise Dos Demonstrativos – Enunciando as Despesas (Vermelho) 

Analisando a DRE – Demonstração do Resultado do Exercício é possível 

visualizar a redução de 10,91% do total das despesas de um exercício para o outro, 



ou seja, $ 42.724 milhões, essas despesas são divididas entre despesas gerais e 

administrativas e despesas financeiras. 

As despesas financeiras são compostas por juros sobre empréstimos e 

debêntures, variações cambiais, comissões e fianças bancárias, variações 

monetárias, instrumentos financeiros derivativos e outras. 

Já as despesas gerais e administrativas a empresa trata de forma 

generalizada. Contudo, analisando suas despesas, identifica-se que ela não seria 

capaz de suprir suas responsabilidades financeiras com apenas com a sua própria 

receita operacional e financeira. 

 

Fonte: Camargo Correa 

 

O Investimento em Controladas – Aspectos Negativo e Positivo 

O estudo demonstra que investir em controladas é uma escolha acertada e 

positiva, já que de maneira geral, ela obtém um resultado muito positivo dos seus 

investimentos. 

 

Fonte: os autores 



O quadro acima retrata duas empresas controladas da Camargo Correa, que 

em períodos diferentes demonstraram lucro e prejuízo, possibilitando identificar que 

mesmo que uma controlada demonstre prejuízo num exercício, apenas este 

exercício não serve para tomada de decisão de continuar o investimento ou o 

terminar.  

Ademais, no decorrer dos dois anos, nota-se que ambas as empresas, 

embora em situações e períodos diferentes, tenham apresentado um resultado 

positivo, já que seu lucro se sobrepôs ao seu prejuízo, demonstrando então, que a 

longo prazo, o investimento é favorável para a empresa. 

O Investimento em Controladas – Impacto na DRE da Investidora. 

 

Fonte: Camargo Correa 

Analisando o resultado final da investidora, identifica-se que seu resultado se 

torna muito mais atrativo à medida que ela obtém receitas de suas controladas e 

coligadas, pois muito embora no ano de 2012 sua receita operacional tenha sido 

elevada, seu lucro líquido é baixo com relação ao ano de 2013. Já no ano de 2013, 

identifica-se que seu resultado positivo é um reflexo direto do investimento a longo 

prazo que esta tem em controladas e coligadas já que suas receitas operacional e 

financeira representam apenas 11,63% da sua receita geral. Além disso, no ano de 

2013, a empresa teve um crescimento de 450,41%, com relação ao ano anterior, 

resultado que não seria alcançado apenas com suas próprias atividades 



operacionais, demonstrando como foi benéfico para a empresa e o quanto ela 

depende do resultado das coligadas. 

CONCLUSÃO 

A proposta deste estudo de caso foi a análise do impacto que investimentos 

têm no resultado da empresa, com ênfase nos investimentos de longo prazo. 

Sendo assim, partimos deste fato para focar nossos estudos, identificando 

que é muito mais significativo e positivo para a empresa investimentos em outras 

entidades, que inclusive aumentam sua sinergia operacional, do que instrumentos 

financeiros, das quais se espera valorização no futuro, mas em caráter muito mais 

especulativo. 

Portanto, ao analisar seus ativos e receitas, nota-se que de um ano para o 

outro ela reduziu consideravelmente o montante de seus instrumentos financeiros, 

totalizando um decréscimo de 61.17%, ao passo que houve um acréscimo de 

apenas 9.74% em investimentos permanentes. Porém, analisando suas receitas, 

identificamos que de um ano para o outro, suas receitas originadas de equivalência 

patrimonial cresceram em mais do que 600%, ao passo que não houve variação 

significativa em suas receitas financeiras, ressaltando, portanto, os benefícios 

trazidos à empresa. 

Este controle, que ajuda na tomada de decisão, só é possível, portanto, 

através de relatórios contábeis, que avaliam periodicamente os impactos que as 

empresas controladas têm na empresa investidora, acompanhando de perto 

impactos causados, de maneira a evidenciar resultados positivos e negativos, e 

ressaltando aqueles que são mais desejáveis a empresa.  

Conclui-se, portanto, que o objetivo do estudo foi alcançado, já que se 

identifica que muito embora a aplicação em títulos e valores imobiliários tragam 

resultados positivos à empresa, a comparação entre estas aplicações e 

investimentos permanentes evidencia que o capital da empresa é mais bem 

empregado na segunda, com relação à primeira, tornando o resultado do período 

mais atrativo. Além disso, foi observado também que este tipo de investimento deve 

ser feito em longo prazo, para que a controladora possa obter o resultado desejado, 

já que as coligadas e controladas podem apresentem resultados negativos em um 

período e se reerguer no ano seguinte trazendo lucratividade para a empresa. 
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