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assuntos assuntos 
relevantesrelevantes

Por orientação da Presidência do CRCRS, cabe-nos, na 
condição de integrantes do Conselho Editorial desta Revista, a 
elaboração dos editoriais.

São vários os assuntos que poderiam constituir o foco de 
atenção para a presente edição, mas dois merecem, na nossa 
percepção, um destaque especial.

O primeiro, por sinal, já tem sido abordado por outros co-
legas, nos últimos números. É intenção, porém, reforçar essas 
manifestações no que concerne à qualidade e à importância da 
Revista do CRCRS. Essa importância fi ca ainda mais consolidada 
após o seu registro no ISSN (International Standard Serial Number) 
e a sua classifi cação pela CAPES como A-local, conforme bem 
destaca, na última edição, o colega Prof. Dr. Ernani Ott.
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Editorial

Temos pessoalmente, por vezes, contribuído 
com alguns artigos para a Revista, mas na condi-
ção de professores universitários e pesquisadores, 
sempre com alguma reserva, na medida em que as 
publicações não pontuavam no qualis da CAPES. 
Temos uma forte impressão que o mesmo ocorria, 
também, com outros colegas.

De outra parte, temos a convicção de que essa 
classifi cação despertará o interesse de um maior nú-
mero de colegas, de distintos locais. Isso terá como 
conseqüência um engrandecimento cada vez mais 
acentuado da própria Revista.

Esse foi, de resto, o motivo pelo qual, também, 
pessoalmente, envidamos esforços para que a clas-
sifi cação fosse conseguida.

Temos tido uma curiosidade pessoal em verifi -
car, a cada edição, os tipos e as origens dos artigos. 
O que se pode observar claramente é que essa plu-
ralidade vem crescendo.

Acreditamos, mesmo, que, pela qualidade da 
Revista, a sua classifi cação poderia até alcançar um 
nível mais amplo. Existiu, porém, o início. Cabe 
agora, em um processo continuado, envidar esfor-
ços para elevar essa classifi cação, pois requisitos 
para tal, indiscutivelmente, a Revista possui.

Um segundo assunto que merece o nosso foco 
é o pertinente à normatização e à fi scalização do 
exercício da profi ssão.

Imagine inicialmente o leitor, a seguinte situação: 
uma pessoa deve submeter-se a um procedimento 
cirúrgico e para o ato da sua realização, habilitam-se 
um médico, um advogado, um arquiteto e um psicó-
logo. É uma situação, no mínimo, anômala.

Se for tomada como ponto de partida uma 
grande divisão da Contabilidade em dois campos 
– um primeiro mais voltado ao aspecto formal, 
dos registros, cumprimento das exigências legais, 
auditoria, etc.; e um outro mais voltado ao aspec-
to da gestão, controladoria, etc. – pode-se cons-

tatar que no primeiro campo ocorreram grandes 
avanços, em termos de normas, controles, etc. no 
exercício da profi ssão.

Isso se deve, inquestionavelmente, ao esforço 
denodado de alguns colegas abnegados, dentre os 
quais merece um destaque muito especial o estima-
do Prof. Dr. Olivio Koliver.

A nossa atuação profi ssional, nessas últimas dé-
cadas, tem-se concentrado mais acentuadamente 
no segundo grande campo da Contabilidade acima 
citado. Observa-se, nesta área, uma mescla muito 
grande de profi ssionais, das mais diferentes origens, 
em plena atuação e compreende-se a natural difi -
culdade de exercer a fi scalização, uma vez que ela 
envolve aspectos interdisciplinares de gestão, pro-
dução, planejamento, etc., também considerando 
o campo de atuação de outros ramos profi ssionais.

De outra parte, lamenta-se essa difi culdade, 
pois é justamente esta área, mais voltada à ges-
tão em si, que ganha gradativamente maior im-
portância dentro do atual contexto globalizado. 
A teórica possibilidade de delimitar as faixas de 
atuação específi cas para profi ssionais da Con-
tabilidade nesse campo da gestão, abriria, sem 
sombra de dúvida, um apreciável leque de opor-
tunidades para a nossa Classe.

É um desafi o difícil, mas é nossa crença que não 
é impossível. Talvez se possa avançar em pequenos 
degraus, delimitando alguns espaços específi cos, 
para a atividade do profi ssional contábil, com uma 
fi scalização forte, para ir gradativamente conquis-
tando um espaço com certa exclusividade.

Coloca-se este assunto como uma interroga-
ção para futuros debates, visando a consolidar 
também neste campo uma posição mais forte e 
defi nida da Classe Contábil.

Contador Dr. Rolando Beulke
Membro do Conselho Editorial
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as obrigações do as obrigações do 
perito judicialperito judicial
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Resumo

O presente trabalho foi escrito com a 
finalidade de esclarecer aos leitores a respeito 
da obrigação do perito oficial em comunicar 
aos litigantes o início dos trabalhos periciais. 
O Código de Processo Civil em 2001 foi altera-
do com a chegada do artigo 431-A, que diz 
o seguinte:

 Art. 431-A. As partes terão ciência da data e 
local designados pelo juiz ou indicados pelo 
perito para ter início a produção da prova.

Antes do advento do artigo em comento era 
normal o perito iniciar seus trabalhos periciais, 
especialmente nas buscas de provas sem dar a 
menor oportunidade para os peritos assistentes, 
em todos os sentidos, inclusive sem informar 
quando e como iriam dar curso ao seu labor.

O Código era omisso quanto a esta parte e aí 
se assentavam os expertos para não oferecerem 
nenhuma importância ao demais profi ssionais que 
atuavam a favor das partes litigantes. 

O Conselho Federal de Contabilidade publicou 
a Resolução nº 858, em 21 de outubro de 1999, 
em que normatizou a NBC T 13 e o seu item 13.3 – 
EXECUÇÃO. Assim, defi niu que o perito-contador 
assistente pode manter contato com o perito- 
-contador colocando-se à disposição do perito ofi cial 
para o planejamento e a execução em conjunto 
da perícia, fi cando a critério do pericial ofi cial a 
aceitação ou não desse trabalho participativo.

Este artigo comenta todos os aspectos técnicos 
e legais a respeito do da comunicação às partes, 
indo da obrigação da comunicação, a quem se 
destina o documento, da aceitação ou não do 
trabalho em conjunto dos peritos contábeis, das 
obrigações e dos direitos de cada um.

Por último mostra o papel dos peritos em 
defesa dos seus interesses, desde o judicial, 
passando pelos assistentes aos seus clientes.

Palavras-chave

Perito – Perito-Contador – Perito-Contador 
Assistente – Experto – Assistente Técnico – 
Diligências – Busca de Provas.

R. CRCRS, Porto Alegre, n. 128, p. 6.-9, abr. 2007.

Antonio Carlos Morais
Contador, ex-Vice-Presidente do CFC, 
Coordenador do Grupo de Normas de Perícias do CFC, 
de 2000 até junho 2006, perito judicial e extrajudicial, 
professor de Perícia em pós-graduação “lato sensu”.
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Este artigo foi introduzido no CPC 
por intermédio da Lei no 10.358, de 
27-12-2001, e, logo no seu nascedouro, já 
trouxe desconfi ança e muitos questiona-
mentos para as partes – peritos, assistentes 
técnicos – para grande parcela daqueles 
que militam em processos judiciais. Ele se 
refere ao conhecimento sobre o início dos 
trabalhos do perito judicial.

Vejamos, inicialmente, o que o artigo 
em questão nos diz:

Art. 431-A. As partes terão ciência 
da data e local designados pelo juiz 
ou indicados pelo perito para ter iní-
cio a produção da prova. 

O artigo chegou em boa hora, até por-
que a sua ausência no Código Processual 
Brasileiro já suscitou inúmeros questiona-
mentos àqueles que exercem atividades fo-
renses. A atuação dos peritos judiciais deve 
sempre ser aperfeiçoada e acompanhada de 
perto pela legislação, a fi m de que esses pro-
fi ssionais se afi nem aos interesses da Justiça 
e também não saiam intentando contra o 
direito das partes, por desconhecimento ou 
por falta de direcionamento em alguns atos 
do profi ssional, abandonando a sua única 
função – colaborar com o Judiciário no des-
linde de questões forenses e trabalhistas.

Antes da publicação do artigo em co-
mento, era normal que o perito iniciasse seu 
trabalho de busca de provas cheio de periti-
tes – uma doença que ataca alguns profi s-
sionais despreparados para o mister, como, 
aliás, ainda se vê –, além de não dar a menor 
oportunidade para os peritos assistentes, em 
todos os sentidos, inclusive em saber quan-
do e como iriam dar curso ao seu labor.

O Código era omisso quanto a esta 
parte e aí se assentavam os expertos para 
não oferecerem nenhuma importância 
ao demais profi ssionais que atuavam em 
favor das partes litigantes. Isso, sem dú-
vida, gerou vários embates, tendo alguns 
chegado aos tribunais administrativos dos 
Conselhos Profi ssionais e mesmo vários 

questionamentos nos processos judiciais, 
em que alegavam as partes que não tinham 
a menor oportunidade de falar a respei-
to dos laudos periciais, em razão da falta 
de conhecimento do início das provas ou 
mesmo que os peritos ofi ciais só o fi zeram 
já nos arremates do prazo de entrega do re-
ferido documento nos cartórios das varas.

Diziam os peritos assistentes que os 
peritos judiciais deveriam lhes dar conhe-
cimento das suas andanças a respeito do 
trabalho pericial e alguns queriam mesmo 
era atuar em conjunto com o experto. O 
Conselho Federal de Contabilidade em tão 
boa hora publicou a Resolução no 858-99, 
em 21 de outubro daquele ano, que nor-
matizou a NBC T 13 e, em seu item 13.3, 
EXECUÇÃO, assim se defi niu:

13.3.1 – O perito-contador assistente 
pode, tão logo tenha conhecimento da 
perícia, manter contato com o perito-
-contador, pondo-se à disposição para 
o planejamento e a execução conjunto 
da perícia. Uma vez aceita a parti-
cipação, pelo perito-contador deve 
permitir o seu acesso aos trabalhos.

Estava afastada a obrigação de o peri-
to-contador trabalhar em conjunto com o 
perito-contador assistente, como ocorria 
até aquela data. Este fato também trouxe 
descontentamento entre vários assistentes 
judiciais, mas fi cou aí uma possibilidade, 
porém, do livre arbítrio do perito ofi cial 
em aceitar ou não a participação do perito 
assistente, até porque, assim, tiravam-se as 
amarras que anteriormente a própria nor-
ma colocou aos peritos-contadores judi-
ciais, quando os obrigava a executar suas 
tarefas junto com dois outros peritos as-
sistentes que, por dever de ofício, tinham 
seus próprios interesses na causa.

Ocorre que, com o advento nesta nova 
NBC, o perito ofi cial não pode aceitar a 
participação somente de um perito assis-
tente em detrimento do outro. Esta atitude 
só será aceita se um deles não for contador 

registrado em Conselho de Contabilidade 
ou estiver com registro irregular e de alguma 
forma impedido de exercer a atividade de 
contador – o que neste caso será considera-
do impedido de executar tarefas periciais e, 
portanto, será equiparado aos leigos em ma-
térias contábeis e, por conseguinte, periciais 
da profi ssão do contador. Tal impedimen-
to tem amparo legal tanto nas normas do 
Conselho Federal de Contabilidade como 
no Código de Processo Civil, art. 145:

Art. 145.  Quando a prova do fato 
depender de conhecimento técnico ou 
científi co, o juiz será assistido por pe-
rito, segundo o disposto no art. 421.
§ 1o  Os peritos serão escolhidos entre 
profi ssionais de nível universitário, 
devidamente inscritos no órgão de 
classe competente, respeitado o dis-
posto no Capítulo Vl, seção Vll, deste 
Código. (Parágrafo acrescentado pela 
Lei no 7.270, de 10-12-1984)
§ 2o  Os peritos comprovarão sua 
especialidade na matéria sobre que 
deverão opinar, mediante certidão do 
órgão profi ssional em que estiverem 
inscritos. (Parágrafo acrescentado 
pela Lei no 7.270, de 10-12-1984)

Retirada a obrigação de o perito-con-
tador atuar em conjunto com o perito-
-contador assistente, que era, a nosso ver, 
uma afronta à liberdade trabalhar com 
a supervisão e a intervenção de terceiros, 
ambos com total interesse no resultado da 
causa. No entanto, o CFC ofereceu a liber-
dade de o perito-contador convidar ou não 
o perito-contador assistente para trabalho 
em conjunto, e este, obviamente, o direito 
também de aceitar ou não o convite.

Ocorria que os peritos judiciais, 
como se disse, não queriam muitas vezes 
sequer receber os peritos assistentes, sob 
os mais diversos argumentos. Ou mesmo 
porque entendiam que representavam 
os interesses da Justiça e se deixassem 
os peritos assistentes tomarem conheci-
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mento das suas andanças em busca das 
provas ou, às vezes, sabedor que um peri-
to assistente era em muitas perícias mais 
conhecedor da atividade que o próprio 
perito do juízo o que é bastante normal 
na atividade pericial, faziam de tudo para 
cercear a sua participação, até para man-
tê-los bem longe do laudo pericial.

Com a fi nalidade de colaborar com 
a celeridade processual e evitando o ar-
gumento de cerceamento de defesa, o 
art. 431-A, em comento, veio de alguma 
forma tentar colocar as coisas nos devidos 
lugares. Ou seja, agora o perito judicial está 
obrigado a comunicar por escrito as par-
tes se o juiz não o fi zer, anunciando local, 
dia e hora em que terão início os trabalhos 
periciais. Desta comunicação os assistentes 
certamente tomarão conhecimento por in-
termédio dos advogados das partes.

Não tendo as partes indicado seus 
peritos assistentes, a obrigação é a mes-
ma para o perito ofi cial, não lhe cabendo 
imaginar que a ausência desses profi s-
sionais lhe assegura iniciar a feitura do 
laudo e a sua protocolização em cartório 
sem o devido conhecimento dos advoga-
dos representantes das partes.

O perito, como se disse, deve comu-
nicar às partes, tendo ou não a participa-
ção de assistentes. Porém, esta obrigação de 
comunicação tem soado como um sino de 
dupla sonorização para os alguns assisten-
tes. Uns entendem que isso é uma boa no-
tícia para eles e já se apressam em procurar 
o perito e até exigem participação conjunta 
no trabalho. Outros menos afoitos, apenas 
a recebem como uma informação técnica, 
utilizando-a como forma de bem prestar 
um bom trabalho aos seus clientes.

Na verdade, a comunicação do iní-
cio dos trabalhos periciais serve para que 
as partes tenham ciência do começo da 
perícia e, logicamente, do dia provável da 
entrega do laudo em cartório. Da mesma 
maneira que o perito ofi cial tem poderes de 
arrecadar provas para subsidiar o seu laudo, 
os peritos assistentes têm direitos também 

de buscar as provas legais que entendam 
necessárias para o amparo dos seus parece-
res. Vejamos o que nos ensina os artigos se-
guintes, iniciando pelo art. 332 do CPC:

Art. 332.  Todos os meios legais, bem 
como os moralmente legítimos, ainda 
que não especifi cados neste Código, são 
hábeis para provar a verdade dos fatos, 
em que se funda a ação ou a defesa.

A seguir, o art. 429 nos esclarece os 
poderes de todos os peritos, tanto do juí-
zo como das partes em procurar as provas 
que sejam necessárias, tanto para amparo 
dos laudos periciais quanto para os pare-
ceres técnicos dos assistentes. 

Art. 429.  Para o desempenho de sua 
função, podem o perito e os assistentes 
técnicos utilizar-se de todos os meios 
necessários, ouvindo testemunhas, ob-
tendo informações, solicitando docu-
mentos que estejam em poder de parte 
ou em repartições públicas, bem como 
instruir o laudo com plantas, desenhos, 
fotografi as e outras quaisquer peças.

Assim, constatamos que o conheci-
mento das datas para o início da perícia é 
de suma importância, tanto para aqueles 
que irão laborar juntamente com os peritos 
ofi ciais quanto para os que irão procurar 
suas provas de forma individual, conside-
rando o prazo para as partes falarem nos 
autos a respeito do laudo do perito ofi cial 
ser de 10 (dez) dias corridos e mesmo assim 
ser comum para ambas as partes.

Art. 433.  O perito apresentará o 
laudo em cartório, no prazo fi xado 
pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias 
antes da audiência de instrução e 
julgamento.  (Redação dada pela Lei 
no 8.455, de 24-8-1992)
Parágrafo único. Os assistentes técni-
cos oferecerão seus pareceres no prazo 
comum de 10 (dez) dias, após in-

timadas as partes da apresentação 
do laudo. (Redação dada pela Lei 
no 10.358, de 27-12-2001)

Conclusões deste trabalho

•  O art. 431-A obriga o perito-contador 
judicial a comunicar às partes o início 
da perícia ou as buscas das provas.

•  Obriga também a fazê-lo mesmo não 
havendo perito assistente indicado 
para atuar na perícia.

•  Desobriga o perito ofi cial a aceitar a 
participação dos peritos assistentes no 
trabalho em conjunto.

•  Não impede que todos trabalhem em 
conjunto e que possam até assinar o 
laudo pericial, caso concordem com o 
seu conteúdo.

•  Se entender que deve trabalhar em 
conjunto, o perito judicial deve convi-
dar sempre os dois peritos assistentes, 
se estiverem legalmente registrados em 
Conselhos Profi ssionais e em dia com 
suas obrigações perante aquele órgão.

•  Estando ambos legalmente autori-
zados a atuar em perícias judiciais, 
tanto por seus Conselhos Profi ssio-
nais, quanto pelo CPC, art. 145, não 
pode aceitar trabalhar somente com 
um assistente e abandonar o outro à 
sua própria sorte. 

•  Caso o perito ofi cial convide a todos 
e um assistente não queira participar 
do trabalho em conjunto, estará este 
desimpedido para exercer o seu mister 
com o experto ofi cial, podendo exe-
cutar suas tarefas totalmente indepen-
dentes e com todos os poderes legais 
que a lei lhe confere atuar.

•  Por último, criou a lei mais uma 
obrigação para o perito ofi cial, en-
tretanto, tornou o seu trabalho mais 
transparente no que diz respeito ao 
cumprimento dos prazos para diligen-
ciar, arrecadar provas e ofertar o laudo 
pericial no cartório da respectiva vara 
judicial ou do trabalho. 
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Perícia trabalhista – Perícia trabalhista – 
a incidência do imposto a incidência do imposto 
de renda de renda na fonte nos na fonte nos 
cálculos de liquidação cálculos de liquidação 
de sentença sob o de sentença sob o 
regime de competênciaregime de competência
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R. CRCRS, Porto Alegre, n. 128, p. 10-25, abr. 2007.

Marco Antônio Chiaradia
Contador. 
Especialista em Mercado de Capitais pela UFRGS. 
Pós-graduado em Controladoria pela URI. 
Atuação nas áreas de Contabilidade, Auditoria, 
Perícia e Assessoria Empresarial.

Resumo

Em razão das divergências existentes entre a 
incidência e a aplicabilidade do IRF nos cálculos 
de liquidação de sentença, elaborou-se o presente 
trabalho, com o intuito de tratar o tema de forma 
prática e esclarecedora. É sabido que a maioria 
dos peritos efetuam esse cálculo pelo regime 
de caixa, sob o valor da condenação. Porém, 
conforme demonstraremos a seguir, tal prática 
não confere com o regime de competência, com 
o fato gerador e contraria o dispositivo legal do 
Código Tributário Nacional.

Cabe, na presente introdução, referir que a 
incidência do IRF pelo regime de competência 
e não pelo regime de caixa demonstrará que o 
empregado/reclamante terá resultados positivos e 
que o empregador/reclamado fi cará desobrigado 
de aplicar, em determinados meses, o recolhimento 
do tributo, utilizando-se da Tabela Progressiva do 
IRF, já que a responsabilidade é da fonte pagadora. 

A incidência de Imposto de Renda nos créditos 
trabalhistas de natureza remuneratória tem des-
pertado discussões acerca da aplicabilidade do 
regime de competência em vez do de caixa, que 
privilegia, tão-somente, a União. 

O refl exo contábil das discussões travadas é 
de grande relevância para os peritos, pois, em 
se aplicando o regime de competência, há que 

remontar às respectivas folhas de pagamento, mês 
a mês, levando-se em conta a verba normalmente 
auferida, as decorrentes de horas extras e a alíquota 
de Imposto de Renda aplicável à época. 

Para que os profi ssionais da Contabilidade 
possam entender melhor a tendência em sedi-
mentar, no âmbito judiciário, o entendimento de 
se aplicar o regime de competência, passamos a 
descrever duas correntes doutrinárias que tomam 
nortes diferentes para justifi car a aplicação de tal 
regime. Ao fi nal pregam a não-onerabilidade do 
empregado, e o que diferenciará é a responsabili-
dade da culpa pelo não-recolhimento, na época 
própria, e a diminuição do tributo ao Fisco.

Os exemplos trazidos no presente trabalho re-
forçarão o entendimento de que o IRF incide, pelo 
regime mensal de competência, à época do mês em 
que deveria ter sido recolhido. Ao longo do tempo, tal 
imposto vem sendo praticado pela regra do regime de 
caixa, sob o valor da condenação das verbas tributáveis. 
Tal regime, porém, com base no entendimento legal 
deste trabalho, sofrerá alterações na sua estrutura.

Palavras-chave

Incidência do IRF - Cálculos de Liquidação de 
Sentença - Regime de Competência e de Caixa 
Imposto de Competência da União sobre a Renda - 
Onerabilidade do empregado.
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Introdução

Neste trabalho se demonstrará que o 
rumo de incidência do imposto de ren-
da na fonte nos cálculos de liquidação de 
sentença será tratado basicamente pelo 
regime de competência, devido à lei tri-
butária, à doutrina e à jurisprudência. 

Nos exemplos apresentados, fi ca 
demonstrado que existe uma grande 
diferença de valores pela prática do 
regime de caixa e do regime de com-
petência, sendo, em muitos casos, os 
valores consideráveis. 

O método prático orientará, de certa 
forma, o modelo a ser seguido pelos pro-
fi ssionais da perícia nas decisões judiciais e 
pelos demais interessados, pois são consi-
deráveis os benefícios trazidos para o tra-
balhador/reclamante que sofre a retenção 
pelo regime de caixa. Com isso, é gerado 
um prejuízo a seu favor, enquanto que, a 
responsabilidade do pagamento, segundo 
o Regulamento do Imposto de Renda, é 
do empregador/reclamado, com base na 
Tabela de Incidência do IRF mensal, que, 
por fi m, é descontado do trabalhador.

Como ponto de partida do presente 
trabalho, abordaremos:

•  A procedência legal do regime de 
competência para o desconto do 
IRF nos cálculos de liquidação de 
sentença. Neste capítulo, será de-
monstrado que a norma tributária 
está em conformidade com o regime 
de competência, incluindo a doutri-
na sob vários aspectos, a matéria e a 
jurisprudência colada e comentada 
no trabalho, como também as duas 
correntes que darão novo rumo aos 
cálculos e ao incremento de novas 
ações para o recálculo do imposto 
de renda, além do posicionamento 
da Receita Federal;

•  Exemplos e comentários do imposto 
de renda na fonte seguido do regime 
de caixa e, pelo proposto no trabalho, 

de competência nos cálculos de li-
quidação de sentença;

•  Avaliação das vantagens que o regime 
de competência trará aos empregados/
reclamantes e também às empresas/
reclamadas, em decorrência do novo 
modelo praticado, que infl uenciará as 
perícias contábeis, os magistrados, os 
estudiosos e os demais interessados no 
assunto em comento.

Procedência legal, 
a prática do regime de 
competência, legislação, 
doutrina e jurisprudência

Como todo o trabalho pericial, o 
profi ssional deve ter pleno conhecimen-
to da maneira de elaboração, da origem, 
da transparência e da argumentação le-
gal para proceder a tais cálculos.
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De início, será apresentada a fun-
damentação legal, na qual se vê que o 
regime de competência nos cálculos 
trabalhistas é totalmente legal e que 
trará vantagens econômicas ao traba-
lhador/reclamante e ao empregador/re-
clamado. Não existirá o desencaixe dos 
valores como vinha sendo feito pela 
prática antiga do regime de caixa nas 
reclamações trabalhistas.

Primeira Corrente

A primeira corrente refere-se à 
responsabilidade objetiva, que afi rma 
existir a responsabilidade independente-
mente da existência da culpa.

O regime adotado pelo nosso Es-
tatuto Civil, muito embora elaborado e 
promulgado em plena efervescência da 
idéia nova da responsabilidade sem cul-
pa, acabou por acolher, em tese, o prin-
cípio da culpa clássica.1

Miguel Maria de Serpa Lopes (1995, 
p. 160), após analisar as várias matizes, 
assim se posiciona: 

Conseqüentemente, responsabilidade 
significa a obrigação de reparar um 
prejuí zo, seja por decorrer de uma 
culpa ou de uma outra circunstância 
legal que a justifique, como a culpa 
presumida, ou por uma circunstância 
meramente objetiva.

Já em relação à culpa, Mazeaud et 
Mazeaud (1962, p. 85) escrevem: “é um 
erro de conduta tal, que não o haveria 
cometido uma pessoa cuidadosa situada 
nas mesmas circunstâncias ‘externas’ que 
o autor do dano”.

O dano, elemento exigido tanto 
pela teoria subjetiva quanto pela teoria 
objetiva para confi guração do dever de 
ressarcir, pode ser uma lesão de ordem 
material ou moral, conforme refere Fer-
nando Noronha (p. 20):

é o prejuízo sofrido por alguém, em 
conseqüência da violação de um direito seu, 
ou, dito de outra forma, em conseqüência 
de ato ou fato antijurídico imputável a 

1 Brasil, CC, art. 186: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 
moral, comete ato ilícito.
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outrem. Segundo as clas sifi cações mais 
importantes, pode ser patrimonial e 
moral (ou extrapatrimonial); material e 
pessoal; direto ou indireto.

Outra teoria que apresenta funda-
mento para a responsabilização civil é a 
teoria objetiva. Tal tese fi xa o dever de 
indenizar independentemente da culpa 
ou dolo do agente; assenta-se no fato da 
coisa ou no risco da atividade. Alvino 
Lima (1998, p. 115-116) trata dos mo-
tivos do surgimento da teoria objetiva: 

Dentro do critério da responsabilidade 
fundada na culpa, não era possível resolver 
um sem-número de casos que a civilização 
moderna criara ou agravara; imprescindí-
vel se tornara, para a solução do proble-
ma da responsabilidade extracontratual, 
afastar-se do elemento moral, da pesquisa 
psicológica, do íntimo do agente, ou da 
possibilidade de previsão ou de diligência, 
para colocar a questão sob um aspecto até 
então não encarado devidamente, isto é, 
sob o ponto de vista exclusivo da repara-
ção do dano. O fi m por atingir é exterior, 
objetivo, de simples reparação, e não in-
terior e subjetivo, como na imposição da 
pena. Os problemas da responsabilidade 
são tão-somente os problemas de repara-
ção de perdas. O dano e a reparação não 
devem ser aferidos pela medida da culpa-
bilidade, mas devem emergir do fato cau-
sador da lesão de um bem jurídico, a fi m 
de se manterem incólumes os interesses em 
jogo, cujo desequilíbrio é manifesto, se fi -
carmos dentro dos estreitos limites de uma 
responsabilidade subjetiva.

Uma vez verifi cada a presença dos 
elementos exigidos por cada uma das 

teses acerca da responsabilidade civil, 
surge a obrigação de reparar. Sobre o 
conceito de reparação, citamos José Puig 
Brutau (1997, p. 661):

a palavra ‘reparação’ é mais gené-
rica e serve para designar todo remédio, 
pecuniário ou não, que tenha caráter 
repressivo do dano. Neste conceito de 
reparação estão incluídos os dois modos 
de se sanar os efeitos do dano na medida 
do possível: o ‘ressarcimento’ ou ‘indeni-
zação’, que trata de criar uma situação 
economicamente equivalente à que de-
sapareceu por efeito do dano; mas, além 
disso, inclui a ‘reintegração em forma 
específica’, que reproduz a situação exis-
tente antes do dano.

A Lei 8.541-922 trata do Imposto 
de Renda de forma específi ca e, em seu 
art. 46, dispõe sobre a tributação que 
incide nos rendimentos pagos em cum-
primento de decisão judicial e que será 
retida na fonte no momento da dispo-
nibilidade, conceito constante também 
no art. 43 do Código Tributário Nacio-
nal. No que tange à disponibilidade, cabe 
gizar que há de ser atual e não futura. 
A disponibilidade econômica é, portan-
to, a possibilidade, efetiva e atual, de dis-
por de renda, representada por moeda ou 
por seu equivalente. E por disponibili-
dade jurídica entende-se a possibilidade, 
decorrente de adequada instrumentação 
jurídica, de colocar a renda à efetiva e 
atual disposição econômica.3

Dessa forma, esse artigo vem regu-
lamentar o fato gerador de tal tributa-
ção, conforme disposto no art. 114 do 
Código Tributário Nacional4, pois é a 
disponibilidade para o benefi ciário, a 

situação necessária e sufi ciente para a 
tributação. Essa reserva legal, em ou-
tras palavras, constitui a previsão para 
a incidência de imposto de renda sobre 
créditos judiciais trabalhistas de natu-
reza remuneratória.

As doutrinas acima expostas justifi -
cam que, na medida em que a respon-
sabilidade for objetiva, existe a forma de 
reparação do dano. Para os cálculos de liqui-
dação de sentença, valores serão revistos a tí-
tulos de desconto de IRF pelo montante do 
valor bruto tributável, pelo regime de caixa, 
o que neste diapasão aumenta o valor a ser 
pago nos cálculos de liquidação de sentença 
pela empresa/reclamada.

Esta corrente assevera que a aplica-
ção do regime de caixa ou o de compe-
tência se traduz numa diminuição do 
patrimônio do empregado, que, confor-
me o caso, chega a 27,5%. Essa dimi-
nuição do patrimônio, para os juristas, 
é um dano injusto causado pela omissão 
do empregador em não pagar as verbas 
no tempo devido. O fundamento para 
tal entendimento está na responsabilida-
de civil, prevista no Código Civil Brasi-
leiro, que preceitua que o dano causado 
por ação ou omissão de terceiros, no 
caso o empregador, deve ser reparado. 

Nesse sentido, para se caracteri-
zar a responsabilidade do empregador, 
deve estar presente o dano, o nexo 
causal (elemento que liga a ação ao 
dano) e a conduta ilícita. Defendem, 
esses pensadores, que a incidência de 
imposto de renda nos casos de verbas 
trabalhistas, só ocorreu porque o em-
pregador deixou de pagar, ao tempo 
devido, as verbas. Portanto, o empre-
gador é responsável pelo dano que o 
empregado teve. Essa corrente não 

2 BRASIL, Lei 8.541-92, art. 46: O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela 
pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o benefi ciário.

3 No sentido do texto: AMS 90.04.07425-2/PR , TRF 4a Região, 1a Turma, Rel. Juiz Gilson Dipp, abr. 1997.

4 BRASIL, CTN, art. 144: Fato gerador da obrigação principal é a situação defi nida em lei como necessária e sufi ciente à sua ocorrência.
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contesta a aplicabilidade do regime de 
caixa no momento da disponibilização 
do crédito trabalhista, mas defende 
que o empregador deve ser responsabi-
lizado pela diferença entre um regime 
e outro. Ou seja, remonta-se à folha 
de pagamento do empregado e, com 
base nela, aufere-se o imposto devido, 
e a diferença desse valor apurado em 
relação ao devido pelo regime de caixa 
deve ser suportada pelo empregador. 
Essa corrente tem encontrado respal-
do em decisões judiciais do Tribunal 
de Santa Catarina - SC (TRT12). 

Segunda Corrente

A segunda corrente, que é a que nos 
interessa neste trabalho, combate a vora-
cidade do Fisco, defendendo que nem o 
empregado e nem o empregador devem 
suportar a onerabilidade que o regime 
de caixa traduz. Essa corrente tem sido 
aceita no Rio Grande do Sul em recente 
decisão conforme se transcreve a seguir:

Processo n. 2004.71.00.037066-4. A 
decisão judicial reconhece o ilícito pratica-
do. A juíza Liane Vieira Rodrigues, da 3a 
Vara Federal de Porto Alegre, admite que 
o "fato gerador do tributo, ao contrário 
do que pretende a União, não é defi nido 
pelo art. 46 da Lei n. 8.541-92, mas pelo 
dispositivo no art. 43, I, do CTN; o pri-
meiro artigo trata apenas do momento da 
exigibilidade do tributo, mas não altera a 
substância da parcela que decorreu do pro-
nunciamento judicial".

A decisão determina que a União 
se abstenha de exigir os valores lançados 
sobre o total do valor contido no alvará 
de liberação, devendo proceder a novo 
lançamento tributário, sem a alíquota de 
27,5%. Ao Banco do Brasil foi determi-
nado abster-se de efetuar o recolhimento 
do valor aos cofres públicos. Por fi m resul-
ta que o reclamante consiga economizar 
apreciáveis R$ 38.556,00. 

As doutrinas apresentadas neste 
trabalho ensinam que, no momento 
em que existem valores a serem repa-
rados, eles devem ser indenizados. A 
diferença estará no regime entendido 
pela Receita Federal (regime de caixa) 
e pelo regime de competência.

As duas correntes ensejam a re-
montagem da folha de pagamento, 
mês a mês; a primeira destaca a res-
ponsabilidade da empresa/reclamada; 
a segunda desonera esta da responsabi-
lidade. Entendo, porém, ser a segunda 
melhor forma, a que está em confor-
midade com a lei tributária, pois tra-
ta-se de uma iniqüidade que confere a 
dupla penalidade ao trabalhador – se 
tivesse recebido na época própria, re-
colheria menos imposto do que pelo 
regime de caixa, devido a uma carga 
tributária superior.

Portanto, é do empregador/recla-
mado, a responsabilidade de processar o 
pagamento e o desconto do IRF nos cál-
culos de liquidação de sentença em virtu-
de de ser a fonte pagadora, de estar cum-

prindo determinações do Fisco federal, 
sob a pena de ser autuado e multado pelo 
descumprimento da obrigação tributária. 
Salientamos que fi ca desobrigado de re-
parar o dano ao empregado/reclamante 
no momento em que este resolver reaver 
os valores por meio do regime de compe-
tência, valendo-se de ação autônoma.

O imposto de renda incide sobre os 
proventos, que, segundo explana Mizabel 
Abreu Machado Derzi (1992, p. 23-24):

[...] é forma específi ca de rendimento 
tributável, tecnicamente compreendida 
como o que é fruto não da realização 
imediata e simultânea de um patrimô-
nio, mas, sim, do acréscimo patrimonial 
resultante de uma atividade que já cessou, 
mas que ainda produz rendimentos, como 
os benefícios de origem previdenciária, 
pensões e aposentadorias. Já os proventos 
em acepção ampla, como acréscimos pa-
trimoniais não resultantes do capital ou 
trabalho, são todos aqueles de origem ilí-
cita e bem aqueles cuja origem não seja 
identifi cável ou comprovável. 
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Regime de Competência

O regime de competência é aquele no 
qual a retenção de imposto se dá mês a mês 
– observando-se as alíquotas, limitações e 
isenções cabíveis à época – de acordo com 
a Tabela para o Imposto de Renda, levan-
do em conta os descontos permitidos no 
âmbito da reclamação trabalhista, como 
o INSS, descontado também mês a mês 
do empregado/reclamante. Por este regi-
me, o trabalhador contribui apenas com 
os valores que realmente deveriam lhe ser 
descontados, e não pela procedência do 
regime praticado atualmente e entendido 
pelo Fisco federal, o de caixa.

Regime de Caixa

O regime de caixa é aquele em que 
há incidência no momento da disponi-
bilização do crédito, sob a modalidade 
de tributação exclusiva na fonte. Os pro-
fi ssionais da perícia vêm aplicando este 
regime, que também tem sido aceito pe-
los magistrados. Nele aplica-se a tabela 
do momento em que os cálculos foram 
procedentes, das verbas tributáveis devi-
damente atualizadas, e com a aplicação 
dos juros, sem considerar se haveria ou 
não incidência mês a mês. Dispensa-se, 
dessa forma, a recomposição da folha do 
trabalhador e demais rubricas proferidas 
em sentença. Em outras palavras, ocorre 
a tributação com a aplicação pura e sim-
ples da alíquota pertinente sobre o valor 
apurado na ação trabalhista, conforme já 
dispunha o art. 12 da Lei 7.713-88.5

Diferenças entre os regimes

Com o exame perfunctório dos 
dois itens anteriores, chegar-se à con-
clusão de que a grande diferença en-
tre os dois regimes citados está no fato 
gerador da incidência do imposto de 
renda na fonte mês a mês, e não pelo 
total da reclamatória. Assim, constata-
-se que, em determinados meses, pode rá 
não ocorrer a incidência do IRF, por 
não se atingir a tabela progressiva do 
IRF. Basicamente neste sentido, o regi-
me de competência, além de ser justo, 
traz benefícios ao trabalhador/recla-

mante e observa o princípio da capaci-
dade econômica deste.

Em que pese no Direito do Traba-
lho incida o princípio da norma mais 
favorável6, tem-se o art. 8o, in fi ne, da 
CLT, segundo o qual nenhum interes-
se de classe ou particular prevalecerá 
sobre o interesse público. Desse modo, 
no caso sob exame, a tributação cons-
titui interesse público. Confi gura-se, 
portanto, despiciendo registrar que o 
Estado, para alcançar seus objetivos, 
precise de recursos fi nanceiros e de-
senvolva atividade para obter, gerir e 
aplicar tais recursos.

5 BRASIL, Lei 7.713-88, art. 12: No caso de rendimentos pagos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do recebimento do crédito, sobre o total 
dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo 
contribuinte, sem indenização.

6 Sobre o princípio da norma mais favorável: É possível subdividir a regra mais favorável de três maneiras: a) a elaboração da norma mais favorável, em 
que as novas leis devem dispor de maneira mais favorável ao trabalhador. Com isso se quer dizer que as novas leis devem tratar de criar regras visando à 
melhoria da condição social do trabalhador; b) a hierarquia das normas jurídicas: havendo várias normas a serem aplicadas numa escala hierárquica, deve-
-se observar a que for mais favorável ao trabalhador. Se houver um adicional de horas extras de 60% fi xado na norma coletiva, e o da Constituição é de no 
mínimo 50%, deve-se aplicar o adicional da primeira; c) a interpretação da norma mais favorável: havendo várias normas a observar, deve-se aplicar a regra 
que for mais favorável ao trabalhador. O artigo 620 da CLT prescreve "que as condições estabelecidas em convenção, quando mais favoráveis, prevalecerão 
sobre as estipuladas em acordo". A contrario sensu, as normas estabelecidas em acordo coletivo, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas 
em convenção coletiva. (MARTINS, 1999, p. 43)
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Com efeito, na condição de ente 
soberano, o Estado tem o poder de go-
vernar todos os indivíduos que se encon-
trem no seu território. Assim sendo, ao 
fruir de sua soberania, o Estado exige 
que os indivíduos lhe forneçam os re-
cursos de que necessita: institui o tribu-
to (Machado, 2004, p. 41-43). Afi rma 
Hugo de Brito Machado (2004, p. 43):

Como se sabe, o Estado é entidade so-
berana. No plano internacional represen-
ta a nação em suas relações com as outras 
nações. No plano interno tem o poder de 
governar todos os indivíduos que se en-
contrem no seu território. Caracteriza-se 
a soberania como a vontade superior às 
vontades individuais, como um poder que 
não reconhece superior. No exercício de 
sua soberania, o Estado exige que os in-
divíduos lhe forneçam os recursos de que 
necessita. Institui o tributo. O poder de 
tributar nada mais é que um aspecto da 
soberania estatal, ou uma parcela desta.

Ademais, conforme novel decisão 
do Supremo Tribunal Federal em ações 
que questionavam a taxação de inativos7, 
no que toca à instituição de tributos, não 
há falar na existência de direito adqui-
rido face ao poder, por óbvio, limitado 
constitucionalmente, do Estado.

Há pouca jurisprudência em relação 
à matéria deste trabalho, mas com o tem-
po será consolidada a favor do regime de 
competência, Vejamos as relacionadas:

Cumpre, por oportuno, ressalvar 
que a ação de indenização no juízo cível 
apenas será cabível caso o juízo trabalhis-
ta não entenda ser aplicável o regime de 
competência ao empregado e o regime 
de caixa ao empregador. Nesse sentido o 
RO-V 03510-2002-039-12-00-2, da 3a 
Turma do Tribunal Regional do Traba-
lho da 12a Região8, cuja ementa possui 
o seguinte teor:

IMPOSTO DE RENDA. COM-
PATIBILIDADE ENTRE OS PRIN-
CÍPIOS TRABALHISTAS E AS 
EXIGÊNCIAS FISCAIS. IMPOSI-
ÇÃO AO AUTOR DO REGIME DE 
COMPETÊNCIA E À RÉ DO RE-
GIME DE CAIXA. No cálculo do Im-
posto de Renda, impõe-se atender tanto 
aos princípios que informam o Direito 
do Trabalho quanto à imperatividade 
da norma cogente que obriga o recolhi-
mento sobre o valor total do crédito no 
momento do recebimento, de modo a 
evitar que o empregado suporte o ônus 
de pagar alíquotas maiores em face do 
pagamento acumulado das verbas que 
lhe foram sonegadas mensalmente e defe-
ridas por sentença judicial. Desse modo, 
incumbe, de um lado, ao autor cumprir 
sua obrigação mediante a apuração e re-
tenção mês a mês do imposto devido e, de 
outro, à ré apurá-lo e retê-lo por ocasião 
da quitação e arcar com a eventual dife-
rença nos valores encontrados em decor-
rência da elevação de alíquotas.

No citado caso concreto, o juízo a quo, 
com fundamento na legislação civil que 
rege a responsabilização por dano (art. 186 
do Código de 2002), impôs ao recorrente 
a obrigação de pagar indenização equiva-
lente à diferença entre o valor do imposto 
apurado pelo regime de caixa e o que se-
ria apurado pelo regime de competência. 
Frente ao que dispõe a legislação atinente 
ao imposto de renda, está correta a senten-
ça prolatada, porquanto procura atender às 
exigências legais fi scais e aos princípios que 
informam o Direito do Trabalho, evitando, 
assim, que o trabalhador suporte o ônus 
injusto de pagar alíquotas maiores em face 
do pagamento acumulado da remuneração 
deferida por sentença judicial. Por isso, a 
remissão à legislação civil, adotada pelo juí-
zo de primeiro grau, é pertinente. 

Primeiro, por deixar de receber as 
verbas salariais na época própria; segundo, 
porque o desconto fi scal pela totalidade 

7 ADI 3105/DF e ADI 3128/DF, Rel. orig. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ acórdão Min. Joaquim Barbosa, 18.8.2004. Informativo do STF, Brasília, n. 357, 
16 a 20 de agosto de 2004.

8 No mesmo sentido a seguinte ementa: IMPOSTO DE RENDA. REGIME DE COMPETÊNCIA. METODOLOGIA. A retenção do imposto de renda 
deve ser efetuada pelo regime de competência, uma vez que o demandante deve contribuir apenas com os valores que ordinariamente seriam descontados 
caso tivesse recebido, no transcurso do contrato, todas as verbas que lhe eram devidas. Nesse sentido, por ocasião dos cálculos de liquidação, serão retidos, 
mês a mês, os tributos devidos pelo trabalhador, com observância das alíquotas, das limitações e das isenções das épocas próprias, recebendo do empre-
gador, ao fi nal, o pagamento de um total líquido atualizado, já descontados os encargos previdenciários e fi scais. Para tanto, contudo, não basta efetivar a 
aplicação das tabelas pertinentes exclusivamente sobre as verbas do obreiro reconhecidas por esta Justiça Especializada. É imperioso seja remontada a folha 
de pagamento, isto é, sejam somadas às parcelas remuneratórias percebidas anteriormente às reconhecidas e apuradas na ação trabalhista, efetuando-se, 
então, o cálculo do imposto por ele devido e deduzindo-se a importância eventualmente já paga. Em contrapartida, ao empregador incumbirá a obrigação 
de suportar e comprovar o recolhimento da integralidade do tributo devido, em nome do empregado, efetivando-o pelo regime de caixa e sob a modalida-
de de tributação exclusiva na fonte, por ocasião da quitação fi nal das parcelas reconhecidas ao empregado, aplicando as tabelas e as alíquotas vigentes na 
oportunidade do pagamento e tomando por base de cálculo o valor atualizado e devido antes dos descontos que ao trabalhador incumbiriam. Dessa forma, 
suportará o empregador, em face do pagamento acumulado, o ônus da mudança da alíquota (RO-V-A 01882-2003-035-12-00-0).

Como todo o trabalho 
pericial, o profi ssional 

deve ter pleno 
conhecimento da maneira 
de elaboração, da origem, 

da transparência e da 
argumentação legal para 
proceder a tais cálculos.
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do crédito implicaria uma alíquota maior 
do que aquela calculada mês a mês.9

Na situação acima exposta, não 
subsistiria dano ao empregado após a 
execução da sentença trabalhista, pois 
as verbas seriam apuradas reconstituin-
do-se a situação em que deveriam ter 
sido pagas. Não incidiria, desse modo, 
alíquota maior e sobre o montante to-
tal. Em face deste panorama fático, não 
haveria fundamentação jurídica para o 
ajuizamento de ação civil postulando o 
ressarcimento de dano, uma vez que, 
repita-se, este não existiria mais.

No sentido contrário ao da deci-
são supracitada, têm-se diversos acór-
dãos seguindo a Orientação Jurispru-
dencial no 81 da SDI – 2 do Tribunal 
Superior do Trabalho10:

Descontos legais. Fase de execu-
ção. Os descontos previdenciários e 
fiscais devem ser efetuados pelo juí-
zo executório, ainda que a sentença 
exeqüenda tenha sido omissa sobre 
a questão, dado o caráter de ordem 
pública ostentado pela norma que os 
disciplina. A ofensa à coisa julgada 
somente pode ser caracterizada na hi-
pótese de o título exeqüendo, expres-

samente, afastar a dedução dos valores 
a título de imposto de renda e de con-
tribuição previdenciária.

Cabe ressalvar que não se está a 
discutir a competência jurisdicional 
das Varas da Justiça do Trabalho para 
apreciar as questões relativas aos des-
contos do Imposto de Renda e proven-
tos de qualquer natureza incidentes 
sobre os créditos trabalhistas percebi-
dos pelo empregado.11

Fixada a questão da subsistência 
do dano após o término da ação traba-
lhista e a devida execução da sentença, 
cumpre examinar se o dano referente à 
diferença de regime no recolhimento 
do Imposto de Renda persiste mesmo 
após o ajuste anual, momento em que se 
faz o levantamento de todas as despesas 
e receitas havidas no período de apura-
ção (ano). Sobre esse aspecto temporal 
do imposto adota-se a lição de Leandro 
Paulsen (2004, p. 55):

Trata-se de imposto com fato gera-
dor complexivo, o que exige a defi nição 
legal do momento em que deva conside-
rar como ocorrido o fato gerador, ou seja, 
a defi nição legal do aspecto temporal da 

hipótese de incidência tributária. Por 
certo que, dependendo, a verifi cação da 
ocorrência do fato gerador, bem como a 
apuração da base de cálculo, da consi-
deração de todo o conjunto de despesas 
e receitas do período de apuração (anu-
al ou trimestral), não tem o legislador 
grande liberdade para estabelecer fi cções 
nesta matéria.

No IRPF, considera-se ocorrido o fato 
gerador em 31 de dezembro do ano-ca-
lendário. Até 30 de abril do subseqüen-
te, verifi ca-se o imposto sobre a renda e 
proventos efetivamente devidos, compen-
sando-se o montante que já foi objeto de 
adiantamentos mensais (carnê-leão ou 
retenção), apurando-se, então, o saldo a 
restituir (em caso de pagamento antecipa-
do a maior) ou a pagar (em caso de paga-
mento antecipado a menor), efetuando-se 
o recolhimento, se for o caso, à vista ou 
parceladamente. O prazo para pagamen-
to é o mesmo daquele para o cumprimen-
to da obrigação acessória consistente na 
apresentação de ajuste e de bens.12

O que se pode levar em conta para 
o presente trabalho, como foi dito no 
início, é que os profi ssionais da perí-

9 Conclui o voto do citado acórdão: E é meu entendimento de longa data que, em síntese, essa compatibilização se faria impondo ao trabalhador, por ocasião dos 
cálculos de liquidação, a retenção, mês a mês, dos tributos por ele devidos, recebendo do empregador, ao fi nal, o pagamento de um total líquido atualizado, já 
descontados os encargos previdenciários e fi scais.
 Em contrapartida, ao empregador incumbiria efetuar o recolhimento do tributo em tela, aplicando as tabelas e as alíquotas vigentes por ocasião do pagamento 
daquele total líquido anteriormente referido e tomando por base de cálculo o valor atualizado e devido ao trabalhador antes dos descontos que a este incum-
biam. Dessa forma, suportará o empregador, em face do pagamento acumulado dos valores devidos ao trabalhador, o ônus da mudança de alíquota.
Adotado o critério aqui exposto, saliento, ainda, que às importâncias recebidas e ao imposto recolhido deveria ser dado o tratamento previsto para os rendimentos 
com tributação exclusiva na fonte, a fi m de que, embora eventualmente fi que isento o trabalhador da retenção do imposto no cálculo efetivado mês a mês e se 
concretize o recolhimento do tributo pelo empregador decorrente do pagamento acumulado dos haveres laborais, seja impossibilitada ao obreiro, quando também 
isento do recolhimento do imposto sobre a renda no ajuste anual atinente ao ano de recebimento das verbas trabalhistas, a restituição da importância repassada aos 
cofres da Receita Federal exclusivamente pelo empregador.
Correta, pois, a sentença ao fi xar a indenização equivalente ao ônus pela mudança de alíquota, já que por essa sistemática se alcança o mesmo objetivo do posicio-
namento por mim adotado.

10 Exemplifi cativamente: RR 10053/2002-900-09-00, TST, publicado no DJ de 25-06-2004: RECURSO DE REVISTA. DESCONTOS DE IMPOS-
TO DE RENDA. A colenda SBDI-I do TST já fi rmou entendimento no sentido de que "o recolhimento dos descontos legais resultantes dos créditos 
do trabalhador oriundos de condenação judicial deve incidir sobre o valor total da condenação e calculado ao fi nal". Ainda, nesse mesmo sentido: RO-V 
00788-2000-020-12-00-1, TRT 12a Região, 2a Turma; AG-PET 02877-1995-025-12-00-2, TRT 12a Região, 2a Turma; e, também: AG-PET 00100-1989-
014-12-00-5, TRT 12a Região, 2a Turma.

11 Sobre este tema ver o artigo de CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. Revista LTR, São Paulo, v. 67, n. 3, mar. 2003, p. 203.

12 RIR 99: CAPÍTULO IV, PRAZO DE RECOLHIMENTO, Disposições Gerais, Art. 104. O saldo do imposto (art. 88) deverá ser pago até o último dia útil do 
mês fi xado para entrega da declaração de rendimentos, observado o disposto no art. 854 (Lei no 9.250, de 1995, art. 13, parágrafo único).
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cia com o tempo adotarão o regime de 
competência, pois o regime de caixa 
deixará de existir. Pode-se até afi rmar 
que em breve os magistrados já deter-
minarão o desconto pelo regime de 
competência, utilizando-se da Tabela 
Progressiva Mensal do IRF mês a mês. 
Cabe lembrar que as rubricas de des-
contos do INSS do empregado/recla-
mante já são proferidas pelo desconto 
mês a mês. Utilizarão os profi ssionais 
da perícia o resumo da folha de paga-
mento e as rubricas que foram deferi-
das em sentença/acórdão, para aplicar 
a tabela mensal, (remontando-as) res-
peitando o limite a deduzir e o que já 
foi deduzido do empregado, o que não 
foge da regra da competência.

Relativamente às ações que estão 
em andamento sem os cálculos de li-
quidação de sentença não haverá pro-
blemas se os profi ssionais aderirem ao 
sistema de competência. Pode a Receita 
Federal se posicionar de forma contrá-
ria, o que será discutido nesta mesma 
ação. Quanto àquelas que já tiveram 
os cálculos liquidados pelo regime de 
caixa, a melhor forma para reaver tais 

direitos seria perante a Justiça Federal, 
em face da Receita Federal (União). 

Pela segunda corrente (não há nexo 
e causa), as empresas não teriam res-
ponsabilidade alguma neste sentido, 
pelo simples fato de estarem cumprin-
do determinações de acordo com a Lei 
Federal tributária da Receita Federal, 
salvo em descontos improcedentes ou 
não-recolhidos. Assim, ação autônoma 
apresentará os novos cálculos a serem 
revisados pelo regime de competência, 
apontando as diferenças.

Exemplos em relação 
aos dois regimes

A seguir, para ilustração ao trabalho 
exposto, como foram apontadas a legisla-
ção, doutrina e jurisprudência nos capí-
tulos anteriores como fonte essencial aos 
profi ssionais da perícia, serão demonstra-
dos exemplos dos dois sistemas (de caixa 
e de competência), utilizando-se, porém, 
a segunda corrente defendida neste traba-
lho, em que a fonte pagadora é a empresa, 
que recolhe o tributo e diminui dos cál-
culos de liquidação de sentença. 

Na presente sentença – apresen-
tada de forma ilustrativa – não houve 
interposição de recurso, por isso serão 
levantados os cálculos de liquidação de 
sentença somente baseados na decisão 
do primeiro grau. Como o exemplo é 
simples e objetivo, as verbas que não fo-
ram procedentes não serão citadas:

“O juiz de primeiro grau proferiu 
sentença procedente à reclamatória tra-
balhista para condenar a reclamada nas 
seguintes verbas, em resumo:

a)  com base nas provas trazidas e de 
acordo com os dissídios acostados 
nos autos, horas extras com adi-
cional de 50% da hora normal, na 
quantidade de 60 (sessenta) horas-
-mês desde a sua contratação;

b)  refl exos das horas extras deferidas 
em 13o salário de toda a contratação, 
proporcionais e verbas rescisórias, fé-
rias com 1/3 de toda a contratação, 
acrescidas de FGTS com 40%;

c)  repouso semanal remunerado, em 
decorrência das horas extraordi-
nárias e refl exos em 13o salário de 
toda a contratação, proporcionais 
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e verbas rescisórias, férias com 1/3 
de toda a contratação, acrescido 
de FGTS com 40%;

d)  descontos previdenciários e fi scais 
na forma da lei;

e)  valores corrigidos pelos moldes 
das reclamações trabalhistas, de 
acordo com o FADT ao mês de 
vencimento.

Dados para o levantamento 
dos cálculos:

•  início da contratação em 1o de 
março de 2004 e término em 02 

de março de 2005;
•  aviso prévio, trabalhado de 30 (trinta) 

dias, início 1o de fevereiro/2005;
•  salário inicial da contratação de 

R$ 900,00 (novecentos reais), au-
mentado, conforme dissídio em no-
vembro de 2004, para R$ 1.100,00 
(um mil e cem reais);

•  não houve pagamento de horas ex-
traordinárias;

•  data da citação: 15 de março de 2005;
•  data da sentença (data meramente 

ilustrativa): 01 de junho de 2005;
•  não invocar a prescrição na presente 

lide trabalhista, nem as verbas ho-

norárias advocatícias e de perícias;
•  data dos cálculos: 01-06-2005.

Método prático 
pelo regime de caixa

De acordo com este regime, o re-
sultado dos cálculos de liquidação de 
sentença foi apresentado em quadros 
que demonstram o sistema aplicado 
de acordo com a sentença:

I – O primeiro quadro trará, de 
forma abrangente, as seguintes rubri-
cas: o salário percebido pelo empregado, 
a quantidade e o valor das horas extras 

FADT/
VENC. MÊS/ANO SALÁRIO QDA 

H.EXT
VAL. 

H.EXT
VALOR 

EX
VAL. 
COR. D/úteis D/Fer VAL. 

RSR
VAL. 
COR.

18,26 mar/04 900,00 60 6,14 368,18 377,05 27 4 54,55 55,86 

18,28 abr/04 900,00 60 6,14 368,18 376,64 25 5 73,64 75,33 

18,31 mai/04 900,00 60 6,14 368,18 376,04 25 6 88,36 90,25 

18,34 jun/04 900,00 60 6,14 368,18 375,41 26 4  56,64  57,76 

18,38 jul/04 900,00 60 6,14 368,18 374,59 27 4 54,55 55,50 

18,42 ago/04 900,00 60 6,14 368,18 373,78 26 5 70,80 71,88 

18,45 set/04 900,00 60 6,14 368,18 373,17 25 5 73,64 74,63 

18,47 out/04 900,00 60 6,14 368,18 372,77 25 6 88,36 89,46 

18,47 nov/04 1.100,00 60 7,50 450,00 455,60 24 6 112,50 113,90 

18,53 13º SAL 825,00 45 7,50 337,50 340,60 21 4 65,92 66,52 

18,56 dez/04 1.100,00 60 7,50 450,00 453,39 26 5 86,54 87,19 

18,58 jan/05 1.100,00 60 7,50 450,00 452,91 25 6 108,00 108,70 

RESCISÃO

18,63 Fev-Av.Prev.  1.026,67 56 7,00 392,00 393,47 23 5 85,22 85,54 

18,63 02 dias 73,33 4 7,50 30,00 30,11 2 0 - -

18,63 13º SAL 183,33 15 1,25 18,75 18,82 8 1,83 4,30 4,31 

18,63 FÉRIAS  1.100,00 60 7,50 450,00 451,69 25 5 90,30 90,64 

18,63 1/3 FÉRIAS 366,67 20 2,50 150,00 150,56 30,10 30,21 

 Totais 5.746,62  1.157,68 

Quadro I: Regime de Caixa - Verbas deferidas em sentença
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devidamente corrigidas, o repouso remu-
nerado sobre as horas extras devidamente 
corrigidas, de acordo com os dias úteis e 
multiplicado pelos domingos e feriados.

Nota-se que as rubricas como 13o 
proporcional ao ano de 2004 e as ver-
bas rescisórias (incluindo Aviso Prévio 
trabalhado, 13o proporcional e férias 
com 1/3) estão destacadas na horizon-
tal do presente quadro;

II – No segundo quadro, demons-
tram-se as seguintes rubricas: 

a)  FGTS devidamente corrigido 
com 40%; 

b)  valor do INSS que foi descontado 
na folha; 

c)  nova base de cálculo do INSS em 
virtude das verbas deferidas em 
sentença; 

d)  porcentagem e valor incidente 
(INSS); 

e)  diferença do INSS devidamente 
corrigida;

III – Por último, o resumo dos cál-
culos de liquidação de sentença, apon-
tando as rubricas de acordo com os 
quadros, separando as tributáveis das 
não-tributáveis, aplicando os juros de 

acordo com a citação e os descontos pre-
videnciários pela diferença apurada no 
Quadro II, enquanto que o IRF foi pelo 
regime de caixa.

De acordo com os quadros, pelo 
regime de caixa, encontrou-se o valor lí-
quido ao reclamante de R$ 5.936,65 e o 
desconto de IRF no valor de R$ 912,85.

Método prático pelo regime 
de competência

De acordo com este regime, o re-
sultado dos cálculos de liquidação de 

FADT 05/2005  R$ 18,70 

FGTS VALOR VAL. DESC. BASE DESC % VALOR DIFERENÇA VL-INSS

MÊS/ANO BASE/COR FGTS INSS-FOLHA INSS/NOVA FOLHA INCIDENC VALOR-REC CORRIG

mar/04 432,91 48,49 81,00  1.322,73 11% 145,50 64,50 66,05 

abr/04 451,97 50,62 81,00  1.341,82 11% 147,60 66,60 68,13 

mai/04 466,30 52,23 77,85  1.356,55 11% 149,22 71,37 72,89 

jun/04 433,16 48,51 77,85  1.324,83 11% 145,73 67,88 69,21 

jul/04 430,09 48,17 77,85  1.322,73 11% 145,50 67,65 68,83 

ago/04 445,66 49,91 77,85  1.338,99 11% 147,29 69,44 70,49 

set/04 447,80 50,15 77,85  1.341,82 11% 147,60 69,75 70,70 

out/04 462,23 51,77 77,85  1.356,55 11% 149,22 71,37 72,26 

nov/04 569,50 63,78 99,00  1.662,50 11% 182,88 83,88 84,92 

13º SAL 407,12 45,60 74,25  1.228,42 9% 110,56 36,31 36,64 

dez/04 540,59 60,55 99,00  1.636,54 11% 180,02 81,02 81,63 

jan/05 561,60 62,90 99,00  1.658,00 11% 182,38 83,38 83,92 

Rescisão

Fev-Av.Prev. 479,01 53,65 92,40  1.503,88 11% 165,43 73,03 73,30 

02 dias 30,11 3,37 6,60 103,33 11% 11,37 4,77 4,78 

13º SAL 23,13 2,59 14,03 206,38 7,65% 15,79 1,76 1,77 

FÉRIAS - - 0 - 0

1/3 FÉRIAS - - 0 - 0

692,29 925,53 

Quadro II
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sentença, a sistemática dos quadros 
apresentados é praticamente idêntica 
ao do outro regime exposto (Quadro I), 
porém, no segundo quadro, a inci-
dência do IRF é mensal, de acordo 
com a prática do regime de com-
petência, no qual será demonstrado 
em síntese o valor encontrado em um 

determinado mês que serve de parâ-
metros para os demais.

Segue exemplo no Quadro IV.
No exemplo, mês 03/2004, chegou-

-se à base de cálculo para a incidência do 
IRF, tomando-se os seguintes valores:

Salários: R$ 900,00
Horas Extras: R$ 378,68

CÁLCULOS LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA VALOR R$

A) VERBAS TRIBUTÁVEIS (INSS e IRF)

Horas Extras com refl exos  4.784,95 

RSR com refl exos 965,99 

A1) Parcelas Tributáveis em Separado para fi ns de IRF

13o. Salário total da reclamatória, incluindo refl exos 430,25 

Férias na Rescisão com 1/3, incluindo refl exos 723,10 

B) VERBAS NÃO-TRIBUTÁVEIS (INSS)

Para fi ns de INSS, tem como verbas não-tributáveis 
na rescisão as férias com 1/3. 723,10 

C) TOTAL ITENS A E B 6.904,30 

D) JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO

Data 15-03-2005 2,57% 177,44 

E) FGTS COM 40% CORRIGIDO CONFORME COLUNA 692,29 

F) TOTAL BRUTO DA RECLAMATÓRIA 7.774,03 

G) DESCONTOS AO RECLAMANTE 1.799,97 

INSS

Confere coluna - própria 925,53 

IRF 912,85 

Base de Cálculo  5.750,94 

Juros 2,57% 147,80 

Nova base cálculo  5.898,74 

Tabela IRF, a partir de 01-01-2005

( - ) INSS a deduzir 887,12 

Base desc. INSS 5.011,62 

Alíquota aplicável 27,50%

Valor aplicável 1.378,20 

( - ) Parcela a deduzir 465,35 

IRF a pagar 912,85 

I) VALOR LÍQUIDO AO RECLAMANTE  5.935,65 

Quadro III
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RSR: R$ 54,55
Total: R$ 1.322,72
( - ) INSS novo valor: R$ 145,50

Base para o IRF em R$ 1.177,23 alí-
quota, de 15% = R$ 176,84 (-) R$ 158,70 
(parcela a deduzir) = R$ 17,88; divide-se 
pelo FADT/VENCIMENTO (18,26); 

multiplica-se pelo FADT 05/2005 (18,70), 
resultando o valor corrigido em R$ 18,32.

O Quadro V, a seguir, no regime de 
competência o valor líquido para o recla-
mante chegou a R$ 6.469,82, e o IRF a 
R$ 378,68.

Conclui-se que, neste simples exem-
plo, o reclamante teve um desconto a 

menor do IRF em R$ 534,17, em rela-
ção à prática pelo regime de caixa.

Portanto, as duas correntes apre-
sentadas neste trabalho requerem a 
modelagem da folha de pagamento. 
A primeira onera a empresa indepen-
dente de culpa; a segunda desobriga 
da responsabilidade do pagamento do 

% VALOR  DIFERENÇA VL-INSS IRF - % VALOR PARCELA IRF IRF

MÊS/ANO FOLHA INCIDENC VALOR-REC CORRIG BASE ALÍQUOTA BASE DEDUZIR A RECOL CORR.

mar/04 11% 145,50 64,50 66,05 1.177,23 15% 176,58 158,70 17,88 18,32 

abr/04 11% 147,60 66,60 68,13 1.194,22 15% 179,13 158,70 20,43 20,90 

mai/04 11% 149,22 71,37 72,89 1.207,33 15% 181,10 158,70 22,40 22,88 

jun/04 11% 145,73 67,88 69,21 1.179,09 15% 176,86 158,70 18,16 18,52 

jul/04 11% 145,50 67,65 68,83 1.177,23 15% 176,58 158,70 17,88 18,20 

ago/04 11% 147,29 69,44 70,49 1.191,70 15% 178,75 158,70 20,05 20,36 

set/04 11% 147,60 69,75 70,70 1.194,22 15% 179,13 158,70 20,43 20,71 

out/04 11% 149,22 71,37 72,26 1.207,33 15% 181,10 158,70 22,40 22,68 

nov/04 11% 182,88 83,88 84,92 1.479,63 15% 221,94 158,70 63,24 64,03 

13º SAL 9% 110,56 36,31 36,64 1.117,86 15% 167,68 158,70 8,98 9,06 

dez/04 11% 180,02 81,02 81,63 1.456,52 15% 218,48 158,70 59,78 60,23 

jan/05 11% 182,38 83,38 83,92 1.475,62 15% 221,34 174,60 46,74 47,04 

RESCISÃO

Fev-Av.Prev. 11% 165,43 73,03 73,30 1.338,46 15% 200,77 174,60 26,17 26,27 

02 dias 11% 11,37 4,77 4,78 91,97 15% 13,80 -

13º SAL 7,65% 15,79 1,76 1,77 190,59 0 0 0

FÉRIAS 0 0

1/3 FÉRIAS 0 0

925,53 SOMA  369,19 

Juros 9,49 

IRF 378,68 

Quadro IV: Cálculo do IRF
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tributo exclusivamente. O presente tra-
balho defende a segunda corrente, pois, 
na medida em que o fato gerador do 
tributo deve ser recolhido mensalmen-
te, aplica-se o regime de competência, 
uma vez que, até a sentença ou acórdão, a 
empresa não é condenada e não se sabe 
da existência de diferenças salariais (ru-
bricas). Por esta razão, defendo que a 
empresa fi ca desobrigada da responsa-
bilidade do pagamento total do tributo. 
Porém, como vimos, há quem defenda 
a primeira corrente, o que é importan-
te destacar neste trabalho, para fi ns de 
estudo, atribuindo a responsabilidade 
inteiramente à empresa/reclamada.

A norma tributária do art. 43, inci-
so I, do CTN determina:

"O imposto, de competência da União, 
sobre a renda e proventos de qualquer natu-
reza tem como fato gerador a aquisição da 
disponibilidade econômica ou jurídica:

I – de renda, assim entendido o pro-
duto do capital do trabalho ou da com-
binação de ambos.”

A presente norma fortalece o en-
tendimento para aplicabilidade do re-
gime de competência, desonerando a 
empresa da responsabilidade integral 
do tributo, por ser esta somente res-
ponsável pela obrigação de repassar aos 
cofres públicos o IRF descontado do 
empregado na liquidação.

O fato gerador e a base de cálculo 
devem guardar respeito à base econô-
mica prevista na norma, o que, pela 
prática do regime de competência nos 
cálculos de liquidação de sentença, não 
apresenta acréscimo patrimonial ao 

empregado, o que demonstra que, na 
época própria, deixou de receber parce-
las deferidas em sentença/acórdão.

Assim, o regime de caixa aplicado 
atualmente nas liquidações de sentença, 
estaria em desconformidade com a nor-
ma do CTN e com a doutrina/jurispru-
dência, onerando mais o empregado.

Os exemplos apresentados neste 
trabalho deixam claras as diferenças 
apontadas entre um e outro regime, 
espelhando parcela considerável a 
favor do empregado no resultado fi-
nal. O regime de competência, cuja 

As doutrinas 
apresentadas neste 

trabalho ensinam que, 
no momento em 

que existem valores 
a serem reparados, eles 
devem ser indenizados. 
A diferença estará no 

regime entendido pela 
Receita Federal (regime 
de caixa) e pelo regime 

de competência.

Quadro V

CÁLCULOS LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA VALOR-R$

A) VERBAS TRIBUTÁVEIS (INSS e IRF)

Horas Extras com refl exos 4.784,95 

RSR com refl exos 965,99 

A1) Parcelas Tributáveis em Separado para fi ns de IRF

13o Salário total da reclamatória, incluindo refl exos 430,25 

Férias na Rescisão com 1/3, incluindo refl exos 723,10 

B) VERBAS NÃO-TRIBUTÁVEIS (INSS)

Para fi ns de INSS, tem como verbas não-tributáveis na rescisão 
as férias com 1/3. 723,10 

C) TOTAL ITENS A E B  6.904,30 

D) JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO

 Data 15-03-2005 2,57% 177,44 

E) FGTS COM 40% CORRIGIDO CONFORME COLUNA 692,29 

F) TOTAL BRUTO DA RECLAMATÓRIA 7.774,03 

G) DESCONTOS AO RECLAMANTE  1.304,21 

INSS

Confere coluna - própria 925,53 

IRF confere coluna própria 378,68 

I) VALOR LÍQUIDO AO RECLAMANTE  6.469,82 
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prática, com o tempo, será idênti-
ca à do INSS, desconto mês a mês. 
Espera-se que os juristas já decretem 
a procedência deste regime em suas 
sentenças, utilizando a sistemática 
da segunda corrente, e que também 
os profissionais da perícia comecem a 
processar seus laudos desta forma.

Que o presente trabalho traga gran-
des benefícios à classe e que nossos ju-

ristas objetivem o regime de competên-
cia, pelo fato gerador, na reorganização 
da folha de pagamento, o que acarretará 
sensível diminuição da carga tributária 
imposta ao trabalhador/reclamante pelo 
atual regime de caixa. Os contadores que 
atual na perícia, adotando este entendi-
mento, contribuirão passo a passo para 
reverter a atual sistemática de caixa, apli-
cando o regime de competência. 
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Nível de Atividade: Nível de Atividade: 
fi cção ou fi cção ou 
realidade contábil?realidade contábil?
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Resumo

Este trabalho demonstra o grande potencial que 
pode ser explorado pelo profi ssional de Contabilidade e, 
assim, oferecer os instrumentos gerenciais indispensáveis 
à tomada de decisões aos usuários dessas informações 
contábeis. Centrado em uma situação hipotética, busca 
estabelecer cenários prospectivos que possam auxiliar 
de forma proativa as decisões necessárias à continuidade 
da fi ctícia empresa, tomada como exemplo, mas 
também, possa ser útil na dinâmica real dos negócios. 
Desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfi ca, toma 
como base a análise econômico-fi nanceira da situação 
apresentada nos demonstrativos contábeis hipotéticos 
desta empresa, estabelecendo como foco: o volume 
de vendas e o prazo de pagamento das compras que 
têm como fi m o equilíbrio entre os ciclos fi nanceiro 
e operacional. Tem-se, nesse contexto, o Nível de 
Atividade que sai do campo teórico e chega ao prático 
como forte aliado daqueles que atuam estrategicamente 
no competitivo mundo dos negócios, comprovando-se, 
indubitavelmente, que o Nível de Atividade (NA) não é 
uma fi cção, mas uma realidade.

Palavras-chave

Nível de Atividade, Análise Financeira, Demons-
tração Contábil, Capital de Giro.
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Introdução

O distanciamento entre teoria e 
prática estimulou a apresentação deste 
trabalho que tem como foco o Nível de 
Atividade (NA) e a Necessidade de In-
vestimentos em Capital de Giro (NIG).

Esses dois instrumentos de análise, 
quando bem compreendidos e aplicados 
no mundo real dos negócios, podem 
oferecer valiosíssimas informações ge-
renciais e contribuir para tomada de de-
cisões, permitindo uma maior segurança 
à continuidade do empreendimento.

Centrado, inicialmente, na relação 
entre os ciclos fi nanceiro e operacional 
que embasam o indicador NA, é apre-
sentada uma situação hipotética de uma 
empresa fi ctícia e a partir desse ponto 
iniciam-se projeções que passam a confi -
gurar cenários factíveis no campo real.

As formulações matemáticas são de-
monstradas ao longo desse estudo, estabe-
lecendo os cálculos necessários à determi-
nação dos indicadores utilizados tanto para 
identifi cação do Nível de Atividade (NA) 
quanto para apuração da Necessidade de In-
vestimentos em Capital de Giro (NIG), com 
possibilidade de aplicação prática e teórica.

As situações projetadas ensejam to-
madas de decisões que podem ser com 
relação à política de vendas, bem como à 
negociação de prazos com fornecedores. 
Tudo depende do momento e do merca-
do em que se encontre a entidade, não se 
desprezando o seu potencial interno.

1.  Nível de Atividade como 
instrumento de decisão

A análise fi nanceira é uma ferra-
menta muito difundida e usada com o 
objetivo de se conhecer a situação eco-
nômico-fi nanceira de um negócio, for-
malmente estruturado ou não, visando 
ao estabelecimento de relações negociais 
ou ao conhecimento da possibilidade de 
continuidade do referido negócio.

No mundo real, a desobediência aos 
ditames legais não impede a estruturação 
de “células econômicas” geradoras de ri-
queza que não são alcançadas pelos con-
troles contábeis padrão, daí a necessidade 
de se usar informações complementares, 
a fi m de assegurar o conhecimento dessa 
realidade e possibilitar, embora informal-
mente, a ligação desses agentes ativos que 
respondem pela riqueza total gerada em 
um determinado período.

Tanto a informalidade quanto a for-
malidade na geração de riqueza necessi-
tam de ajustes nas informações presta-
das, objetivando um estudo consistente 
da situação fi nanceira e patrimonial que 
venha a satisfazer o agente fornecedor de 
recursos assim como o tomador desses re-
cursos, destacando-se o conhecimento do 
volume efetivo dos negócios e o estudo 
dos índices usados na análise fi nanceira.

1.1  Volume efetivo 
dos negócios

É praxe, em especial quanto aos 
empréstimos e fi nanciamentos bancá-
rios, a visita por parte de técnicos es-
pecializados em concessão de recursos 
a clientes com grande potencial de 
mercado que o demonstrem ou não nas 
suas peças contábeis cujo estudo visa 
à classifi cação desses clientes segundo 
esse potencial, independentemente da 
estrutura legalmente declarada.

A segurança nesse tipo de transa-
ção extrapola o âmbito do patrimônio 
constante nos Demonstrativos Contá-
beis uma vez que não refl etem e, por 
conseguinte, não podem garantir essa 
operação; não fosse o estudo prévio da 
capacidade de pagamento de obrigações 
cujas garantias ao concessor alcançam as 
pessoas físicas constituintes do negócio.

Essa situação, provocada pela in-
formalidade das operações geradoras de 
recursos, pode ser em decorrência do 
desconhecimento do potencial contábil 

expresso nos diversos ramos da Contabi-
lidade e, assim, atender a todas as neces-
sidades de seus usuários. 

A realidade no mundo dos negó-
cios aponta para a continuidade dessa 
situa ção, onde se verifi ca a existência das 
“células” geradoras de riquezas que são 
visíveis, controladas, analisadas e conso-
lidadas para apuração do resultado glo-
bal e as invisíveis que não são alcançadas 
por esses mesmos instrumentos, contri-
buindo para as distorções de indicadores 
que avaliam esses elementos e, ainda, 
ocultam a grandeza desse potencial.

Cabe ao Estado estimular a mudan-
ça desse mundo invisível para o visível, 
proporcionando uma redistribuição dos 
benefícios advindos dessa riqueza gerada 
além de conseguir com que esses indica-
dores passem a representar a verdadeira 
capacidade de produção interna.

O objeto de estudo da Contabilida-
de alcança todo o ente capaz de produzir 
riquezas independentemente do mundo 
em que se encontre, daí a importância da 
presença efetiva do profi ssional de Con-
tabilidade no sentido de melhor orientar 
esses agentes, oferecendo informações 
consistentes e tempestivas e utilizando-se 
dos índices de análise fi nanceira, dimen-
sionar essas informações no tempo, além 
de contribuir com esse processo de trans-
ferência a ser estimulado pelo Estado.

1.2  Índices de Análise 
Financeira

Os índices usados na análise da 
situa ção econômico-fi nanceira de uma 
entidade representam um dos instru-
mentos técnicos dessa análise, na qual 
se destacam a capacidade de geração 
de recursos, de pagamento, de ganho, 
bem como o nível de atividade desen-
volvida. Em qualquer situação, deve-
-se ter muito cuidado com os dados 
coletados, conforme advertência de 
Marion (2002, p. 453): 
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(...) deveremos averiguar a autenticida-
de das Demonstrações Contábeis. O “Parecer 
de Auditoria” nas Demonstrações Contábeis 
dá uma satisfatória margem de confi abili-
dade para o analista. Todavia, não havendo 
Parecer da Auditoria deverão ser tomados al-
guns cuidados, recomendando-se ao Analista 
uma dose de conservadorismo. Infelizmente, 
nem sempre elas refl etem a realidade, princi-
palmente nas pequenas empresas. (...)

Afi rma o mesmo autor que é conve-
niente uma reclassifi cação, ou seja, um 
reagrupamento de alguns itens constantes 
nas Demonstrações Contábeis para me-
lhorar a efi ciência da análise, tornando-
-se imprescindível a preparação das peças 
contábeis para uma análise mais realista.1

Mesmo com essa preparação sugeri-
da é interessante que o Analista centre a 
sua análise não somente nos indicadores 
obtidos, mas no conjunto desses indica-
dores combinados com as diversas fun-
ções sistêmicas2 do patrimônio e, com 
isso, poder diagnosticar melhor a real 
situação da entidade analisada.

Diante da complexidade dos fenôme-
nos patrimoniais, qualquer que seja o ente, 
deve-se escolher o tipo de análise a ser apli-
cado, especialmente aquele que possa re-
tratar o comportamento desses elementos 
em sua dinâmica operacional, como bem 
explicam Assaf Neto e Silva (2002, p. 39):

Contextos econômicos modernos de con-
corrência de mercado exigem das empresas 
maior efi ciência na gestão fi nanceira de seus 
recursos, não cabendo indecisões sobre o que 
fazer com eles. Sabidamente, uma boa gestão 

dos recursos fi nanceiros reduz substancial-
mente a necessidade de capital de giro, pro-
movendo maiores lucros pela redução princi-
palmente das despesas fi nanceiras.

Dizem ainda: “É nesse contexto que 
se destaca o fl uxo de caixa como um ins-
trumento que possibilita o planejamen-
to e o controle dos recursos fi nanceiros 
de uma empresa (...)”.3

O fl uxo de caixa demonstra a dinâ-
mica fi nanceira de toda e qualquer enti-
dade, daí a sua importância, estruturan-
do-se de modo a evidenciar o fl uxo de 
recursos operacionais, o de fi nanciamen-
tos e o de investimentos, cujo equilíbrio 
entre esses fl uxos depende da capacidade 
de geração de recursos.

O equilíbrio fi nanceiro é o grande 
desafi o de todo e qualquer empreen-
dedor, haja vista a necessária compa-
tibilização entre os ciclos operacional, 
fi nanceiro e econômico, cuja situação 
não é alcançada pelos indicadores nor-
malmente usados na análise fi nanceira, 
conforme explicações dadas por Assaf 
Neto e Silva (2002, p. 61):

A análise da liquidez envolve basi-
camente o conhecimento da capacidade 
fi nanceira de uma empresa em liquidar 
seus diversos compromissos passivos nos 
prazos pactuados. Para essa fi nalidade, 
são utilizados diversos indicadores ope-
racionais de avaliação da liquidez, como 
liquidez corrente, liquidez seca, giro do 
circulante, etc. Estas medidas fi nanceiras 
procuram explicar e qualifi car essa capa-
cidade de pagamento da empresa, (...).

Continuam dizendo: 

Não obstante sua importância e uso ge-
neralizado, esses indicadores não costumam 
fornecer informações mais conclusivas a res-
peito de determinada evolução na posição 
fi nanceira corrente e esperada da empresa, 
omitindo principalmente as efetivas necessi-
dades de investimento em capital de giro.

A necessidade de investimento em ca-
pital de giro é determinada ao ser dimensio-
nado o volume necessário de recursos em 
função da capacidade operacional da em-
presa e que tal dimensionamento depende 
da boa análise dos dados disponíveis. 

Essa análise exige a estruturação dos 
elementos patrimoniais em circulantes e 
não-circulantes, subdividindo-se os cir-
culantes naqueles meramente fi nanceiros 
e nos de natureza operacional, a fi m de 
se defi nir com segurança a fonte dos re-
cursos aplicados. Daí o posicionamento 
claro de Assaf Neto e Silva (2002, p. 64):

Deve ser observado que o nível neces-
sário em capital de giro é infl uenciado pelo 
ciclo fi nanceiro da empresa, ocorrendo maior 
demanda de recursos quanto mais longo seus 
prazos se apresentarem. Alongamento nos 
prazos de cobrança, por exemplo, elevam 
naturalmente a necessidade de investimento 
operacional em giro. (...)

Ressaltam os mesmos autores que:

Além da infl uência do ciclo fi nancei-
ro e operacional, o investimento em giro 
depende também do volume de negócios 

1 Uma melhor visão da análise das demonstrações contábeis apresentada pelo Prof. Dr. José Carlos Marion consta na Parte IV do seu livro Contabilidade 
Empresarial, ob. cit., 2002. 

2 Funções Sistemáticas do Patrimônio, teoria desenvolvida pelo Prof. Dr. A. Lopes de Sá que fundamentou a Doutrina Neopatrimonialista, contribuição 
científi ca brasileira às Ciências Contábeis, cujas noções sobre essa doutrina podem ser obtidas em seu artigo “A Nova Realidade Contábil e a Concepção 
Científi ca do Neopatrimonialismo”, publicado no portal www.classecontabil.com.br, também no artigo “Elementos Estruturais da Teoria das Funções 
Sistemáticas e sua contribuição ao Desenvolvimento Social”, de Marco Antônio Amaral Pires e Walter Antônio Marques, publicado na Revista Mineira de 
Contabilidade, do CRCMG, v. 5, no 13, 1o trimestre de 2004, e na Pensar Contábil, do CRCRJ, v. 6, no 23, fev./abr. de 2004.

3 Uma melhor visualização do tema Fluxo de Caixa pode ser obtida no capítulo 2 do livro Administração do Capital de Giro, em Assaf Neto e Silva, ob. cit., 2002. 
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da empresa, ou seja, de suas vendas. Em 
verdade, quanto maior o crescimento das 
vendas, mais elevadas se apresentam as 
necessidades de recursos aplicados em ati-
vos circulantes operacionais (...). 4

Assim se comportam os elemen-
tos patrimoniais em sua dinâmica e a 
compatibilidade entre os ciclos ope-
racional e fi nanceiro decorrentes das 
mutações do patrimônio constitui-se 
em um dos maiores desafi os à conti-
nuidade da empresa.

O nível de atividade tem como ob-
jeto de estudo o equilíbrio entre esses 
dois ciclos e que é obtido mediante a 
relação do prazo médio com a renovação 

dos estoques acrescido do prazo médio 
de recebimento das vendas com o prazo 
médio de pagamento dos fornecedores.5 
Esse estudo é interessante quando apli-
cado ao campo prático e se consegue pro-
jetar esse equilíbrio, tornando-se uma 
ação proativa da empresa.

2.  Da teoria à prática: simulação 
em diversos cenários

A aproximação entre os dois cam-
pos (teórico e prático) é demonstrada 
mediante um exemplo hipotético de 
uma empresa comercial (Futuro Bri-
lhante Ltda.) que tem a sua situação 
econômico-fi nanceira exposta no Balan-

ço Patrimonial (BP) e na Demonstração 
de Resultado do Exercício (DRE).

O planejamento realizado pela dire-
ção da empresa prevê uma ampliação de 
sua fatia no mercado e decide modifi car 
a sua política de compras e de vendas a 
fi m de equilibrar o seu nível de ativida-
des, uma vez que a manutenção do atual 
nível pode comprometer a sua continui-
dade, tamanho é o descompasso entre os 
ciclos operacional e fi nanceiro.

São apresentados os Demonstrativos 
Contábeis (BP e DRE) com a situa ção ini-
cial e a seguir as condições para projeção 
dos resultados com o objetivo de se con-
seguir o Nível de Atividade (NA) ideal, ou 
seja, menor ou igual a 1 (NA <= 1).

DEMONSTRATIVOS

ANO-BASE

BALANÇO   PATRIMONIAL

ATIVO PASSIVO

CIRCULANTE CIRCULANTE

Caixa................................. 16.400,00 Duplicatas a Pagar............. 5.000,00 

Dupl. a Receber................. 7.000,00 Contas a Pagar................... 15.000,00 

Merc. em Estoque............. 18.000,00 41.400,00 Salário a Pagar................... 3.000,00 

ATIVO PERMANENTE Encargos Soc. a Recolher... 400,00 

Imobilizado Tributos a Recolher............ 1.500,00 

Móveis e Utensílios............ 23.800,00 Provisão do IRPJ................ 780,00 

Veículos............................. 36.000,00 Provisão da CSLL............... 468,00 

(-) Dep. Acumulada........... (6.100,00) 53.700,00 Lucro Dist.a Empreg.a Pagar.... 375,00 

Dividendos a Pagar............ 1.352,00 27.875,00 

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Contas a Pagar................... 30.000,00 30.000,00 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social..................... 50.000,00 

(-) Capital a Integralizar...... (15.000,00)

Reserva Legal..................... 198,00 

Lucro (Prej.) Acum.p/Destinação 2.027,00 37.225,00 

ATIVO TOTAL 95.100,00 PASSIVO TOTAL 95.100,00 

4 Um aprofundamento desse tipo de análise pode ser conseguido com o estudo do capítulo 3: Análise e Dimensionamento dos Investimentos em Capital de Giro, 
do livro Administração do Capital de Giro, em Assaf Neto e Silva, ob. cit., 2002.

5 A fórmula para apuração do índice de atividade é: (PMRE + PMRV) / PMPC, sendo considerado ideal quando inferior a 1 (PMRE-Prazo Médio de Renovação de 
Estoques, PMRV-Prazo Médio de Recebimento de Vendas e PMPC-Prazo Médio de Pagamento de Compras). Análise detalhada pelo Prof. Dr. José Carlos Marion 
encontra-se em seu livro Contabilidade Empresarial, ob. cit., 9a ed. p. 467-470, publicado pela Editora Atlas, em 2002.
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2.1  Indicadores gerenciais 
para determinação 
do Nível de Atividade

Trata-se do primeiro exercício da 
empresa Futuro Brilhante Ltda. que 
apresentou um desastroso Nível de Ativi-
dade (NA), conforme apuração a seguir:

•  Prazo Médio de Recebimento de 
Vendas (PMRV)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE

RECEITA BRUTA................................................... 35.000,00 

(-) Deduções das Vendas.................................... (1.500,00)

(ICMS, PIS, COFINS, ISS, etc.)........................... 1.500,00 

RECEITA LÍQUIDA............................................... 33.500,00 

(-) Custos das Vendas......................................... (12.000,00)

LUCRO BRUTO.................................................... 21.500,00 

(-) Despesas Operacionais.................................. (18.100,00)

Administrativas................................................. 17.800,00 

Resultado Financeiro........................................ 300,00 

Despesas Financeiras........................................ 800,00 

(-) Receitas Financeiras...................................... (500,00)

LUCRO OPERACIONAL....................................... 3.400,00 

(+) Receitas não-operacionais........................... 1.800,00 

LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR...................... 5.200,00 

(-) Provisão para o IRPJ...................................... (780,00)

(-) Provisão para a CSLL..................................... (468,00)

LUCRO (PREJUÍZO) DEPOIS DO IR.................... 3.952,00 

(-) Participação de Empregados.......................... (375,00)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO...................... 3.577,00 

* Obtém-se o total de compras a 
partir do CMV (custo das mercadorias 
vendidas): 

CMV = EI + CO – EF então: 
CO = CMV + EF – EI, logo tem-se 
CO = 12.000 + 18.000 – 0, portanto 
Compras (CO) = 30.000,00.

A análise fi nanceira é 
uma ferramenta muito 
difundida e usada com 

o objetivo de se conhecer 
a situação econômico-

-fi nanceira de um negócio.

PMRV =
360xDUPLICATAS_A_RECEBER.(VR.MÉDIO) *

VENDAS

PMRV = 
360xDRM

V
PMRV =

360x 7.000    0
2

35.000
36 dias

Dupl.a.Receber.Ínicio.Ano

2

Dupl.a.Receber.Fim.Ano

   PMRV =

* Duplicatas_a_Receber (vr.médio) =

•  Prazo Médio Pagamento de Com-
pras (PMPC)

PMPC =
360 xDUPLICATAS_A _PAGAR(vr.médio)

COMPRAS*

PMPC =
360x 5.000    0

2

30.000
PMPC = 30 dias
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•  Prazo Médio de Renovação de Esto-
ques (PMRE)

  Planejamento para ajuste 
do Nível de Atividade (NA)

A diretoria da empresa fora alertada 
pelo contador após simulação e análise 
de dois cenários projetados, tendo sido 
sugeridas as seguintes medidas, objeti-
vando o equilíbrio fi nanceiro e o Nível 
de Atividade ideal (NA <= 1):

•  incentivo às vendas à vista (redução 
do nível de estoques);

•  redução do prazo de vendas a prazo;
•  redução da inadimplência;
•  aumento do prazo médio de paga-

mentos das compras (negociação com 
fornecedores), dentre outras ações.

As medidas relacionadas acima fo-
ram levadas à diretoria após ampla dis-
cussão e análise técnica sobre a viabilida-
de de implementação, tendo em vista a 
perda de competitividade da empresa, a 
baixa rotatividade dos estoques e a pou-
ca capacidade de investimentos.

Para o primeiro cenário foram consi-
derados os seguintes prazos médios: PMRV 
de 10 dias, PMRE de 40 dias e o PMPC de 

50 dias, com uma política de compra de no 
máximo 40% à vista e 60% a prazo e in-
centivo às vendas à vista. As obrigações com 
fornecedores também foram negociadas e o 
prazo médio passou de 30 para 50 dias.

Com as informações acima, proje-
ta-se o Custo das Mercadorias Vendidas 
(CMV) e a partir dele obtém-se o valor 
das Compras e o valor das vendas é cal-
culado com base na margem bruta e no 
coefi ciente calculado em relação a essa 
margem, como demonstrado a seguir:

•  Projeção do CMV

O giro do estoque é obtido e con-
fi rmado com a fórmula abaixo:

O prazo médio demonstra um des-
compasso entre o ciclo fi nanceiro e o ciclo 
operacional, em que o primeiro demora 
em média 306 dias entre a aquisição de 
bens para estoque e o recebimento por sua 
venda enquanto o segundo se realiza em 
30 dias, ou seja, é o tempo médio para pa-
gamento das compras, portanto, o Nível 
de Atividade (NA) está elevadíssimo, indi-
cando perigo para a continuidade da em-
presa, uma vez que o tempo de realização 
dos ativos operacionais é 10,2 vezes maior 
que o tempo necessário ao cumprimento 
das obrigações advindas dessas operações.

NA =
PMRV    PMRE

PMPC
NA =

36    270

30
NA =10,20

PMRE =
360xEM

CMV

360xEM

PMRE

360x9.000

40

3.240.000

40
81.000,00

CMV = CMV =

CMV = CMV =

GE =
CMV

EM
GE =

81.000

9.000
GE =9

PMRE =
360xESTOQUES_MÉDIOS

CUSTO_DAS_VENDAS

PMRE =
360x 18.000    0

2

12.000
PMRE = 270 dias

O Nível de Atividade (NA) 
associado à Necessidade 

de Investimentos em 
Capital de Giro (NIG) 
possibilita segurança e 
fl exibilidade às decisões 

a serem tomadas.
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•  Cálculo do valor das compras
Fórmula básica para apuração do 

CMV: CMV = EI + CO - EF 

CO = CMV + EF - EI Então: 
CO = 81.000,00 + 18.000,00 – 0,00,
portanto 
CO = 99.000,00 nas condições 

de 40% (R$ 39.600,00) à vista e 60% 
(R$ 59.400,00) a prazo.

Como a meta estabelecida para com-
pras a prazo é de R$ 59.400,00 e o giro 
continua sendo de 7,2 vezes, observa-se a 
elevação do valor médio das Duplicatas 
a Pagar (Fornecedores) de R$ 2.500,00 
para R$ 8.250,00 com essa nova política, 
indicando uma maior participação dos 
recursos de terceiros no fi nanciamento 
das Necessidades de Investimentos em 
Capital de Giro (NIG): 

Giro_Compras = 
EF

DPM
DPM =

EF

GC
DPM =

18.000

7,2
DPM = 2.500,00

Giro_Compras =
EF

DPM
DPM =

EF

GC
DPM =

59.400

7,2
DPM = 8.250,00

MBs / CMV =
21.500     1.500

12.000
MBs / CMV = 191,67%

MBs / CMV = 1,9167     1 =  2,92

Obtém-se o valor total das vendas 
a partir do CMV e com a determinação 
do valor médio das Duplicatas a Rece-
ber fi ca estabelecido o valor máximo das 
vendas a prazo que contribuirá para o 
alcance do NA ideal.

Então, tem-se 
VT = CMV x MB, logo: 
VT = 81.000 x 2,92 = 236.520,00 

como projeção do total de vendas e o va-
lor médio a receber, haja vista o giro das 
vendas no período ser de 36 vezes: 

Giro_Vendas =
VT

DRM
DRM =

VT

GV
DRM =

236.520

36
DRM = 6.562,50

•  Cálculo do coefi ciente de vendas
O equilíbrio fi nanceiro 

é o grande desafi o 
de todo e qualquer 

empreendedor, 
haja vista a necessária 
compatibilização entre 
os ciclos operacional, 

fi nanceiro e econômico, 
cuja situação 

não é alcançada 
pelos indicadores 

normalmente usados 
na análise fi nanceira.
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O Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração do Re-
sultado do Exercício (DRE) demonstram que não foi possí-

vel alcançar o Nível de Atividade desejado, tendo em vista o 
volume de vendas a prazo:

DEMONSTRATIVOS

ANO PROJETADO (Exercício nº 1)

BALANÇO   PATRIMONIAL

ATIVO PASSIVO

CIRCULANTE CIRCULANTE

Caixa................................. 52.640,00 Duplicatas a Pagar............... 64.400,00 

Duplicatas a Receber......... 133.000,00 Contas a Pagar................... 15.000,00 

Tributos a Recuperar.......... 16.830,00 Salário a Pagar................... 3.000,00 

Mercadorias em Estoque 19.170,00 221.640,00 Encargos Sociais a Recolher...... 400,00 

ATIVO PERMANENTE Tributos a Recolher............ 39.069,60 

Imobilizado Provisão do IRPJ................ 13.503,06 

   Móveis e Utensílios......... 23.800,00 Provisão da CSLL............... 8.101,84 

   Veículos.......................... 36.000,00 Lucro Dist.a Empreg. a Pagar... 6.491,86 

   (-) Depr. Acumulada....... (6.100,00) 53.700,00 Dividendos a Pagar............ 23.405,30 173.371,66 

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Contas a Pagar................... 30.000,00 30.000,00 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social..................... 50.000,00 

(-) Capital a Integralizar...... (15.000,00)

Reserva Legal..................... 3.427,70 

Lucro (Prej.) Acum.p/Destin........ 33.540,64 71.968,34 

ATIVO TOTAL 275.340,00 PASSIVO TOTAL 275.340,00 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE

ANO PROJETADO (Exercício nº 1)

RECEITA BRUTA.................................................... 236.520,00 

 (-) Deduções das Vendas................................... (54.399,60)

    (ICMS, PIS, COFINS, ISS, etc.)....................... 54.399,60 

RECEITA LÍQUIDA................................................ 182.120,40 

 (-) Custos das Vendas........................................ (81.000,00)

LUCRO BRUTO.................................................... 101.120,40 

 (-) Despesas Operacionais................................. (18.100,00)

    Administrativas.............................................. 17.800,00 

    Resultado Financeiro..................................... 300,00 

    Despesas Financeiras..................................... 800,00 

    (-) Receitas Financeiras.................................. (500,00)

LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL.................... 83.020,40 

  (+) Receitas não-operacionais......................... 1.800,00 

LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR....................... 84.820,40 

  (-) Provisão para o IRPJ.................................... (12.723,06)

  (-) Provisão para a CSLL................................... (7.633,84)

LUCRO (PREJUÍZO) DEPOIS DO IR...................... 64.463,50 

  (-) Participação de Empregados........................ (6.116,86)

LUCRO (PREJ.) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO............ 58.346,65

O fl uxo de caixa demonstra 
a dinâmica fi nanceira de 
toda e qualquer entidade, 

daí a sua importância, 
estruturando-se de modo 

a evidenciar o fl uxo de 
recursos operacionais, 
o de fi nanciamentos 

e o de investimentos, cujo 
equilíbrio entre esses fl uxos 

depende da capacidade 
de geração de recursos.
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6 Um estudo mais detalhado sobre essa Necessidade de Investimentos em Capital de Giro (NIG) pode ser conseguido no capítulo 3, Análise e Dimensionamento 
dos Investimentos em Capital de Giro, em Assaf Neto e Silva, ob. cit., p. 61-84, 2002. 

2.2  Nível de Atividade 
e Necessidade 
de Investimento 
no Capital de Giro

O Nível de Atividade (NA) ense-
ja uma análise mais acurada da capa-
cidade operacional da empresa e daí a 
necessidade de se identifi car os Ativos 
Financeiros, Operacionais e Não-Cir-
culantes, a fi m de que seja apurada a 

Necessidade de Investimentos no Capi-
tal de Giro (NIG), o Saldo Disponível 
(SD), bem como a Necessidade de To-
tal de Financiamento (NTF) e, assim, 
identifi car a fonte de fi nanciamentos 
desses recursos:6

ANÁLISE E DIMENSIONAMENTO DO CAPITAL DE GIRO

Ano Projetado (Exercício 1)

ATIVO PASSIVO

Ativo Circulante Financeiro 52.640,00 Passivo Circulante Financeiro 51.502,06 

Ativo Circulante Operacional 169.000,00 Passivo Circulante Operacional 121.869,60 

Ativo Não-Circulante 53.700,00 Passivo Não-Circulante 101.968,34 

(Realizável Longo Prazo + Permanente) (Exigível Longo Prazo + Patrimônio Líquido)

TOTAL DO ATIVO 275.340,00 TOTAL DO PASSIVO 275.340,00 

NECESSIDADE DE INVESTIMENTOS EM CAPITAL DE GIRO (NIG)

Ano Projetado (Exercício 1)

Ativo Circulante Operacional 169.000,00 

(-) Passivo Circulante Operacional (121.869,60)

NIG 47.130,40 

NECESSIDADE TOTAL DE FINANCIAMENTOS (NTF)

Ativo Permanente 53.700,00 

(+) NIG 47.130,40 

NTF 100.830,40 

SALDO  DISPONÍVEL (SD)

Ativo Circulante Financeiro 52.640,00 

(-) Passivo Circulante Financeiro (51.502,06)

SD 1.137,94 

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)

Ativo Circulante 
(Financeiro + Operacional) 221.640,00 NIG 47.130,40 

(-) Passivo Circulante 
(Financeiro + Operacional) (173.371,66) SD 1.137,94 

CCL 48.268,34 CCL 48.268,34 

O nível de atividade 
tem como objeto 

de estudo o equilíbrio 
entre esses dois ciclos 

e que é obtido 
mediante a relação 

do prazo médio com 
a renovação dos 

estoques acrescido 
do prazo médio 
de recebimento 

das vendas com o prazo 
médio de pagamento 

dos fornecedores.
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Pode-se constatar a correta política de uso dos recursos 
visto que a fonte de fi nanciamento sufi ciente para atender a 
Necessidade Total de Financiamento (NTF) é não-circulante 
(Passivo Não-Circulante), embora não tenha sido capaz de 

tornar o NA <= 1, tendo em vista o descompasso entre os 
ciclos financeiro e operacional provocado pelo volume de 
vendas a prazo, gerando uma menor capacidade financeira, 
a seguir demonstrada:

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL EFETIVO (DIRETO):

Ano Projetado (Exercício 1)

Vendas Recebidas 110.520,00 

(-) Pagamentos a Fornecedores (35.770,00)

(-) Pagamentos de Despesas com Vendas (14.930,00)

(-) Pagamentos de Despesas Administrativas (14.800,00)

Fluxo de Caixa Operacional Efetivo 45.020,00 

LIMITE DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS: Efetiva

Fluxo de Caixa Efetivo Gerado pelos Ativos 45.020,00 

(-) Encargos fi nanceiros das dívidas (4.950,88)

(+) Redução do IR a pagar 1.188,21 

(-) Limite para pagamento das dívidas (41.257,33)

Saldo Final de Caixa Efetivo Gerado pelos Ativos 0,00 

Obs.: Encargos das dívidas em: 12,00%

Assim, a Necessidade de Investi-
mentos em Capital de Giro (NIG) a 
partir do ciclo fi nanceiro aponta para 
um período de 73 dias em que esses 
recursos necessários à manutenção do 

nível operacional da empresa devem 
ser supridos com recursos do Passivo 
Não-Circulante (Patrimônio Líquido 
+ Exigível a Longo Prazo), conforme 
demonstração a seguir: 

Ativos e Passivos Operacionais R$ Dias

Duplicatas a Receber (Clientes) 133.000,00 107 

Mercadorias em Estoque 36.000,00 120 

Ativo Circulante Operacional 169.000,00 227 

Duplicatas a Pagar (Fornecedores) 64.400,00 154 

Despesas Operacionais a Pagar 57.469,60 69 

Passivo Circulante Operacional 121.869,60 223 

Necessidade de Invest. em Giro (NIG) 47.130,40 4 

Ciclo Financeiro Líquido = 73 dias
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NECESSIDADE DE INVESTIMENTOS EM CAPITAL DE GIRO

(a partir do Ciclo Financeiro)

Ano Projetado (Exercício 1)

NIG= (PME + PMF + PMRE + PMRV) - (PMPC + PMPD) PME = Prazo Médio Estoque Matéria-Prima

PMF = Prazo Médio de Fabricação

PME= 0 dias PMRE = Prazo Médio de Renovação de Estoques

PMRV = Prazo Médio de Recebimento de Vendas

PMF= 0 dias PMPC = Prazo Médio de Pagamento de Compras

PMPD = Prazo Médio Pagto. Desp. Operacionais

PMRE= 120 dias

PMRV= 107 dias

PMPC= 154 dias

PMPD= 69 dias

NOVO NÍVEL DE ATIVIDADE (NA)= 1,47 

DEMONSTRATIVOS

ANO PROJETADO (Exercício nº 1 A)

BALANÇO   PATRIMONIAL

ATIVO PASSIVO

CIRCULANTE CIRCULANTE

Caixa................................. 172.077,50 Duplicatas a Pagar............... 64.400,00 

Duplicatas a Receber......... 13.562,50 Contas a Pagar................... 15.000,00 

Tributos a Recuperar.......... 16.830,00 Salário a Pagar................... 3.000,00 

Mercadorias em Estoque... 19.170,00 221.640,00 Encargos Sociais a Recolher...... 400,00

ATIVO PERMANENTE Tributos a Recolher............ 39.069,60 

Imobilizado Provisão do IRPJ................ 13.503,06 

   Móveis e Utensílios......... 23.800,00 Provisão da CSLL............... 8.101,84 

   Veículos.......................... 36.000,00 Lucro Dist.a Empreg. a Pagar... 6.491,86 

   (-)Depr. Acumulada........ (6.100,00) 53.700,00 Dividendos a Pagar............ 23.405,30 173.371,66 

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Contas a Pagar................... 30.000,00 30.000,00 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social..................... 50.000,00 

(-) Capital a Integralizar...... (15.000,00)

Reserva Legal..................... 3.427,70 

Lucro (Prej.) Acum.p/Destin........ 33.540,64 71.968,34 

ATIVO TOTAL 275.340,00 PASSIVO TOTAL 275.340,00 

No caso de se conseguir o volume de venda a prazo 
de acordo com o valor sugerido, obtém-se um novo Nível 
de Atividade (NA) inferior a 1, ou seja, cai de 1,47 para 

0,88 em decorrência da redução do ciclo financeiro, con-
forme demonstrativos contábeis (BP e DRE) e gerenciais 
demonstrados adiante:

154
PMPC

69
PMPD

PMRE
120

PME + PMF
0

PMRV
107

CICLO
FINANCEIRO

CICLO
OPERACIONAL
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE

RECEITA BRUTA.................................................... 236.520,00 

 (-) Deduções das Vendas................................... (54.399,60)

    (ICMS, PIS, COFINS, ISS, etc.)....................... 54.399,60 

RECEITA LÍQUIDA................................................ 182.120,40 

 (-) Custos das Vendas........................................ (81.000,00)

LUCRO BRUTO.................................................... 101.120,40 

 (-) Despesas Operacionais................................. (18.100,00)

    Administrativas.............................................. 17.800,00 

    Resultado Financeiro..................................... 300,00 

    Despesas Financeiras..................................... 800,00 

    (-) Receitas Financeiras.................................. (500,00)

LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL.................... 83.020,40 

  (+) Receitas não-operacionais......................... 1.800,00 

LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR....................... 84.820,40 

  (-) Provisão para o IRPJ.................................... (12.723,06)

  (-) Provisão para a CSLL................................... (7.633,84)

LUCRO (PREJUÍZO) DEPOIS DO IR...................... 64.463,50 

  (-) Participação de Empregados........................ (6.116,86)

LUCRO (PREJ.) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO............ 58.346,65 

O resultado do exercício não sofreu alteração como se pode 
constatar na DRE anterior. Houve uma mudança no perfi l das ven-
das que contribuiu para o equilíbrio fi nanceiro e aumento das dis-

ponibilidades que possibilitam boas aplicações, uma vez que não há 
necessidade de investimento no capital de giro da empresa, cuja situ-
ação pode ser analisada por meio dos relatórios gerenciais abaixo:

ANÁLISE E DIMENSIONAMENTO DO CAPITAL DE GIRO

ATIVO PASSIVO

Ativo Circulante Financeiro 172.077,50 Passivo Circulante Financeiro 51.502,06 

Ativo Circulante Operacional 49.562,50 Passivo Circulante Operacional 121.869,60 

Ativo Não-Circulante 53.700,00 Passivo Não-Circulante 101.968,34 

(Realizável Longo Prazo + Permanente) (Exigível Longo Prazo + Patrimônio Líquido)

TOTAL DO ATIVO 275.340,00 TOTAL DO PASSIVO 275.340,00 

O objeto de estudo da 
Contabilidade alcança 

todo o ente capaz 
de produzir riquezas 

independentemente do 
mundo em que se encontre, 

daí a importância da 
presença efetiva 
do profi ssional 

de Contabilidade 
no sentido de melhor 
orientar esses agentes.
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A estrutura de capital da empresa 
(origem e aplicação) demonstra uma boa 
capacidade fi nanceira, permitindo, inclu-
sive, uma ampliação dos negócios, se for 
o caso, ou a diversifi cação de investimen-
tos. Ao lado, encontra-se a demonstração 
dessa estrutura:

NECESSIDADE DE INVESTIMENTOS EM CAPITAL DE GIRO (NIG)

Ativo Circulante Operacional 49.562,50 

(-) Passivo Circulante Operacional (121.869,60)

NIG (72.307,10)

NECESSIDADE TOTAL DE FINANCIAMENTOS (NTF)

Ativo Permanente 53.700,00 

(+) NIG (72.307,10)

NTF (18.607,10)

SALDO  DISPONÍVEL (SD)

Ativo Circulante Financeiro 172.077,50 

(-) Passivo Circulante Financeiro (51.502,06)

SD 120.575,44 

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)

Ativo Circulante 
(Financeiro + Operacional) 221.640,00 NIG (72.307,10)

(-) Passivo Circulante 
(Financeiro + Operacional) (173.371,66) SD 120.575,44 

CCL 48.268,34 CCL 48.268,34 

2.3  Refl exo fi nanceiro 
resultante da mudança 
do perfi l de vendas

É interessante que se constate a 
capacidade de pagamento da empresa 
mediante o Fluxo de Caixa Operacio-
nal Efetivo (FCOE) com o aumento 
de 265,30% da primeira para a se-
gunda projeção. 

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL EFETIVO (DIRETO):

Vendas Recebidas 229.957,50 

(-) Pagamentos a Fornecedores (35.770,00)

(-) Pagamentos de Despesas com Vendas (14.930,00)

(-) Pagamentos de Despesas Administrativas (14.800,00)

Fluxo de Caixa Operacional Efetivo 164.457,50 

LIMITE DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS: Efetiva

Fluxo de Caixa Efetivo Gerado pelos Ativos 164.457,50 

(-) Encargos fi nanceiros das dívidas (18.085,50)

(-) Redução do IR a pagar 4.340,52 

(-) Limite para pagamento das dívidas (150.712,52)

Saldo Final de Caixa Efetivo Gerado pelos Ativos 0,00 

Obs.: Encargos das dívidas em: 12,00%
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NECESSIDADE DE INVESTIMENTOS EM CAPITAL DE GIRO

(a partir do Ciclo Financeiro)

Projeção 1 A

NIG = (PME + PMF + PMRE + PMRV) - (PMPC + PMPD) PME = Prazo Médio Estoque Matéria-Prima

PMF = Prazo Médio de Fabricação

PME= 0 dias PMRE = Prazo Médio de Renovação de Estoques

PMRV = Prazo Médio de Recebimento de Vendas

PMF= 0 dias PMPC = Prazo Médio de Pagamento de Compras

PMPD = Prazo Médio Pagto. Despesas Operacionais

PMRE= 120 dias

PMRV= 16 dias

PMPC= 154 dias

PMPD= 69 dias

NOVO NÍVEL DE ATIVIDADE (NA)= 0,88

154
PMPC

69
PMPD

PMRE
120

PME + PMF PMRV
16

CICLO
FINANCEIRO

CICLO
OPERACIONAL

0

Essa nova situação, se alcançada, 
proporciona um fi nanciamento opera-
cional com recursos de terceiros, tendo 
em vista que o Ciclo Financeiro Líqui-

do foi reduzido em 18 dias, indicando 
disponibilidade de recursos não usada 
na atividade operacional nesse período, 
como a seguir se demonstra:

Ativos e Passivos Operacionais R$ Dias

Duplicatas a Receber (Clientes) 13.562,50 16 

Mercadorias em Estoque 36.000,00 120 

Ativo Circulante Operacional 49.562,50 136 

Duplicatas a Pagar (Fornecedores) 64.400,00 154 

Despesas Operacionais a Pagar 57.469,60 69 

Passivo Circulante Operacional 121.869,60 223 

Necessidade de Invest.em Giro (NIG) (72.307,10) (87)

Ciclo Financeiro Líquido = (18) dias

A Contabilidade é confi rmada como 
uma das mais importantes aliadas 

àqueles agentes geradores de riquezas e os 
profi ssionais contábeis devem acompanhar 

a evolução dessa magnífi ca ciência.
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O volume de vendas à vista (97,23%) 
praticamente não pode ser alcançado e 
nesse caso a negociação de prazos com 
fornecedores é uma boa chance de se 
recuperar a capacidade de investimen-
tos da empresa. Ou seja, retorna-se 
à situação anterior (Projeção 1) e aí 
deve ser negociado um acréscimo de 
73 dias (Ciclo Financeiro Líquido) ao 
prazo médio de pagamento de compras 
(PMPC) que passa a ser de 227 dias 
(154 + 73), alcançando-se um novo 
Nível de Atividade (NA = 1).

O número de dias indicado no Ci-
clo Financeiro Líquido pode ser usado 
tanto em negociação com fornecedo-
res para alongamento do prazo médio 
de pagamento de compras (PMPC) 
quanto para redução do prazo médio 
de renovação de estoque (PMRE), caso 
seja possível a expansão das vendas.

Considerações fi nais

Partindo-se da relação entre os 
campos teórico e prático, pode-se cons-

tatar o estreito relacionamento entre 
eles e a possibilidade de aplicação das 
teorias em benefício do desenvolvimen-
to da humanidade.

Esse estudo relacional também 
pode ser aplicado à complexa atividade 
contábil e com isso oferecer a todos os 
seus usuários quaisquer informações que 
possam contribuir para a continuidade 
desses agentes geradores de riquezas.

O Nível de Atividade (NA) associado 
à Necessidade de Investimentos em Capital 
de Giro (NIG) possibilita segurança e fl exi-
bilidade às decisões a serem tomadas. Mes-
mo que se considere esse estudo apresen-
tado como teórico, pode-se verifi car a sua 
aplicabilidade no campo real dos negócios.

Então, a Contabilidade é confi r-
mada como uma das mais importantes 
aliadas àqueles agentes geradores de 
riquezas e os profi ssionais contábeis 
devem acompanhar a evolução dessa 
magnífi ca ciência e transferir os bene-
fícios advindos desse processo evoluti-
vo a todos os usuários carentes ou não 
dessas informações.



42  Revista do CRCRS

Decisões de Decisões de 
investimento no investimento no 
mercado fi nanceiromercado fi nanceiro
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Resumo

O artigo discorre sobre os aspectos mais 
relevantes que devem ser considerados pelos 
investidores quando decidem aplicar recursos 
no mercado fi nanceiro nacional. Para tanto, 
inicialmente comenta-se sobre a importância de 
analisar e projetar cenários com base nos principais 
indicadores econômicos rotineiramente divulga-
dos na imprensa especializada. Em seguida, são 
apre sentadas as modalidades de investimento mais 
disponibilizadas na atualidade pelas instituições 
fi nanceiras e evidenciadas as características res-
pectivas. Por último, sugere-se a observância de 
três possíveis cenários econômicos e os tipos de 
aplicação mais adequados. 

Palavras-chave

Mercado fi nanceiro, Investimento, Cenários 
Econômicos.

Abstract

The article discourses on the aspects more 
excellent than they must be considered by the 
investing ones when they decide to apply resources 
in the national fi nancial market. For in such a 
way, initially it is commented on the importance 
to analyze and to project scenes on the basis of 
the main economic pointers routinely divulged in 
the specialized press. After that, is commented 
the modalities of investment more in the present 
time for the institutions fi nancial and evidenced 
the respective characteristics are presented. 
Finally, it is suggested more observance of three 
possible economic scenes and the adjusted types 
of application to the same ones.

 Keywords

Financial market, Investment, Scenes economic.

R. CRCRS, Porto Alegre, n. 128, p. 42-61, abr. 2007.

Rodney Wernke
Contador, Doutor em Engenharia de Produção/UFSC.
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1. Introdução

As questões da Figura 1 não têm 
respostas que possam ser facilmente ob-
tidas. Essa difi culdade acontece porque 
os diversos tipos de investimentos pos-
suem certo grau de risco associado e, 
em geral, quanto maior a expectativa de 
retorno inerente, maior é o risco que o 
aplicador deve assumir.

Em razão disso, a alternativa que 
resta ao investidor é informar-se a res-
peito das modalidades de investimen-
tos disponíveis no mercado fi nanceiro. 
Com isso, terá melhores condições de 
optar por esta ou aquela aplicação, con-
siderando suas próprias necessidades 
em termos de prazos (investimentos de 
curto ou de longo prazo), do seu perfi l 
de investidor (conservador, moderado 
ou agressivo) ou do montante disponí-
vel para investir.

Por exemplo: para decidir entre 
aplicar em ações de determinada em-
presa ou em um fundo de ações, é 
imprescindível que o interessado leia 
a respeito da companhia que pretende 
tornar-se acionista, ou que conheça o 
regulamento do fundo no qual está co-
gitando investir. No caso do mercado 
acionário, não basta saber a valoriza-
ção das ações da empresa nas últimas 

semanas, mas principalmente vislum-
brar as perspectivas de valorização des-
sas para os próximos meses ou anos, 
além dos riscos do segmento em que 
a empresa atua. Por outro lado, ao op-
tar por um fundo de ações, antes de 
decidir é interessante saber, ao menos, 
as normas quanto aos valores mínimos 
de aplicação e resgate, ao prazo para 
creditar em conta o valor resgatado e, 
principalmente, a taxa de administra-
ção cobrada pela instituição fi nanceira 
naquele fundo de investimento. 

Além de ler a respeito, é conve-
niente que o aplicador (iniciante ou 
não) busque informações com especia-
listas ou gerentes de bancos de sua con-
fi ança. Após conhecer os prós e contras 
de cada alternativa é que o investidor 
deve tomar sua decisão por uma ou 
outra forma de aplicação de recursos. 
Porém, nem todos os profi ssionais que 
atuam na área fi nanceira (gerentes, 
contadores, controllers, etc.) têm co-
nhecimentos adequados a respeito dos 
aspectos que devem ser norteadores da 
escolha dos investimentos no mercado 
fi nanceiro, nem dos fatores a analisar 
na conjuntura econômica.

Nesta direção, este artigo tem o ob-
jetivo de propiciar o conhecimento das 
características mais importantes das mo-

dalidades de investimento disponíveis 
no mercado fi nanceiro. Para tanto, ini-
cialmente são evidenciados conceitos re-
lacionados à conjuntura econômica que 
devem ser monitorados porque infl uen-
ciam na evolução do mercado fi nanceiro 
e, principalmente, por afetarem (direta 
ou indiretamente) a gestão fi nanceira 
das empresas. Em seguida, são elenca-
das as principais possibilidades de apli-
cação do capital disponível, explicando 
as peculiaridades a elas associadas e os 
conceitos relacionados. Por último, evi-
dencia-se a importância de diversifi car e 
são indicados os tipos de aplicação mais 
adequados a três cenários econômicos. 

2.  Por que analisar 
a evolução dos indicadores 
econômicos?

Além de conhecer as técnicas e 
métodos que são aplicáveis à gestão fi -
nanceira, os responsáveis por essa área 
devem acompanhar a evolução dos in-
dicadores econômicos mais relevantes 
ou daqueles índices mais estreitamente 
relacionados com a atividade da empre-
sa que gerenciam ou assessoram. Isso é 
importante porque parâmetros como 
PIB (Produto Interno Bruto), risco-país, 
balança comercial, índices de infl ação, 
taxa de câmbio, dentre outros, sinalizam 
acerca de como poderão ser os cenários 
econômicos com os quais a companhia 
deverá lidar futuramente.

 Ao identifi car esses possíveis cenários 
econômicos, os gestores fi nanceiros devem 
dar atenção especial aos fatores que pos-
sam afetar o desempenho da organização 
que dirigem. Por exemplo: se uma empre-
sa compra e vende mercadorias em moeda 
nacional e não sofre com a concorrência de 
produtos importados, não há razões para 
preocupar-se com as expectativas quanto à 
taxa de câmbio. Entretanto, se a empresa é 
exportadora ou importadora, essa projeção 
torna-se extremamente interessante.

Figura 1 - Dúvidas comuns dos investidores.

Qual aplicação fi nanceira proporciona 

o maior retorno do capital investido?

Quais riscos estão associados 
a essa aplicação?
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A simulação de cenários econômicos 
futuros pode ser realizada pelos admi-
nistradores da própria entidade ou por 
empresas especializadas nessa atividade. 
Essas empresas, porém, exigem uma re-
muneração mensal e, em troca, facultam 
acesso aos seus sites nos quais estão dis-
ponibilizados cenários detalhados, atuali-
zados periodicamente e com previsões de 
tendências para este e para os próximos 
anos. Contudo, não dispondo de recur-
sos sufi cientes para terceirizar a elabora-
ção de cenários, resta aos administradores 
fi nanceiros a alternativa de monitorar os 
indicadores econômicos relevantes. 

Para tanto, as próximas seções comen-
tam os aspectos seus mais importantes.

2.1 Produto Interno Bruto (PIB)

O Produto Interno Bruto (PIB), 
segundo o Instituto Brasileiro de Geo-
grafi a e Estatística (IBGE), representa o 
total de bens e serviços produzidos pelas 
unidades produtoras residentes no país 
em um determinado período. Portanto, 
equivale à soma dos valores adiciona-
dos pelos diversos setores, acrescida dos 

impostos, líquidos de subsídios, sobre 
produtos não incluídos na valoração da 
produção. Ainda, o PIB pode ser concei-
tuado como a soma dos consumos fi nais 
de bens e serviços valorados a preço de 
mercado sendo, também, igual à soma 
das rendas primárias.

Ou seja, o PIB pode ser expresso 
por três ângulos:

a)  produção: o PIB é igual ao valor 
da produção menos o consumo 
intermediário, mais os impostos, 
líquidos de subsídios, sobre pro-
dutos não incluídos no valor da 
produção;

b)  demanda: o PIB é igual à despesa 
de consumo fi nal, mais a formação 
bruta de capital fi xo, mais a varia-
ção de estoques, mais as exporta-
ções de bens e serviços, menos as 
importações de bens e serviços; e

c)  renda: o PIB é igual à remuneração 
dos empregados mais o total dos 
impostos, líquidos de subsídios, so-
bre a produção e a importação, mais 
o rendimento misto bruto, mais o 
excedente operacional bruto. 

A apuração do PIB do Brasil é de 
responsabilidade do IBGE, que também 
pode informar o crescimento do PIB se-
torial (por exemplo: indústria, agropecuá-
ria, serviços e respectivas subdivisões). 
Ainda, é possível identifi car a evolução 
desse indicador sob a ótica da despesa 
(envolvendo o consumo das famílias, o 
consumo do governo, a formação bruta 
de capital fi xo, as exportações e importa-
ções) e por períodos menores que um ano 
(que é a forma geralmente mais conheci-
da), dentre outros desdobramentos. 

Assim, o governo, as entidades de clas-
se e as empresas de determinados segmen-
tos podem usar o PIB como um referen-
cial para: (i) adequar ou direcionar ações 
futuras no sentido de otimizar resultados; 
(ii) comparar o desempenho em relação 
a outros períodos, aos concorrentes ou a 
outros países; (iii) e, principalmente no 
âmbito empresarial, projetar a demanda 
dos produtos ou serviços (orçamento de 
vendas) que tenham algum vínculo com a 
evolução histórica deste indicador.

A Figura 2 mostra o desempenho 
do PIB nacional no período 1995/2006, 
segundo o IBGE.

Figura 2 - Evolução do PIB brasileiro entre 1995 e 2006.

Evolução do PIB brasileiro entre 1995 e 2006
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2.2 Taxa Selic1

A Taxa Selic é considerada a taxa bá-
sica de juros da economia brasileira, sendo 
estabelecida em reuniões periódicas pelo 
Comitê de Política Monetária (Copom) do 
Banco Central do Brasil. O Copom tem 
como objetivos2 principais implementar a 
política monetária, defi nir a meta da Taxa 
Selic e analisar o Relatório de Infl ação.

Conforme defi nição do Banco Central, 

“a taxa Selic se origina de taxas de 
juros efetivamente observadas no merca-
do. As taxas de juros relativas às opera-
ções em questão refl etem, basicamente, 
as condições instantâneas de liquidez no 
mercado monetário (oferta versus deman-
da de recursos). Estas taxas de juros não 

sofrem infl uência do risco do tomador de 
recursos fi nanceiros nas operações compro-
missadas, uma vez que o lastro oferecido é 
homogêneo. Como todas as taxas de juros 
nominais, por outro lado, a taxa Selic pode 
ser decomposta ex post,3 em duas parcelas: 
taxa de juros reais e taxa de infl ação no 
período considerado. A taxa Selic, acumu-
lada para determinados períodos de tempo, 
correlaciona-se positivamente com a taxa 
de infl ação apurada ex post”.

A Figura 3 evidencia a trajetória da 
Taxa Selic no período compreendido en-
tre outubro de 2002 e março de 2007, 
segundo o Banco Central do Brasil.

A Taxa Selic é um importante in-
dicador econômico especialmente por 
dois motivos:

1)  Serve como ponto de partida para 
defi nição das taxas de juros: o 
governo federal necessita fi nanciar 
suas dívidas e recorre ao mercado 
fi nanceiro para obter os recursos 
que precisa. Já que o volume de re-
cursos disponíveis no mercado do 
país não é alto, o governo se obri-
ga a pagar taxas mais elevadas para 
captá-los. Com isso, essa taxa básica 
acaba norteando o quanto empre-
sas e pessoas físicas terão que pagar 
para “comprar” dinheiro dos bancos. 
Ou seja, o banqueiro pode escolher 
entre “vender” dinheiro ao governo 
por “x”, ou ao setor privado por taxa 
mais alta (em função do risco maior 
associado a este último). Assim, a 
Taxa Selic infl uencia praticamente 

Figura 3 - Evolução da Taxa Selic no período de outubro de 2002 a março de 2007.

1 Selic é a sigla que representa o “Sistema Especial de Liquidação e Custódia”, que é um sistema computadorizado gerenciado pelo Banco Central do Brasil. Nele são efetuados 
o registro de títulos e depósitos interfi nanceiros (em contas abertas em nome de seus participantes) e o processamento de operações de movimentação, resgates, ofertas públicas 
e respectivas liquidações fi nanceiras.

2 Conforme Regulamento anexo à Circular 3.297, do Banco Central do Brasil, de 31 de outubro de 2005.

3 Ex post: juro resultante do cálculo sobre a infl ação passada.

Evolução da Taxa Selic no período de outubro de 2002 a março de 2007
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todas as taxas de juros da economia: 
desde as operações entre bancos até 
os empréstimos para empresas e par-
ticulares, pois todas as taxas cobradas 
tendem a considerar a Selic como a 
remuneração mínima a ser exigida 
para concessão de crédito.

2)  É um instrumento utilizado pelo 
Banco Central no controle da 
infl ação do país: a partir da ado-
ção da sistemática de “metas para 
a infl ação” em 1999, as decisões 
do Copom passaram a ter como 
objetivo cumprir as metas de infl a-
ção defi nidas pelo Conselho Mo-
netário Nacional (CMN). Assim, 
quando deseja conter o avanço 
da infl ação, o Copom eleva a taxa 
básica juros. Com isso, o crédito 
oferecido pelos bancos às empresas 
e pessoas físicas se torna mais caro, 
implicando menor procura por 
fi nanciamentos, desaquecendo as 
vendas e, por conseqüência, tende 
a diminuir a infl ação no país.

2.3 Índices de infl ação

Infl ação pode ser conceituada como 
a evolução do nível geral de preços, po-
dendo ser mensurada a partir de preços 
praticados entre comerciantes (chama-
do, então, de índice de preços de ataca-
do) ou considerando preços pagos por 
consumidores fi nais (os índices de infl a-
ção mais comuns).

Há várias instituições que periodica-
mente mensuram e divulgam índices in-
fl acionários no Brasil, sendo que as mais 
conhecidas são as destacadas na Figura 4.

Em relação aos indicadores de infl a-
ção, os principais índices brasileiros têm 
as seguintes características: 

a)  INPC – Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor: este índice é 
mensurado pelo IBGE. A popula-
ção-objetivo do INPC abrange as 

famílias com rendimentos men-
sais compreendidos entre 1 (um) 
e 8 (oito) salários mínimos, cujo 
chefe é assalariado em sua ocupa-
ção principal e residente nas áreas 
urbanas das regiões metropolita-
nas envolvidas (Belém, Fortaleza, 
Recife, Salvador, Belo Horizonte, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Curi-
tiba e Porto Alegre, Brasília e o 
município de Goiânia). O índice 
nacional é apurado a partir dos 
índices regionais, estabelecendo-se 
uma média aritmética ponderada 
pela população urbana das regiões 
abrangidas. O período de coleta de 
dados é de 1o a 30 de cada mês.

b)  IPCA – Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo: também apura-
do pelo IBGE, o IPCA abrange 
famílias com rendimentos mensais 
compreendidos entre 1 (um) e 40 
(quarenta) salários mínimos, qual-
quer que seja a fonte de rendimen-
tos, e residentes nas áreas urbanas 
das regiões enfocadas (as mesmas 
consideradas no INPC). O índice 
nacional é apurado a partir dos ín-
dices regionais, estabelecendo-se 
uma média aritmética ponderada 
pelo rendimento total urbano das 
regiões abrangidas. Do dia 1o ao 
dia 30 de cada mês é que são coli-
gidos os dados deste índice. Abran-
ge itens dos grupos “alimentação e 
bebidas”, “habitação”, “artigos de 
residência”, “vestuário”, “transpor-

tes”, “saúde e cuidados pessoais”, 
“despesas pessoais”, “educação” e 
“comunicação”, com pesos distin-
tos no valor fi nal do IPCA. Nos 
últimos anos tem sido considerado 
o índice ofi cial de preços do Brasil, 
servindo para acompanhamento 
dos objetivos estabelecidos pelo 
Banco Central em termos de me-
tas infl acionárias.

c)  IGP-DI – Índice Geral de Pre-
ços Disponibilidade Interna: este 
índice é medido pela FGV. É uma 
pesquisa de preços no atacado (me-
diante o Índice de Preços por Ataca-
do – IPA), no varejo (pelo Índice de 
Preços ao Consumidor – IPC) e na 
construção civil (por intermédio do 
Índice Nacional de Custo da Cons-
trução – INCC). Para estabelecer 
o IGP-DI é calculada uma média 
ponderada envolvendo o IPA (com 
peso de 60%), IPC (com peso de 
30%) e INCC (com peso de 10%), 
considerando os dados coletados no 
período que compreende do dia 1o 
ao dia 30 do mês de referência.

d)  IPA – Índice de Preços por Ataca-
do: é calculado pela FGV e mede 
o ritmo evolutivo de preços em ní-
vel de comercialização atacadista. 
A pesquisa dos preços ocorre nas 
20 principais regiões produtoras 
do país, abrangendo mais de 450 
produtos e serviços. 

e)  IPC – Índice de Preços ao Con-
sumidor: mensurado pela FGV, 

Figura 4 - Instituições que divulgam índices infl acionários do Brasil.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (www.ibge.org.br)

FGV - Fundação Getúlio Vargas (www.fgv.br)

FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (www.fi pe.org.br)

DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (www.dieese.org.br)
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avalia o poder de compra do con-
sumidor. Abrange as variações de 
preços de um conjunto de mais de 
400 tipos de bens e serviços consu-
midos por famílias com rendimen-
to de 1 a 33 salários mínimos, em 
12 capitais brasileiras.

f )  INCC – Índice Nacional de Cus-
to da Construção: de responsabi-
lidade da FGV, mede a evolução 
de custos de construções habita-
cionais. Realizada em 12 capitais 
brasileiras, a amostra de dados 
abrange mais de 60 itens, cujos 
preços são levantados em ataca-
distas, grandes varejistas, cons-
trutoras e sindicatos.

g)  IGP-M – Índice Geral de Preços 
do Mercado: também apurado 
pela FGV, tem a mesma composi-
ção que o IGP-DI, apenas se dis-
tinguindo quanto ao período de 
pesquisa, que vai do dia 21 do mês 
anterior ao dia 20 do mês de refe-

rência. Situação semelhante ocorre 
com o IGP-10, sendo que a dife-
rença em relação aos outros IGPs 
consiste que a coleta de dados 
ocorre do dia 11 do mês anterior 
até o dia 10 do mês de referência.

h)  IPC – Índice de Preços ao Con-
sumidor: calculado pela FIPE, 
este índice abrange itens consu-
midos por famílias residentes no 
município de São Paulo (SP), 
que tenham renda mensal entre 
2 (dois) e 6 (seis) salários míni-
mos. A coleta de dados se estende 
pelos dias 1o a 30 de cada mês.

i)  ICV – Índice de Custo de Vida: 
o DIEESE é responsável por este 
indicador, que monitora a evolu-
ção mensal dos produtos e servi-
ços consumidos por famílias pau-
listanas com renda de 1 (um) a 
30 (trinta) salários mínimos. O pe-
ríodo de coleta dos dados vai do dia 
1o ao dia 30 do mês de referência.

Alguns desses indicadores tam-
bém são apurados mais vezes durante 
o mês, mostrando, por exemplo, a in-
fl ação até a primeira quinzena ou até o 
dia 10 de cada mês. Nesses casos, são 
chamados de “prévia do índice”, ser-
vindo para estimar o desempenho do 
indicador até o fi nal do período. 

2.3.1 Outros índices de infl ação

Além dos indicadores de infl ação 
listados na seção anterior, existem vá-
rios outros que são apurados periodica-
mente pelas instituições citadas, além 
de outras entidades que também men-
suram seus próprios índices. 

Por exemplo: se uma empresa atua 
em um ramo de negócio qualquer (como 
alimentação, vestuário, transporte, cons-
trução civil, varejo e outros), pode ser 
que algum dos institutos mencionados 
tenha um índice de infl ação específi co 

para essa área de atuação. Da mesma for-
ma, é possível obter índices de infl ação 
para determinado tipo de público, como 
é o caso da “Infl ação da Terceira Idade” 
apurada pela Fundação Getúlio Vargas.

Em razão dessas várias possibilida-
des, é interessante consultar os sites men-
cionados na seção anterior e conhecer 
outros detalhes a respeito. Cabe apro-
veitar o acesso também para verifi car a 
evolução dos índices mencionados nos 
últimos meses ou anos, pois esses insti-
tutos disponibilizam a série histórica dos 
indicadores em suas home pages.

2.4 Risco-país

O conceito “risco-país” geralmente 
é empregado no mesmo sentido de “ris-
co soberano”. O risco soberano, segun-
do Paxson e Wood (2001), diz respeito 
à possibilidade de que as políticas adota-
das pelo governo de um país possam afe-
tar a capacidade dessa nação de honrar 
sua dívida externa (aplicando-se, tam-
bém, às empresas estatais ou privadas ali 
situadas). Nesta direção, o uso de uma 
escala que mensure o risco-país permite 
que os investidores avaliem a capacida-
de de um país cumprir com suas obri-
gações e, fundamentados nesta análise, 
decidam se compensa correr o risco de 
comprar os títulos daquele país.

É interessante salientar que a ava-
liação do risco-país considera, em espe-
cial, dois aspectos:

A respeito do Brasil, 
o indicador de 
risco-país mais 

conhecido é divulgado 
pelo banco norte-

-americano JP Morgan.
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a)  Risco de honrar compromissos: 
a determinação do risco em longo 
prazo é realizada por agências de ra-
ting.4 Essas empresas publicam mi-
nuciosos relatórios periódicos basea-
dos nos fundamentos da economia 
do país ou da situação fi nanceira 
de uma empresa, para medir o ris-
co destes honrarem as suas dívidas 
junto aos credores. Nesses relatórios 
as agências de classifi cação de riscos 
atribuem um conceito de avaliação 
ao país (ou empresa), geralmente 
expresso em um código alfabéti-
co ou alfanumérico (como “BB1”, 
“AA+”, etc.). Com isso, um país que 
tem conceito “AA+” é considerado 
pelos possíveis investidores como 
possuidor de maior capacidade 
de honrar seus compromissos que 
aqueles que têm nota “BB1”, por 
exemplo. Logo, os países com me-
lhores classifi cações de risco podem 

captar recursos externos a taxas de 
juros menores.

b)  Risco de negociação: a avaliação 
do risco no curto prazo leva em 
conta atividades de um mercado 
secundário de títulos governamen-
tais de algumas dezenas de países 
emergentes (como Brasil, Rússia, 
México, e outros).

A respeito do Brasil, o indicador de 
risco-país mais conhecido é divulgado 
pelo banco norte-americano JP Morgan 
(denominado “Embi+”), sendo elabora-
do a partir de negócios realizados com 
uma cesta composta por determinados 
títulos. Esse índice refl ete, então, o risco 
desses títulos, mas não abrange toda a 
dívida pública brasileira.

A Figura 5 mostra a evolução do 
risco atribuído ao Brasil no período de 
27-09-02 à 22-02-2007, segundo o ín-
dice “Embi+” do banco JP Morgan.

O parâmetro de comparação utiliza a 
taxa de juros dos Bônus do Tesouro Nor-
te-americano, que são títulos considera-
dos de risco nulo. Assim, a taxa é estipu-
lada em “pontos”, que representam 0,01 
ponto percentual de prêmio acima dos 
títulos norte-americanos. Por exemplo: 
em 01-03-2006 o “Risco Brasil” atingiu 
215 pontos. Esse patamar signifi ca que 
os papéis brasileiros apresentavam risco 
estimado de 2,15% em relação aos títulos 
dos Estados Unidos naquela data.

2.5 Balança comercial

A balança comercial registra o re-
sultado das negociações de bens entre 
um país e o resto do mundo (exporta-
ções e importações) em um determina-
do período. Caso o valor das exporta-
ções supere o das importações, diz-se 
que a balança comercial apresentou um 
superávit comercial (saldo positivo). 

Figura 5 - Risco Brasil.

4 As agências de rating são empresas que efetuam a avaliação e a classifi cação de riscos, que orientam investidores quanto à qualidade dos títulos emitidos por um país 
(ou empresa). Essas classifi cações impactam no mercado fi nanceiro, mas não há fi scalização dessas agências por parte do Banco Central do Brasil.

Risco Brasil – Índice EMBI+/JP Morgan - Período: 27-09-2006 a 22-02-2007
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Por outro lado, ocorrendo importações 
superiores às exportações, o saldo nega-
tivo é chamado de défi cit comercial.

A Figura 6 apresenta o desempe-
nho da balança comercial brasileira no 
período compreendido entre os anos 
de 1996 e 2006, segundo o Banco 
Central do Brasil.

Conforme evidenciado no gráfi co, o 
superávit comercial brasileiro aumentou 
substancialmente nos últimos anos da 
série histórica enfocada. Esses saldos po-
sitivos são benéfi cos para o país, uma vez 
que representam o ingresso de recursos 
(dólares, por exemplo) provenientes de 
outros países, fortalecendo a economia 
nacional e afetando, inclusive, as taxas 
de câmbio no Brasil.

2.6 Taxa de câmbio

A expressão “Taxa de Câmbio” 
designa as operações em que ocorre a 
troca (câmbio) da moeda do país por 
alguma moeda estrangeira ou vice-versa. 

Por exemplo: um turista brasileiro que 
pretende viajar à Europa pode trocar 
uma quantia de moeda nacional (R$) 
por euros (€$) em uma casa de câm-
bio. Com isso, o montante em moeda 
estrangeira que levará na viagem terá 
ampla aceitação em qualquer estabeleci-
mento comercial europeu. No retorno, 
caso mantenha algum saldo em moeda 
estrangeira, pode trocá-las por reais (R$) 
novamente no Brasil.

No exemplo citado, quando adqui-
rir euros (€$) no Brasil o turista estará 
pagando um valor relativo à “cotação 
de venda” da moeda pelo banco ou ins-
tituição credenciada (de, por exemplo, 
R$ 3,00). Porém, na hora de trocar o sal-
do da viagem pela moeda nacional, pro-
vavelmente será utilizado um valor menor 
para converter euros (€$) por reais (R$), 
conhecido como “cotação de compra” da 
moeda, pelo operador de câmbio (supon-
do, por exemplo, R$ 2,80). A diferença 
de R$ 0,20 é o lucro que a casa de câm-
bio ou banco tem na atividade (também 

conhecido como spread, ou diferença 
de preços de compra e de venda). Quan-
to maior for o spread, maior a lucrativi-
dade da instituição que atua com câm-
bio nessas operações.

As taxas de câmbio mais conhecidas 
no Brasil, atualmente, são as apresenta-
das na Figura 7, adiante.

Nos últimos anos o Brasil adotou a 
“Política de Câmbio Flutuante”, na qual 
a cotação da moeda local oscila conforme 
a oferta e a procura de moeda conversí-
vel (geralmente o dólar norte-america-
no). Nesse contexto, variações cambiais 
podem ocorrer por fatores relacionados 
aos fundamentos da economia brasi-
leira (maior solidez implica em oferta 
de mais dólares no país, por exemplo), 
à situação política do país (instabili-
dade política costuma gerar redução 
da oferta de dólares) e à conjuntura 
internacional, dentre outros. Assim, 
quanto mais dólares estiverem sendo 
ofertados no mercado, menor será a 
cotação dessa moeda (e vice-versa).

Figura 6 - Saldos da Balança Comercial do Brasil (1995 a 2006).

Saldos da Balança Comercial Brasileira (em US$ Milhões)
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2.7  Projeções ou 
perspectivas para os 
indicadores econômicos

Além do acompanhamento da evo-
lução dos principais indicadores eco-
nômicos, é pertinente que os gestores 
fi nanceiros estejam atentos às prováveis 
tendências desses números. Para tanto, é 
recomendável a leitura periódica de:

a)  seções de economia, fi nanças e po-
lítica dos principais jornais e revis-
tas brasileiras;

b)  revistas e jornais especifi camente 
voltados à seara econômica ou a 
assuntos fi nanceiros;

c)  atas do Copom (Comitê de Polí-
tica Monetária), que comentam 
os cenários atuais e as perspectivas 
para os próximos meses da taxa de 
juros e crescimento do PIB, dentre 
outros aspectos importantes;

d)  “Relatório de Infl ação” que, divul-
gado trimestralmente pelo Banco 
Central, faz uma análise da evolu-

ção infl acionária e possíveis ten-
dências para os próximos meses;

e)  “Relatório de Mercado” (também 
conhecido como “Boletim Focus”), 
publicado às segundas-feiras pelo 
Banco Central, traz os resultados 
de uma pesquisa realizada semanal-
mente com diversas instituições atu-
antes no mercado fi nanceiro, acerca 
das expectativas dos gestores destas 
sobre a evolução de vários indica-
dores relevantes. Abrange projeções 
para os próximos meses e o ano se-
guinte de indicadores como IPCA, 
IGP-DI, IGP-M, IPC-Fipe, taxa de 
câmbio (média do ano e valor ao 
fi nal do ano), Selic (média do ano 
e valor no fi m do período), cresci-
mento do PIB, saldo da balança 
comercial, investimento estrangeiro 
direto, crescimento da produção in-
dustrial, dentre outros;

f ) “Relatório Anual” do Banco Cen-
tral do Brasil que é publicado no 
primeiro semestre de cada ano. 
Analisa detalhadamente a evolução, 

no ano anterior, de tópicos rela-
cionados a: (i) economia brasileira 
e internacional, (ii) moeda e cré-
dito, (iii) mercado fi nanceiro e de 
capitais, (iv) fi nanças públicas, (v) 
relações econômico-fi nanceiras do 
país com o exterior e (vi) políticas 
econômicas implementadas;

g)  artigos ou entrevistas com opinião 
de investidores, consultores e espe-
cialistas costumeiramente publica-
dos na imprensa.

Com o hábito de informar-se por 
meio desses instrumentos, o gestor fi -
nanceiro poderá vislumbrar possíveis ca-
minhos que deve seguir (ou evitar), em 
razão da provável evolução da conjun-
tura econômica brasileira nos próximos 
anos ou meses. Por exemplo: nos anos de 
2003 a 2006, o Brasil teve aumentos ex-
pressivos nos saldos da Balança Comer-
cial em relação aos anos anteriores. Pelo 
ingresso de divisas oriundas do acentu-
ado acréscimo das exportações, houve 
oferta maior de dólares no país. Esse 
foi um dos principais fatores que con-
tribuíram para que a cotação do dólar 
fosse reduzida de quase R$ 4,00 (em fi ns 
de 2002) para um patamar em torno de 
R$ 2,20 (no primeiro semestre de 2006). 

Neste sentido, se os gerentes fi nan-
ceiros de um negócio que sofre infl uência 
da cotação do dólar estivessem atentos à 
evolução da balança comercial brasileira, 
poderiam supor que a moeda nacional 
se fortaleceria perante o dólar. Assim, 
antecipadamente ciente desta tendência 
para a taxa de câmbio, a administração 
da empresa teria melhores chances de 
aproveitar ou minimizar os efeitos de-
correntes da provável desvalorização da 
moeda norte-americana.

Além disso, o conhecimento da ten-
dência dos principais indicadores econô-
micos é um dos aspectos mais elementa-
res com os quais o gestor das fi nanças da 
empresa deve se preocupar para que pos-

Figura 7 - Tipos de câmbio.

� Câmbio comercial: os contratos de câmbio comercial são regula-
mentados e fi scalizados pelo Banco Central, sendo utilizados nas ope-
rações de exportação e importação, no pagamento de dívidas externas 
e nas remessas de dividendos das empresas sediadas fora do Brasil.

� Câmbio negro (ou paralelo): representa a cotação de compra ou 
venda de moedas estrangeiras fora dos canais de conversão aceitos pelo 
Banco Central. As operações de câmbio realizadas neste mercado são 
ilegais (assim como a posse de moeda estrangeira sem documentação 
de origem adequada).

� Câmbio turismo (ou fl utuante): operação de câmbio entre institui-
ções credenciadas pelo Banco Central, fora da sistemática relativa às 
operações do câmbio comercial. Neste caso, na venda de câmbio pela 
instituição fi nanceira é exigida a identifi cação do comprador, enquanto 
que na compra de câmbio esse procedimento não é necessário.
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sa realizar investimentos adequados no 
mercado fi nanceiro. Isso ocorre porque a 
maioria das modalidades de aplicação fi -
nanceira sofre o impacto (direto ou indi-
reto) de fatores como taxa Selic, infl ação e 
variação cambial, principalmente no que 
tange às perspectivas de rentabilidade as-
sociadas a elas. Ou seja, ao avaliar as pro-
jeções desses indicadores o administrador 
fi nanceiro terá mais chances de escolher 
as aplicações que podem proporcionar 
rentabilidades melhores.

3.  Modalidades de 
investimentos no 
mercado fi nanceiro

Dispondo de recursos para investir 
no mercado fi nanceiro, o administrador 
das fi nanças empresariais deve escolher 
dentre os diversos produtos ofertados 
pelos bancos ou afi ns. Nesta direção, é 
imprescindível que o investidor compre-
enda as características inerentes às mo-
dalidades de aplicação disponíveis. 

Para tanto, nas próximas seções são 
enfocadas as características mais mar-
cantes das principais categorias de apli-
cações fi nanceiras citadas na Figura 8.

3.1 Renda fi xa

Os títulos de renda fi xa se caracte-
rizam por terem sua remuneração con-
tratada previamente para o período de 
vigência. Esse rendimento pode ser de-
fi nido quando da aplicação ou determi-
nado no prazo de resgate do título. Ou 
seja, quanto à forma de remuneração, os 
títulos de renda fi xa são segregados con-
forme consta da Figura 9.

Os títulos de renda fi xa classifi ca-
dos como “prefi xados” são aqueles cuja 
remuneração é defi nida na data em que 
são investidos os recursos fi nanceiros. 
Por exemplo: quando adquire um CDB 
prefi xado no valor de $ 10.000,00 para 
180 dias, com rendimento contratado 

de 15%, o aplicador sabe, antecipada-
mente, que receberá o capital investido 
mais os 15% de juros previamente de-
terminados (ignorando-se neste caso, a 
retenção de tributos incidentes confor-
me a legislação).

Por outro lado, quando o título 
adquirido tem a característica de “pós- 
-fi xado”, o aplicador somente conhecerá 
o rendimento dessa aplicação ao térmi-
no do prazo contratado. O que motiva 
isso é que, geralmente, esses títulos são 
remunerados pela variação de um certo 
índice infl acionário (como o IGP-M, 
por exemplo), mais uma taxa de juros 
qualquer estipulada quando da aquisição 
do título. Exemplifi cando: admitindo-se 
aplicação em um CDB pós-fi xado de $ 
10.000,00, com vencimento para 360 
dias, contratado a juros de 3% mais a 
variação do IGP-M no período. Supon-
do, ainda, que a infl ação acumulada pelo 
IGP-M para o prazo contratado seja de 
5%, quando do resgate o aplicador rece-
berá a taxa bruta de 8% (3% + 5%), sem 
considerar os impostos para efeito de 
simplifi cação. Porém, se a infl ação for de 
7% no período, a remuneração bruta do 
investimento será de 10% (3% + 7%).

As aplicações “pós-fi xadas” são reco-
mendadas, portanto, para cenários em que 
o investidor esteja projetando uma eleva-

ção dos níveis de infl ação. Dessa forma, o 
rendimento da aplicação é protegido dos 
efeitos infl acionários, pois a taxa bruta os-
cila conforme a infl ação do período.

Quanto aos diversos tipos de tí-
tulos de renda fi xa, esses podem ser 
segregados em dois grupos, conforme 
consta da Figura 10.

No grupo “Títulos de Dívida Priva-
da” estão títulos de renda fi xa como CDB 
(Certifi cado de Depósito Bancário), 
RDB (Recibo de Depósito Bancário), 
Debêntures, Commercial Papers, Letras 
Hipotecárias, Letras de Câmbio, dentre 
outros. Por sua vez, no grupo “Títulos de 
Dívida Pública” fi guram títulos conheci-
dos por LTN (Letra do Tesouro Nacio-
nal), LFT (Letra Financeira do Tesouro), 
NTN (Nota do Tesouro Nacional), CFT 
(Certifi cado Financeiro do Tesouro), etc.

Quanto ao aspecto tributário, nas 
aplicações de renda fi xa geralmente ocor-
re a incidência regressiva de IOF no caso 
de resgate anterior ao prazo de 30 dias. 
Há, ainda a cobrança de Imposto de Ren-
da com base nas alíquotas vigentes sobre 
os rendimentos auferidos no período (ge-
ralmente com retenção na fonte).

As próximas seções apresentam as 
características relevantes das principais 
modalidades de aplicação em títulos 
de renda fi xa.

Renda Fixa
Fundos de

Investimento
Ações

Títulos de Renda Fixa
“Prefi xados”

Títulos de Renda Fixa 
“Pós-fi xados”

Figura 9 - Formas de remuneração dos títulos de renda fi xa.

Figura 8 - Principais categorias de aplicações fi nanceiras.
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3.1.1 Caderneta de poupança

De longe a forma de investimen-
to mais difundida no país, a caderneta 
de poupança também pode ser enqua-
drada como uma aplicação de “renda 
fi xa”, mesmo que não sejam aplicáveis 
as formas de tributação incidentes nas 
demais modalidades. 

Caracteriza-se por ser um depósito 
remunerado em “conta poupança” para 
o qual é permitida a livre movimenta-
ção. Segundo a legislação atual, é uma 
aplicação isenta de Imposto de Renda e 
de Imposto sobre Operações Financei-
ras, podendo ser disponibilizada pelas 
instituições fi nanceiras que mantenham 
carteira imobiliária, pelas sociedades de 
crédito imobiliário e pelas associações de 
poupança e empréstimo.

Em termos de rendimento, a cader-
neta de poupança tem remuneração de 
0,5% ao mês, mais a variação da Taxa 
Referencial (TR), sendo a taxa total fi -
xada diariamente pelo Banco Central. 
A taxa de juros mensal que remunera 
a caderneta de poupança incide sobre 
o menor saldo da conta no período e 
é creditada no dia do seu “aniversário”. 
O risco desta aplicação é quase nulo 
porque, se ocorrer falência da institui-

ção bancária em que foi aberta a conta 
poupança, o investidor será ressarcido 
pelo FGC – Fundo Garantidor de Cré-
dito (de responsabilidade do Governo 
Federal) até um limite fi xado pela legis-
lação vigente.

Tem sido, concomitantemente, a 
mais popular aplicação fi nanceira do país 
e uma das menos rentáveis ao longo dos 
últimos anos. Por isso, a caderneta de 
poupança deve ser evitada, sendo reco-
mendada apenas para pequenos poupa-
dores, principalmente pessoas físicas, que 
não têm capital sufi ciente para outras for-
mas de aplicação no mercado fi nanceiro.

3.1.2 CDB/RDB

O Certifi cado de Depósito Ban-
cário (CDB) é um título emitido por 
uma instituição fi nanceira que tem a 
fi nalidade de captar recursos de seus 
clientes, mediante a promessa de re-
munerar o capital com determinada 
taxa de juros, pelo período aprazado. 
Por outro lado, o Recibo de Depósito 
Bancário (RDB) distingue-se do CDB 
em razão de que não é permitida a sua 
negociação antes do vencimento con-
tratado (exceto se houver a concordân-
cia do banco emitente). 

A taxa de juros paga pelo banco que 
oferta um CDB/RDB pode ser prefi xa-
da, pós-fi xada ou fl utuante (vinculada 
à variação de um índice infl acionário 
qualquer ou a indexadores como TR, 
TJLP5 ou CDI6). Quanto aos prazos de 
vencimento, esses podem ser negociados 
entre as partes, mas os bancos costumam 
ofertar taxas mais atraentes para aplica-
ções por períodos mais longos. Além dis-
so, outro fator que pesa na determinação 
da taxa de juros é o valor total investido, 
pois quanto maior for o capital aplicado, 
maior será a remuneração que o banco 
se dispõe a pagar pelo RDB/CDB.

Os riscos envolvidos neste tipo de 
aplicação são quase nulos, restringindo-
-se à possibilidade de falência do banco. 
Porém, o investidor também terá o res-
sarcimento previsto pelo mecanismo do 
Fundo Garantidor de Crédito (confor-
me comentado na seção anterior).

A exemplo do que ocorre com a 
maioria dos fundos de renda fi xa, os 
CDBs prefi xados podem ter liquidez 
diária. Ou seja, o aplicador pode resga-
tar o dinheiro mesmo antes do venci-
mento, mas deve tomar cuidado com a 
incidência de imposto específi co no caso 
de saques antes de decorridos trinta dias 
da aplicação (que incide de forma regres-
siva). Porém, se o resgate não for anteci-
pado, no vencimento o valor aplicado e a 
remuneração do período serão creditados 
na conta corrente, líquido do Imposto de 
Renda (que será retido na fonte e incide 
sobre o rendimento bruto).

A Figura 11 apresenta os tipos de 
CDBs mais utilizados atualmente.

Os CDBs prefi xados são títulos 
com vencimento estabelecido em cada 
negociação, nos quais o aplicador fi ca 
sabendo antecipadamente a taxa de ju-

Figura 10 - Grupos de títulos de renda fi xa.

5 TJLP é uma taxa utilizada para indexar fi nanciamentos feitos pelo BNDES para empresas com projetos fabris.

6 CDI é a sigla de Certifi cado de Depósito Interfi nanceiro, que designa um título emitido por instituições fi nanceiras com objetivo de captar recursos de outras instituições 
fi nanceiras ou, no jargão de mercado, a taxa de juros que remunera esses depósitos.

Títulos de Dívida Privada
(emitidos por bancos e empresas)

Títulos de Dívida Pública
(emitidos pela União, Estados ou Municípios)
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ros que irá receber. Em geral, esta taxa de 
juros anunciada pelo banco é uma taxa 
“bruta”, pois não considera os efeitos 
da tributação e da infl ação no período. 
O valor mínimo para aplicar em CDBs 
varia de banco para banco. Essa forma 
de investimento é adequada para apli-
cadores de perfi l mais conservador, mas 
que desejam rentabilidade superior à 
da poupança. Por outro lado, como é 
previamente defi nida a taxa de juros, 
ao aplicar por prazos maiores o inves-
tidor deve analisar as taxas de juros que 
o mercado fi nanceiro está projetando 
para os próximos meses. Destarte, em 
ocorrendo uma diminuição das taxas 
de juros de mercado há um ganho de 
rentabilidade para os investidores que 
compraram títulos prefi xados. Mas, se 
acontecer o contrário, ou seja, caso haja 
um aumento das taxas de juros de mer-
cado, implicará uma perda de rentabili-
dade para o aplicador.

Por outro lado, os CDBs pós-fi xa-
dos são títulos cuja remuneração é vin-
culada a um indexador a ser estabelecido 
quando efetuada a aplicação. Uma das 
taxas mais utilizadas para defi nir o ren-
dimento dos CDBs pós-fi xados é o CDI 
(Certifi cado de Depósito Interbancário), 
que representa uma taxa média de juros 
relativos às operações entre instituições 
bancárias. Nesse caso, convém ressalvar 
que o CDI tem forte ligação com a Taxa 
Selic, motivo pelo qual é indicado para 
períodos em que os investidores proje-
tam cenários propensos à elevação dessa 
taxa. Outra forma de indexação empre-
gada é a TR (Taxa Referencial de juros), 
combinada com uma taxa de juros pre-
determinada. Em relação aos prazos e às 
taxas de remuneração dos CDBs pós-fi -
xados, esses também são estipulados em 
cada negociação, conforme o interesse 
das partes (banco e aplicador), bem 
como o valor aplicado (aplicações de 
menor valor recebem percentuais meno-
res da variação do CDI, por exemplo).

O terceiro tipo de CDB é com 
Swap. Inicialmente, convém esclarecer 
o signifi cado de Swap, que no enten-
der de Rudge (2006, p. 348) repre-
senta “troca dos resultados fi nanceiros 
decorrentes da aplicação de taxas ou 
índices sobre ativos ou passivos utili-
zados como referenciais em operações 
com outro ativo fi nanceiro, taxas de 
câmbio, taxas de juros, ações, mercado-
rias e índices de preços e ações”, entre 
outras possibilidades. No caso do CDB 
com Swap, a rentabilidade desse título 
é negociada (trocada) entre o banco e 
o cliente, por intermédio de um con-
trato de Swap devidamente registrado. 
Quando contratar um CDB com Swap, 
o investidor concorda em abrir mão da 
rentabilidade original do CDB pelo re-
torno auferido com índice escolhido. 
Assim, no vencimento estipulado são 
confrontadas as rentabilidades do CDB 
e do indexador adotado. Se o índice 
contratado alcançar uma rentabilidade 
maior que aquela obtida com o CDB, 
o aplicador receberá a diferença verifi -
cada. Porém, se a rentabilidade for in-
ferior àquela do CDB, o investidor terá 
que pagar a diferença.

Dentre as diversas formas existen-
tes, as três mais comuns são:

a)  CDB com Swap dólar (onde o re-
torno do CDB é trocado por uma 
taxa prefi xada, mais a variação cam-
bial da moeda norte-americana);

b)  CDB com Swap pré (quando a re-
muneração do CDB é trocada por 
um retorno prefi xado);

c)  CDB com Swap CDI (onde a ren-
tabilidade do CDB é trocada por 
um percentual do CDI).

Os CDBs com Swap são indicados 
como forma de proteção contra possí-
veis variações cambiais ou de índices di-
versos. Por exemplo: se o investidor tem 
dívidas dolarizadas, a opção com Swap 
nessa moeda pode reduzir a exposição ao 
risco de aumentos signifi cativos na taxa 
de câmbio. Entretanto, é interessante 
frisar que os bancos costumam exigir va-
lores expressivos como mínimo necessá-
rio para aplicar neste tipo de CDB.

3.1.3 Letras hipotecárias

Os bancos usam as letras hipotecá-
rias para captar recursos de seus clientes 
com o objetivo de fi nanciar algumas 
linhas de crédito ligadas ao ramo imo-
biliário. Em geral, são emitidas com 
juros prefi xados ou pós-fi xados (usando 
indexadores como a TJLP ou TR, por 
exemplo), com prazos que variam con-
forme o interesse das instituições fi nan-
ceiras emissoras.

No que tange à rentabilidade das 
letras hipotecárias, esta vincula-se ao 
valor nominal do fi nanciamento imobi-
liário, ajustado pela infl ação ou variação 
do CDI, podendo ser maior ou menor 
conforme o prazo estabelecido entre as 
partes. É uma aplicação voltada para in-
vestidores que dispõem de bastante ca-
pital para aplicar, mas que preferem ser 
relativamente conservadores e aproveitar 
benefícios fi scais em seus investimentos. 

CDB
Prefi xado

CDB
Pós-fi xado

CDB
com Swap

Figura 11 - Tipos de CDBs.
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Outro ponto que merece ser destacado é 
o fato de que o resgate das letras hipote-
cárias pode ou não ser permitido antes 
do vencimento, conforme estipularem 
as cláusulas do contrato relacionado.

3.1.4 Debêntures

As debêntures são títulos de renda 
fi xa, emitidos por empresas de capital 
aberto (não-fi nanceiras) que pagam uma 
taxa de juros aos aplicadores com o objeti-
vo de captar recursos mais baratos para in-
vestimentos ou fi nanciamento do capital 
de giro. Esses títulos costumam ter prazos 
de vencimento médios ou longos, sendo 
que ao término do prazo podem (ou não) 
ser convertidos em ações da pessoa jurídi-
ca emitente das debêntures. Essa conver-
são em ações é facultativa, pois conforme 
estiver a cotação de mercado das ações da 
empresa, talvez não seja conveniente ao 
aplicador optar por convertê-las.

A rentabilidade proporcionada pelo 
investimento em debêntures depende 
da confi abilidade da empresa (principal-
mente), da disponibilidade de capital no 
mercado e o interesse dos investidores. A 
confi ança na empresa vem em primeiro 
lugar, pois as companhias mais sólidas ofe-
recem menor risco aos investidores em de-
bêntures, implicando em taxas menores de 
remuneração e maior número de interes-
sados naquele título. Porém, se a empresa 

não possui uma boa imagem, haverá um 
menor interesse dos aplicadores e, conse-
qüentemente, a companhia emissora desse 
título terá que pagar taxas de juros maiores 
para tornar-se atraente aos investidores ou 
compensar o risco associado.

Outra forma de minimizar os riscos 
consiste em dar garantias por ocasião da 
emissão das debêntures. Nessa direção, 
quatro tipos de garantias costumam ser 
ofertadas na emissão desses títulos:

a)  garantia real: que envolve, por 
exemplo, o penhor de bens móveis 
ou direitos sobre recebíveis, que 
não podem ser negociados até que 
as dívidas com os investidores se-
jam saldadas completamente;

b)  garantia fl utuante: abrange ativos 
da empresa, sem especifi car os 
bens dados em garantia;

c)  garantia sem preferência (ou qui-
rografária): neste tipo não há qual-
quer garantia real para o investidor, 
que em caso de falência não terá 
privilégio para receber seus direitos 
em relação aos demais credores;

d)  garantia subordinada (ou subqui-
rografária): debêntures sem garan-
tia podem contar com cláusulas de 
subordinação, garantindo a pre-
ferência somente em relação aos 
acionistas com relação ao recebi-
mento dos seus direitos.

As debêntures são negociadas em 
Bolsas de Valores e, principalmente, no 
mercado de balcão. O mercado de bal-
cão consiste na negociação de títulos por 
meio do contato direto com os bancos 
de investimentos, bancos múltiplos com 
carteira de investimento, sociedades cor-
retoras e sociedades distribuidoras.

3.1.5 Commercial papers

Os títulos de dívida denominados 
de commercial papers são emitidos 

por empresas, que podem ou não ser 
fi nanceiras. A fi nalidade das empresas 
que se utilizam dessa forma de cap-
tação de recursos é obter capital de 
giro para suas atividades operacionais. 
Costumam ter prazos de vencimentos 
menores que as debêntures, conforme 
o interesse do emissor.

A rentabilidade dos commercial 
papers depende dos juros pagos pela 
empresa ao aplicador, podendo ser 
mediante taxas prefi xadas (principal-
mente), pós-fi xadas ou vinculadas à 
moeda norte-americana. Esses títulos 
têm garantia atrelada à solidez fi nan-
ceira da empresa emitente, sendo que 
a emissão deles necessita ser registra-
da na CVM. Além disso, é necessário 
contratar uma instituição fi nanceira 
para atuar na intermediação (papel 
intermediário entre as partes interessa-
das no fechamento de um negócio ou 
contrato) dos títulos.

3.1.6 Letras de câmbio

As letras de câmbio são um tipo de 
título de crédito pelo qual o “emitente (ou 
sacador)” concede ao “aceitante (ou saca-
do)” uma ordem de pagar ao “benefi ciário 
(tomador)” uma quantia especifi cada em 
determinado prazo e local. Esse título re-
presenta uma relação jurídica independen-
te de sua origem, ou seja, para receber o 
crédito o benefi ciário não precisa acionar o 
emitente do título. Além disso, as letras de 
câmbio têm as seguintes características:

a)  sua emissão é vinculada aos con-
tratos de fi nanciamento dos quais 
origina-se;

b)  seu resgate é possível somente a 
partir do vencimento;

c)  sua garantia é dada pelo sacado, 
mediante contrato de abertura de 
crédito com garantias específi cas, 
sendo que o sacado assevera a exis-
tência de fundos na data de resgate;

A balança comercial 
registra o resultado das 

negociações de bens 
entre um país e o resto 
do mundo (exportações 
e importações) em um 
determinado período.
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d)  seus rendimentos podem ser pa-
gos no fi nal, juntamente com o 
principal, ou agregados ao valor de 
resgate. Esse rendimento pode ser 
prefi xado ou pós-fi xado;

e)  sua circulação é permitida, poden-
do ser transferida ou negociada a 
critério dos envolvidos.

3.1.7  Títulos de dívidas 
públicas

A necessidade de fi nanciar obras e 
principalmente cobrir os gastos da má-
quina pública faz com que os governos 
das esferas federal, estadual e municipal 
recorram à emissão de títulos para captar 
os recursos para referidas fi nalidades. Em 
razão dos emissores, esses títulos são de-
nominados títulos de dívida pública, que 
podem ser prefi xados ou pós-fi xados.

No âmbito do governo federal a 
emissão dos títulos é de responsabili-
dade do Tesouro Nacional e, em me-
nor escala, do Banco Central. Os títu-
los públicos federais mais comuns são 
os evidenciados na Figura 12.

No caso dos títulos estaduais ou 
municipais, esses são emitidos pelo go-
verno dos Estados ou municípios, me-
diante autorização do Senado Federal. 
Esses títulos têm como fi nalidade prin-
cipal antecipar a receita tributária do 
emitente, permitindo acesso desses go-
vernos aos recursos para saldar obriga-
ções ou para alguma fi nalidade específi -
ca que justifi que a emissão.

Para adquirir títulos públicos, uma 
alternativa que vem ganhando espaço na 
preferência dos investidores, principal-
mente das pessoas físicas, é o “Tesouro 
Direto”,7 descrito a seguir.

Em janeiro de 2002, o Tesouro 
Nacional, em conjunto com a Com-
panhia Brasileira de Liquidação e Cus-

tódia (CBLC), implementou o Progra-
ma Tesouro Direto, que possibilita a 
compra de títulos públicos por pessoas 
físicas pela internet. Os objetivos desse 
programa são:

a)  permitir às pessoas físicas a aquisi-
ção direta, via internet, de títulos 
públicos federais;

b)  incentivar a formação de poupan-
ça de longo prazo;

c)  fornecer informações sobre a ad-
ministração e a estrutura da dívida 
pública federal brasileira.

Os investidores que desejam adqui-
rir títulos públicos no Tesouro Direto 
devem se cadastrar em algum dos Agen-
tes de Custódia habilitados, conforme 
lista disponível no site www.tesourodi-
reto.gov.br e aguardar o recebimento de 

senha para realizar as negociações direta-
mente na internet, sem a necessidade de 
intermediação de terceiros. Os investido-
res podem, então, comprar títulos públi-
cos diariamente, inclusive nos fi nais de 
semana e feriados, e vender títulos nas 
quartas-feiras (salvo se as condições de 
mercado forem julgadas inconvenientes 
pelo Tesouro Nacional).

Quanto aos limites de compra por 
pessoa física, o mínimo é de aproxima-
damente R$ 200,00 por negócio (ou 
seja, quantidade fracionária de 0,2 de 
um título público) e o limite máximo é 
de R$ 400.000,00 por mês. É permitida 
a rolagem sem limite, isto é, o investidor 
pode reinvestir todo o dinheiro oriundo 
dos pagamentos de principal e juros dos 
títulos de sua propriedade.

Os títulos públicos ofertados no Te-
souro Direto têm características de pós-fi -

7 Segundo informações obtidas em julho de 2006, no site da Secretaria do Tesouro Nacional.

Figura 12 - Títulos públicos federais.

� NTN (Nota do Tesouro Nacional): são títulos de longo prazo, emi-
tidos em diversas séries (que possuem índices de atualização próprios, 
como IGP-M, TR, etc.), com fi nalidades específi cas e que costumam ter 
rentabilidade pós-fi xada.

� LTN (Letra do Tesouro Nacional): são títulos de curto prazo e com 
rentabilidade prefi xada. Destinam-se a cobrir défi cits orçamentários, 
antecipação de receita orçamentária e assunção da dívida de Estados 
e municípios pela União.

� CFT (Certifi cado Financeiro do Tesouro): títulos emitidos para efe-
tuar operações fi nanceiras legalmente defi nidas. A rentabilidade é pós-
-fi xada e esses títulos possuem diversas séries com índices de atualização 
específi cos (como IGP-M, TR, dólar, etc.).

� LFT (Letra Financeira do Tesouro): são títulos de médio e longo 
prazo, com rentabilidade pós-fi xada atrelada à taxa Selic.
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xados (LFT, NTN-B, NTN-B Principal, 
NTN-C) e prefi xados (LTN, NTN-F). 
Estão sujeitos aos mesmos tributos dos 
investimentos em fundos de renda fi xa, 
ou seja, IOF regressivo (para aplicações 
com prazo inferior a 30 dias) e Impos-
to de Renda (com alíquotas conforme o 
prazo em dias da aplicação).

Aplicando em títulos públicos nesta 
modalidade, o investidor tem a possibi-
lidade de montar uma carteira de acordo 
com seus objetivos. Assim, pode combi-
nar diferentes tipos de títulos (indexados 
à infl ação ou à taxa Selic, ou optar por 
títulos prefi xados) e vencimentos ade-
quados à sua necessidade de caixa futu-
ra. Além disso, a taxa de administração é 
bastante competitiva em relação a outros 
fundos de investimentos. 

Por exemplo: supondo que em 
um determinado período a rentabili-
dade nominal de um título adquirido 
pelo Tesouro Direto e de outros três 
fundos de investimentos (que cobram 
taxa de administração de 2%, 3% e 
4%, respectivamente) tenha sido de 
18%. Além disso, houve incidência de 
Imposto de Renda de 20% e houve in-
fl ação de 4,5% (pelo IPCA). Nesta hi-
pótese, a rentabilidade real das quatro 

alternativas seria a calculada conforme 
demonstrado na Figura 13.

Ou seja, no Tesouro Direto a taxa 
de administração corresponde a 6,67% 
[(0,90%/13,50%)*100] da rentabilida-
de nominal líquida; enquanto que no 
caso do Fundo de Investimento que co-
bra 4%, a taxa administrativa represen-
tou 38,46% [(4,00%/10,40%)*100] 
daquela rentabilidade.

3.2 Fundos de Investimento

Para os investidores que não se sen-
tem seguros para escolher dentre as al-
ternativas do mercado fi nanceiro citadas 
nas seções precedentes, ou para aqueles 
que preferem requisitar o auxílio de 
gestores especializados, uma alternativa 
interessante é recorrer aos Fundos de In-
vestimento. A grande vantagem é que, 
em troca de uma taxa de administra-
ção, o gestor responsável pela gestão do 
fundo é que escolhe em qual dos títulos 
aplicar, ou como distribuir as aplicações 
entre os vários tipos de títulos de renda 
fi xa mencionados nas seções anteriores.

Segundo a Associação Nacional dos 
Bancos de Investimento (Anbid), um 
fundo de investimento é um condomí-

nio que reúne recursos de um conjunto 
de investidores, com o objetivo de obter 
ganhos fi nanceiros a partir da aquisi-
ção de uma carteira de títulos ou valo-
res mobiliários. Existem desde o século 
XIX, sendo que o primeiro foi criado 
na Bélgica, e no Brasil o primeiro fundo 
iniciou suas atividades em 1957.

Pelos fundos, os pequenos investi-
dores têm acesso a melhores condições 
de mercado, menores custos e contam 
com administração profi ssional, colo-
cando-os em igualdade com os grandes 
investidores. Os fundos tornam possí-
vel a diversifi cação dos investimentos, 
mediante a aplicação em suas diferentes 
classes, visando a diluir o risco e aumen-
tar o potencial de retorno. É válido tam-
bém ressaltar que os recursos dos fundos 
nunca se misturam aos da instituição 
administradora.

Os fundos de investimento atu-
almente funcionam sob a autorização 
da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), que é o órgão responsável por 
sua regulação e fi scalização, objetivando 
a proteção dos investidores. A Instrução 
CVM no 409-2004 dispõe sobre cons-
tituição, administração, funcionamento 
e divulgação de informações dos fundos 

Figura 13 - Tesouro Direto versus Fundos de Investimento.

Itens Tesouro 
Direto

Fundo
(Taxa Adm. 2%)

Fundo
(Taxa Adm. 3%)

Fundo
(Taxa Adm. 4%)

a) Rentabilidade Nominal 18,00% 18,00% 18,00% 18,00%

b) Imposto de Renda (20%) 3,60% 3,60% 3,60% 3,60%

c) Taxa de Administração 0,90% 2,00% 3,00% 4,00%

d = a-b-c
Rentabilidade Nominal Líquida 13,50% 12,40% 11,40% 10,40%

e) Infl ação (IPCA) 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%

f) Rentabilidade Real8
(descontada a infl ação) 8,61% 7,56% 6,60% 5,65%

8 Cálculo usando a fórmula da taxa real de juros.
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de investimento, conceituados nesse 
diploma legal como “uma comunhão 
de recursos constituída sob a forma de 
condomínio, destinado à aplicação em 
títulos e valores mobiliários, bem como 
em quaisquer outros ativos disponíveis 
no mercado fi nanceiro e de capitais”.

A Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM) classifi ca os fundos de in-
vestimentos nas categorias constantes 
da Figura 14.

As classes de fundos citadas são des-
critas a seguir, considerando a defi nição 
ofi cial da CVM a respeito destes.

Os fundos da categoria “curto pra-
zo” caracterizam-se por investir seus re-
cursos exclusivamente em títulos públi-
cos federais ou títulos privados de baixo 
risco de crédito. Esses títulos podem ser 
de renda fi xa, pós-fi xados ou prefi xados, 
e, geralmente, sua rentabilidade está 
atrelada à taxa de juros usada nas ope-
rações entre os bancos (conhecida como 
taxa do CDI). Investem em papéis com 
prazo máximo de 375 dias e o prazo mé-

dio da carteira é de, no máximo, 60 dias. 
Por essas características são considerados 
os fundos mais conservadores, sendo in-
dicados para investidores com objetivo 
de investimento de curtíssimo prazo, 
pois suas cotas são menos sensíveis às 
oscilações das taxas de juros.

Os fundos classifi cados como “re-
ferenciado” são aqueles que identifi cam 
em seu nome o indicador de desempe-
nho que sua carteira tem por objetivo 
acompanhar. Para tal, investem no mí-
nimo 80% em títulos públicos federais 
ou em títulos de renda fi xa privados clas-
sifi cados na categoria de baixo risco de 
crédito. Além disso, no mínimo 95% de 
sua carteira é composta por ativos que 
acompanhem a variação do seu indica-
dor de desempenho. Usam instrumen-
tos de derivativos9 com o objetivo de 
proteção da carteira (hedge10). Os fundos 
referenciados mais conhecidos são os 
“Fundos DI”, que são aqueles que bus-
cam acompanhar a variação diária das 
taxas de juros (Selic/CDI) e se benefi -
ciam num cenário de alta de juros.

Quanto aos fundos do tipo “renda 
fi xa”, esses caracterizam-se por aplicar 
uma parcela signifi cativa de seu patri-
mônio (mínimo 80%) em títulos de 
renda fi xa prefi xados (que rendem uma 
taxa de juro previamente acordada) ou 
pós-fi xados (que acompanham a varia-
ção da taxa de juros ou um índice de 
preço). Além disso, usam instrumentos 
de derivativos com o objetivo de prote-
ção (hedge). Nos fundos de renda fi xa 
acontece o oposto dos fundos Referen-
ciados DI, pois estes se benefi ciam em 
cenários de redução das taxas de juros.

No caso dos fundos “multimerca-
dos”, estes são fundos que possuem po-
líticas de investimentos que envolvem 
vários fatores de risco, pois combinam in-
vestimentos nos mercados de renda fi xa, 
câmbio, ações, entre outros. Além disso, 
utilizam-se ativamente de instrumentos 
de derivativos para alavancagem11 de suas 
posições, ou para proteção de suas cartei-
ras (hedge). São fundos com alta fl exibi-
lidade de gestão, por isso dependem do 
talento do gestor na escolha do melhor 
momento de alocar os recursos, na sele-
ção dos ativos da carteira e no percentual 
do patrimônio que será investido em cada 
um dos mercados (asset mix).

São considerados da categoria “fun-
dos de ações” aqueles fundos que investem 
no mínimo 67% de seu patrimônio em 
ações negociadas em bolsa. Dessa forma, 
estão sujeitos às oscilações de preços das 
ações que compõem sua carteira. Alguns 
fundos desta classe têm como objetivo 
de investimento acompanhar a variação 
de algum índice do mercado acionário, 
como o Ibovespa ou o IBX, por exemplo. 
São mais indicados para quem tem obje-
tivos de investimento de longo prazo.

No que tange aos fundos do tipo 
“cambial”,  caracterizam-se pela obriga-
ção de manter no mínimo, 80% de seu 
patrimônio investido em ativos que se-
jam relacionados, direta ou indiretamente 
(via derivativos), à variação de preços de 
uma moeda estrangeira, ou a uma taxa de 
juros (denominado “cupom cambial”). 
Nessa classe, os fundos mais conhecidos 
são os denominados fundos cambiais 
dólar, que objetivam seguir a variação 
da cotação da moeda norte-americana. 

Figura 14 - Classifi cação da CVM 
para Fundos de Investimento.

9 Derivativo é uma operação do mercado fi nanceiro na qual o valor das negociações deriva do comportamento futuro dos mercados de ações, juros ou câmbio. Os principais 
tipos são: futuro, opções e swaps.

10 Segundo defi nição da Anbid, entende-se por proteção da carteira, ou hedge, qualquer operação que tenha por objetivo neutralizar riscos diferentes do parâmetro de referência 
do fundo, ou sintetizar riscos que atrelem o fundo ao parâmetro de referência, limitado ao valor do seu patrimônio.

11 Alavancagem pode ser defi nida como o uso de recursos de terceiros com objetivo de aumentar o retorno fi nal dos investidores. Porém, na conotação relativa a um fundo de 
investimento, representa a possibilidade de perda superior ao patrimônio do fundo, desconsiderando-se casos de default (falta ou não-pagamento) nos ativos do fundo.

Curto Prazo

Referenciado

Renda Fixa

Multimercados

Ações

Cambial

Dívida Externa
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Convém salientar que esses fundos não 
refl etem exatamente a cotação do dólar, 
pois neles estão envolvidos custos de taxa 
de administração, Imposto de Renda e a 
variação da taxa de juro.

A última categoria é a dos fundos da 
“Dívida Externa”, que aplicam no mínimo 
80% de seu patrimônio em títulos brasilei-
ros negociados no mercado internacional. 
Os 20% restantes podem ser aplicados em 
outros títulos de crédito transacionados no 
exterior. Esses títulos são mantidos no ex-
terior, em conta de custódia específi ca.

Ainda em relação às categorias de 
fundos mencionadas, a Anbid adota 
uma classifi cação mais detalhada, que 
está reproduzida na Figura 15.

Para saber mais detalhes a respeito 
de cada tipo de fundo de investimen-
to (tais como indexadores e estratégias 
adotadas, prazo de retorno visado, 
composição da carteira, etc.) é reco-
mendável consultar o site da Anbid 
(www.anbid.com.br).

Por último, vale a pena salientar que 
os fundos de investimento não se bene-
fi ciam com recursos do Fundo Garan-
tidor de Crédito (FGC). Portanto, se a 
instituição fi nanceira na qual foi efetua-
do o investimento não conseguir honrar 
seus compromissos, o aplicador não terá 
o ressarcimento do capital investido as-
segurado pelo FGC.

3.3 Ações

As ações são títulos que represen-
tam a participação dos sócios (motivo 
pelo qual esses também são chamados 
de acionistas) no capital de uma empresa 
constituída sob a forma jurídica de “So-
ciedade Anônima” (S.A.). A Figura 16 
apresenta a descrição dos dois principais 
tipos de ações existentes (que podem ser 
subdivididos em outras categorias).

No Brasil, os investidores mais atu-
antes do mercado acionário são os fun-
dos de investimentos, fundos de ações, 

Categoria Anbid Tipo Anbid Riscos

Curto Prazo Curto Prazo DI/SELIC

Referenciados
Referenciado DI

Indexador de referência
Referenciado Outros

Renda Fixa

Renda Fixa Juros + Índ. de Preços

Renda Fixa Crédito Juros + Crédito + 
Índ. de Preços

Renda Fixa com Alavancagem Juros + Crédito + 
Índ. de Preços + Alavancagem

Multimercados

Balanceados

Diversas Classes de Ativos

Multimercados Sem RV

Multimercados Com RV

Multimercados Sem RV 
Com Alavanc.

Multimercados Com RV 
Com Alavanc.

Capital Protegido

Investimento no 
Exterior Investimento no Exterior Títulos da dívida externa e 

taxa de câmbio

Ibovespa

Ações Ibovespa Indexado
Índice de Referência

Ações Ibovespa Ativo

Ações Ibovespa Ativo 
Alavancado

Índ. de Referência + 
Alavancagem

IBX

Ações IBX Indexado
Índice de Referência

Ações IBX Ativo

Ações IBX Ativo 
Com Alavancagem

Índ. de Referência + 
Alavancagem

Ações Setoriais
Ações Setoriais Telecomunicações

Risco do Setor
Ações Setoriais Energia

Ações Outros
Ações Outros -

Ações Outros Com Alavancagem Alavancagem

Cambial

Cambial Dólar 
Sem Alavancagem

Moeda de Referência
Cambial Euro 

Sem Alavancagem

Cambial Dólar 
Com Alavancagem

Moeda de Referência + 
Alavancagem

Cambial Outros 
Sem Alavancagem Variação das Moedas

Cambial Outros 
Com Alavancagem

Variação das Moedas + 
Alavancagem

Figura 15 - Classifi cação dos fundos pelos critérios da Anbid (julho de 2006).
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fundos de pensão, seguradoras, etc. Mas 
a participação de investidores pessoas fí-
sicas vem crescendo a cada ano.

A principal forma de ter rentabilidade 
investindo em ações de uma ou de várias 
companhias é comprá-las pelo menor pre-
ço obtido (quando a cotação dessas ações 
estiver “em baixa”) e vendê-las pela maior 
cotação possível (cenário de ações “em 
alta”). Mas isso não é nada fácil porque o 
preço das ações pode variar de uma hora 
para outra, tanto para cima quanto para 
baixo, afetando os ganhos do investidor. 

Isso ocorre porque as razões que fa-
zem uma ação oscilar de preço podem 
ter origem no desempenho da economia 
nacional ou internacional; nos resultados 
(lucros ou prejuízos) obtidos pela empresa; 
no nível de concorrência do setor de atua-
ção; nas inovações tecnológicas; na modi-
fi cação de hábitos dos consumidores; nas 
mudanças da legislação; na alteração das 
políticas governamentais de incentivo; em 
sinistros ocorridos; em virtude de fusões, 
cisões ou aquisições de companhias; além 
de uma série de outros fatores.

Mas como fazer para investir em 
ações? É necessário, primeiramente, ser 
cliente de uma corretora ou de uma ins-
tituição bancária, já que todos os gran-
des bancos comerciais têm sua própria 
corretora. Essas corretoras precisam ser 
cadastradas na Bolsa de Valores para te-
rem autorização de efetuar negociações 
no mercado acionário. O investidor 
pode optar por dois tipos de corretoras:

a)  Tradicionais: empresas cujos ope-
radores compram e vendem deter-
minadas ações, atendendo ordens 
de seus clientes enviadas, princi-
palmente, por telefone.

b)  Home broker: pela internet, essas 
empresas disponibilizam infor-
mações sobre o mercado acio-
nário (como acesso às cotações, 
acompanhamento de carteiras, 
etc.) e possibilitam ao cliente ne-
gociar ações enviando ordens de 
compra e venda à Bolsa de Valo-
res pela web.

Após o cadastramento, basta escolher 
em quais ações investir, podendo negociá-
-las várias vezes no mesmo dia (quando se 
diz que o investidor é um day trader), ou 
optar por negociá-las esporadicamente, 
visando a ganhos a longo prazo. No caso 
de investimentos diários, é absolutamen-
te imprescindível acompanhar em deta-
lhes a evolução do mercado, enquanto o 
investidor a longo prazo tende a esperar 

por oportunidades adequadas para com-
pra ou venda desses títulos.

Se não quiser correr o risco de er-
rar na escolha de ações, o investidor 
também pode apelar para os fundos de 
ações, mencionados em seção anterior.

3.4  Outros investimentos 
no mercado fi nanceiro

As formas de aplicação mencionadas e 
suas peculiaridades são apenas as mais des-
tacadas quando da elaboração deste texto. 
Porém, é interessante salientar que existem 
outras opções no mercado fi nanceiro e que 
constantemente surgem novas modalida-
des de aplicação, em virtude da evolução 
célere que caracteriza esse mercado. Em 
razão disso, é conveniente que o investi-
dor busque conhecimentos adicionais na 
literatura técnica, nos sites das instituições 
ligadas ao mercado fi nanceiro (como ban-
cos comerciais ou corretoras) ou solicite 
auxílio a especialistas em fi nanças.

Como sugestão, na Figura 17 é 
mencionada uma lista de sites nos quais 
os interessados podem buscar mais in-
formações a respeito dos produtos fi nan-
ceiros ofertados atualmente.

4. Aplicar e diversifi car

Depois de conhecer as opções do 
mercado fi nanceiro, resta ao investidor 
decidir onde aplicar o capital disponí-
vel. Pessoalmente, ou por intermédio 
de corretoras, o aplicador pode escolher 

Figura 16 - Principais tipos de ações.

Figura 17 - Sites do mercado fi nanceiro.

Banco Central do Brasil � www.bacen.gov.br

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) � www.cvm.gov.br

Assoc. Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) � www.anbid.com.br

Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) � www.bovespa.com.br

Assoc. Nacional dos Executivos de Finanças, Administração
e Contabilidade (Anefac) � www.anefac.com.br

� Ações Ordinárias (ON): a propriedade deste tipo de ação dá ao seu 
titular o direito a voto na Assembléia de Acionistas da empresa, ou seja, 
concede o poder de voto nas reuniões que determinam os investimen-
tos, elegem os diretores, aprovam as demonstrações contábeis, dentre 
outras decisões relevantes.

� Ações Preferenciais (PN): estas ações concedem preferência aos 
acionistas no pagamento de dividendos (parcela dos lucros obtidos) ou 
no reembolso do capital em caso de dissolução da companhia.
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se compra cotas dos diversos fundos de 
investimento existentes ou se aplica seu 
dinheiro nas distintas modalidades de tí-
tulos ofertados pelo mercado fi nanceiro.

Ao optar por ser cotista de algum 
fundo, o investidor consegue minimizar 
riscos porque esses fundos costumam 
alocar recursos em diversas aplicações de 
renda fi xa concomitantemente. Assim, 
enquanto algum componente dessa car-
teira pode trazer prejuízo, a rentabilida-
de dos demais títulos pode ser sufi ciente 
para proporcionar um resultado positivo. 
Além disso, alguns fundos de investimen-
to permitem aplicações de pequenos va-
lores, facilitando o acesso aos investidores 
com pouco dinheiro para aplicar.

Contudo, ao optar por qualquer 
fundo de investimento é importante que 
o aplicador se informe a respeito das ta-
xas de administração que são cobradas 
pelos bancos e corretoras. Essas taxas de 
administração infl uenciam, de forma 
relevante, no retorno dos investimentos 
efetuados nos fundos “Referenciados 
(DI)”, “Renda Fixa” e “Curto Prazo” 
(que aplicam principalmente em títulos 
públicos), pois esses têm rentabilidade 
semelhante e o peso da taxa de adminis-
tração é mais forte nessas modalidades.

Por outro lado, se o aplicador es-
colher pelo investimento em um título 
específi co (como ações de uma empresa, 
por exemplo) aumenta o risco de não 
obter uma rentabilidade satisfatória, 
pois o resultado estará vinculado exclu-
sivamente ao desempenho individual 
dessa aplicação.

Na Figura 18 são evidenciadas al-
ternativas de aplicação em possíveis ce-
nários da conjuntura nacional brasileira 
considerando a evolução de alguns parâ-
metros que podem ser facilmente moni-
torados pelos administradores fi nancei-
ros e investidores em geral.

5. Considerações fi nais

Conforme demonstrado ao longo 
deste artigo, são diversos os fatores que 
os profi ssionais da área fi nanceira devem 
considerar quando da decisão por uma 
ou outra forma de aplicação de recursos 
no mercado fi nanceiro nacional.

A evolução dos indicadores econô-
micos, como visto, pode afetar a renta-
bilidade de boa parte das modalidades 
de investimentos disponibilizadas pelas 
instituições bancárias, corretoras e afi ns. 
Por isso, antes de tomar qualquer decisão 
favorável a este ou àquele tipo de aplica-
ção fi nanceira, cabe aos gestores conhe-
cer os cenários econômicos que estejam 
se projetando no horizonte e tentar esco-
lher o melhor caminho possível.

Em seguida, conforme as caracterís-
ticas inerentes a cada investidor (como 
perfi l do aplicador em termos de sua 
aptidão para correr riscos, montante dis-
ponível para investir, prazo previsto para 
resgate, etc.), cabe decidir por uma ou 
mais aplicações. Nessa ocasião é sempre 

interessante ponderar a necessidade de 
diversifi car os investimentos, no sentido 
de minimizar os riscos inerentes, confor-
me enfocado na seção precedente.

Por último, pugna-se que para os 
contadores (principalmente aqueles que 
atuam como “consultores” dos clientes) 
o conhecimento dos assuntos abordados 
neste artigo pode servir como um pon-
to de partida para um aprofundamento 
mais consistente. Com isso, terão con-
dições mais propícias para subsidiarem 
os empresários quando das decisões de 
investir no mercado fi nanceiro e otimi-
zar o resultado dos empreendimentos de 
sua carteira de clientes.

12 Além das duas obras citadas, para elaboração deste artigo foram consultados os diversos sites mencionados ao longo do texto, em julho de 2006.

Figura 18 - Onde aplicar conforme a conjuntura nacional.

Parâmetros/Cenários Instabilidade 
Política

Economia
Estável

Crescimento
Econômico

Infl ação Ascendente Estável Declinante

Taxa básica
de juros Ascendente Estável Declinante

Taxa de câmbio Ascendente Declinante Declinante

Bolsa de Valores Declinante Ascendente Ascendente

  CDB
pós-fi xado  

Aplicações CDB
pós-fi xado

CDB
prefi xado

Fundos de
Renda Fixa

Recomendadas no Fundos DI Fundos DI CDB prefi xado

 Cenário Fundos
IGP-M

Fundos de 
Renda Fixa Ações

 Dólar Ações  
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Doutrinas, escolas e Doutrinas, escolas e 
novas razões novas razões 
de entendimentos na de entendimentos na 
Ciência ContábilCiência Contábil
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Resumo

Longo foi o curso do pensamento de 
intelectuais para conduzir a Contabilidade 
a uma condição superior do conhecimento 
humano. Hoje, como ciência, rica em 
doutrinas, segue o saber contábil o seu destino, 
valorizado pelos esforços de grandes escolas 
do pensamento científi co, dentre as quais se 
destaca o Neopatrimonialismo.
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Abstract

Long was the way of the Intellectuals’ thought 
to conduct the Accounting to a superior condition 
of human knowledge.

It destinies as rich science into doctrines follow 
the accountancy knowledge today, increasing efforts 
of the great schools of the scientifi c thought from 
among Neopatrimonialism is detached.
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Evolução do conhecimento 
contábil

Não existe ciência sem teoria.
Quando a Contabilidade iniciou, 

pois, a sua era científica buscou teo-
rizar sobre o que elegia como objeto 
de indagação.

Tal ocorreu na mesma ocasião 
em que a maioria das disciplinas fazia 
igualmente a sua passagem de uma mi-
lenar história empírica, para uma fase 
racional superior, ou seja, a partir do 
século XVIII.

O amadurecimento intelectual do 
conhecimento contábil foi uma decor-
rência natural da própria evolução das 
ciências dedicadas ao homem.

Assim, na mesma época em que 
Augusto Comte criava a Sociologia, na 
França, neste mesmo País, a Contabili-
dade tinha reconhecimento semelhante 
na Academia de Ciências.

Perceberam diversos intelectuais 
e estudiosos que a informação era 
apenas uma memória, tornando-se 
preciso saber deveras o que de signifi-
cado ela trazia.

Tal entendimento levou a uma 
consideração de maior profundidade, 
essencial, racional, e assim surgiu a 
“Ciência da Contabilidade”, amadu-
recida na obra de J. P. Coff y, em 1836,1 
na França, logo a seguir extraordina-
riamente valorizada pela de Francesco 
Villa, em 1840,2 na Itália.

Na mesma época, em 1837, no 
Brasil, já se percebia, também, que algo 
maior era preciso obter nos estudos de 

Contabilidade e no Rio de Janeiro sur-
giu, então, um livro sob o título ousado 
de “A metafísica da Contabilidade Co-
mercial”, de autoria do maranhense Es-
tevão Rafael de Carvalho (1800-1846), 
tratando ligeiramente de doutrina, na 
parte 3a da obra, embora sem o caráter 
das surgidas no mundo europeu.

Apenas a forma como Carvalho 
se refere à Contabilidade e a ciência é 
que denota o que em consciência guar-
dava; se mais não lhe foi dado expor 
creio que isto se deveu mais em razão 
do tão prematuro falecimento desse 
valoroso intelectual3 que da percepção 
que já denotava ter.

No início do século XIX, pois, já 
estava amadurecida a idéia de que o re-
gistro contábil era apenas a expressão 
da observação de fatos da riqueza, 
mas não o próprio fato.4

Naquela época já havia convicção 
de que não bastava escriturar, sendo 
preciso saber o que fazer com as in-
formações obtidas, ou seja, não se du-
vidava mais que era imprescindível 
entender o que signifi cava o aconte-

cido com a riqueza patrimonial em 
movimento e que se evidenciava em 
registros e demonstrações.

Há cerca de 200 anos, pois, já 
era sólida a concepção de que a es-
crituração tinha apenas uma relati-
va utilidade.

Os contadores entenderam que 
só há conhecimento superior quando 
se compreende porque se exerce uma 
prática e que qualquer registro e a  
sua demonstração como informação, 
não tem utilidade plena, se não expli-
ca o que signifi ca, nem permite tirar 
conclusões sobre o comportamento do 
fenômeno registrado. 

Chegou-se à conclusão, após 
muitos séculos de simples anotações 
de memórias de fatos, que não basta 
recordar acontecimentos, nem com-
provar que existiram, sendo necessá-
rio tirar proveito de tais coisas para 
conhecer a razão de ser, do porque do 
movimento patrimonial.

O que signifi ca, como comporta-
mento da riqueza aziendal, o que pode 
representar o evidenciado pelo informe 
da escrita contábil, este, sim, passou a 
ser reconhecido como objetivo científi -
co da Contabilidade.

As óticas, todavia, de organização 
do conhecimento, tiveram que passar 
por todo um processo evolutivo.

A partir da primeira metade do 
século XIX teve início a estruturação 
de vigorosas doutrinas que tiveram 
por objetivo conhecer as relações que 
se estabelecem quando a riqueza patri-
monial se movimenta.

Uma ciência, para que 
como tal se qualifi que, 

precisa atender a 
convenções e ter 

requisitos especiais.

1 Consagrada, na época, pela Academia de Ciências da França.

2 Que recebeu o prêmio do Imperador da Áustria (que naquele tempo dominava o norte da Itália) como a melhor obra de Contabilidade da época. A Contabilidade já 
era cadeira de curso superior nas Faculdades de Direito, quando do governo dos Habsburgo. 

3 Tenho em meus arquivos um estudo precioso sobre a obra de Carvalho, realizado pelo Prof. Maurício Figueiredo, fundamentado em análise da obra de 1837, 
assim como possuo fotocópia do livro original do precursor maranhense.

4 Detalhes mais profundos sobre a questão científi ca consultar as minhas obras Teoria da contabilidade e Teoria geral do conhecimento contábil, 2002. 
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Buscou-se, portanto, explicar fatos 
que eram percebidos, anotados, conheci-
dos como evidências, mas cujo signifi ca-
do carecia de conceitos, estudos e teorias.

A Contabilidade começou ace-
leradamente a distinguir-se da es-
crituração contábil e a ser poderoso 
instrumento de entendimento para o 
governo das riquezas, assim como para 
a participação que esta pode ter nos 
ambientes em que se insere.

O escriturar, contabilmente, se-
gundo os intelectuais do século XIX, 
passou a limitar-se ao que em reali-
dade sempre foi, ou seja, um recurso 
especial e disciplinado para guardar 
memória de fatos patrimoniais e de 
evidenciar tais memórias.

O estudo científi co, portanto, de-
dicou-se, como hoje cada vez mais se 
dedica, à explicação do que ocorre com 
a massa patrimonial em suas muitas 
transformações, reunindo teorias que se 
derivaram de teoremas e de um racional 
conjunto de conceitos.5

Comprovou-se, por exemplo, que 
enquanto a escrituração limita-se a in-
formar o que se gastou, a ciência deter-
mina sob que condições o gasto é ou 
não efi caz e, ainda, até que limite pode 
ser feito sem o prejuízo da vitalidade da 
empresa ou instituição.

Os recursos superiores do raciocí-
nio contábil passaram, pois, a oferecer 
meios para que se produzissem mode-
los de comportamentos de riqueza.

O contador deixou de ser apenas 
um “informante” para se transformar 
em um “consultor”, um autêntico 
médico da empresa e das instituições, 
orientando e opinando sobre os desti-
nos dos empreendimentos.

A transformação do conhecimento 
contábil foi uma natural evolução que já 
havia sido ensaiada desde o século XVI, 
quando Ângelo Pietra, em 1856, em sua 
obra Indirizzo degli economi, começou a 
realizar ensaios sobre conceitos essenciais 
(esses que são as chaves para as proposi-
ções lógicas que sustentam as teorias).

Razões científi cas 
da Contabilidade

A passagem do conhecimento em-
pírico (limitado a registros e demons-
trações), para o dos estudos dos fenô-
menos contábeis, fundamentou-se em 
razões que viriam a sustentar o edifício 
cultural doutrinário.

Uma ciência, para que como tal se 
qualifi que, precisa atender a conven-
ções e ter requisitos especiais.

Para que um conhecimento seja 
qualifi cado como científi co deve base-
ar-se em razões competentes.

O enquadramento da Contabilida-
de, como ciência, deveu-se ao fato dela 
atender a todos os requisitos convencio-
nais necessários para tal qualifi cação, 
ou seja, ter objeto próprio, método espe-
cífi co, fi nalidade determinada, teoremas, 
teorias, hipóteses, tradição, etc.6

Foram os doutrinadores franceses, ita-
lianos, alemães, especialmente, tão como 
o extraordinário português Jaime Lopes 
Amorim, os responsáveis pelos arcabou-
ços doutrinários que formaram escolas de 
pensamentos e, estas, correntes científi cas.

O estudo do “curso do pensamento 
contábil”, traçado pela sucessão de con-
quistas desses líderes intelectuais, é o 
que hoje nos permite aferir sobre as va-
liosas organizações lógicas construídas 

para que possível fosse, racionalmente, 
explicar os fenômenos que ocorrem 
com as riquezas.

Conhecer sobre a história da ciência 
não é apenas guardar memória ou tomar 
conhecimento de fatos ocorridos, mas, 
especialmente, buscar encontrar a essên-
cia evolutiva do pensamento.

As razões que se constituem em ali-
cerces de um saber, em doutrinas, são 
verdadeiras energias produzidas pelas 
inteligências superiores.

São frutos de árduas lutas, de obsti-
nação em face de contraditórios e invejas, 
como ocorreu na vida de todos os grandes 
personagens, bastando lembrar apenas 
Pasteur, em sua contenda para comprovar 
o que hoje nos parece o óbvio, e que é a 
negação da geração espontânea.

Não foram menores as lutas dos 
líderes das escolas de pensamento con-
tábil contra o conservadorismo dos 
aferrados às práticas de escrituração e 
processos demonstrativos.

Finalmente, após dois séculos de 
intensos esforços, chegou-se à conclu-
são sobre a natureza científi ca da Con-
tabilidade em face de esta possuir: 

1.  Um objeto próprio e que é o pa-
trimônio aziendal;

2.  Finalidade própria e que é o as-
pecto de observação específi co, ou 
seja, o da efi cácia como satisfação 
da necessidade aziendal;

3.  Método próprio de observação e 
condução do raciocínio para o de-
senvolvimento e pesquisa e que se 
estriba no indutivo axiomático e 
no fenomenológico;

4.  Tradição como conhecimento, 
milenar;

5 Alguns desses teoremas, relativos à minha teoria das funções patrimoniais, podem ser encontrados nas obras já referenciadas Teoria Geral do Conhecimento 
Contábil e Teoria da Contabilidade.

6 Ver sobre a questão meus livros Introdução à Ciência da Contabilidade, 1987, Teoria da Contabilidade, 2002, e Fundamentos da Contabilidade Geral, 2005. 
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5.  Utilidade, como fonte de conhe-
cimento do comportamento da 
riqueza aziendal, aplicável a um 
sem número de utilidades (crédi-
to, investimentos, controle, etc.);

6.  Teorias próprias como a das 
aziendas, do rédito, do valor, das 
funções sistemáticas do patrimô-
nio aziendal, etc. e também uma 
Teoria Geral do Conhecimento;

7.  Doutrinas cientifi cas próprias e 
que estabelecem correntes de pen-
samentos como o patrimonialis-
mo, neopatrimonialismo, azien-
dalismo, personalismo, etc.

8.  Correlação com outras ciências 
como a do Direito, Adminis-
tração, Economia, Matemáti-
cas, Sociologia, etc.

9.  Enunciados de verdades univer-
sais e perenes sobre os fenômenos 
de que trata seu objeto;

10.  Capacidade de previsões, por 
meio dos modelos que permi-
tem os orçamentos;

11.  Meios de levantamento de hi-
póteses, como as derivadas das 
doutrinas das contingências;

12.  Um caráter analítico, en-
sejando estudos de natureza 
nuclear funcional da riqueza 
aziendal, etc.

Dentro das convenções da Episte-
mologia, a Contabilidade, após todo 
o arcabouço intelectual que para esta 
se construiu, terminou por preencher 
todos os requisitos, como conheci-
mento científico.7

Doutrinas científi cas da 
Contabilidade

Determinar o verdadeiro objeto de 
estudos da Contabilidade, no campo 
da ciência, para estruturar doutrinas, 
de acordo com metodologia específi ca, 
foi a preocupação de diversos estudio-
sos e tal posição intelectual também 
determinou a fi xação das diversas cor-
rentes de pensamentos.

7 As condições para a classifi cação de um conhecimento científi co, tal como aqui se expõe, coincide com a de diversos fi lósofos, mas especialmente com 
Alfonso Trujillo Ferrari, em sua obra Metodologia da pesquisa científi ca, 1982, p. 115.

Conhecer sobre a história 
da ciência não é apenas 
guardar memória ou 
tomar conhecimento 

de fatos ocorridos, mas, 
especialmente, buscar 
encontrar a essência 

evolutiva do pensamento.
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Igualmente, a fi m de sustentar o pro-
gresso do conhecimento, diversos estu-
diosos empreenderam pesquisas, criaram 
escolas e produziram obras de raro valor.

A disciplina contábil sempre foi favo-
recida por uma rica fonte de informações 
registradas, derivadas de observações sobre 
os fenômenos que tradicionalmente eram 
preocupação constante de registros, facili-
tando, desta forma, a tarefa científi ca.

Em verdade, sabemos que todos 
os ramos do conhecimento humano 
se valem de registros e de manipulação 
destes, mas a Contabilidade sempre 
contou com uma expressiva quantida-
de obrigatória de informações, a ponto 
até de ser confundida, pelo leigo, como 
apenas uma “capacidade de escriturar”.

Para fi xar a metodologia de indaga-
ção sobre os fenômenos escriturados, os 
líderes dessas facções intelectuais preo-
cuparam-se, inicialmente, em determi-
nar qual o verdadeiro objeto de uma 
ciência que se derivasse do estudo dos 
registros contábeis.

A primeira delas foi a que atribuía 
como objeto científi co a conta. Tal forma 
de pensar originou o movimento intelec-
tual denominado Contismo, desenvolvi-
do com vigor na França, principalmente.

Criaram-se “teorias das contas” e 
muito se pendeu para demonstrações 
de natureza matemática (no Brasil ti-
vemos, principalmente, as teorias de 
José Lourenço de Miranda – Teoria 
Algébrica do Débito e do Crédito; de 
Álvaro Porto Moitinho, relativa às 
Contas Positivas e Negativas e de Amé-
rico Matheus Florentino, Teoria Ma-
tricial das Contas).

O expressivo uso de mensurações 
dos fatos (valores) sempre ao leigo fez 
parecer que a Contabilidade fosse uma 
“ciência de números”.

Na realidade, entretanto, os valo-
res numéricos sempre foram apenas 
instrumentos (desde o aparecimento 
deles na Suméria, há cerca de seis mil 
anos, quando os números abstratos fo-
ram criados pelos contadores) aplicados 
na mensuração de fatos, como também 
ocorre em outras ciências (Química, Fí-
sica, Biologia, Biogenética, etc.).

Não é o fato de mensurar que tor-
na Matemática uma matéria; assim, 
porque se mede em quilos uma força, 
em unidades as partículas da energia, 
não signifi ca que a Física seja uma ciên-
cia matemática, assim como não o é a 
Contabilidade, simplesmente porque se 

mensura mediante a atribuição de valor 
os fenômenos patrimoniais.

A conta e o número – ambos são 
revelações de acontecimentos; a con-
ta não é o próprio fato que espelha, 
como uma fotografi a não é a pessoa 
que retrata; foi exatamente tal forma 
de entender que levou muitos estudio-
sos a contestarem as doutrinas contá-
beis matemáticas e as contistas.

Se por um lado as expressões quanti-
tativas impressionaram de forma acentua-
da aos contistas, por outro foi a relação de 
direito que predominou em outros (e a 
intuição para tal ótica é muito antiga).

A corrente de pensamentos do Per-
sonalismo, coeva do Contismo, pendeu, 
portanto, para as relações de “posse” que 
a empresa estabelece com as pessoas.

Na doutrina personalista, defi niu-
-se o patrimônio como um conjunto de 
direitos e obrigações, portanto, ao sa-
bor do que mais se aproximava ao Di-
reito (quanto a forma apenas).

Desde o intuito sentimento de 
“meu” e “seu”, este que fez surgir os 
conceitos de “débito” e “crédito” nos 
registros, parece ter havido uma pre-
dominância do aspecto da “posse” so-
bre a “utilidade”.
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Tal corrente, também, foi contes-
tada com argumentos de que não bas-
tava possuir direito, sendo necessário 
utilizar para satisfazer a necessidade; 
assim, argumentaram os “materialis-
tas da Contabilidade”,8 que sobre uma 
mercadoria roubada se conservava o 
direito, mas, não se conseguia obter 
lucros e nem convertê-la em dinheiro; 
igualmente, mostraram, com exemplos, 
que não adianta ter direito apenas sobre 
uma duplicata, sem que esta não seja 
recebida e convertida em dinheiro.

Tais contestações foram realizadas 
desde os fi ns do século XIX para provarem 
uma nova vocação, fundamentada em ra-
ciocínios mais patrimoniais que pessoais.

Naturalmente, no calor dos pensa-
mentos evolutivos, os estudos penderam 
para a relevância do controle da riqueza, 
formando uma outra corrente de pensa-
mentos e que foi a do Controlismo.

Tal forma de pensar vinculou 
fortemente os estudos contábeis à 
Administração.

Os que contestaram a visão contro-
lista afi rmaram que não é a Contabili-
dade que serve ao controle, mas, sim, o 
controle é que serve à Contabilidade.9

Ou seja, o controle é efeito e não a 
causa e a ciência estuda fundamental-
mente causas.

A busca de um objeto seguro de 
estudos, para servir de base a um mé-
todo de indagação confi ável, foi a base 
da multiplicação das diversas escolas e 
correntes científi cas.

Foram multiplicando-se as novas 
tendências e assim surgiram correntes 
que entendiam: uma, que a Contabilida-
de dedicava-se ao estudo do Lucro (Redi-

tualismo), outra, que o objeto era a em-
presa e a instituição (Aziendalismo), etc.

Tais correntes ligaram fortemente 
os estudos da Contabilidade àqueles 
da Economia.

Nasceram dentro de uma atmosfe-
ra de guerra entre o capital e o trabalho, 
infl uenciada pelas idéias socialistas, em 
que a empresa buscava justifi car-se e, 
obviamente, o lucro decorrente.

O sentido de empresa como célula 
e a da riqueza como elemento material 
básico para atender às necessidades des-
ta, associado ao de Contabilidade como 
ciência do capital, gerou uma ótica po-
lêmica e intelectualmente preocupante 
no mundo europeu.

A diretriz reditualista, tanto quan-
to a aziendalista, infl uenciou-se pelo 
refrão marxista, buscando uma situação 
dentro de uma realidade que, embora 
parecendo nova, já tinha agitado poli-
ticamente o mundo antigo (bastando, 
para isto, constatar, um estudo analíti-
co entre as idéias e tendências políticas 
de Catilina e as de Cícero).

Ainda na primeira metade do sé-
culo XX, todavia, levantou-se a tese de 
que o lucro é apenas um dos objetivos 
no estudo contábil.

Contestou-se o aziendalismo evi-
denciando que não seria possível sus-
tentar uma doutrina da célula social 
como se um todo unitário fosse, sen-
do necessário dividir, para a análise 
científica, o que nesta existe de pes-
soal e o que tem de material, pois a 
metodologia, no tratamento desses 
fatores, é diferente.

Em cada época, em cada escola, a 
Contabilidade foi envolvida por me-

todologias de outras ciências (Mate-
máticas, Direito, Administração e 
Economia, principalmente).

Foi, todavia, o patrimonialis-
mo de Vincenzo Masi, concebido na 
primeira década do século XX, que 
lançou o grande desafio, ou seja, o 
da autonomia científica da Contabi-
lidade fundamentada em proposições 
lógicas rigorosas.

A concepção masiana foi a que 
vingou e tornou-se predominante, atri-
buindo como objeto da Contabilidade 
o patrimônio dos empreendimentos, 
criando a mais poderosa corrente de 
pensamento doutrinário e que é a do 
Patrimonialismo. 

Tal corrente doutrinária proclamou 
a autonomia científi ca da Contabi-
lidade, comprovando que ela se ligava 
a muitas ciências (como em verdade 
é comum a todos os demais ramos do 
conhecimento), mas que possuía objeto, 
fi nalidade e método próprios.10

Nos séculos XIX e XX a Contabi-
lidade enriqueceu-se com muitos axio-
mas, teoremas e teorias, assim como 
com um expressivo desenvolvimento (a 
partir da década de 1960) das normas 
de registros e demonstrações.

O “furor normativo” que passou 
a existir a partir da década de 1960, 
todavia, não se aproveitou totalmente 
das conquistas científi cas, preocupado 
que esteve mais em servir interesses 
de grupos dominantes e aos jogos das 
bolsas de valores.

Não houve, entretanto, uma parali-
sação nos estudos doutrinários, pois esses 
seguiram evoluindo fundamentados em 
teorias importantes como as de Garcia 

8 Especialmente Fábio Besta, em sua obra La Ragioneria.  

9 Tais argumentações utiliza o emérito mestre Vincenzo Masi em sua obra La ragioneria come scienza del patrimônio.

10 Detalhes sobre tais escolas doutrinárias, seus autores e seus desenvolvimentos podem ser encontrados na obra História Geral e das Doutrinas da Contabilidade, 
Editora Atlas, São Paulo e Editora Vislis, Lisboa.
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(Teoria Circulatória), a de Mattessich, 
Requena Rodrigues e especialmente as 
do Neopatrimonialismo, a mais nova e 
talvez a mais organizada corrente de pen-
samento científi co em Contabilidade. 

Nascimento da mais nova 
escola científi ca – 
o Neopatrimonialismo

Firmou-se no século XX a con-
vicção (originária do século anterior) 
de que a ciência contábil tinha como 
matéria de estudos a riqueza das em-
presas e instituições.

O patrimonialismo de Vincenzo 
Masi foi, entretanto, aquele que ofere-
ceu bases doutrinárias de relevo comple-
mentadas por estudos de outros valores 
que seguiram a mesma tendência, como 
Ubaldo e Dominicis, Jaime Lopes Amo-
rim, Francisco D´Áuria, dentre outros.

A evolução constante das teorias 
da Contabilidade Superior ensejaria, 
entretanto, outros passos à frente.

Das construções lógicas realizadas, 
desde a elaboração da obra de nossa 
autoria Filosofi a da Contabilidade, cons-
truiu-se uma Teoria Geral do Conheci-
mento Contábil a partir de outras que 
foram feitas em caráter de introdução.11

A aceitação das novas idéias, por 
expressiva quantidade de estudiosos ge-
rou, então, uma nova corrente científi -
ca, a do Neopatrimonialismo. 

O grande objetivo foi o da pesquisa 
para a produção de modelos de compor-
tamentos da riqueza, esses que poderiam 
levar as empresas à prosperidade.12

Como não há ciência sem um con-
junto de teorias, nossos estudos centra-

ram-se na organização, em bases episte-
mológicas, de cinco grandes estruturas 
teóricas, tendo como fundamentos: o 
fenômeno contábil (Teoria das Funções 
Sistemáticas), a organização sistemá-
tica em movimento interativo (Teoria 
das Interações Sistemáticas), o campo 
de fenômenos (Teoria dos Campos 
e Modelos) e a da efi cácia constante 
(Teoria da Prosperidade).13

A preocupação, em todas essas cons-
truções de doutrinas foi e continua a ser 
a de estabelecer conjuntos de axiomas e 
teoremas competentes para o desenvolvi-
mento de pesquisas que sustentem uma 
evolução constante do conhecimento.

Tal raciocínio que o “Neopatrimo-
nialismo Contábil” adotou, prossegue 
seguindo o curso da índole cartesiana, 
ou seja, aquele que acena ser “a parte 
que conduz ao todo”. 

A preocupação fundamental que 
nos orientou e prossegue sendo a pre-
dominante, é a de desenvolver um 
método que enseje o “saber pensar em 
Contabilidade”.

Fundamentos e evolução do 
Neopatrimonialismo Contábil

O Neopatrimonialismo Contábil 
surgiu nas últimas décadas do século XX 
como uma nova corrente científi ca da 
Contabilidade preocupada, como foi dito, 
em estabelecer um método de raciocínio 
para o entendimento sobre o que sucede 
com a riqueza patrimonial das empresas e 
das instituições de fi ns ideais.

Para tanto, estabeleceu uma Teoria 
Geral, ou seja, uma ordem de conhe-
cimentos que permitiu ser a matriz de 

todos os demais na área específi ca do 
conhecimento da riqueza das “células 
sociais” (essas admitidas como empre-
sas e instituições de fi ns ideais).

Partiu da idéia fundamental de 
que o patrimônio não se move por si 
mesmo e que tanto ele quanto as suas 
forças motoras estão em constante 
transformação.

Ou ainda, como ambos se movi-
mentam – conteúdo e continente – 
por analogia se emprega, também, em 
Contabilidade, a fi losofi a relativista, 
nascida com Galileu Galilei e desen-
volvida com Einstein e outros líderes 
culturais da Física.

11 As teorias de nossa autoria sobre o Equilíbrio do Capital e das Funções Sistemáticas do Patrimônio foram as bases da Teoria Geral que, como decorrência, 
elaborou-se, embora não as exclusivas para a produção de tal estudo.

12 Sobre o assunto sugerimos consulta à obra Moderna análise de balanço ao alcance de todos, de nossa autoria, 2005 e à obra do ilustre matemático italiano 
Salvatore Benito Virgillito, Neopatrimonialismo contábil em base estatística, 2005.

13 Todas essas teorias continuam em regime de evolução e pesquisas importantes estão sendo realizadas por estudiosos diversos da corrente Neopatrimonialista.
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No que tange ao movimento pa-
trimonial, além da visão relativista, se-
gue, também, em regime de analogia, 
à “quântica”, pois detém-se em vários 
grupos de funções, ou seja, considera 
que a utilidade não se limita a cumprir 
uma só necessidade, mas a oito.

Ou ainda, um fenômeno patrimo-
nial é entendido pelo neopatrimonialis-
mo como um “complexo” em que diver-
sos são os ângulos a serem analisados.

É de toda a conveniência, como 
método, sob a ótica do racional, avizi-

nhar-se ao máximo dos fundamentos 
da Lógica Aplicada e daquela seguida 
por várias ciências.

Parece haver uma unidade de princí-
pios que a tudo atinge, ou seja, coisas que 
são úteis ao entendimento de fenômenos 
da Física, da Química, da Biologia, etc. 
Também em Contabilidade podem ser 
analogicamente acolhidos, embora a na-
tureza dos fatos seja distinta. 

A fi losofi a relativista, a quântica, 
aquela do movimento e da transforma-
ção de todas as coisas no universo, pois, 

foi pelo Neopatrimonialismo adotada 
como ponto universal de partida para 
ensejar o entendimento sobre as fun-
ções dos meios patrimoniais e das for-
ças motoras que também se movimen-
tam em espaços determinados.

Defi nido o teor axiomático de mo-
vimento, transformação e relatividade, 
encontramos o raciocínio competente 
para ser o de uma parametria fi losófi ca.

Buscamos, a seguir, como alicerce das 
bases neopatrimonialistas, as “relações ló-
gicas” sob as quais a riqueza se movimen-
ta e o que defl ui disto como transforma-
ções, ou seja, procuramos compreender o 
porquê das modifi cações operadas, essas 
que são realidades que se espelham em 
anotações que os registros oferecem.

Não se perdeu o Neopatrimonialis-
mo em formalidades relativas a aspectos 
ditos “práticos”, isolados, mas, sim, abriu 
oportunidades para que esses pudessem 
posteriormente ser claramente entendi-
dos, explicados, interpretados e supridores 
de modelos de comportamentos, a partir 
do conhecimento das causas dos fenôme-
nos (como fazem as demais ciências).14

Registrar e demonstrar foram con-
siderados no Neopatrimonialismo Con-
tá bil como meros instrumentos de apoio 
para ensejar estudos, logo, de importân-
cia apenas auxiliar.

Refutou, a nova doutrina, a tese 
de que fosse possível se erguer teoria 
científi ca sobre instrumentos, como se 
esses fossem os objetos principais, ou 
ainda, apoiou-se no que já no início 
do século XIX era motivo de advertên-
cia por parte dos mais insignes intelec-
tuais da Contabilidade.

Para tanto, inicialmente, como já 
foi referido, construíram-se axiomas 
e teoremas (como verdades e propo-
sições sobre essas), partindo das se-
guintes realidades:

14 O alcance de tais conquistas é recente e a obra Neopatrimonialismo contábil em base estatística, do Prof. Salvatore B. Virgillito, 2005, é um exemplo 
exuberante da questão.
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1.  a necessidade humana gera uma 
fi nalidade para conseguir meios 
patrimoniais que visem a suprir 
o que se precisa;

2.  os meios patrimoniais consti-
tuem uma substância ou riqueza 
(patrimônio) das “células sociais” 
(empresas e instituições);

3.  a riqueza não se move por si 
mesma, necessitando de agentes 
motores para isto e estes se en-
contram dentro (administradores, 
executores, etc.) e fora das “célu-
las sociais” (natureza, sociedade, 
mercado, tecnologias, etc.);

4.  ao se movimentar, a riqueza se 
transforma;

5.  toda movimentação enseja o exer-
cício de uma função (uso dos 
meios patrimoniais);

6.  a função é, pois, a decorrência do 
uso ou movimento do meio patri-
monial mediante a de um agente 
motor interno ou externo;

7.  quando a função anula a necessida-
de, pelo movimento, produz a efi cá-
cia (consegue-se o que se deseja);

8.  existem várias funções defi nidas 
com fi nalidades específi cas, todas 
se exercendo ao mesmo tempo e 
de forma autônoma, em interação, 
constituindo, assim, um universo 
patrimonial em movimento.

A organização sistemática é fi lo-
sofi a global de análise das funções que 
orienta o método neopatrimonialista 
desde o nascimento de tal doutrina.

Partindo de tal concepção, oito siste-
mas estão identifi cados e sobre estes exis-
tem teoremas enunciados e a enunciar.

A evolução prossegue, a escola se 
fi rma e uma corrente organizada hoje 
escreve livros, artigos, dissertações, te-
ses e trabalhos de diversas naturezas, 
prenunciando uma das mais vigorosas 
estruturas doutrinárias de toda a Histó-
ria da Contabilidade.
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Resumo

O presente escrito objetiva, coerentemente 
com as análises já realizadas em diversos artigos 
publicados nesta Revista, a evidenciação de fatos 
que apóiam a inclusão na minuta do projeto 
de reformulação do Decreto-Lei nº 9.295, da 
obrigatoriedade da aprovação do futuro profi ssional 
em Exame específi co após a conclusão do curso 
de graduação, a ser organizado e realizado pelo 
Sistema CFC/CRCs, como condição para o registro 
profi ssional. Sublinhe-se que a institucionalização 
da medida já foi tentada mediante Resolução do 
Conselho Federal de Contabilidade, que estabeleceu 
o chamado Exame de Sufi ciência, que foi aplicado 
diversas vezes, mas, lamentavelmente, terminou 
suspenso por falta de apoio legal.

No contexto em causa foram analisados os pontos 
capitais do chamado Exame de Qualifi cação Técnica, 
cuja aprovação constitui requisito para a inscrição 
do(a) Contador(a) no Cadastro Nacional de Auditores 
Independentes – CNAI, condição para o seu exercício 
como auditor(a) independente nas entidades 
integrantes do mercado de valores mobiliários. O 
Exame em causa é importantíssimo como referência 
no tangente à avaliação de conhecimentos e aferição 
de competência técnico-profi ssional, em quadrante 
especializado do exercício contábil. Ademais cumpre 
ressaltar que sua fundamentação legal é pacífi ca 
e envolve a CVM, o Banco Central e a SUSEP e, 
importantíssimo, sua execução está a cargo do CFC.

A estrutura do Exame de Qualifi cação Técnica, 
tanto em termos de conteúdo quanto de forma 
confi gura experiência de altíssimo valor, tanto para a 
regulamentação de possíveis novas especializações 
sujeitas a registro, quanto para a comprovação 
dos atributos mínimos para o exercício inicial da 
Profi ssão, sempre subjacente o benefício para a 
Sociedade, em razão da efi cácia e ética profi ssional 
dos(as) Contadores(as).

Palavras-chave

Registro Profi ssional, Exame Obrigatório, 
Comprovação de Conhecimentos, Capacitação 
Técnica, Interesse da Sociedade.

Abstract

In agreement with several articles published 
by this Magazine, this article aims at shedding light 
on the supporting facts for the need of including 
a mandatory professional Exam to be organized 
and managed by the CFC/CRCs System in the 
draft of Law-Decree 9.295, as a condition for 
graduation and professional activity. We pinpoint 
that this measure has been already sponsored and 
applied several times through a Resolution by the 
Federal Accounting Board (Conselho Federal de 
Contabilidade), which has established the so called 
Suffi ciency Exam (Exame de Sufi ciência), yet has 
been suspended by a lack of legal substantiation.

In this assessment we have considered the most 
relevant issues pertaining to the technical Qualifi cation 
Exam (Exame de Qualifi cação Técnica), whose passing 
is a Requirement for the Accountants to be listed at 
the CNAI – National Independent Auditor Database 
(Cadastro Nacional de Auditores Independentes), a 
requirement form independent auditors to practice 
in the publicly-traded securities market. This Exam is 
critical as a quality benchmark in setting a minimum 
professional knowledge framework, and securing a 
superior technical standard for an accounting specialty. 
In addition, we emphasize that there is no discussion 
regarding its legal justifi cation, which is backed by the 
Brazilian SEC (CVM), the Central Bank (Banco Central 
do Brasil) and the Private Insurance Authority (SUSEP 
– Superintendência de Seguros Privados), and, most 
importantly, its management is a CFC prerogative.

The Technical Qualifi cation Exam constitutes 
a highly valuable benchmark, both in form and 
content, as it provides a standard for setting the 
minimum requirements for professional practice, 
as well as a background for additional specialties 
subject to registration, resulting in clear benefi ts to 
society due to the Accounting profession effi ciency 
and ethical standards.

 Keywords

Professional Registration, Mandatory Exam, 
Knowledge Proof, Technical Capability, Social 
Interest.
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1. Considerações introdutórias

A obtenção do direito ao exercício 
profi ssional pelos Contabilistas, notada-
mente pelos Contadores, ou seja, pelos 
graduados em curso superior de Ciên-
cias Contábeis vem merecendo nossa 
atenção há muitos anos e, na última dé-
cada expressamos nosso entendimento 
em diversos artigos, em que salientamos 
aqueles publicados nos números 87, 91, 
95, 98, 107, 120, 123, 124 e 125 des-
ta Revista. A diretiva central nas nossas 
considerações sempre consistiu na cons-
tatação de que, em termos médios, o 
curso de graduação não conduzia à pos-
se de conhecimentos, no sentido amplo, 
sufi cientes para o exercício profi ssional 
inicial em nível qualitativo aceitável, 
isto é, que atendesse aos interesses da 
sociedade e, conseqüentemente, da 
própria Profi ssão. Coerentemente de-
fendemos, desde o início, a institucio-
nalização de exame que comprovasse a 
formação em patamar adequado.

Em julho de 1999, o Conselho 
Federal de Contabilidade, mediante 
a Resolução 853-99, institui o Exame 
de Sufi ciência como requisito para a 
obtenção do registro profi ssional. Em 
1º de março de 2000 foi realizado o 
primeiro exame e o último ocorreu em 
setembro de 2004, sempre à razão de 
dois por ano, num total de dez, com as 
seguintes cifras no período:

No artigo da Revista nº 120, exa-
minamos os resultados dos três últimos 
exames (8º, 9º e 10º) no Rio Grande 
do Sul, exclusivamente no referente 

aos Bacharéis em Ciências Contábeis, 
quando 2.197 realizaram os exames, 
sendo aprovados 1.328 e reprovados 
869, ou seja, o percentual de aprovação 
alcançou 60,36%. Os candidatos eram 
provenientes de 27 cursos de graduação 
e realizamos a análise dos aprovados se-
gundo a entidade de graduação, quan-
do constatamos que em somente sete 
entidades a aprovação superou a casa 
dos sessenta por cento e houve um 
caso no qual de 21 pessoas que realiza-
ram o exame, unicamente quatro logra-
ram aprovação, ou seja, o percentual de 
aprovados foi de 19,05%!

O nível qualitativo das provas foi 
igualmente examinado a fi m de verifi -
car-se se ele não fora demasiadamen-
te elevado. Nos três exames referi-
dos cada um consistiu em cinqüenta 
questões de múltipla escolha, todas 
com quatro alternativas. As questões 
foram detalhadamente avaliadas, che-
gando-se à conclusão de que se tratava 
de provas de nível não muito elevado 
e, mais ainda, até modesto, por não 
corresponderem aos pressupostos qua-
litativos inerentes às essências das 
prerrogativas profissionais.  
Outro aspecto sublinhado concerniu à 
inexistência de exposição dissertativa, 
elemento indispensável na avaliação 
da capacidade de raciocínio, análise e 
exposição de qualquer pessoa, além do 
conhecimento da língua pátria.

Os resultados das provas e os fatos 
referidos comprovam sobejamente a 
indispensabilidade do Exame de Sufi ci-
ência, especialmente diante das circuns-

tâncias de que é altamente provável que 
persistam as diferenças qualitativas de 
formação nos quase 1.000 cursos de 
graduação em Contabilidade em funcio-
namento no país, nas diversas entidades, 
porquanto os seus interesses são diversi-
fi cados, predominando em muitas aque-
le de natureza puramente econômica. 
Aliás, a comprovação da assertiva é sim-
ples, uma vez que a questão não se limita 
aos contadores, mas já foi levantada por 
outras áreas profi ssionais, como a Medi-
cina e o Direito, nas quais as entidades 
representativas defendem incisivamente 
perante o MEC a indispensabilidade de 
suas aprovações para quaisquer novos 
cursos, com o que concordamos plena-
mente. A iniciativa logrou sucesso como 
evidencia a Portaria 147 do Ministério 
da Educação, que instituiu a necessidade 
de pareceres favoráveis do Conselho Na-
cional de Saúde ou da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil para o funcionamento 
de novos cursos, respectivamente, de 
Medicina e Direito. No caso de inexis-
tência de parecer favorável da entidade 
interessada na abertura do curso estará 
sujeita a uma rigorosa análise do seu 
pedido. Cumpre lembrar que o Exame 
de Ordem da OAB constitui outro ele-
mento de grande interesse no exame da 
formação propiciada na graduação.

As reações contrárias ao Exame de 
Sufi ciência foram a razão de iniciativas 
das entidades representativas da Classe 
Contábil, que resultaram da elaboração 
de Projeto de Lei nº 2485-2003 apresen-
tado pelo Dep. João Lyra ao Congresso 
Nacional, em novembro de 2003, insti-
tucionalizando o Exame de Sufi ciência, 
além de programas de avaliação de 
competência profi ssional e de educa-
ção continuada. O projeto foi aprova-
do pelo Senado, em 23 de novembro de 
2005, e vetado pela Presidência da Re-
pública em dezembro. As razões do veto 
foram por nós analisadas na Revista do 
CRCRS nº 125.

Categorias Profi ssionais 
presentes Aprovados Reprovados % de aprovados

Contadores 77.255 46.947 30.308 60,77%

Técnicos 62.613 27.683 34.930 44,21%

Totais 139.868 74.630 65.238 53,35%
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O projeto aprovado previa que as 
seguintes áreas fossem abrangidas pelas 
provas: contabilidade geral, contabilida-
de de custos, noções de direito público 
e privado, legislação e ética profi ssional, 
Princípios Fundamentais de Contabili-
dade e NBCs, português, matemática 
fi nanceira, contabilidade pública, conta-
bilidade gerencial, teoria da contabilida-
de, auditoria contábil e perícia contábil. 
Ou seja, sendo estruturado de forma 
adequada – vale dizer incluindo ques-
tões dissertativas – o Exame estaria em 
condições de avaliar a posse de conhe-
cimentos mínimos para a prática profi s-
sional, como já afi rmado.

Em razão do projeto em andamen-
to, o Exame não foi mais realizado em 
diversos Estados em vista de decisões ju-
diciais. Finalmente, em função do veto, 
após o 10º Exame não mais ocorreram 
Exames de Sufi ciência.

2.  O contexto da elaboração 
da minuta de reformulação 
do DL 9295

Os trabalhos em andamento desde 
o início de 2006, por iniciativa do Con-
selho Federal de Contabilidade, com 
vistas à elaboração de anteprojeto de lei 
para reformulação do Decreto-Lei nº 
9295, de 27 de maio de 1946, tiveram 
por objetivo central a nossa regula-
mentação profi ssional, adequando-a às 
condições atuais e no futuro próximo, 
não poderiam deixar de contemplar a 
questão referida no item primeiro, es-
pecialmente diante da extraordinária 
expansão dos cursos de graduação com 
os inegáveis efeitos em termos quali-
tativos, conforme já mencionado antes. 
Entretanto, precisamente pelos variados 
interesses envolvidos, os levantamentos, 
estudos e análises realizados pelas comis-
sões envolvidas na elaboração da minuta 
do anteprojeto evidenciaram a existência 
de entendimentos diversifi cados e mes-

mo contraditórios sobre a matéria. Nas 
próprias audiências públicas realizadas, 
alguns participantes manifestaram-se 
incisivamente contrários a qualquer tipo 
de exame ou comprovação de conheci-
mentos após a graduação, tanto para a 
obtenção do registro profi ssional quanto 
para a sua manutenção. Aliás, alguns co-
legas expressaram suas opiniões por escri-
to, como aconteceu no início de janeiro, 
em artigo publicado no Jornal do Comér-
cio, em que o autor critica, acerbamente, 
entre outros aspectos contemplados na 
minuta do pré-projeto, a iniciativa de 
criação do exame de sufi ciência e inda-
ga “quem são os sábios que aplicarão os 
exames de sufi ciência?”. Naturalmente 
contesta que as faculdades que emitem 
os diplomas e qualifi cam os profi ssionais 
sejam defi cientes. O posicionamento 
em tela foi por nós contestado noutro 
artigo publicado no mesmo periódico e 
argumentamos basicamente com os per-
centuais de aprovação havidos durante o 
período de vigência do exame, já referi-
dos no item primeiro deste artigo.

Na última versão do anteprojeto de 
reformulação, a chamada versão 03, de 
fevereiro do corrente ano, consta do art. 
6º, da Subseção II que trata da Compe-
tência, que:

“Art. 6  Ao Conselho Federal de Con-
tabilidade – CFC compete:

...
XI – instituir e dispor sobre a rea-

lização de exame como requisito para 
concessão ou restabelecimento do registro 
profi ssional;”

É importante salientar que a reda-
ção em causa não mereceu nenhuma 
proposta de alteração essencial ou eli-
minação de parte das comissões esta-
duais, mas, como já dito, somente de 
pessoas isoladas, em audiências públi-
cas, ou manifestações individuais de 
qualquer natureza.

Mas além do Exame de Sufi ciência, 
há ainda a questão relativa ao Exame 
de Qualifi cação Técnica como requisito 
para o exercício de especialidades da 
profi ssão contábil, também constantes 
do anteprojeto, conforme será especifi -
cado mais adiante, bem como a educa-
ção continuada obrigatória.

3.  Aspectos histórico-
-institucionais do Exame 
de Qualifi cação Técnica

A instrução CVM nº 308, de 14 de 
maio de 1999, estabeleceu as normas para 
o exercício das atividades de auditoria 
independente no âmbito do mercado de 
valores mobiliários, bem como as regras 
para o registro dos auditores atuantes na 
área. O artigo 30 da Instrução concerne 
ao exame de qualifi cação técnica, a ser 
aplicado pelo CFC em conjunto com o 
IBRACON ou outra instituição indica-
da pela CVM. Na Nota Explicativa à 
Instrução CVM nº 308, no seu item 8, 
consta expressamente que o exame de 
qualifi cação técnica objetiva melhorar 
o padrão de capacitação técnica dos 
auditores registrados na CVM e que 
os interessados na obtenção do regis-
tro, no futuro, deverão submeter-se ao 
exame. A obrigatoriedade da educação 
continuada consta do item 12.

O Conselho Federal de Contabili-
dade, considerando a Instrução nº 308 
da CVM, editou a Resolução CFC 989, 
instituindo a NBC P 5 – Normas sobre 
Exame de Qualifi cação Técnica, em vi-
gor a partir de 1º de janeiro de 2004. Na 
norma consta especifi camente que:

“5.1.1 – O Exame de Qualifi cação 
Técnica tem por objetivo aferir a obtenção 
de conhecimentos, competências técnico-
-profi ssional e qualidade...”

No item seguinte explicita o objeti-
vo em termos de registro:
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“5.1.2 – O Exame de Qualifi cação 
Técnica é um dos requisitos para a ins-
crição do Contador na atividade de Au-
ditor Independente no Cadastro Nacio-
nal de Auditores Independente (CNAI) 
e do Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC) , com vistas à atuação no mercado 
de valores mobiliários.”

A Resolução reiterou, pois, o cons-
tante da Instrução nº 308 da CVM, 
resultando na integração das duas enti-
dades, o que é muito importante inclu-
sive do ponto de vista legal. Os conhe-
cimentos exigidos foram explicitados e 
incluíram aqueles já mencionados no 
primeiro item, e também a legislação 
e normas de organismos controladores 
do mercado, informática aplicada, por-
tuguês e aspectos sociais, econômicos 
e políticos do país. Ou seja, afi rmou a 
imperiosidade de visão ampla de parte 
dos examinandos.

Em fevereiro de 2005, foi emitida 
pelo CFC a Resolução 1.018-05, que efe-
tuou algumas alterações na NBC P 5 e 
criou a Comissão Administradora do 
Exame – CAE e formalizou a regra de 
que o Exame de Qualifi cação Técnica 
passaria a ser composto de prova escrita 
contemplando questões de respostas 
objetivas e outras para respostas disser-
tativas. Reputamos esse aspecto como de 
grande importância, porquanto institu-
cionalizou a obrigatoriedade da existên-
cia de dissertações no exame, ou seja, de 
comprovação de capacidade de expres-
são, visão dedutiva e domínio da téc-
nica de exposição com respeito à lógica 
formal, o que não resta evidenciado em 
exame totalmente expresso em questões 
representadas por múltipla escolha.

Na mesma data da Resolução 
1.018-05, o CFC editou a Resolução 
CFC nº 1.019-05 regulamentando o 
funcionamento do Cadastro Nacional 
de Auditores Independentes (CNAI). 
Em junho de 2005, pela Resolução CFC 

nº 1.031-05, a NBC P 5 sofreu novas 
alterações, e nos seus considerandos é sa-
lientada a constante evolução e a crescente 
importância da auditoria independente, 
o que demanda continuado aprimora-
mento e atualização, nos campos técnico 
e ético, para os contadores que a exercem 
mantenham e ampliem sua capacitação, 
com vistas à realização de trabalhos com 
alto nível qualitativo. A formalização 
deste posicionamento é importantíssima 
diante do fato já mencionado no corrente 
artigo, de que muitos colegas vêm pregan-
do a impropriedade de quaisquer tipos de 
exames ou de educação continuada obri-
gatória depois da graduação. Finalmente, 
a Resolução em análise revogou aquela de 
número CFC 1.018-05.

A Resolução CFC nº 1.031-05 foi 
revogada em 17 de fevereiro de 2006, 
pela Resolução CFC nº 1.069-06 que 
deu nova redação à NBC P 5. É inte-
ressante observar que os considerandos 
das Resoluções 1.018-05, 1.031-05 e 

1.069-06 são absolutamente iguais, 
comprovando-se, portanto, a coerência 
e a continuidade na busca da realização 
dos objetivos mencionados no parágrafo 
anterior, aspecto que se nos afi gura extre-
mamente importante, tanto em termos 
conceituais quanto aplicados. A nova 
Resolução estabeleceu funções para Câ-
mara de Desenvolvimento Profi ssional 
do Conselho Federal de Contabilidade e 
determinou aperfeiçoamentos no rol dos 
conhecimentos exigidos nos Exames de 
Qualifi cação Técnica, com relevo para a 
prova específi ca a que devem submeter-
se contadores que pretendam atuar em 
auditoria nas instituições reguladas pelo 
Banco Central do Brasil.

Em agosto de 2006, houve a edição 
Resolução CFC nº 1.077-06 que, mais 
uma vez, deu nova redação à NBC P 5. 
Seus considerandos são, novamente, 
idênticos aos das Resoluções citadas no 
parágrafo anterior, com adição, no ter-
ceiro considerando, da Resolução CNSP 
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nº 118, de 22 de dezembro de 2004, da 
Superintendência de Seguros Privados, 
mediante a qual os auditores atuantes 
nas empresas de seguros passaram a ser 
obrigados à realização de exame específi -
co de qualifi cação técnica, o que ocorreu 
pela primeira vez no exame de novembro 
de 2006. A Resolução 1.077-06 revogou 
aquela de número 1.069. Por derradei-
ro, em outubro de 2006 foi emitida a 
Resolução CFC 1.080, que incluiu na 
NBC P 5 o item 5.4.7:

“Critérios aplicáveis aos contadores 
que pretendem atuar como auditores 
independentes nas entidades supervi-
sionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP.”

Ao longo do período em referência 
houve a emissão, pelo CFC, de diver-
sas Resoluções sobre a Educação Con-
tinuada, constantes da NBC P 4, cuja 
versão fi nal encontra-se na Resolução 
CFC nº 1.074-06, que apresenta toda 
sorte de detalhes. O quadro sinótico, 
ao lado reproduzido, fornece uma visão 
clara das resoluções emitidas pelo Con-
selho Federal de Contabilidade sobre as 
Normas Brasileiras de Contabilidade 
relativas à NBC P 5.

4.  Forma e conteúdo do Exame 
de Qualifi cação Técnica

Consoante já esclarecido, a forma e 
o conteúdo do Exame de Qualifi cação 
Técnica hoje em vigor obedecem às dis-
posições constantes da Resolução CFC 
nº 1.077-06, segundo os detalhes cons-
tantes do item 5.4. As áreas de conhe-
cimento estão classifi cadas em ”Qualifi -
cação Técnica Geral”, “Banco Central” 
e “SUSEP”. No primeiro grupo encon-
tram-se os seguintes títulos:

a) ética profi ssional;
b) legislação profi ssional;

QUADRO SINÓTICO DAS RESOLUÇÕES DO CFC SOBRE A NBC P 5 
NORMA SOBRE O EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Resolução Data Conteúdo Revogação

989-03 11-12-2003 Aprovou a primeira versão 
da NBC P 5. 1.002-04

1.002-04 23-07-2004

Alterou diversos itens da NBC P 5, 
especialmente quanto à forma 
e conteúdo do exame, 
e detalhou o CNAI.

1.018-05

1.018-05 18-02-2005
Modifi cou diversas disposições 
na NBC P 5 e eliminou outras, 
mas sem efeitos substantivos

1.031-05

1.019-05 18-02-2005

Detalhou as condições 
para o registro e sua 
manutenção, no Cadastro 
Nacional de Auditores 
Independentes – CNAI.

1.031-05 28-07-2005 Modifi cou diversas disposições 
da NBC P 5. 1.069-06

1.069-06 17-02-2006

Deu nova redação a NBC P 5 
e funções que pertenciam 
à Câmara Técnica passaram 
à Câmara de Desenvolvimento 
Profi ssional. Alterou, também, 
alguns tópicos da lista dos 
conhecimentos integrantes do 
Exame de Qualifi cação Técnica.

1.077-06

1.077-06 25-08-2006

Alterou a redação da NBC P 5 
e na área da forma e conteúdo 
do Exame incluiu o conteúdo 
da prova a que fi caram obrigados 
os contadores atuantes 
em auditoria de instituições 
reguladas pela SUSEP.

1.080-06 20-10-2006

Incluiu na NBC P 5 as 
condições específi cas 
do processo de certifi cação 
de qualidade profi ssional, 
para os auditores atuantes 
em entidades supervisionadas 
pela SUSEP.
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c)  Princípios Fundamentais de Con-
tabilidade e Normas Brasileiras de 
Contabilidade, editadas pelo CFC;

d) auditoria contábil;
e) legislação societária;
f )  legislação e normas de organismos 

reguladores do mercado; e
g) língua portuguesa aplicada.

Aqueles que pretendem atuar em au-
ditoria de instituições reguladas no Banco 
Central do Brasil e devem submeter-se a 
prova específi ca, especialmente sobre:

d)  legislação e normas emitidas pelo 
Banco Central do Brasil;

e)  operações da área de instituições 
reguladas pelo BCB; e

f ) contabilidade bancária.

Da mesma forma, os contadores que 
pretendem atuar em auditoria de institui-
ções reguladas pela Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP, deverão subme-
ter-se a prova específi ca que contemplará:

d)  legislação e normas emitidas pela 
SUSEP; e

e)  operações da área de instituições 
reguladas pela SUSEP.

Datas dos exames A
Inscritos

B
Aprovados

C
Reprovados

D
Ausentes

Aprovação %
B/A

1º – 26-11-2004 103 85 2 16 82,5%

2º – 31-05-2005 305 268 14 23 87,9%

3º – 25-11-2005 190 49 124 17 25,8%

4º – 29-05-2006 136 79 41 16 58,1%

5º – 27-11-2006 128 38 80 10 29,7%

Totais 862 519 261 82 60,2%

Distribuição em % 100 60,2 30,3 9,5

Datas dos exames A
Inscritos

B
Aprovados

C
Reprovados

D
Ausentes

Aprovação %
B/A

1º – 26-11-2004 234 186 10 38 79,5%

2º – 31-05-2005 565 479 39 47 84,8%

3º – 25-11-2005 456 113 293 50 24,8%

4º – 29-05-2006 385 221 133 31 57,4%

5º – 27-11-2006 388 107 240 41 27,6%

Totais 2.028 1.106 715 207 54,5%

Distribuição em % 100 54,5 35,3 10,2

Datas dos exames A
Inscritos

B
Aprovados

C
Reprovados

D
Ausentes

Aprovação %
B/A

1º – 26-11-2004 28 19 4 5 67,9%

2º – 31-05-2005 49 42 4 3 85,7%

3º – 25-11-2005 35 11 18 6 31,4%

4º – 29-05-2006 33 20 11 2 60,6%

5º – 27-11-2006 21 6 15 0 28,6%

Totais 166 98 52 16 59,0%

Distribuição em % 100 59,0 31,3 9,7

5. Os exames de qualifi cação técnica geral

Até a presente data foram realizados cinco exames de qualifi cação técnica geral, 
com o seguinte quadro de resultados no país:

Já no Rio Grande do Sul a quantidade de inscritos foi pequena em relação ao 
número de contadores registrados:

Para efeito de análise, o quadro seguinte concerne às cifras havidas em São Paulo, 
o Estado com o maior número de inscritos, no país:

Os percentuais de 
aprovação nos exames 
relativos à auditoria 

independente evidenciam 
claramente que, para o 

funcionamento efetivo do 
sistema que contemple 

especializações, 
é indispensável a 

institucionalização de 
Exame após a graduação.
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6. Os exames do BCB e da Susep

Já no Rio Grande do Sul as cifras foram as seguintes:

Finalmente em São Paulo, a tabela apresentou a seguinte composição:

Os exames para contadores que pretendem exercer audi-
toria em instituições reguladas pelo Banco Central do Brasil 
também foram em número de cinco, os três primeiros reali-
zados nas mesmas datas dos exames de qualifi cação técnica 

geral e os dois últimos no dia seguinte, sempre aplicados 
pelo CFC, de acordo com a Resolução 3.198, de 27 de maio 
de 2004, do Banco Central. Os resultados dos exames, em 
âmbito nacional, foram os seguintes:

Datas dos exames A 
Inscritos

B 
Aprovados

C 
Reprovados

D 
Ausentes

Aprovação %
B/A

1º – 26-11-2004 363 271 35 57 74,7

2º – 31-05-2005 444 233 148 63 52,5

3º – 25-11-2005 222 32 149 41 14,4

4º – 30-05-2006 223 77 129 17 34,5

5º – 28-11-2006 188 53 99 36 28,2

Totais 1.440 666 560 214 46,25

Distribuição em % 100 46,25 38,89 14,86

Datas dos exames A 
Inscritos

B 
Aprovados

C 
Reprovados

D 
Ausentes

Aprovação %
B/A

1º – 26-11-2004 50 35 10 05 70,0%

2º – 31-05-2005 50 15 25 10 30,0%

3º – 25-11-2005 29 06 18 05 20,7%

4º – 30-05-2006 17 04 13 - 23,5%

5º – 28-11-2006 20 06 10 04 30,0%

Totais 166 66 76 24 39,8%

Distribuição em % 100 39,8 45,8 14,4

Datas dos exames A 
Inscritos

B 
Aprovados

C 
Reprovados

D 
Ausentes

Aprovação %
B/A

1º – 26-11-2004 160 124 9 27 77,5%

2º – 31-05-2005 238 145 69 24 60,9%

3º – 25-11-2005 101 13 70 18 12,9%

4º – 30-05-2006 67 23 36 8 34,3%

5º – 28-11-2006 54 14 29 11 25,9%

Totais 620 319 213 88 51,5%

Distribuição em % 100 51,5 34,3 14,2
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O exame para atuação em auditoria nas empresas reguladas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP foi 
realizado uma única vez, em 29 de novembro de 2006, com os seguintes resultados:

A 
Inscritos

B
Aprovados

C 
Reprovados

D
Ausentes

Aprovação %
B/A

Brasil
Totais 145 72 50 23

49,7%
% 100 49,7 34,5 15,8

Rio Grande do Sul
Totais 14 5 7 2

35,7%
% 100 35,7 50,0 14,3

São Paulo
Totais 61 32 22 7

52,5%
% 100 52,5 36,1 11,4

7.  Os conteúdos dos dois 
últimos exames realizados

Efetuamos a análise das questões 
formuladas nas últimas duas provas 
de Qualifi cação Técnica Geral – Exa-
me CNAI – realizadas em maio (4ª) e 
novembro (5ª) de 2006, com vistas à 
obtenção de conhecimento dos respec-
tivos conteúdos, em termos de qualifi -

cação dos temas, graus de difi culdade 
e forma de exposição. A caracterização 
dos temas foi efetuada em sete grupos e 
sublinhamos, desde já, que poderíamos 
ter utilizado quaisquer outros critérios, 
uma vez que, neste quadrante, há diver-
sas óticas igualmente válidas e até mes-
mo a classifi cação de uma questão em 
particular pode suscitar dúvidas. As-
sim, por exemplo, aquelas incluídas no 

grupo “Questões contábeis” poderiam 
ser divididas em “teórico-doutrinárias” 
e “técnicas” ou, no caso de ordenamen-
tos legais, segundo o órgão emissor da 
norma correspondente.

O resultado fi nal da análise efetua-
da apresentou as seguintes quantidades 
por natureza das questões, por prova:

Conteúdos básicos das questões                          4ª Prova 5ª Prova

a –  Questões técnicas, doutrinárias e legais relativas à Contabilidade como um todo, 
abrangendo ordenamentos estabelecidos pela Lei nº 6.404, Instruções e Deliberações 
da CVM, Código Civil, Resoluções do CFC e Normas Brasileiras de Contabilidade...............

20 27

b – Perguntas específi cas sobre auditoria independente, exclusive os pareceres......................... 9 8

c – Itens relacionados com os pareceres de auditoria................................................................. 9 2

d – Ética profi ssional.................................................................................................................. 4 3

e – Aspectos conceituais e técnicos no campo matemático-estatístico, incluída a amostragem.......... 3 2

f – Controle interno, no sentido estrito ..................................................................................... 2 1

g –  Capacitação e registro profi ssionais, estruturação das empreas de auditoria, educação 
continuada, revisão pelos pares, obrigações perante o Sistema CFC/CRCs e penalizações........ 3 6

h – Questão anulada.................................................................................................................  -  1

Totais 50 50

Nas questões relativas à Contabili-
dade em geral (a) cumpre sublinhar que 
na 4ª prova houve uma única questão 
fundada em Instrução da CVM, núme-
ro que subiu para seis na quinta prova. 
Da mesma forma, sete questões concer-
niram a Normas Brasileiras de Contabi-
lidade na quarta prova e onze no último 

exame, fato que se nos afi gura de extre-
ma importância, porquanto afi rmou de 
forma incontestável a obrigatoriedade 
da observância das duas ordens de or-
denamentos no exercício profi ssional 
da Contabilidade. Ademais ressaltou a 
necessidade do conhecimento, de parte 
dos contadores que desejam integrar o 

CNAI, para atuarem na área da audi-
toria independente, da legislação socie-
tária, tributária e geral, para um efi caz 
exercício profi ssional. De outra parte, 
o nível qualitativo das questões se nos 
afi gura como muito bom, bem acima 
daquele, qualitativamente falando, dos 
antigos Exames de Sufi ciência.
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No quarto exame, as questões relativas 
à auditoria propriamente dita e aos parece-
res alcançou 38% dos itens da prova, o que 
na quina prova baixou para 20%, principal-
mente em função do aumento das questões 
contábeis gerais. Quiçá no futuro fosse in-
teressante cogitar-se de mais questões de 
auditoria estrito-senso no campo técnico. 
Também o campo do controle interno po-
deria ser mais contemplado.

As questões relacionadas com a ética 
e a capacitação profi ssionais são impor-
tantes, uma vez que pressupõem o conhe-
cimento, de parte dos examinandos, da 
legislação profi ssional e da necessidade da 
sua observância para o atingimento do 
objetivo maior do exercício profi ssional 
que é o interesse da sociedade.

As questões dissertativas, duas por 
prova, confi guram elemento determi-
nante da expressividade dos exames, pe-
las razões que aduziremos mais adiante. 
Mas, para tanto, convém reproduzi-las. 
Assim, na quarta prova tivemos:

“51. Explique a diferença entre fraude e 
erro e seus efeitos no patrimônio das empresas, 
considerando que o risco da auditoria de não 
detectar uma distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o risco de não detectar 
distorção relevante resultante de erro.

52. Comente sobre os efeitos de tran-
sações e eventos subseqüentes e seus impac-
tos no parecer do auditor.”

Os desenvolvimentos das respostas 
para as duas questões exigirão de parte 
do candidato, uma sólida formação geral 
e técnica, além do domínio da lógica for-
mal e de capacidade expositiva, ou seja, da 
língua portuguesa e sua aplicação prática, 
consoante expresso no item 5.4.3 da NBC 
P 5. Entretanto, não podemos deixar de 
ressaltar que a redação dada à questão 51 
poderia ser melhor, em vista da repetição 
de palavras, o que pode ter efeitos nega-
tivos nos próprios examinandos, quando 
pessoas dedicadas ao estudo do vernáculo.

Na quinta prova, as questões dis-
sertativas apresentam enunciados mais 
longos, como se observa, a seguir:

“51. O princípio fundamental de 
contabilidade relacionado à avaliação do 
ativo imobilizado é baseado no conceito de 
custo de aquisição com base de valor. To-
davia, é facultada a adoção de critério de 
avaliação a valores de mercado ou de repo-
sição, permitida pela legislação societária 
e fi scal em vigor, pelas Normas Brasileiras 
de Contabilidade e por deliberação da Co-
missão de Valores Mobiliários que aprovou 
pronunciamento do IBRACON – Institu-
to dos Auditores Independentes do Brasil.

Comente sobre as obrigações, res-
trições e compromissos requeridos caso a 
Companhia venha a adotar o critério de 
avaliação do ativo imobilizado a valores 
de mercado ou reposição.

52. A evidenciação é um dos objetivos 
básicos da contabilidade no mercado de 
valores mobiliários, para que se possa ga-
rantir aos usuários, informações completas 
e confi áveis sobre a situação fi nanceira e os 
resultados da companhia.

Nesse contexto, comente os objetivos e 
as divulgações necessárias a serem efetua-
das nas notas explicativas como integrantes 
das demonstrações contábeis.”

A questão 51 é, a nosso ver, de ótimo 
nível técnico, uma vez que sua resposta 
obriga ao conhecimento detalhado das 
Normas Brasileiras de Contabilidade e da 
Deliberação da Comissão de Valores Mo-
biliários sobre a matéria. Ademais, deman-
da um sólido conhecimento de Contabi-
lidade no sentido amplo, especialmente 
diante do requerido no parágrafo segundo. 
A amplitude do tema poderia mesmo en-
sejar a elaboração de artigo técnico, a ser 
publicado em revista como a nossa.

Também a temática abordada na 
questão 52 é de natureza genérica, o 
que exige da pessoa que a examinar, 
uma sólida formação, tanto no qua-

drante contábil quanto no multidis-
ciplinar, notadamente sobre o merca-
do de valores mobiliários. A resposta 
dissertativa representa outro problema 
em aberto diante do tempo disponível, 
o que faria recomendável o emprego de 
planejamento alicerçado em visão de-
dutiva, donde resultaria a manutenção 
da coerência do todo.

8. Considerações fi nais

Os diversos aspectos examinados 
ao longo do presente artigo evidenciam 
claramente que o Exame de Qualifi ca-
ção Técnica constitui elemento essencial 
na comprovação de conhecimentos es-
pecializados e que, se institucionalizado 
em maior amplitude, segundo a direti-
va acolhida na elaboração da minuta do 
projeto para a modifi cação do Decreto-
-Lei nº 9295, fará com que tenhamos a 
médio prazo outras especializações que 
disporão de cadastros próprios, cujo 
acesso deverá ocorrer mediante exame 
específi co de qualifi cação, como pode-
ria ser o caso da área pericial ou conta-
bilidade gerencial.

Mas os percentuais de aprovação nos 
exames relativos à auditoria independen-
te evidenciam claramente que, para o 
funcionamento efetivo do sistema que 
contemple especializações, é indispensá-
vel a institucionalização de Exame após a 
graduação – ao estilo do antigo Exame de 
Sufi ciência – para a concessão do regis-
tro profi ssional em CRC, garantindo-se, 
pois, a posse dos conhecimentos sobre os 
assuntos que devem integrar a formação 
normal dos contadores, na graduação, 
pelo menos em nível mínimo para o 
exercício profi ssional inicial. Tal circuns-
tância representaria um aspecto altamen-
te favorável para o nível dos Exames de 
Qualifi cação Técnica, ocorrendo no todo, 
alto benefício à sociedade, em termos de 
qualidade e efi cácia do exercício profi s-
sional dos Contadores.
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