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No editorial do último número desta Revista, o colega Con-

tador Dr. Rolando Beulke registrou dois assuntos relevantes da 

nossa profi ssão. Um deles especialmente ligado à Revista e o 

outro referente à normatização e à fi scalização do exercício da 

profi ssão contábil. Para que possamos vislumbrar esse cenário 

exposto pelo colega e para que os contadores possam, de fato, 

conquistar seus espaços, quer nos aspectos formais e nas exigên-

cias legais da Contabilidade, quer nos aspectos da gestão empre-

sarial, apresentamos uma pequena análise de um dos elementos 

importantes para esse processo: o ensino da Contabilidade.

Os inúmeros problemas educacionais e o verdadeiro papel 

da educação têm sido motivos de ampla discussão na socieda-

de moderna. É necessário empreender esforços, no sentido de 

vencer barreiras e entraves, para que, no exercício pleno da 

cidadania, a educação seja instrumento real de transformação 

social em um espaço em que se aprenda a aprender, visando à 

construção de um mundo mais justo para todos.

O campo de atuação do Contador é bastante amplo e diver-

sifi cado; entretanto o aproveitamento dessas oportunidades está 

condicionado à preparação adequada do profi ssional. A quali-

dade do ensino da Contabilidade tem sido alvo de constan-

tes debates e questionamentos pelos estudantes, professores 

e profi ssionais da área contábil, além de críticas do próprio 

mercado de trabalho. Pesquisadores e profi ssionais têm levan-

tado questões, envolvendo as instituições de ensino, corpo do-

cente, programas curriculares, métodos e técnicas de ensino e 

seus efeitos sobre o aprendizado dos alunos.

A sociedade requer um profi ssional de Contabilidade ca-

paz de responder a nuances de um ambiente de negócios 

O Ensino da ContabilidadeO Ensino 
Conselho Regional de Contabilidade

do Rio Grande do Sul
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Editorial

O Ensino da Contabilidadeda Contabilidade
em constante transformação, não só para atender 

as empresas (nas demandas específi cas de registros 

fi scais e ações de gestão), mas que também seja ca-

paz de contribuir para o desenvolvimento do co-

nhecimento científi co.

O grande desafi o da educação contábil é ade-

quar seus aprendizes à demanda da realidade eco-

nômica, com responsabilidade e competência. Nesse 

con texto, uma análise do ensino da Contabilidade 

deve considerar, no mínimo, três elementos: as insti-

tuições de ensino, os professores e os alunos.

As instituições de ensino superior, por meio dos 

cursos de graduação, extensão e pós-graduação 

em Contabilidade, devem agir de forma a propi-

ciar que bacharéis e especialistas sejam capazes de 

reagir aos desafi os permanentes que a competição 

crescente e a velocidade das mudanças têm trazido 

aos gestores de negócios.

Uma instituição de ensino deve ser responsável 

pela promoção do desenvolvimento do cidadão, 

no sentido pleno da palavra, independentemente 

da sua área de atuação e de especialização. Assim, 

cabe a ela a defi nição de qual tipo de cidadão dese-

ja formar, de acordo com a sua visão de sociedade. 

Cabe-lhe também a incumbência de defi nir as mu-

danças que julga necessário fazer nessa sociedade, 

por meio das mãos dos cidadãos que irá formar.

O ensino deve – além de propiciar o aprendi-

zado da Contabilidade, quer teoricamente, quer na 

prática – preparar o profi ssional para enfrentar a 

realidade do mundo dos negócios, pelo desenvol-

vimento de aptidões humanas, tais como criativida-

de, fl exibilidade e capacidade de expressar-se, de 

relacionar-se e trabalhar em equipe.

Para tanto, são necessários professores prepara-

dos, que também sejam bons educadores. Os pro-

fessores devem se especializar com cursos que os 

capacitem para a docência e a pesquisa, para ad-

quirirem mais conhecimentos e dinamizar as suas 

atividades acadêmicas.

Como elemento mais importante do processo, ao 

aluno cabe uma postura mais ativa, com mais iniciati-

va, buscando, de forma incessante, os conhecimentos 

para se tornar um profi ssional de excelência.

O aproveitamento das oportunidades geradas 

pela ampliação e pela evolução dos negócios pelos 

profi ssionais de Contabilidade dependerá da sua 

adequada preparação. Assim, é fundamental que 

instituições de ensino, professores e alunos esta-

beleçam uma metodologia para o ensino e para a 

aprendizagem, de forma que afl ore e se desenvolva 

a inteligência do indivíduo inserido na sociedade. 

A pesquisa e a divulgação do conhecimento con-

tribuirão para esse processo. Participe, divulgando 

seus trabalhos. Esta Revista está à sua disposição!

Contadora Dra. Márcia Martins Mendes De Luca

Membro do Conselho Editorial
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O novo Código Civil O novo Código Civil 
e o balanço e o balanço 
de resultadosde resultados
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Resumo

O rédito ou resultado é uma medida de 
desempenho que refl ete o ocorrido com o 
emprego (dinâmica) dos meios patrimoniais na 
entidade, podendo ocasionar resultados positivo, 
negativo ou até mesmo nulo. A meto dologia 
empregada para o cálculo do resultado (apuração) 
pode variar segundo o entendimento técnico-
-teórico utilizado como base, sendo o método 
de transferência integral o mais utilizado em 
nível mundial. Discussões maiores são realizadas 
quando do estabelecimento de modelos de 
apresentação dos resultados obtidos, fato mais 
uma vez em evidência com a aprovação do novo 
Código Civil brasileiro, o qual, em seu artigo 
1.065, relata a obrigatoriedade da divulgação 
do denominado Balanço de Resultados, objeto 
de estudo em este trabalho.

Palavras-chave

Balanço de Resultados. Código Civil. Resul-
tado de exercício. Rédito.

R. CRCRS, Porto Alegre, n. 129, p. 6-13, jun. 2007.

César Eduardo Stevens Kroetz
Contador. Doutorando em Contabilidade e Finanças 
(Universidade Zaragoza, Espanha). Mestre em Contabilidade. 
Professor de graduação e pós-graduação da Unijuí. 
Membro da Comissão de Responsabilidade Social do CRCRS.
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A apuração e a evidenciação do 
resultado de exercício sempre foram 
temas bastante discutidos em Con-
tabilidade e, conseqüentemente, no 
mundo dos negócios. Encontrar um 
valor monetário (medida) que sinteti-
ze o resultado do esforço da atividade 
desenvolvida signifi ca poder analisar e 
criticar a entidade sobre o aspecto eco-
nômico – efi cácia econômica.

O resultado ou rédito é uma me-
dida de desempenho importante que 
refl ete o ocorrido com o emprego dos 
meios patrimoniais na entidade, po-
dendo ocasionar resultados positivo, 
negativo ou até mesmo nulo. Ele é 
oriundo das movimentações da rique-
za (dinâmica patrimonial), conhecidas 
como fatos contábeis modifi cativos1. 
Em realidade, toda e qualquer entida-
de busca o rédito positivo, pois somen-
te ele poderá auxiliar na manutenção e 
na prosperidade organizacional – tam-
bém denominado rédito efi caz.

Segundo D’Áuria (1949, p.447), 
“quando a atividade do sistema pro-
duz incremento em sua expressão, há 
um rédito por fatos, que classifi camos 
como unilaterais e favoráveis, ao passo 
que a redução, que é gasto (custo) de 
matéria ou elementos, é conseqüente 
a fatos também unilaterais, mas desfa-
voráveis ao sistema”.

A metodologia empregada para o 
cálculo do resultado (apuração) pode 
variar segundo o entendimento técni-
co-teórico defi nido como base. Tradi-

cionalmente, este tema é abordado em 
duas escolas principais:

a)  a escola monista – entende ser o 
resultado uma diferença algébrica 
entre a variação do capital fi nal e 
o capital inicial, ou seja, ocorre um 
resultado positivo quando se efetiva 
um aumento de capital/riqueza pa-
trimonial. Para esta corrente o ver-
dadeiro lucro é aquele comprovado 
por meio do incremento de riqueza 
– não bastando ter resultado positi-
vo sem aumento de capital; e

O resultado ou rédito 
é uma medida de 

desempenho importante 
que refl ete o ocorrido 

com o emprego 
dos meios patrimoniais 
na entidade, podendo 
ocasionar resultados 
positivo, negativo ou 

até mesmo nulo.

1 Fatos contábeis modifi cativos são aqueles que causam mudanças na situação líquida: as receitas aumentam a situação líquida e os custos diminuem a situação líquida.

Monismo  Capital Final > Capital Inicial = LUCRO
  Capital Final < Capital Inicial = PREJUÍZO
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b)  a escola dualista – propõe en-
contrar o resultado por meio do 
cálculo da diferença algébrica 
entre receitas e despesas/custos 
(contas de resultado). Efetiva-
mente, observa-se que o sistema 
dualista é bastante empregado 
em nível mundial, sendo referen-
cia para a apuração do resultado 
do exercício.

No Brasil, a principal metodolo-
gia empregada também é de origem 
dualista, fato observado em registros 
e livros de longa data (Koliver, 1971; 
Viana, 1972; Florentino, 1977; Lo-
pes de Sá, 1970; D’Amore e Castro, 
1964), permanecendo como prática 
atual, inclusive determinada por base 
legal. Observa-se que em termos de 
apuração do resultado poucas foram 
as alterações técnicas, aquelas presen-
ciadas derivam da evolução/adaptação 
do plano geral de contas.

Modifi cações ocorreram na forma 
de apresentação do resultado – de-
nominada função expositiva da Con-
tabilidade. Antes da promulgação da 
Lei 6.404-76 (Lei das sociedades por 
ações), o modelo de divulgação era 
elaborado em forma de partidas do-
bradas, também denominado de ba-
lanço de resultados ou demonstrativo 
de lucros e perdas. Francisco D’Áuria 
(1949, p.469) utiliza a expressão ba-
lanço dinâmico, afi rmando que este 
tem por fi m a “demonstração equa-
cionada do movimento resultante da 
atividade do sistema”... e, também 
descreve que “o balanço dinâmico é a 
história da atividade do conjunto em 
cada período de vida”.

A aprovação da citada lei gerou 
mudanças signifi cativas no sistema 
contábil brasileiro e, em se tratan-
do da apresentação do resultado do 
exercício, ela propôs a alteração do 
modelo vigente, na década de 70, 

Dualismo  Receita > Despesas/Custos = LUCRO
  Receita < Despesas/Custos = PREJUÍZO
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para um modelo vertical, denomina-
do de Demonstração do Resultado 
do Exercício – apresentação em forma 
escalonada –, sem a observância de 
débitos e créditos.

Com a aprovação do novo Código 
Civil brasileiro – CC (Lei nº 10.406-
022), alguns aspectos da base legal 
contábil são “reformados”, exigindo, 
por exemplo, de forma inconfundí-

vel, a existência de dois balanços em 
“débito e crédito”, como parâmetros 
para evidenciar a riqueza patrimonial 
e o resultado do exercício (lucro/pre-
juízo); balanço patrimonial e balanço 
de resultados, respectivamente.

A alteração proposta refere-se à 
forma de apresentação do resultado 
do exercício, que, segundo o texto le-
gal, deve ser divulgada em forma de 

balanço, conseqüentemente, seguin-
do a metodologia de causas e efeitos 
(origens e aplicações). O mesmo tex-
to, todavia, não propõe um modelo 
específi co, referindo apenas, em seu 
art. 1.189, que será elaborada uma lei 
especial, abrindo possibilidade para 
inúmeras interpretações3. 

Lopes de Sá (2004, p. 02) é um 
dos defensores do denominado Balan-
ço de Resultados, sobre o qual chega 
descrever que “voltou, pois, o regime 
que antes existiu até 1976, este que 
nunca deveria ter sido abandonado”.

Aceitando em um primeiro mo-
mento, as distinções entre as mencio-
nadas demonstrações, observa-se que, 
passado algum tempo da aprovação 
do Código Civil, a grande maioria 
das entidades atuantes no mercado 
nacional deixou de seguir o que a lei 
relativa ao “direito da entidade” de-
termina, não evidenciando em forma 
de partida dobrada a apuração e o 
destino dos resultados, seja isto rela-
tivo aos anos de 2003 e 2004 ou ao 
conjunto de demonstrações interme-
diárias (balanços trimestrais e semes-
trais). Este fato pode ser comprova-
do com relativa facilidade em rápida 
pesquisa nas empresas que cotizam na 
Bolsa de Valores de São Paulo4. 

Na realidade, as entidades conti-
nuam seguindo o modelo “antigo” de 
Demonstração do Resultado do Exer-
cício, referido na lei das sociedades 
por ações, infringindo o que dispõe a 
nova legislação. Todavia, é importan-
te entender esta afi rmação no sentido 
teórico e epistemológico da expressão 
Balanço de Resultados, a qual efetiva-
mente é diferente da DRE.

2 Entrou em vigor em 11.01.2003.

3 Salienta-se que alguns contabilistas e tributaristas afi rmam que ocorreu uma simples alteração na nomeclatura utilizada, sem efeitos na parte operativa do sistema 
contábil, argumento este que não encontra unanimidade na classe contábil, uma vez que existem diferenças signifi cativas entre a DRE e o Balanço de Resultados.

4 www.bovespa.com.br
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O tema aparentemente pode não 
representar muito interesse, sem em-
bargo, a opção adotada pelo novo 
Código Civil, de 2002, no nosso en-
tendimento não se restringe a uma 
mera discussão terminológica; ambas 
as demonstrações têm características 
próprias e poder informativo distinto, 
impactando diretamente no sistema 
de comunicação contábil.

A proposta constante no 
Código Civil brasileiro/2002

De acordo com o novo Código 
Civil, de 2002, “a empresa é cons-
tituída para praticar atos mercantis, 
fi nanceiros, trabalhistas, fi scais, civis, 
mas de maneira documentada”. Para 
isso, a entidade deve manter um sis-
tema de escrituração uniforme de seus 
atos e fatos ocorridos, conforme prevê 
a Resolução CFC 563-1983. O pro-
cedimento de escrituração inicia-se a 
partir da aquisição da personalidade, 
segundo o princípio da entidade.

Conforme expresso no CC/2002, 
art. 1.179, “o empresário e a socieda-
de empresária, são obrigados a seguir 
um sistema de contabilidade com 
base na escrituração uniforme de seus 
livros, em correspondência com a do-
cumentação respectiva”.

Relata o citado Código, em seu 
art. 1.065, que “ao término do exercí-
cio social, o empresário ou a empresa 
deve elaborar inventário, balanço pa-
trimonial e de resultado econômico”, 
tendo como base o mencionado siste-
ma de escrituração”.

Para reforçar este argumento, o 
art. 1.180, relata que “além dos demais 
livros exigidos por lei, é indispensável 
o Diário, que pode ser substituído por 
fi chas no caso da escrituração mecani-
zada ou eletrônica. A adoção de fi chas 
não dispensa o uso de livro apropriado 
para o lançamento do balanço patri-
monial e do de resultado econômico”.

Observa-se nos artigos já expos-
tos signifi cativas modifi cações (agre-
gações) legais, as quais sugerem o tí-

A afi rmativa deste 
autor sugere que 

podem existir distintos 
resultados e também 

distintas formas 
de sua apresentação. 

Em uma DRE é 
visualizado o rédito 

do exercício sem 
sua distribuição e 

sua vinculação com 
períodos passados, 

fatos estes claramente 
expressos no modelo de 
balanço de resultados.
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tulo proposto para este trabalho, que 
parte das interrogações levantadas a 
partir da aprovação do novo Código 
Civil brasileiro. Ou seja, questiona-
-se: qual o signifi cado (pretendido) 
real da expressão balanço de resulta-
dos? É possível entender este balan-
ço como uma nova proposta de de-
monstração contábil em substituição 
a DRE? Este cenário exige modifi ca-
ções no sistema de apresentação das 
demonstrações contábeis?

São estas algumas questões que de-
rivam do conteúdo explícito no texto 
do CC/2002, e que merece aclaração, 
pois seu impacto é relevante em nível 
interno e externo à entidade, como 
também em termos profi ssionais.

Para complementar, o CC/2002, 
em capítulo sobre as demonstrações 
contábeis, reafi rma que “o balanço 
patrimonial deverá exprimir, com fi -
delidade e clareza, a situação real da 
empresa e, atendidas as peculiarida-
des desta, bem como as disposições 
das leis especiais, indicará, o ativo e o 
passivo5” (art. 1.188). Quanto ao ba-
lanço de resultados, o Código descreve 
que esta demonstração, também de-
nominada de conta de lucros e perdas6, 
“acompanhará o balanço patrimonial 
e dele constarão crédito e débito, na 
forma de lei especial”.

Em relação ao balanço patrimo-
nial, não há novidade quanto à for-
ma contábil, pois a Lei nº 6.404-76, 
apesar de todas as suas defi ciências na 
matéria, não promulgou distinções 
signifi cativas nesta demonstração.

Todavia, não se pode confundir 
o balanço de resultados com o balan-
ço patrimonial: ambos os documen-

tos se complementam. O primeiro 
evidencia a correlação dos compo-
nentes do resultado relativos a de-
terminado período (dinâmica patri-
monial) e o segundo acolhe, além de 
outros, valores que, no encerramen-

to do exercício, são distribuídos aos 
meios de produção que concorrem 
para a determinação de resultados 
futuros (Viana, 1972, p. 133). Cor-
robora este entendimento Lopes de 
Sá (1970, p. 102), quando descreve 

5 O referido artigo acaba não diferenciando passivo de patrimônio líquido, equivoco que deveria ser reparado, conforme a Resolução nº 774-94, do Conselho 
Federal de Contabilidade.

6 Segundo o entendimento doutrinário a expressão “conta de lucros e perdas” não tem o mesmo signifi cado de balanço de resultados, pois lucros e perdas não são 
as únicas possibilidades de rédito, podendo ocorrer o rédito nulo. Ainda sobre esta discussões convém esclarecer que uma entidade não pode apresentar lucros e 
perdas, mas, sim, lucros, ou prejuízo, ou resultado nulo, três possibilidade totalmente distintas e excludentes.
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que “o balanço e a conta de lucros 
e perdas, chamada por muitos de 
balanço de resultados, demonstram 
dois sistemas de contas distintos: as 
integrais e as diferenciais”.

O balanço de resultados é aquele 
responsável por evidenciar lucros e 
prejuízos e seus componentes (cus-
tos, despesas e receitas), tão como o 
destino do saldo, este sim esquecido 
pela Lei nº 6.404-76 e agora nova-
mente agregado.

Para Lopes de Sá (2004, p.02), “o 
que o novo Código Civil requer, pois, 
é o que realmente defl ui dos dados da 
escrita contábil e não uma arquitetura 
de mais e menos, capaz de comportar 
aspectos dúbios”.

A proposta constante no CC/2002 
para as demonstrações contábeis mo-
difi ca o sistema de apresentação de in-
formações com a inclusão do balanço 
de resultados. Isto não impede às en-
tidades de continuarem publicando 
a DRE; ademais, devem incorporar a 
nova peça contábil que, a julgar pelos 
modelos que serão discutidos, pode 
ser útil ao processo de qualifi cação 
informativa.

Como observado na estrutura do 
estudo, existem distinções signifi cati-
vas entre os modelos de apresentação 
do resultado do exercício. A forma 
escalonada ou mais conhecida como 
demonstração do resultado do exer-
cício – DRE segue uma proposição 
de evidenciação vertical do rédito, 
apresentando os distintos estágios 
do resultado. O balanço de resulta-
dos, por sua vez, adota o método de 
origens e aplicações (débito e crédi-
to) em seu formato, destaca-se que 
uma das principais características do 
balanço é a igualdade de somas com 
signifi cação oposta. Todavia, ambos 
modelos possuem virtudes e aten-
dem a necessidades distintas, por-
tanto, não excludentes.

Para Viana (1972, p.132), qual-
quer que seja “a azienda, a determina-
ção dos resultados obtidos através da 
gestão é necessária não só para expres-
sar-se um julgamento sobre a gestão da 
mesma, mas também para extrair, da 
gestão passada, ensinamentos que pos-
sam servir para predispor, em modo 
conveniente, à gestão futura”.

A afi rmativa deste autor sugere 
que podem existir distintos resulta-
dos e também distintas formas de 
sua apresentação. Em uma DRE é 
visualizado o rédito do exercício sem 
sua distribuição e sua vinculação 
com períodos passados, fatos estes 
claramente expressos no modelo de 
balanço de resultados.

Não faltarão defensores de cada 
um dos modelos, demonstrando suas 
potencialidades e reafi rmando críticas. 
Sem embargo, este não é o intuito do 
trabalho, pois, em virtude das mudan-
ças legais, entende-se que atualmente 
as entidades brasileiras devam publicar 
ambas demonstrações, a DRE para 
atender a Lei 6.404-76, e o balanço 
de resultados para seguir o que prevê o 
novo Código Civil brasileiro.

Isso exigirá certamente a altera-
ção daquilo que vinha sendo feito há 
quase três décadas e que se estruture 
a demonstração do balanço de resul-
tados de forma específi ca, ampliando 
o sistema informativo contábil, com 
ganhos para os usuários interessados 
nestas informações, pois novas análises 
e avaliações poderão ser realizadas.

Cabe, para fi nalizar, sugerir que 
estudos mais detalhados sobre as po-
tencialidades informativas do balanço 
de resultados sejam realizados, como 
também se entende importante incor-
porar o tema nos programas de educa-
ção profi ssional e acadêmica, também 
em eventos e grupos de discussões, 
com o objetivo de esclarecer dúvidas e 
atualizar o sistema contábil.
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fi nanceiro da habitação: fi nanceiro da habitação: 
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Resumo

No Brasil, as instituições fi nanceiras que 
compõem o sistema fi nanceiro da habitação, 
utilizam como forma mais comum de amor-
tização o Sistema Francês de Amortização, mais 
conhecido no Brasil como Tabela Price ou o 
Sistema de Amortização Crescente, também 
denominado nos contratos pela sigla SACRE. As 
adoções destas metodologias visam a cumprir o 
que foi estabelecido no artigo 6º da Lei 4.380-64, 
que criou a estrutura hierarquizada de inter-
venção no Sistema Financeiro da Habitação, e 
que determina que as prestações a serem pagas 
devam ser mensais, sucessivas e de igual valor. O 
objetivo deste artigo é aferir se estes sistemas de 
amortização utilizam-se da metodologia de juros 
simples ou de juros capitalizados. A importância 
em defi nir se existe ou não a capitalização de 

juros decorre do expressivo volume de ações 
judiciais em trâmite em todo o país discutindo a 
capitalização de juros em contratos fi nanceiros. 
Os magistrados antes de prolatar suas sentenças, 
por envolver questão técnica alheia ao direito, 
estão se socorrendo de laudos periciais con-
tábeis, cabendo ao expert nomeado pelo juiz 
apresentar-lhe os elementos de convicção que 
indiquem claramente se houve ou não a capi-
talização dos juros no contrato sob exame. 
Confi gurada a capitalização do juro, os cálculos 
deverão ser refeitos para que o mutuário pague 
a título de juros aquilo que a lei determina, isto 
é, juros calculados de forma simples. 

Palavras-chave

Sistema de Amortização. Tabela Price. Juros. 
Amortização. Perícia contábil. Capitalização. 
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1.  Os sistemas 
de amortização

Para atender aos comandos das Leis 
n° 8.004 e n° 8.100, de 1990, que deter-
minam que as prestações a serem pagas 
mensalmente sejam corrigidas segundo 
um Plano de Equivalência Salarial, no 
qual o encargo inicialmente contratado 
deve ser comparado com a renda do mu-
tuário, e defi nido um limite máximo de 
comprometimento de renda, que deverá 
ser mantido ao longo da execução do 
contrato, as instituições fi nanceiras têm 
adotado o Sistema Francês de Amorti-
zação (no Brasil conhecido como Tabe-
la Price) ou o Sistema de Amortização 
Crescente (SACRE), porque em ambos 
os casos são calculadas prestações fi xas 
para um determinado lapso de tempo, 
cumprindo, desta forma, a determina-
ção legal. Assim, a prestação somente é 
reajustada quando há reajuste na renda 
do mutuário, observando-se o mesmo 
índice deste reajustamento e a mesma 
periodicidade, preservando-se sempre 
o percentual de comprometimento 
de renda do mutuário para liquidação 
do empréstimo.

Examinando-se as publicações so-
bre matemática fi nanceira, não foi en-
contrada na literatura pesquisada refe-
rência sobre o sistema SACRE, siste ma 
este introduzido mais recentemente 
nos contratos habitacionais. Como 
existem inúmeras ações judiciais que 
demandam perícia contábil nas quais 
se questiona a cobrança de juros no sis-
tema SACRE, torna-se relevante tratar 
também este sistema neste artigo. 

O sistema SACRE, por não ser abor-
dado nos manuais de matemática fi nan-
ceira, exigiu exame acurado da fórmula 
de cálculo da prestação de amortização e 
juros que se mostra similar à do Sistema 
de Amortização Constante, conhecido 
pela sigla SAC, fórmula esta tratada em 
toda a literatura que aborda os sistemas 

de amortização, apenas modifi cando-se 
a composição do valor da prestação de 
amortização que deixa de ser constante 
e passa a ser crescente. Como o Siste-
ma Amortização Constante e o Sistema 
Francês de Amortização são largamente 
citados na literatura especializada, e, por-
tanto, bastante conhecidos dos auditores 
e peritos-contadores, vamos imaginar 
um fi nanciamento calculado pelo SAC, 
depois pelo SACRE e, fi nalmente, pela 
Tabela Price, traçando um comparativo 
da metodologia de cobrança do juro em 
cada um desses sistemas. 

Tomando-se, por exemplo, um 
empréstimo de R$ 120.000,00, com 
juro mensal de 3% e prazo de seis 
meses, a primeira prestação em qual-
quer dos sistemas SAC ou SACRE será 
igual a R$ 23.600,00, conforme será 
demonstrado:

Sobre o saldo devedor será aplica-
da sempre a taxa de 3% de juro.

Como a primeira prestação é exa-
tamente igual para ambos os sistemas, 
deve-se estudar agora a sua formação 
que difere de um sistema para o outro. 

No sistema SAC a prestação é for-
mada pela SOMA do valor da amorti-
zação mais os juros (20.000 + 3.600 = 
23.600). Conforme se demonstra na 
Tabela 1, o valor da amortização é fi xa, o 
valor do juro pago e o valor da prestação 
são decrescentes.

Nº 
Valor da 

amortização
A

Juros
B

Valor da 
prestação
C = (A+B)

Saldo 
devedor

0 120.000,00 

1 20.000,00 3.600,00 23.600,00 100.000,00 

2 20.000,00 3.000,00 23.000,00  80.000,00 

3 20.000,00 2.400,00 22.400,00  60.000,00 

4 20.000,00 1.800,00 21.800,00  40.000,00 

5 20.000,00 1.200,00 21.200,00  20.000,00 

6 20.000,00 600,00 20.600,00 –

TOTAIS 120.000,00 12.600,00 132.600,00

Tabela 1: Juros e Amortização pelo SAC.

Valor da Amortização = 
120.000/6 = 20.000,00

Valor do juro = 
120.000 x 3% = 3.600,00

Valor da primeira prestação = 
23.600,00

No Brasil, como se vê, 
desde os anos sessenta 

do século passado, 
iniciou-se um processo 
de proteção do poder 
de compra da moeda 

com a inclusão 
de cláusulas de correção 
monetária nos contratos 

de longo prazo.
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Examinando a Tabela 1, verifi ca-
-se que no SAC a prestação vai dimi-
nuindo de valor ao longo do tempo, 
de tal sorte que ao fi nal do contrato o 
saldo devedor é zero.

Examinando a Tabela 2, verifi ca-
 -se que no SACRE a prestação se man-
tém inalterada ao longo dos meses e 
que ao fi nal do período haveria um 
pagamento a maior pelo mutuário de 
R$ 9.368,20, vamos então examinar o 
porquê deste valor apurado a maior.

O governo brasileiro, por meio do 
Decreto-Lei n° 19, de 30 de agosto de 
1966, instituiu a obrigatoriedade de 
ser aplicada a correção monetária nos 
contratos, com base nos mesmos índi-
ces utilizados para corrigir as Obriga-
ções Reajustáveis do Tesouro Nacional 
(ORTNs) ou da variação do salário 
mínimo. É interessante examinar as 
considerações contidas neste decreto, 
porque nota-se o tratamento dado ao 
tema como de segurança nacional, por-
que fundamentado no Ato Institucio-
nal n° 02, que conferia competência ao 

governo para instituir decretos-leis em 
matéria de segurança nacional. A seguir 
a transcrição do dispositivo que trata da 
correção monetária dos contratos.

Art. 1° Em todas as operações do Sis-
tema Financeiro da Habilitação deverá 
ser adotada cláusula de correção monetá-
ria, de acordo com os índices de correção 
monetária fi xados pelo Conselho Nacional 
de Economia, para correção do valor das 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacio-
nal, e cuja aplicação obedecerá a instruções 
do Banco Nacional da Habitação. 

No Brasil, como se vê, desde os anos 
sessenta do século passado, iniciou-se um 
processo de proteção do poder de com-
pra da moeda com a inclusão de cláusu-
las de correção monetária nos contratos 
de longo prazo. O instituto da correção 
monetária pelo uso corriqueiro tornou-
-se arraigado e, mesmo passada mais de 
uma década do processo de estabiliza-
ção monetária do país com a implanta-
ção do Real, ainda persistem cláusulas 

de correção monetária nos contratos. 
A razão do pagamento a maior ao longo 
do período, demonstrado na Tabela 2, 
decorre de dois fatores inter-relaciona-
dos: a infl ação e a política salarial. Nor-
malmente verifi ca-se nesses contratos 
que o saldo devedor é corrigido mensal-
mente por um determinado indexador 
e o encargo (amortização mais juros) é 
corrigido anualmente pelo indexador 
aplicado aos salários que, na maioria das 
vezes, não prevê índices iguais aos apli-
cados para o saldo devedor. 

A correção da prestação com ín-
dice igual àquele aplicado no salário e 
não igual ao índice aplicado ao saldo 
devedor, visa a manter a capacidade 
contributiva do mutuário ao longo 
do tempo de execução do contrato 
em patamar idêntico ao estabelecido 
na data de sua assinatura, é o que se 
denomina comprometimento de ren-
da. Em outras palavras, se o mutuário 
se compromete a pagar um encargo 
correspondente a 30% de sua renda, 
ao longo do tempo sua renda não po-
derá ser comprometida em percentu-

Tabela 2: Juros e Amortização pelo SACRE.

Nº 
Valor da

amortização
A = (C - B)

Juros
 B

Valor da 
prestação

C

Saldo
devedor

0 120.000,00 

1 20.000,00 3.600,00 23.600,00 100.000,00 

2 20.600,00 3.000,00 23.600,00  79.400,00 

3 21.218,00 2.382,00 23.600,00  58.182,00 

4 21.854,54 1.745,46 23.600,00  36.327,46 

5 22.510,18 1.089,82 23.600,00  13.817,28 

6 23.185,48 414,52 23.600,00  (9.368,20)

TOTAIS 129.368,20 12.231,80 141.600,00

No sistema SACRE, conforme se demonstra na Tabela 2, a prestação é 
fi xa, a amortização é obtida pela diminuição dos juros no valor da prestação 
(23.600 – 3.600 = 20.000), os valores dos juros são decrescentes e os valores 
das amortizações são crescentes. 

Existe uma máxima 
entre pesquisadores 

e cientistas que 
o consenso em ciências 

é burrice. Esta afi rmativa, 
ainda que jocosa, tem 

suas verdades. Se o 
conhecimento tornar 
coisa pronta e acabada 
muito provavelmente 

estaríamos vivendo ainda 
hoje a Idade Média.
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al maior do que este para quitação do 
encargo corrigido. 

Por essas razões, o sistema SACRE, 
ao determinar um pagamento a maior ao 
longo dos meses, constitui-se em uma sal-
vaguarda criada pela instituição fi nancei-
ra para gerar um excedente de caixa para 
cobrir eventuais diferenças entre índices 
de atualização monetária e periodicida-
de aplicados para correção da prestação 
(anual) com aqueles aplicados para cor-
reção do saldo devedor do fi nanciamento 
(mensal). Como a cada ano é realizado o 
recálculo da prestação com base no saldo 
devedor corrigido, no último ano do con-
trato é feito um ajuste para que o mutuá-
rio não pague além do devido.

Dessa forma, a cada 12 meses, a 
instituição fi nanceira, com base no 
saldo devedor corrigido do mutuário, 
recalcula a prestação para os próximos 
12 meses, adotando-se a taxa de juros 
contratualmente estipulada, anulando 
com esta metodologia a possibilidade 
de existência de saldo devedor ao fi nal 
do período contratual.

Após essas considerações ini-
ciais, resta agora examinar se a pres-
tação calculada pelos sistemas SAC, 
SACRE ou Tabela Price contempla 
ou não juros capitalizados. Para isto 

apresentamos este mesmo fi nancia-
mento calculado pela Tabela Price, na 
qual o valor calculado da prestação é 
de R$ 22.151,70.

Conforme se demonstrou na Tabe-
la 3, apesar de aparentemente não estar 
explicitada a capitalização de juros no 
demonstrativo elaborado, no âmbito das 
perícias judiciais emergem as seguintes 
questões: de fato ocorre a capitalização? 
A capitalização está apresentada de for-
ma sub-reptícia? Se a capitalização está 
ocultada, como demonstrar? Para res-
ponder a essas indagações, torna-se ne-
cessário entender o conceito de juro.

Sempre que emerge o desejo de 
consumo imediato de um bem ainda 
não produzido, aqueles que possuem o 
bem ou o conversor para aquisição do 
bem desejado (moeda), passam a exigir 
uma recompensa pela abstinência do 
bem que não consumiu em favor da ou-
tra que o quer consumir imediatamente. 
Esta recompensa é o chamado juro.

As defi nições de juro são infl exíveis 
em atrelar um recurso disponível (bem 
ou dinheiro) a um lapso temporal. Den-
tre as várias existentes, destacamos:

Juro é o pagamento pelo uso do poder 
aquisitivo por um determinado período 
de tempo. (Mathias e Gomes, 1996)

O juro é cobrado em função de um 
coefi ciente, chamado taxa de juro, que é 
dado geralmente em percentagem e sempre 
se refere a um intervalo de tempo (ano, se-
mestre, mês, etc.), tomado como unidade, 
denominado período fi nanceiro ou, abre-
viadamente, período. (Faria, 2000)

Juro é a remuneração do capital 
emprestado, podendo ser entendido de 
forma simplifi cada, como sendo o alu-
guel pago pelo uso do dinheiro. (Vieira 
Sobrinho, 1997)

Defi nem-se juros como sendo a re-
muneração do capital, a qualquer título. 
(Puccini, 2002)

Tabela 3: Juros e Amortização.

Nº 
Valor da

amortização
A=(C - B)

Juros
B

Valor da 
prestação

C

Saldo 
devedor

0 120.000,00 

1 18.551,70 3.600,00 22.151,70 101.448,30 

2 19.108,25 3.043,45 22.151,70  82.340,05 

3 19.681,50 2.470,20 22.151,70  62.658,55 

4 20.271,94 1.879,76 22.151,70  42.386,61 

5 20.880,10 1.271,60 22.151,70  21.506,50 

6 21.506,50 645,20 22.151,70 (0,00)

TOTAIS 120.000,00 12.910,20 132.910,20
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Nas duas primeiras defi nições, a 
junção valor/tempo, está explicitada; 
nas duas últimas, o valor está expli-
citado, e o tempo está implícito, na 
defi nição de Vieira Sobrinho, porque 
o juro está comparado ao aluguel, e 
o aluguel ou arrendamento, difere do 
comodato, porque nele há uma remu-
neração pelo uso em um determinado 
tempo. A defi nição de Puccini tem 
grande amplitude, mas a limitação 
temporal acha-se implícita na palavra 
remuneração. Remunerar é pagar por 
um bem ou serviço prestado, vale di-
zer por determinada(s) unidade(s) de 
bem(ns) ou serviço(s) prestado(s).

Verifi ca-se então qual o entendi-
mento dos principais autores de mate-
mática fi nanceira que abordam a ma-
téria, agora enfatizando o que é juro 
composto ou juro capitalizado. 

O juro gerado pela aplicação será 
incorporado a esta passando a partici-
par da geração de juros no período se-
guinte. Dizemos então que os juros são 
capitalizados, e como não só o capital 
inicial rende juros, mas estes são de-
vidos também sobre os juros formados 
anteriormente, temos o nome de juros 
compostos. (Mathias e Gomes, 1996)

No regime de juros compostos, os 
juros de cada período quando não são 
pagos no fi nal do período, devem ser 
somados ao capital e, conseqüentemen-
te, também passam a render juros. A 
este processo dá-se o nome de capitali-
zação de juros e como ele acontece no 
regime de juros compostos costuma ser 
chamado de capitalização composta. 
(Puccini, 2002)

Capitalização composta é aquela 
em que a taxa de juros incide sobre o 
capital inicial acrescido dos juros acu-
mulados até o período anterior. Neste 
regime de capitalização a taxa varia 
exponencialmente em função do tempo. 
(Vieira Sobrinho, 1997)

Na capitalização composta, o juro 
produzido no fi nal de cada período fi nan-
ceiro é somado ao capital que produziu, 
passando os dois, capital mais juro, a ren-
der juros no período seguinte,

que a fórmula fundamental dos juros com-
postos para um número inteiro de período, 
em que (1+i) é denominado fator de capi-
talização da taxa i. (Faria, 2000)

A fórmula fundamental de juro 
com capitalização composta apresen-
tada no conceito de FARIA é a mesma 
utilizada por todos os demais autores, 
variando em alguns casos, apenas, a 
grafi a, mas todas tratando as equações 
de forma exponencial.

Todos os conceitos aqui mencio-
nados e também de outros autores 
consultados têm como fator comum a 
afi rmação de que:

•  a capitalização composta emerge 
quando se soma ao capital inicial 
juros e sobre este novo montante se 
calcula novo juro; 

•  no regime de capitalização, a taxa 
varia de forma exponencial e no 
regime de juros simples a taxa de 
juros varia de forma linear. 

Assim, retornando à Tabela 3, não se 
vislumbra a soma de juro ao capital para 
efeito de nova apuração de juro, e, por-
tanto, aparentemente não houve a capi-
talização do juro. Talvez por esta razão 
a Tabela 3 seja largamente utilizada por 
aqueles que pugnam pela não-existência 
de capitalização de juros na Tabela Price 
como uma forma de demonstrar que o 
sistema adota juros simples. 

2.  A capitalização de juros 
na Tabela Price

Richard Price elaborou para uma 
seguradora inglesa o trabalho denomi-
nado Tábuas de Mortalidade de Nor-
thampton que serviam para posicionar 
de forma estatística as probabilidades 
de vida e morte. Com base neste es-
tudo, em 1771, ele publicou o livro 
Observations on reversionary payments. 
É, portanto, nesta obra que Price de-
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senvolve, expõe e explica dentre outros 
assuntos, as Tabelas de Juros Compos-
tos, para amortização de capital em 
prestações fi xas, mensais e iguais por 
um período de até 100 anos. No Bra-
sil, essas tabelas publicadas na obra ci-
tada, foram batizadas de Tabela Price. 
Segundo Nogueira (2002), esta obra, 
que teve sua primeira edição em 1771, 
foi republicada várias vezes, tendo a sé-
tima edição sido publicada em 1812, o 
que demonstra a importância que foi 
dada ao trabalho elaborado por Price 
naquela época para aqueles que opera-
vam no mercado fi nanceiro.

A fórmula de Price para determi-
nar o valor da prestação é a seguinte:

Mesmo que o exame da fórmula 
demonstre que o fator 'n' nela fi gure 
explicitamente de forma exponencial, 
o que denotaria de princípio, a capi-
talização dos juros, a forma de argu-
mentação inteligente e convincente 
desenvolvida pelos agentes do sistema 
fi nanceiro nos processos judiciais tem 
levado alguns peritos-contadores, juí-
zes e autores a acreditarem, erronea-
mente, que na Tabela Price não existe 
a capitalização dos juros e, portanto, 

não está havendo transferência inde-
vida de recursos do setor assalariado 
ao setor fi nanceiro.

Como exemplo desta corrente po-
demos citar: 

Existem constatações e raciocínios 
matemáticos que demonstram que o 
Sistema Price, pelas suas próprias ca-
racterísticas, não implica a cobrança de 
juros sobre juros (ou juros compostos) e, 
conseqüentemente, não esbarra em qual-
quer restrição legal. Isto é, fundamentos 
que demonstram a legalidade da Tabela 
Price, em razão de suas próprias caracte-
rísticas. (Del Mar, 2001).

Ante a controvérsia, não nos é 
permitido apenas citar que existe a 
capitalização do juro na Tabela Price, 
considerando que seu criador afi rma 
que suas tabelas são formuladas com 
base em juros compostos, Nogueira 
(2002) reproduz na íntegra a página 
286 do livro de Richard Price:

THESE Tables may be met with in 
most of the books which treat of com-
pound interest and annuities. (Tradução 
livre: Estas tabelas podem ser encontra-
das na maioria dos livros que tratam de 
juros compostos e anuidades.)

Deve-se, em contraponto a essas 
argumentações contrárias da existência 
de juros capitalizados na Tabela Pri-
ce, demonstrar matematicamente que 
há cobrança de juro composto que se 
apresenta de forma sub-reptícia nos 
demonstrativos contábeis elaborados 
pelos seus defensores para demonstrar 
que não há a cobrança de juros simples. 
Para isto, devemos então defi nir o que 
é juro simples utilizando as defi nições 
dos mesmos autores já citados na defi -
nição de juros capitalizados, já que pre-
tendemos provar que existe a cobrança 
de juro capitalizado no sistema Price.

Quando o regime é de juros sim-
ples, a remuneração pelo capital inicial 
aplicado (também chamado de princi-
pal) é diretamente proporcional ao seu 
valor e ao tempo de aplicação. O fator 
de proporcionalidade é a taxa de juros. 
(Mathias e Gomes, 1996)

No regime de juros simples, os juros 
de cada período são obtidos pela apli-
cação de taxa de juros "i" sempre sobre 
o principal "PV", fazendo com que os 
juros tenham o mesmo valor em todos 
os períodos. (Puccini, 2002)

A capitalização simples é aquela em 
que a taxa de juros incide somente sobre 
o capital inicial, não incide sobre os juros 
acumulados. Neste regime de capitaliza-
ção, a taxa varia linearmente em função 
do tempo. (Vieira Sobrinho, 1997)

Na capitalização simples, o juro pro-
duzido em vários períodos fi nanceiros é 
constante em cada período e proporcional 

onde:
PMT =  Prestação Mensal Total, 

correspondendo 
a amortização 
do principal mais juro.

C = Capital emprestado.

i = taxa mensal de juros.

n =   número de meses 
do fi nanciamento.
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ao capital aplicado, sendo este coefi ciente 
de proporcionalidade chamado de taxa de 
juros. Então um capital "PV" ou "P" ren-
dendo juros a taxa "i" no fi m de um período 
fi nanceiro produzira um juro. J = Pin que 
é a fórmula fundamental de juros sim-
ples. (Faria, 2000)

A fórmula fundamental para ju-
ros simples é repetida por todos os 
autores, apenas com pequenas varia-
ções na grafi a de alguns componentes 
da fórmula, e todas as fórmulas tra-
tam o juro simples de forma linear 
e não-exponencial, como tratam os 
juros compostos.

A matéria como se viu, envolve 
tanto conceitos matemáticos, como o 
conhecimento de leis e doutrinas. A 
compreensão do tema torna-se mais 
difícil em razão dos conceitos e expres-
sões operarem com signifi cado diverso 

na matemática e no direito. Na ma-
temática fi nanceira, por exemplo, os 
autores falam sempre em cobrança de 
juros sobre o capital que sofreu acu-
mulação de juros, enquanto no direi-
to, se fala na cobrança de juros sobre 
juros ou anatocismo. Entretanto, dois 
fundamentos são plenamente aceitos 
tanto pelos matemáticos quanto pelos 
operadores do direito:

•  no juro simples o seu crescimento 
é linear; 

•  no juro composto ou capitalizado, 
o seu crescimento é exponencial. 

Diante desses dois conceitos fun-
damentais, crescimento linear ou expo-
nencial dos juros como determinantes 
da capitalização simples ou composta, 
é, pois, possível elaborar dois fl uxos de 
caixa correspondendo à entrada de cai-
xa como o valor tomado emprestado, 
e as saídas de caixa como os pagamen-
tos das prestações deste empréstimo e 
a partir dos resultados a valor presente 
linear ou exponencial, elaborar uma 
análise comparativa e determinar qual 
fl uxo de caixa a valor presente no pon-
to zero corresponde ao valor do capital 
tomado emprestado. 

Antony (1974) afi rma que, em 
termos gerais, pode-se descrever o pro-
cesso da análise como o de comparar 
o que realmente aconteceu com um 
padrão. Um padrão é uma medida do 
que deveria ter acontecido sob as cir-
cunstâncias prevalentes.

Para Del Mar (2001), denomina-
 -se valor presente de um fl uxo de cai-
xa o valor monetário do ponto zero 
da escala de tempo, que é equivalente 
à soma de suas parcelas futuras, des-
contadas para o ponto zero, com uma 
determinada taxa de juros. A taxa de 
juros utilizada para descontar as parce-
las futuras do fl uxo de caixa é denomi-
nada taxa de desconto.

Para se encontrar o valor presen-
te de cada saída no fl uxo de caixa, de 
tal forma que somadas todas as saídas 
futuras a valor presente se possa com-
pará-las ao total emprestado, deve-se 
adotar as fórmulas de valor atual, a ju-
ros simples ou a juros capitalizados.

Valor atual é o valor que um com-
promisso tem em uma data que antecede 
ao seu vencimento. Para calcular o va-
lor atual é necessário especifi car o valor 
nominal, a data de cálculo e a taxa de 
juros a ser adotada na operação. Note 
então que o cálculo do valor atual pres-
supõe que já tenhamos um compromisso 
que vence numa data futura. (Mathias e 
Gomes, 1996)

O conceito de valor atual de Ma-
thias serve como uma luva para a li-
nha de raciocínio que adotaremos para 
demonstrar a capitalização de juros na 
Tabela Price. Isto porque no sistema 
adotado por Price existe um valor pre-
sente (valor atual), que é o emprésti-
mo concedido, um valor nominal que 
se refere às prestações a serem pagas 
(compromisso que vence no futuro) 
uma data futura que é a data de ven-
cimento de cada prestação; e uma taxa 
de juros defi nida. 

Assim, no caso de se trazer a valor 
presente (valor atual) cada prestação fu-
tura, pela mesma taxa de juros aplicada 
para defi nir o valor de cada prestação 
devem ser somados todos os valores 
presentes apurados e comparados com 
o principal e, então, conseqüentemen-
te, esses valores deverão ser iguais, se-
gundo o regime de capitalização de ju-
ros adotados para calcular a prestação e 
para trazê-las a valor presente.

Os autores de matemática fi nan-
ceira, já citados, utilizam as seguintes 
fórmulas já consagradas para calcular 
o valor presente de uma operação fi -
nanceira qualquer:
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Considerando o exemplo dado de um fi nanciamento de R$ 120.000,00, a 
ser pago em seis parcelas mensais de R$ 22.151,70, calculadas pela Tabela Price 
com juros de 3% ao mês, e aplicando-se a fórmula fundamental de valor presente, 
adaptada para uma série de seis pagamentos, teremos:

1ª PMT  2ª PMT 3ª PMT 4ª PMT 5ª PMT 6ª PMT SOMAS

VP juros simples 21.506,50 20.897,83 20.322,66 19.778,30 19.262,35 18.772,63 120.540,27

VP juros capitalizados 21.506,50 20.880,10 20.271,94 19.681,50 19.108,25 18.551,71 120.000,00

Juros Simples

Juros Capitalizados 

onde: 
Vp = Valor presente

Vf = Valor Futuro

i = Taxa de juros adotada

n = Período de tempo decorrido

Comparando, temos os seguintes valores: 

 Para juros simples – Progressão Linear 

 Para juros capitalizados – Progressão Exponencial

Analisando os resultados encon-
trados pode-se afi rmar que a Tabela 
Price, ao calcular o valor de cada pres-
tação, embute juros capitalizados, 
porque ao se retirar de cada prestação 
(PMT) o juro nela embutido, como 

se eles estivessem calculados de forma 
linear, ou juros simples, o valor pre-
sente encontrado de R$ 120.540,27, 
é maior que o capital inicial, que foi 
de R$ 120.000,00, o que demonstra 
excesso de cobrança por este método. 

onde:
VP = Valor Presente

PMT =  Prestação Mensal Total 
(amortização + juros)

.
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De outro modo, se o valor presente 
das prestações calculado a juro expo-
nencial ou capitalizado, correspon-
derá a R$ 120.000,00, exatamente o 
valor emprestado, o que signifi ca que 
as prestações que deram origem a este 
valor presente foram calculadas a ju-
ros capitalizados. 

Outra conclusão que se depre-
ende dos cálculos e demonstrativos 
apresentados, é que na Tabela Price 
a capitalização dos juros não se for-
ma de modo explícito, porque os 
demonstrativos que podem ser ela-
borados para indicar a amortização 
efetuada e a posição da dívida a cada 
etapa, não apresentam de forma ex-
plícita que houve a capitalização do 
juro, porque ela está feita de forma 
sub-reptícia, não aparecendo à pri-
meira vista, a não ser que se faça a 
comparação dos dois fl uxos de caixa a 

valor presente. Finalmente, constata-
-se que o juro encontra-se capitalizado 
na composição da primeira prestação. 
Como as demais correspondem ao 
valor da primeira com aplicação de 
correção monetária, podemos então 
afi rmar que todas as prestações estão 
afetadas pelo juro capitalizado.

Em perícia judicial há sempre 
que prevalecer o princípio da subs-
tância sobre a forma. O perito do 
juiz tem dever de ofício de verifi car 
os fatos ligados ao patrimônio indi-
vidualizado e apresentar sua opinião 
técnica frente aos quesitos formula-
dos e as questões propostas que não 
são matéria de Direito, mas matérias 
de sua área de especialização. Este 
princípio está presente, por exem-
plo, desde 23 de julho de 1978, nos 
Planos Ofi ciais de Contabilidade 
dos países membros da Comunidade 

Européia, quando foi adotada pelos 
Conselhos das Comunidades Eu-
ropéias a Diretiva n° 78/660/CEE 
(4ª Diretiva do Conselho).

Substância sobre a forma – princí-
pio contábil que sustenta o conceito de 
que as operações ou fenômenos patrimo-
niais devem ser registrados atendendo a 
sua essência, sua realidade funcional e 
fi nanceira, e não apenas a norma legal 
ou burocrática. (Sá, 1995)

Para que a informação mostre apro-
priadamente as operações e outros acon-
tecimentos que tenha por fi nalidade re-
presentar é necessário que tais operações 
e acontecimentos sejam apresentados de 
acordo com sua substância e realidade eco-
nômica e não meramente com a sua forma 
legal, e para que seja fi ável deve também e, 
sobretudo ser neutra, ou seja, estar isenta 
de preconceitos. (POC, 2002) 
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Diante do princípio da preva-
lência da substância sobre a forma, a 
questão real a ser considerada é que 
o mutuário de fato paga e o agente 
fi nanceiro de fato recebe é a presta-
ção. Se nesta prestação encontra-se 
embutido de qualquer forma o juro 
capitalizado, então o mutuário está 
pagando ao sistema juros capitaliza-
dos ao longo de 10, 15, 20 anos, o que 
equivale dizer: ele está transferindo 
indevidamente parcela de seu patri-
mônio ao sistema.

3.  A proibição 
da capitalização 
de juros no Brasil

A história registra que desde o 
Brasil Colônia sempre houve a preo-
cupação das autoridades constituídas 
em proibir a capitalização mensal do 
juro (a cobrança do juro sobre o juro), 
ou como dizem os operadores do di-
reito, o anatocismo. O processo ini-
cia-se com as Ordenações Manuelinas 
de 1524, que simplesmente proibia a 
cobrança de juros; em 1603, com as 
Ordenações Filipinas, passou-se a per-
mitir a cobrança do juro, mas proibia a 
cobrança do juro composto ou anato-
cismo; o Código Comercial de 1850, 

outorgado por D. Pedro II, em seu 
art. 253 expressava: “é proibido contar 
juros dos juros”. Com a promulgação 
do Código Civil de 1916, permitia-se 
a capitalização anual dos juros no art. 
1262 para empréstimos em dinheiro. 
O governo Getúlio Vargas manteve a 
proibição da capitalização dos juros 
por meio do Decreto n° 22.626, de 
07.04.1933, também denominado Lei 
de Usura, que, em seu art. 4°, proibia 
expressamente contar juro do juro, 
permitida a capitalização anual. 

Décadas depois, em 1967, pelo 
Decreto-Lei n° 166, foi permitida a 
capitalização mensal de juros exclu-
sivamente nos contratos de crédito 
agrícola, situação que prevalece até os 
dias atuais. Houve uma fugaz tentati-
va de instituir o anatocismo no Brasil 
por intermédio da Medida Provisória 
n° 1.963, que foi reeditada sob o nú-
mero 2.170, em agosto de 2001, cujo 
art. 5°, que trata da capitalização de 
juros em prazo inferior a um ano, en-
contra-se com sua efi cácia suspensa 
por voto do Ministro Sydney Sanches, 
Relator da matéria. Finalmente, o 
novo Código Civil, Lei n° 10.406, de 
10.01.2002, em seu art. 591, permite 
a capitalização anual e limita os juros 
legais de mora a 1% ao mês.

Os tribunais brasileiros têm pacifi -
cado a interpretação do art. 4° do De-
creto n° 22.626-33, conhecido como a 
Lei de Usura, no sentido de que a capi-
talização de juros não é acolhida pelo 
nosso ordenamento jurídico. O art. 4° 
da norma citada tem a seguinte dicção: 
“É proibido contar juros dos juros, esta 
proibição não compreende a acumula-
ção de juros vencidos aos saldos líqui-
dos em conta corrente de ano a ano”.

O Superior Tribunal Federal, na 
Súmula 121, assim determinou: “É 
vedada a capitalização de juros, ainda 
que expressamente convencionada”.

A história registra 
que desde o Brasil 

Colônia sempre houve 
a preocupação das 

autoridades constituídas 
em proibir a capitalização 

mensal do juro (a cobrança 
do juro sobre o juro), ou 

como dizem os operadores 
do direito, o anatocismo.
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A Súmula 121 do STF tem uma 
importante função neste debate por-
que ela faz luz sobre o que signifi ca a 
expressão contar juros dos juros ins-
culpida na Lei de Usura, ao defi nir 
claramente que isto é o que os mate-
máticos denominam de juros capita-
lizados ou cumulação de juros.

Nessa esteira temos várias deci-
sões judiciais, abordando o tema sob 
ângulos diferentes. Como nosso enfo-
que não é jurídico, trazemos algumas 
apenas para ilustração:

RT 692/172 – JUROS – Anatocis-
mo – Inadmissibilidade – Aplicação do 
art. 4° do Dec. 22.626-33 e Súmula 
121 do STF (STJ).

RT 592/135 – MÚTUO – Juros 
– Débito mensal na conta do mutuá-
rio, passando a constituir novo sal-
do – Cálculo no mês seguinte, sobre 
o novo saldo – Correção monetária 
a cada trimestre – condenação des-
ta prática pela Súmula 121 do STF 
– Capitalização de juros inadmitida 
– Anatocismo caracterizado.

TJMG – Processo n° 0236906-4/00 
– Apelação Cível. Afi gura-se inconce-
bível a capitalização mensal de juros, 
tendo em vista a ausência de norma 
jurídica permissiva, incidindo o dis-
posto no artigo 4° da Lei de Usura e 
na Súmula 121 do STF, a qual não foi 
afastada pelo enunciado 596 do mes-
mo Tribunal.

4.  Modelo comparativo 
dos Sistemas SAC, 
SACRE e Price de 
capitalização do juro

Superada a questão da Tabela Pri-
ce, quando se demonstra que houve 
a capitalização do juro embutida na 
prestação mensal paga pelo mutuá-
rio, resta analisar os outros sistemas 
de amortização.

Prestação Valor total pago Valor total dos
juros pagos Prestação

SAC 132.600,00 12.600,00 de 23.600,00 a 20.600,00

SACRE 132.231,80 * 12.231,80 23.600,00 fi xa

PRICE 132.910,20 12.910,20 22.151,70 fi xa

Tabela 4: Diferenciação de juros nos sistemas de amortização.

*No SACRE, conforme já mencionamos, há uma formação de capital futuro. Excluindo-se o 
valor apurado a maior de R$ 9.368,20, tem que o valor pago para amortizar o empréstimo e juros 
foi de R$ 132.231,80 (120.000,00 de capital + 12.231,80 de juros) ou R$ 141.600,00 última 
linha da quarta coluna da Tabela 2.

A Tabela 4 a seguir demonstra que dependendo do sistema adotado o valor do 
juro pago difere. Como o valor fi nanciado, o prazo e taxas de juros são idênticos, 
a razão da diferença do valor do juro pode decorrer ou do valor da prestação de 
amortização ou do sistema de cobrança de juro adotado (simples ou capitalizado). 

A diferença no valor do juro pago 
decorre exclusivamente dos valores pagos 
mensalmente a título de amortização, que 
se diferenciam nos sistemas. Quanto mais 
se amortiza no início, menor é o saldo de-
vedor para incidência de juros e, portan-
to, menor é o valor do juro cobrado.

Vale ainda ressaltar que inicialmen-
te somente era aplicada a sistemática da 
Tabela Price; entretanto, como ela pri-
vilegia o recebimento do juro em detri-
mento do principal, o volume de juros 
cobrados tornava insustentável um pro-
grama de fi nanciamento para incentivar 
a aquisição de moradia própria, o desen-
volvimento do SACRE atendeu a uma 
questão de reduzir o valor do encargo 
juro pago pelo mutuário durante a exe-
cução do contrato, tornando-se assim o 

SACRE um sistema de amortização no 
qual o volume fi nal pago pelo devedor é 
menor que os demais citados.

Matematicamente falando em ter-
mos de formatação dos juros em sim-
ples e capitalizados, os três sistemas são 
equivalentes. Para se comprovar esta 
assertiva, deve-se adotar a Equivalência 
Fundamental Constante dos Sistemas 
de Amortização. Para que haja a Equi-
valência Fundamental Constante entre 
os Sistema de Amortização Crescente e 
Sistema Francês de Amortização (Pri-
ce) é necessário que em uma época “k” 
qualquer, sendo 0<k<n, o montante das 
prestações pagas (vencidas) mais o valor 
atual (na época k) das (n-k) prestações 
que faltam a serem pagas (vincendas) 
seja igual ao valor da dívida nesta época.

Sempre que emerge o desejo de consumo imediato 
de um bem ainda não produzido, aqueles que 
possuem o bem ou o conversor para aquisição 

do bem desejado (moeda), passam a exigir uma 
recompensa pela abstinência do bem que não 

consumiu em favor da outra que o quer consumir 
imediatamente. Esta recompensa é o chamado juro.
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1ª PMT 2ª PMT 3ª PMT 4ª PMT 5ª PMT 6ª PMT

23.600 23.000 22.400 21.800 21.200 20.600

vlr k 4 vlr k 4 vlr k 4 vlr k 4 vlr k 4 vlr k 4

23.600x1,033 23.000x1,032 22.400x1,031 21.800 21.200/1,031 20.600/1,032

25.788,36 24.400,70 23.072,00 21.800,00 20.582,52 19.417,49

Tabela 5: Cálculo de Equivalência pelo SAC.

Tabela 6: Cálculo de Equivalência pelo SACRE.

1ª PMT 2ª PMT 3ª PMT 4ª PMT 5ª PMT 6ª PMT

23.600 23.600 23.600 23.600 23.600 14.231,80 (*)

vlr k 4 vlr k 4 vlr k 4 vlr k 4 vlr k 4 vlr k 4

23.600x1,033 23.600 x 1,032 23.600 x1,031 23.600 23.600/1,031 14.231,80/1,032

25.788,36 25.037,24 24.308,00 23.600,00 22.912,62 13.414,84

Tabela 7: Cálculo de Equivalência pelo PRICE.

1ª PMT 2ª PMT 3ª PMT 4ª PMT 5ª PMT 6ª PMT

22.151,70 22.151,70 22.151,70 22.151,70 22.151,70 22.151,70

vlr k 4 vlr k 4 vlr k 4 vlr k 4 vlr k 4 vlr k 4

22.151,70x1,033 22.151,70x1,032 22.151,70x1,031 22.151,70 22.151,70/1,031 22.151,70/1,032

24.205,76 23.500,74 22.816,25 22.151,70 21.506,50 20.880,10

Somando-se os valores k4 de todas as prestações de cada sistema temos: 

Tabela 8: Demonstrativo de Equivalências.

PMT SAC SACRE PRICE

01 25.788,36 25.788,36 24.205,76

02 24.400,70 25.037,24 23.500,74

03 23.072,00 24.308,00 22.816,25

04 21.800,00 23.600,00 22.151,70

05 20.582,52 22.912,62 21.506,50

06 19.417,48 13.414,84 20.880,10

Soma das PMTs 135.061,06 135.061,06 135.061,05

Concluímos que, 
qualquer que seja o 

sistema de amortização 
adotado (SAC, SACRE 

ou PRICE), existem 
juros capitalizados 

para calcular o valor 
das prestações 

do fi nanciamento.

Supondo que k = 4, para um sistema de amortizações em 6 prestações, temos a seguinte situação nos três sistemas:

(*) considerado o valor efetivamente devido para liquidação do débito.
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Verifi ca-se, pois, matematicamente, 
que as prestações calculadas por quais-
quer dos três sistemas de amortização, 
adotada a mesma taxa de juros capitaliza-
da, em um dado momento “k” qualquer, 
representará exatamente o mesmo valor.

Por outro lado, se tomarmos o 
valor de R$ 120.000,00, e se calcular-
mos o montante do principal mais os 
juros capitalizados para o momento 
“k4”, teremos: 120.000,00 * (1,03)4 = 
135.061,06, exatamente o valor de-
monstrado no quadro anterior.

5.  Controvérsias doutrinárias 
da Tabela Price

Existe uma máxima entre pes-
quisadores e cientistas que o consen-
so em ciências é burrice. Esta afi r-
mativa, ainda que jocosa, tem suas 
verdades. Se o conhecimento tornar 
coisa pronta e acabada muito pro-
vavelmente estaríamos vivendo ain-
da hoje a Idade Média. Lógico que 
chega um momento em que, por 
algum tempo, a ciência aceita certas 
verdades emanadas por um grupo 
científi co. É o estabelecimento do 
conceito de paradigma preconizado 
por Th omas Kuhn. Este estado para-
digmático (certas verdades) se man-
terá até que outro grupo científi co 
altere aquelas verdades fazendo valer 
novas concepções.

Com referência à Tabela Price, há, 
atualmente, duas correntes doutriná-
rias e opositoras quanto à interpretação 
da formação de juros nela embutido.

Em trabalho apresentado no XVII 
Congresso Brasileiro de Contabilida-
de ocorrido na cidade de Santos, de 
21 a 25 de outubro de 2004, os ami-
gos e pesquisadores Elizabete Mari-
nho Serra Negra e Marco Antonio 
Amaral Pires (2004) apresentaram a 
tese de que a Tabela Price contempla 
juros simples do trabalho intitulado 

Juros na Tabela Price – Uma discussão 
no âmbito da Perícia Contábil.

O referido trabalho daqueles au-
tores é, como este que se apresenta, 
fruto de discussões acadêmicas e téc-
nicas acerca do problema da capitali-
zação ou não de juros na Tabela Price.

Ainda que o trabalho de Serra 
Negra e Pires (2004) se revista de 
alto teor histórico, técnico e meto-
dológico, somos opositores das idéias 
apresentadas por meio, apontando 
lacunas nas assertivas e demonstra-
ções relacionadas:

1.  A justifi cativa da imputação 
de alegar que a capitaliza-
ção de juros na Tabela Price 
é um discurso competente 
só tem validade para outras 
profi ssões, mais notadamen-
te advogados e matemáticos, 
porquanto nós contadores, 
falamos a mesma linguagem 
– a Contabilidade – não há 
como argüir desse discurso 
para profi ssionais contábeis, 
mesmo aqueles atuando em 
perícias contábeis.
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2.  Demonstram, no texto do tra-
balho, por mais de uma vez a 
igualdade da produção de juros 
pelo sistema de juros simples 
e juros compostos tomando 
como exemplos 1 (um) mês (ou 
outro intervalo). Os resultados 
dos cálculos são frágeis para um 
período de tempo porque pre-
valece a igualdade matemática 
das fórmulas, ou seja:

3.  Utilizam a estratégia em seus 
exemplos de trabalhar, para 
justifi car o juros simples, de 
uma operação de 4 meses (Ta-
bela 8) mostrando a formação 
de juros simples mês a mês 
e para a formação dos juros 
compostos, como se fossem 
quatro operações distintas e 
individuais. Ora, dessa forma, 
os cálculos nunca teriam um 
n>=2, já que cada mês é como 
se fosse uma operação de tal 
forma que seria n=1.

4.  Nos cálculos utilizados no tra-
balho para demonstrar o valor 
presente (VP) de um citado 
exemplo os autores daquele tra-
balho apresentam o Quadro 3 
que abaixo reproduzimos:

Utilizam como fator de atualiza-
ção a fórmula:

que dará o valor presente do fl uxo de 
caixa de R$ 1.000,00 descontado a 
uma taxa de 10% a.m. Descuidaram 
os autores de mostrar em tabela suces-
siva como fi cariam os mesmos cálculos 
a juros compostos pela fórmula:

Esses juros seriam:

Verifi ca-se que o valor presente 
para o mês 1 é idêntico tanto pelo 
fator dos juros simples quanto pelo 
fator de juros compostos, mas para 
qualquer expoente igual ou acima de 2 
(dois) os fatores se tornam diferentes, 
mostrando que a diferença representa 
a capitalização dos juros.

Mês Fator de 
Multiplicação

1 0,90909

2 0,83333

3 0,76923

4 0,71429

para n=1, temos que,
(1+in) = (1+i)n

Para n>= 2, temos que,
(1+in) # (1+i)n

Mês Fator de 
Multiplicação

1 0,90909

2 0,82645

3 0,75131

4 0,68301
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5.  Ainda, apresentam os autores na letra “a” de suas conclusões que a 
formação da prestação é “obtida pela aplicação da fórmula de juros 
compostos que distribui os juros de forma a obter um valor idêntico 
para todo o período”. Mas, ainda assim, defendem a tese de que não 
há juros compostos na Tabela Price e que a fórmula de cálculo utilizado 
é apenas para se obter prestações iguais.

Conclusão

Não obstante as posições de outros pesquisadores, somos de opinião que a 
matéria objeto deste estudo deve ser aprofundada ainda mais pelos colegas, por-
que a defesa de uma ou outra corrente doutrinária implicará trabalhos técnicos 
dos profi ssionais contábeis enquanto peritos.

Na exposição deste trabalho foram apresentadas diversas formas de cál-
culo com a preocupação de mostrar a aplicação de juros simples comparati-
vamente a juros compostos e nas visões de se trabalhar com valores futuros, 
valores presentes e valor de prestação.

Tanto para se levar ao valor futuro quanto para se trazer ao valor presente 
os montantes das prestações pagas, considerando a afi rmativa de que juro está 
calculado de forma capitalizada, devem ser utilizadas as fórmulas matemáticas de 
juros capitalizados: 
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onde:
VF = valor futuro

PMT = prestação mensal total (amortização mais juros)

i = taxa de juros mensais contratada

n = número de meses

VP = valor presente

Os cálculos de equivalência entre 
os sistemas de amortização mostraram 
que qualquer que seja o sistema adota-
do (SAC, SACRE ou PRICE) o mon-
tante das prestações pagas levadas a va-
lor futuro na época “K” somado com 
o montante das prestações vincendas, 
trazidas ao valor presente na época “K” 
é equivalente.

Concluímos que, qualquer que 
seja o sistema de amortização adotado 

(SAC, SACRE ou PRICE), existem ju-
ros capitalizados para calcular o valor 
das prestações do fi nanciamento.

Considerando, ainda, a prevalência 
da substância sobre a forma, e visto que 
o que o mutuário paga e o fi nanciador 
recebe é a PRESTAÇÃO e nela estando 
embutidos juros capitalizados, há trans-
ferência indevida e ilegal (considerada a 
Lei de Usura) de recursos dos mutuá-
rios para o sistema fi nanceiro.
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Modelos contábeis Modelos contábeis 
e gestão da e gestão da 
capacidade lucrativacapacidade lucrativa
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Resumo

A interdependência entre custos e receitas 
como elementos de um mesmo sistema, este 
contido em todo um complexo patrimonial 
que vive em interações constantes, exige que 
a análise contábil seja feita sob os aspectos 
dimensionais de: causa, efeito, tempo, espaço, 
qualidade e quantidade e também sob o dos 
agentes transformadores humanos, do mercado 
e da sociedade.

As relações referidas implicam construções 
de modelos de comportamentos sistemáticos 
interdependentes, mas parte de paradigmas uni-
versais da doutrina contábil e de uma peculiar 
consideração ao sistema de funções patrimoniais 
da resultabilidade, este como um todo.

Considerada a referida infl uência mútua 
que existe entre todos os sistemas de funções 
patrimoniais é preciso que as informações e as 
análises contábeis sejam amplas, de natureza 
holística e sob a ótica de interações constantes.

Palavras-chave

Lucro. Custo. Receita. Rentabilidade. Modelos 
Contábeis.
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1.  Análise correlativa 
e sistemática e lucros 

A gestão, volvida à “capacidade 
de lucrar”, requer modelos de com-
portamentos efi cazes que devem ser 
construídos a partir de informações e 
análises contábeis do “sistema da resul-
tabilidade”, ou seja, daquele que tem 
por objetivo satisfazer à necessidade de 
aumento efetivo do capital por meio das 
transformações deste. 

Isso requer, todavia, complemen-
tação, ou seja, estudo das correlações 
funcionais dos componentes do rédito 
com as demais funções patrimoniais. 

A evolução operada no século 
XX, quer a defl uente da velocidade 
informativa, quer a da concentração 
de empresas e dilatação de merca-
dos, exigiu maiores rigores técnicos 
quanto à forma de produzir resulta-
dos, requerendo enfoque de natureza 
holística para a avaliação do compor-
tamento empresarial.

Ou ainda, a análise de custos, 
isoladamente, não satisfaz, impondo 
o exame da matéria por meio de todo 
o sistema da resultabilidade e a dos 
demais conjuntos de sistemas de fun-
ções patrimoniais em interação, tão 
como e igualmente a das relações dos 
entornos do patrimônio e que são as 
de ordem motora destes.

Essa observação motivou destaque 
feito pelos doutores da “Escola de Ve-
neza” há cerca de meio século, e o pro-
fessor Lino Azzini (luminar da escola 
referida) a reforçou e desenvolveu em 
uma obra específi ca. 

Também, dentre muitos outros, 
em 1959, o douto professor Amedeo 
Salzano (1959, p. 81), da Universidade 
de Catânia, fez importantes advertên-
cias específi cas em relação ao processo 
produtivo e de distribuição comercial, 
tão como sobre a necessidade do exa-
me holístico dos fatos, avigorando o 

que igualmente o genial professor da 
Universidade de Florença, Alberto 
Ceccherelli (1950) já destacara, em 
1950, visando a esclarecer que os es-
tudos contábeis relativos à “gestão de 
lucros” e às “prospecções destes” não 
poderiam estar limitados apenas aos 
dos custos de produção.

Tais óticas, portanto, muitas dé-
cadas antes que os norte-americanos 
acenassem, seus modelos (PEF, ABC, 
custo/benefício, por processos, etc.) 
já eram desenvolvidas em excelen-
tes doutrinas no continente europeu, 
com muito maior abrangência, não só 
pelos autores aos quais me referi espe-
cifi camente, mas por diversos outros 
estudiosos deveras qualifi cados (Gino 
Zappa, Domenico Amodeo, Teodoro 
D`Ippolito, Pietro Onida, etc.).

Na atualidade, segundo o Neo-
patrimonialismo, a “gestão da resul-
tabilidade”, ou seja, a da capacidade 
de lucrar, deve estar apoiada em “in-
formações” e “explicações” defl uen-
tes de modelos contábeis estribados 
em exames de funções patrimoniais 
sistemáticas em interações, conside-
rado, ainda, o entorno ou ambiente 
que gera fenômenos transformadores 
das riquezas.

Portanto, é da análise das corre-
lações das funções dos diversos sistemas 
de funções patrimoniais com o sistema 
específi co da produção do rédito que se 
deve colher os subsídios básicos para a 
construção dos modelos que servirão de 
suporte à gestão da capacidade lucra-
tiva, considerando ainda as relações 
ambientais da riqueza.

2.  Campos de observação 
para a construção de 
modelos de resultabilidade

Os diversos “modelos científi cos” 
constroem-se a partir de doutrina 
própria, mas devem emergir, em cada 
empresa, em cada oportunidade, da 
observação acurada de “campos de fe-
nômenos” bem identifi cados.

Assim ocorre também em todos os 
demais ramos do conhecimento hu-
mano, em que as “comparações” entre 
os fatos observados são bases para a 
formação de conceitos sobre aconteci-
mentos. Ou seja, busca-se sempre sa-
ber o que acontece com uma coisa em 
decorrência da presença de outras.

Em Contabilidade, portanto, é 
preciso apelar para a apreciação de fa-
tores correlatos, ajuizamentos sobre a 
essência dos fenômenos patrimoniais 
e, no caso da capacidade de lucrar, 
com tudo o que possa infl uir sobre esta 
(desempenhada pelo sistema específi co 
relativo à produção do lucro, ou seja, o 
da resultabilidade). 

Em face disso, a análise das re-
lações lógicas “dimensionais” (causa, 
efeito, tempo, espaço, qualidade, 
quantidade) é um socorro de julga-
mento que realmente disciplina a 
mente do observador, ajudando o 
entendimento das transformações da 
riqueza, permitindo que possa disto 
emergir um critério de construção de 
paradigmas, a partir de “razões deri-
vadas de aferições”.

A competência 
humana, as fi losofi as, 

metodologias e 
processos de trabalho 
adotados são fatores 

relevantes para 
a efi cácia do lucro.
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Indispensável, também, é o estu-
do das relações lógicas “ambientais”, 
essas relativas ao comportamento dos 
“agentes transformadores” (gestores, 
executivos, mercados, sociedade, tec-
nologias, natureza, etc.), pois são esses 
os continentes da riqueza, as “causas 
motoras” que implicam mutações.

Para a construção de modelos con-
tábeis relativos à gestão da capacidade 
do lucro, é preciso partir da observação 
e julgamento de vários campos de fenô-
menos, de modo a levantar dados, com 
o intuito de compará-los.

Dentre outros elementos que possam 
vir a ser sugeríveis, é preciso pelo menos 
verifi car as relações dimensionais de:

 Causa
• metodologia de produção;
•  metodologia de distribuição;
• metodologia fi nanceira.

Efeito
• satisfação da clientela;
•  sobras de produção (retalhos, resí-

duos, etc.);
•  efi cácia dos demais sistemas de 

funções patrimoniais (liquidez, es-
tabilidade, economicidade, produ-
tividade, invulnerabilidade, elasti-
cidade e socialidade).

Tempo
• de produção;
•  de distribuição e entrega dos 

produtos.

Espaço
•  de produção (por linhas ou tipos 

de produtos);
•  de vendas (por regiões ou locali-

dades).

Quantidade
•  do imobilizado técnico;
•  de matérias-primas e materiais 

auxiliares em estoques (armazena-
gem e giro);

•  de produtos (fabricados e em 
produção, por volume, armaze-
namento e giro).

Qualidade
•  do imobilizado técnico;
•  de matérias-primas e materiais 

auxiliares (por infl uência que pos-
sam ter nos produtos e no proces-
so de produção);

•  de produtos (pelo que represen-
tam como imagem perante o 
consumo).

Ambiente Endógeno
•  seleção e treinamento de pessoal 

(investimentos para a qualidade 
de desempenho operacional);

•  ambiente de trabalho (investimen-
tos em condições de operacionali-
dade para satisfação do pessoal e 
produtividade);

•  estímulos ao pessoal (investi-
mentos em prêmios de produ-
ção, valorização, incentivos mo-
rais, etc.);

•  proteção ao risco (como fator de 
garantia da integridade produtiva, 
comercial e do patrimônio).

Ambiente Exógeno
•  comportamento do PIB Nacional 

e Regional;
•  comportamento do setor (quanto 

à produção e lucros).
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Tais campos eleitos para obser-
vação (embora não exclusivos) visam 
a conduzir a uma consideração glo-
bal, ou seja, cada um representa um 
subsídio ao julgamento fi nal, pois, 
isoladamente, não podem ser toma-
dos como absolutos.

Portanto, o conjunto de “infor-
mações” para a produção de dados 
competentes deve incluir, conforme o 
caso, também o aspecto “qualitativo” 
dos acontecimentos.

Ou ainda, não se deve indagar 
apenas sobre expressões monetárias.

Isso porque alguns elementos, 
tais como: volume de produção, 
qualidades de materiais, metodolo-
gias de trabalho, etc. são revelados 
em medidas “não-monetárias”, mas 
que infl uem de forma relevante no 
julgamento dos fatos, como há mais 
de quatro décadas já o advertia o 
emérito Prof. Egídio Giannessi, da 
Universidade de Pisa (1960).

Os “campos de fenômenos” sele-
cionados e classifi cados devem, por-
tanto, gerar informes e análises abran-
gentes, de modo a contribuir para o 
encontro de paradigmas capazes de 
bem orientar a formação dos lucros, 
ensejando fórmulas para a materializa-
ção da prosperidade.

Admitir, pois, que apenas uma 
“Contabilidade de Custos”, um pro-
cesso de apuração ou uma análise só 
de tal elemento, é competente para 
suprir as necessidades de formação de 
preços, de gestão dos resultados, é fi -
car na periferia de um assunto, ou seja, 
encasulado em apenas um aspecto de 
uma questão complexa.

Partindo de um modelo tomado 
como base universal de orientação 
(como veremos adiante), é preciso 
que as construções de modelos para 
a gestão do lucro inspirem-se em 
indagações de amplitude e profun-
didade.

3.  Fatores causais derivados 
de fi losofi a e política 
administrativa

A escolha de métodos de pro-
dução, comercialização, obtenção 
e aplicação de recursos fi nanceiros 
determina movimentações patrimo-
niais que, de forma relevante, podem 
atingir o lucro.

Quer a vontade dos seres huma-
nos que decidem sobre a movimen-
tação dos capitais, quer a direção 
para o cumprimento dessas, quer a 
dos que executam os comandos, ten-
de a provocar transformações patri-
moniais expressivas.

Nesse particular, as ciências da 
Administração e a da Contabilidade 
muito se avizinham em seus objetos de 
estudos, embora sem se confundirem.

Examinar as implicações patri-
moniais e lucrativas dos atos “voli-
tivos”, “diretivos” e executivos nas 
células sociais é matéria contábil 
quando esses atos geram fenômenos 
patrimoniais.

No que respeita à capacidade lu-
crativa, a fi losofi a empresarial é a de 
priorizá-la (já o advertia há meio mi-
lênio Luca Pacioli em seu Tratado, no 
primeiro Capítulo, como fundamen-
to a ser considerado), e, nesse caso, a 
política a ser seguida é a que defl ui de 
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tal preferência (embora nunca deven-
do ser abandonado o caráter humano 
e que segundo o Neopatrimonialismo 
é fundamental).

Logo, a decisão que gera a movi-
mentação da riqueza interessa direta-
mente ao estudo contábil, não como 
uma decorrência da política em si, mas 
como “forma de movimentação” que 
produziu esse ou aquele efeito.

Assim, por exemplo, se em uma 
empresa de transportes a direção ado-
tou a política de “não imobilizar em 
frotas de veículos”, mas, sim, de “tercei-
rizar serviços a carreteiros”, as implica-
ções patrimoniais devem ser analisadas 
sob a égide de tal orientação.

O que uma decisão de tal natu-
reza poderá infl uir nos custos e nas 
receitas (sistema da resultabilidade) 
é matéria que interessa contabil-
mente, ou seja, a variação que será 
imposta ao sistema da estabilidade 
patrimonial (pela redução de imo-
bilizado) tenderá a provocar altera-
ções cujo efeito sobre a efi cácia (esta 
como satisfação da necessidade) 
muito interessa que seja conhecido e 
mensurado.

Logo, a pesquisa sobre critérios 
adotados na produção e comercializa-
ção ou alusiva à matéria financeira, 
dimanados de filosofias de trabalho, 
políticas ou procedimentos adminis-
trativos, é relevante na construção 
de modelos de gestão dos resultados, 
pois indaga sobre o comportamento 
de fatos decorrentes de metodologias 
de agentes motores do capital.

A comparação de cada política 
administrativa deve ser feita em rela-
ção à efi cácia de cada um dos sistemas 
de funções patrimoniais e, no caso da 
gestão do lucro, principalmente em 
face da “rentabilidade” e da “liquidez” 
(essas duas sob óticas mais rigorosas, 
dado o caráter básico que possuem 
funcionalmente).

Em 2002: Sem terceirizações de serviços                  Rentabilidade 0,45 – 
Liquidez 1,78

Em 2003: Com terceirizações de serviços                 Rentabilidade 0,61 – 
Liquidez 1,82

Exemplifi cando:

No caso suposto, observa-se que 
a terceirização infl uiu positivamente 
sobre o quociente de Rentabilidade 
(Lucro/Capital Próprio) e naquele de 
Liquidez (Ativo Circulante/Passivo 
Circulante), pois ambos elevaram-se 
no período em exame (2002 e 2003).

A política administrativa evi-
dencia, no exemplo, um acerto na 
interação de “sistemas básicos de 
funções patrimoniais” e que foi a da 
efi cácia do “lucro” e a da “capacida-
de de pagamento”.

Não ocorresse a mudança de cri-
tério de trabalho, possivelmente não 
adviria a variação positiva; essa a razão 
da relevância em associar a causa da 
ação humana aos fatos que implicam 
variações na riqueza patrimonial.

4.  Efeitos externos 
e internos a serem 
considerados na análise 
da capacidade lucrativa

As empresas benefi ciam seus re-
sultados à medida que o refl exo de 
suas imagens manifesta-se positiva-
mente, quer por meio de suas merca-
dorias, produtos ou serviços, quer na 
facilidade oferecida ao consumidor 
em face do que compram, quer em 
condições satisfatórias de segurança, 
comodidade, assistência e tratamento 
que venham a oferecer.

São plenamente mensuráveis os 
graus de satisfação dos clientes em 
relação aos produtos vendidos, por 
meio de controles como os de de-

volução e assistência aos produtos, 
fi delidade dos clientes, tão como de 
relatos que se realizam no sentido de 
obter a opinião dos utentes de servi-
ços ou compradores.

Também pode ser medida a qua-
lidade da produção por meio do bom 
aproveitamento da matéria-prima, da 
capacidade instalada e das horas des-
pendidas nos trabalhos.

Os índices de graus de ocupação 
do imobilizado, de horas/homem tra-
balhadas, de resíduos, retalhos, sobras 
e defeitos, são outros indicadores do 
grau de efi ciência ou produtividade.

Acompanhar tais comportamen-
tos, compará-los com metodologias 
de produção e comercialização, veri-
fi cando também o que ocorre com a 
efi cácia dos sistemas de funções pa-
trimoniais, é uma forma de medir os 
efeitos pertinentes.

O peso dos custos fi xos e a ociosi-
dade são, igualmente, complementos 
para o estudo em apreço.

O lucro pode sofrer corrosões 
signifi cativas em razão dos fatores 
mencionados, tão como em defl u-
ência de “custos inúteis” ou “impro-
dutivos” e que são os que se locali-
zam por intermédio do estudo da 
“utilidade dos investimentos”, com 
o objetivo de avaliar os gastos “des-
necessários”.

Portanto, não basta conhecer ape-
nas o que se investe para a obtenção 
dos bens de venda (quer por compra, 
quer por fabricação ou prestação de 
serviços), sendo necessário que vários 
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outros componentes relativos ao com-
portamento da efi cácia dos diversos 
sistemas de funções patrimoniais se-
jam também considerados.

Os agentes motores do capital, 
quer internos na empresa, quer pro-
venientes do mundo exterior a esta, 
são fatores que exigem indagação para 
que se possa, adequadamente produzir 
modelos a serem utilizados para a ges-
tão efi caz do lucro.

5.  Temporalidade operacional 
e lucratividade

A dimensão “tempo” gera o con-
ceito de “temporalidade” (no sentido 
do momento em que se completa o 
fenômeno) relativo este a um presen-
te de realização dos acontecimentos e 
não ao futuro ou passado.

O tempo considerado para a efeti-
vação dos fatores do rédito é essencial, 
principalmente na produção e comer-
cialização, assim como o é de forma 
auxiliar na produtividade e suplemen-

tar na estabilidade, economicidade, in-
vulnerabilidade, elasticidade e liquidez 
(tais fatores precisam ser comparados 
na análise para construção de modelos 
de gestão do lucro).

O prazo efetivo que se leva para 
produzir, comprar, aplicar, vender, 
distribuir e entregar bens de venda é 
algo deveras relevante para o resultado 
dos empreendimentos (nesse sentido é 
que se considera a temporalidade para 
o efeito dos modelos).

Quanto maior for a velocidade 
na circulação patrimonial tanto mais 
a empresa liberta-se da dependência 
dos recursos próprios, bem como me-
lhor se capacita a trazer acréscimos 
ao capital.

Se, em vez de produzir um de-
terminado utensílio em 10 minutos, 
a empresa conseguir fazê-lo em 8 mi-
nutos, ao encurtar o prazo aumentará 
os níveis de estoques de produtos aca-
bados e esses ensejarão maiores possi-

bilidades de ofertas e vendas, também 
disso defl uindo menores custos unitá-
rios, disto dimanando provavelmente 
maiores lucros.

Igualmente ocorrerá redução de 
custo de mão-de-obra fi xa ou de ener-
gia de máquinas, melhorando a pro-
dutividade, ensejando ainda que se 
diluam mais os custos fi xos.

Tudo isso enseja menor custo uni-
tário e melhor condição de competiti-
vidade por oferta de maior vantagem 
em valor.

Os riscos fi cariam apenas por 
conta da não-absorção dos produtos 
pelo mercado, ocorrendo, ainda, nesse 
caso, um problema fi nanceiro, uma 
vez que o aumento de velocidade 
produtiva também passaria a requerer 
maiores recursos na compra de mate-
riais, por exemplo.

Os efeitos da velocidade podem 
ser positivos ou negativos, dependen-
do de como se comportam as corre-
lações dos fenômenos envolvidos na 
produção do rédito.
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Todos esses ângulos precisam ser 
estudados, comparando-se cada pro-
cesso com os efeitos que atingem os 
valores patrimoniais.

Em tese, o aumento da velocidade 
em razão da diminuição da tempora-
lidade produtiva tende a promover o 
crescimento da rentabilidade, mas é 
preciso comparar se o aumento quan-
titativo produzido é acompanhado por 
aquele de colocação dos produtos no 
mercado e se tudo isso é compatível, 
proporcionalmente, com a lucrativi-
dade e a sanidade das demais funções 
patrimoniais.

O investido na produção, o desin-
vestimento que a venda traz e o lucro 
que esta deixa, são fatores alicerçais na 
consideração dos tempos em que tais 
coisas ocorrem.

Quadros devem ser levantados 
para cada mutação de critério de pro-
dução, de modo a observar o compor-
tamento dos custos, das receitas, da li-
quidez e do lucro em face da efi ciência 
e da efi cácia de tais fatores (sistemas de 
funções patrimoniais da resultabilida-
de, liquidez e produtividade).

Conforme o caso, como foi referi-
do, é ainda necessário analisar outros 
aspectos relevantes com maior acui-
dade, relativos todos aos fatores de 
risco, equilíbrio patrimonial e com-
prometimento da continuidade dos 
empreendimentos (sistemas de fun-
ções patrimoniais da invulnerabilida-
de, economicidade e estabilidade).

6.  Espaços operacionais 
e rédito 

São espaços de produção os “cen-
tros de atividades” desenvolvidos com 
a fi nalidade de manter linhas de produ-
tos (nas indústrias), serviços (nos ban-
cos, seguradoras, transportadoras, pro-

fi ssões, etc.) ou de tipos de mercadorias 
(nos estabelecimentos comerciais).

A tendência é a de que o rédito 
aumente na medida em que se multi-
plique o espaço, mas tal fato também 
pode deixar de ocorrer.

Mais linhas de produção, comer-
cialização e serviços tendem, por natu-
reza, a dissolver custos comuns e fi xos, 
dilatando as margens redituais, em ra-
zão da redução de custos unitários.

Tal verdade, todavia, é relativa, pois 
não só os fatores internos da empresa, 
mas também aqueles externos, podem 
infl uir sobre as margens de resultados.

Assim, por exemplo, se uma em-
presa de produtos alimentícios dedi-
ca-se a produzir biscoitos, passando a 
fabricar também balas, bombons e ca-
ramelos, tenderá a ampliar as vendas, 
em virtude de ser a clientela quase a 
mesma para essas “linhas”.

Poderá ocorrer, todavia, que o 
mercado de bombons já esteja satu-
rado ou dominado por oligopólios e, 
nesse caso, o esforço feito para manter 
tal linha de produção poderá não ser 
correspondido com um aumento pro-
porcional de lucratividade.

É possível existir, portanto, um es-
paço de produção que não seja compen-
sador, requerendo uma análise específi ca 
de cada um que se tenha, não só relati-
vamente a custos, como já foi bastante 
frisado, mas também a outros fatores 
que infl uem sobre o comportamento do 
produto, serviço ou mercadoria.

Para efeitos gerenciais, não basta o 
conhecimento apenas de quanto custa 
um espaço (linha, fi lial ou centro ope-
racional), sendo imprescindível que 
seja a informação completada com a 
dos fatores que infl uem sobre a produ-
ção do rédito em cada um.

Se uma fi lial não é lucrativa, e se 
isto ocorre já há muito tempo, não 
basta que se conheça o custo que ela 
tem, sendo necessário indagar sobre 
as razões que levam às perdas, que po-
dem ser várias.

Cada espaço tem a sua peculiarida-
de e esta tende a infl uir sobre todos os 
sistemas de funções patrimoniais (liqui-
dez, resultabilidade, estabilidade, eco-
nomicidade, produtividade, invulnera-
bilidade, elasticidade e socialidade).

Esta a razão do insufi ciente apoio 
administrativo gerado por modelos 
contábeis construídos apenas a par-
tir de uma análise isolada, carente de 
visão holística competente dimanada 
da não-consideração de todos os sis-
temas de funções e agentes motores 
do capital (esses que são os relativos 
ao ambiente ou entorno da riqueza 
patrimonial).

7.  Quantidade dos meios 
patrimoniais e margem 
de resultados dos 
empreendimentos

Muito importa para a margem 
de resultados dos empreendimentos 
conhecer quantos meios patrimoniais 
participam do processo produtivo e 
aqueles que deste dimanam.

A escolha de métodos 
de produção, 

comercialização, 
obtenção e aplicação 

de recursos 
fi nanceiros determina 

movimentações 
patrimoniais que, 

de forma relevante, 
podem atingir o lucro.
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Ou seja, os volumes dos imobili-
zados técnicos ou de produção, ma-
térias-primas e auxiliares, produtos e 
mercadorias infl uem diretamente so-
bre a lucratividade.

Nem sempre as aplicações rea-
lizadas para aumentar a quantidade 
do imobilizado são compensadas por 
maior lucratividade.

Investimentos para ampliação de 
um conjunto industrial, comercial ou 
de serviços, podem não corresponder 
proporcionalmente ao retorno do ca-
pital (como será demonstrado em 
parágrafo relativo à base dos modelos 
contábeis).

Os custos fi xos das depreciações, 
o risco da obsolescência, os gastos 
de manutenção e de operação in-
fl uem diretamente sobre a margem 
de resultados e, mesmo que exista 
ainda um relativo aumento de ven-
das, pode ser possível que não ocorra 
uma compensação.

Da mesma forma, os estoques 
pesados de materiais, produtos  e 
mercadorias, pelo grande porte e len-
to giro que possuem, trazem efeitos 
gravosos sobre a liquidez, tendendo a 
gerar defi ciências de capital próprio 

de rotação (diferença entre ativo e 
passivo circulante), ensejando despe-
sas fi nanceiras defl uentes de dívidas 
de fi nanciamentos.

Além do referido, são os esto-
ques volumosos causadores de gas-
tos com a armazenagem, controle e 
proteção (cobertura de riscos) destes, 
fatores que nem sempre as análises 
de custos consideram com a proprie-
dade devida.

Se por um lado existem tais ele-
mentos com efeitos negativos, por 
outro os positivos igualmente podem 
vir a ocorrer, especialmente quando o 
volume ou quantidade produzida au-
menta, dissolvendo custos fi xos e re-
duzindo custos unitários.

Tal aumento não signifi ca, por si 
só, um fator positivo total, pois, como 
já foi visto, pode ocorrer que não ache 
resposta positiva no crescimento redi-
tual, em razão da quantidade marginal 
de estoques não encontrar colocação 
no mercado.

Modelos contábeis para a gestão do 
lucro, portanto, não podem estar afer-
rados somente a análises de custos que 
tenham por meta apenas o julgamento 
de correlações entre as aplicações na 
produção e a quantidade produzida.

Não basta apenas produzir mais 
e ter custos menores para que se te-
nha uma efi caz gestão do rédito, sen-
do necessário que o giro defl uente 
do volume produzido encontre agi-
lidade em processos competentes de 
colocação dos produtos e serviços no 
mercado, com margens de resultados 
compensadoras.

Os quantitativos de imobilizados 
técnicos, estoques de produção, vendas 
e lucros líquidos, devem guardar entre 
si proporções constantes para que exista 
efi cácia.  

Os modelos contábeis de gestão do 
lucro, portanto, devem observar o que 
a proposição lógica precedente enuncia 
(mais adiante desenvolvida em parágra-
fo específi co sobre os modelos).

8.  Qualidade como fator 
de lucratividade

A determinação da qualidade 
dos meios patrimoniais de produ-
ção tem sido considerada fator de 
lucratividade.

Imobilizado, estoques, processos de 
qualidade, ensejam produtos, serviços 
e mercadorias da mesma natureza, 
tendendo a promover a satisfação do 
cliente e a projetar positivamente o 
nome da empresa.

Além disso, a busca por alternati-
vas de qualidade de materiais e mer-

Também pode 
ser medida a qualidade 
da produção por meio 

do bom aproveitamento 
da matéria-prima, 

da capacidade instalada 
e das horas despendidas 

nos trabalhos.
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cadorias pode propiciar redução de 
custos, aumento de utilidade e, se esses 
fatores ainda se somam, a tendência é 
a de que se consiga maior infl uência 
na colocação dos bens de venda no 
mercado (preço e qualidade são fatores 
que muito pesam neste caso).

Portanto, embora a qualidade não 
se registre em conta específi ca, ela não 
pode deixar de ser considerada na aná-
lise contábil e na construção de modelos 
para fi ns de gestão do lucro.

O aspecto “qualitativo” do patri-
mônio foi objeto, há mais de um sécu-
lo, de relevante destaque por parte de 
luminares da doutrina contábil e Vin-
cenzo Masi (1954, p. 107), em uma 
obra didática, volta ao tema de forma 
precisa, afi rmando que tal estudo é o 
que se refere ao teor da “substância” e 
da “contra-substância” da riqueza, ou 
seja, das coisas em si, na “essência”, 
como “utilidades” e “recursos”.

Portanto, a matéria é um estudo 
contábil, quando o que se visa é o en-
tender sobre os fenômenos que os meios 
patrimoniais causam em decorrência 
de sua qualidade, independentemente 
da mensuração feita em valor (que é 
a denominada “quantitativa”, em ge-
ral quase sempre monetária, embora 
não exclusivamente).

Fator deveras positivo, que tende 
a advir do efeito qualitativo e que deve 
gerar análise e consideração para mo-
delos contábeis, é o relativo à maior 
utilidade do produto, serviço ou mer-
cadoria e que inspira no consumidor 
confi ança e estímulo de aquisição, 
ensejando aumento de vendas e o das 
decorrentes margens lucrativas.

9.  Ambiente endógeno 
e efi cácia do lucro

O ambiente que atua sobre o patri-
mônio, dentro da empresa, é formado 
pelos indivíduos que exercem a vontade 
sobre o destino dos negócios, os que co-
mandam ou dirigem para que a vonta-
de materialize-se e os que executam ou 
cumprem as determinações.

A competência humana, as fi loso-
fi as, metodologias e processos de tra-
balho adotados são fatores relevantes 
para a efi cácia do lucro.

Adequadas seleções de pessoal, trei-
namentos de adaptação e aperfeiçoamen-
tos continuados contribuem de forma 
relevante para a consecução do rédito.

Quanto maior é a força pensante 
e laboral e tanto maior tende a ser a 
produtividade e a consecução dos ob-
jetivos traçados pelas empresas.

Os investimentos realizados para a 
formação de “consciência produtiva” são 
sempre relevantes e devem ser considera-
dos nas análises realizadas contabilmen-
te, assim como na produção dos modelos 
para gestão efi caz do lucro.

Um segmento dos estudos con-
tábeis, denominado “Contabilidade 
dos Recursos Humanos” tem sido 
desenvolvido para o fi m referido, 
merecendo destaque sobre o assunto 
a obra do ilustre Professor Manuel 
Ortigueira Bouzada (1977), da Uni-
versidade de Sevilha. 

Complementarmente, no que tan-
ge ao fator emulação produtiva, tem 
sido levado em conta outros elemen-
tos, como, por exemplo, o local onde 
o trabalho é realizado, inclusive consi-
derando, conforme o caso, a questão 
de espaço, cores, temperatura, ruído, 
comodidade, movimentação, etc.

Na medida em que são modifi ca-
dos os meios aludidos, é importante 
acompanhar que efeitos eles produ-
zem sobre a margem de lucro, pois 
uma empresa pode ter produtividade 
e não ter lucratividade.

Ao analisar tais coisas, é preciso 
ter em conta que a meta deverá ser 
sempre a de perseguir uma interação 
efi caz entre as funções de efi ciência e 
remuneração do capital.

Em Contabilidade, 
portanto, é preciso 

apelar para a apreciação 
de fatores correlatos, 
ajuizamentos sobre a 

essência dos fenômenos 
patrimoniais e, no caso 
da capacidade de lucrar, 
com tudo o que possa 

infl uir sobre esta.
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Favorece muito ainda a força de 
trabalho o melhor nível de remune-
ração e os incentivos morais, éticos 
e sociais que a empresa possa ofere-
cer (função do sistema de funções de 
Socialidade).

Também esses fatores devem en-
sejar consideração como elementos de 
proeminente importância.

10.  Ambiente exógeno 
e defesa do rédito

Não é sempre que a empresa pode 
evitar alguns efeitos negativos que pro-
vêm do mundo exterior, mas tem sido 
habitual extrair proveitos positivos em 
face da participação no mundo social.

Seja como for, é preciso observar 
com atenção o que a empresa deveras 
representa perante o seu ambiente ex-
terno (social, econômico, político, le-
gal, científi co, etc.).

As análises contábeis e a estrutura-
ção de modelos para a gestão precisam 
levar em conta o comportamento do 
mundo externo, pois são inequívocas 
as infl uências que existem.

Assim, por exemplo, o cálculo do 
crescimento da produção da empresa 
deve ser comparado com o da evolu-
ção do setor; se a indústria de cons-
trução teve uma elevação de negócios, 
por exemplo, de 3% em um período, 
é preciso observar qual a taxa que a 
empresa analisada acusou na evolu-
ção de suas obras.

Ou seja, é conveniente observar 
se a evolução de um empreendimen-
to, como célula social que é, acompa-
nhou o ritmo de crescimento do local 
em que opera.

Tal comparação pode ser feita por 
meio de sondagens estatísticas de “ín-
dices-tipos”, mas, segundo Salzano 
(1959, p. 83), com o qual concordamos, 

é preciso considerar as peculiaridades 
de cada empresa em razão da here-
ditariedade dos fenômenos que nela 
se processam.

Ou seja, em um determinado mo-
mento da conjuntura econômica, é 
possível que o empreendimento este-
ja a passar por um estágio especial no 
qual não lhe foi possível acompanhar 
as tendências do mercado.

É o caso, por exemplo, de empresas 
que, possuindo mercado e capacidade 
de colocação de seus produtos, acha-se 
em período de reformas ou de amplia-
ção de seu parque industrial, por já ter 
a sua capacidade instalada totalmente 
esgotada ou desejar aprimorá-la.

O mesmo se passa com relação 
à infl ação, outro fenômeno que en-
ferma a muitas empresas; no caso 
referido da indústria de construção, 
ao fi m de cada ano, é conveniente 
observar quantos metros quadrados 
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a empresa pode construir com o lu-
cro que tem, comparando com anos 
anteriores para determinar a reali-
dade de sua taxa de crescimento da 
margem de resultados (correlação 
custo/lucro).

Também, diante de aumentos 
de tributos a empresa precisa obser-
var a natureza da influência destes e 
qual a melhor forma de repassá-los 
ou buscar alternativas para a defesa 
do rédito.

O mesmo ocorrerá diante de fa-
tores outros que possam infl uir sobre 
a movimentação patrimonial e que 
sequer estão ao alcance da empresa 

modifi cá-los por serem imperativos ou 
compulsórios.

11.  O teorema da 
proporcionalidade 
como base na 
construção da estrutura 
de modelos contábeis

A proposição lógica já referida: 
“os quantitativos de imobilizados téc-
nicos, estoques de produção, vendas e 
lucros líquidos, devem guardar entre 
si proporções constantes para que exis-
ta efi cácia” é a base para um modelo 
de aplicação universal, teórico, logo 

podendo ser considerado como um 
ponto alicerçal de referência. 

Faz-se alusão, no caso, a uma ana-
logia com as “Divinas Proporções”, 
aquelas que Platão pregou e que Luca 
Pacioli tanto difundiu (escrevendo um 
livro com tal título), ou seja, a de que 
em um global dividido em elementos 
desiguais que se relacionam, a menor 
parte deve estar para a maior assim 
como a maior para o global.

Embora não se trate de geometria, 
como foi o caso enfocado pelas aludi-
das personalidades da História, quando 
essas trataram de segmentos de retas, 
admite-se a fi losofi a por similitude, 

Se uma fi lial 
não é lucrativa, 
e se isto ocorre 

já há muito tempo, 
não basta que 

se conheça o custo 
que ela tem, 

sendo necessário 
indagar sobre as razões 
que levam às perdas, 
que podem ser várias.
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em busca de uma expressão teórica do 
efi caz, portanto, aplicando o analógico, 
no campo contábil. 

Ou seja: 

Para o investimento em capitais 
de produção, fixos (imobilizações téc-
nicas) e circulantes (estoques de bens 
de vendas) deve existir uma proporcio-
nalidade constante para a consecução 
de uma resultante eficaz do sistema 
patrimonial de resultabilidade, na 
qual o lucro líquido (L) esteja para 
as vendas (V) assim como as vendas 
devem estar para o total dos investi-
mentos em capitais de produção (IP). 

Isso leva a admitir também que o 
aumento de investimentos em meios 
de produção (fi xos e circulantes) im-
plique aumento de vendas e este o au-
mento de lucros, tudo devendo ocor-
rer em proporção constante (em tese).

Logo, uma constante (C) amplia-
ção das funções dos investimentos em 
meios de produção (ƒIP) deve implicar 
um constante aumento da capacidade 
lucrativa (CΔL).

Ou seja: 

Tais constructos lógicos são os 
que edifi cam um modelo teórico uni-
versal, como um natural “Princípio” 
a ser observado, embora, na realida-
de, tal princípio sofra um expressivo 
número de variações e só raramente 
possa materializar-se.

Nas empresas, a diversidade de 
estrutura patrimonial, capacidade de 
circulação e forma de obter o rédito 
incumbe-se de difi cultar a ocorrên-
cia da proporção universal constante 
idealizada.

É óbvio e usual que, na prática, 
o incremento ocorrido nos elementos 
do sistema de resultabilidade (lucros, 
vendas e investimentos em meios de 
produção) que se acham em corre-
lação constante e obrigatória, gere 
discrepâncias em suas combinações, 
quebrando o rigor matemático que o 
modelo sugere, ou seja, só muito ra-
ramente a proporcionalidade entre os 
fatores poderá manter índices percen-
tuais semelhantes.

L  ::  V 
V      IP

(    IP       V) (   V       L)
C    ƒ IP     C    L

Nem sempre as 
aplicações realizadas 

para aumentar 
a quantidade do 
imobilizado são 

compensadas por 
maior lucratividade.
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Assim, é natural que o aumento em 
meios patrimoniais de produção (imo-
bilizações técnicas e estoques de bens 
de vendas) tenda normalmente a fazer 
crescer a quantidade produzida, essas a 
reduzirem os custos unitários e estes a 
aumentarem as margens de lucros.

Nesse caso, os modelos podem vi-
sar à “mais proporcionalidade”, ou seja, 
a que evidencia um aumento do lucro 
mais que proporcional ao aumento das 
vendas, embora as vendas possam ser me-
nos que proporcionais ao crescimento dos 
meios de produção.

Ou, ainda, podem e realmente 
ocorrem outras hipóteses, tais como:

Assim, a expressão percentual entre 
os valores de lucro e vendas será maior 
que aquela operada entre vendas e in-
vestimentos na produção, como evi-
dencia o primeiro caso.

No segundo caso, a expressão 
percentual entre os valores de lucro 
e vendas será menor que aquela ope-
rada entre vendas e investimentos na 
produção (o que por si só nem sempre 
invalida a consideração de efi cácia do 
Sistema da Resultabilidade).

É provável igualmente ocorrer situa-
ção especial na expressão quantitativa 
ou de valor entre “investimentos em 
meios de produção” e “vendas”, con-
forme a velocidade do capital e o pro-
cesso da formação do rédito, como, por 
exemplo, a das vendas serem maiores 
que os investimentos, ou seja:

Também pode suceder, como foi re-
ferido, que a expressão da relação entre o 
aumento do lucro e o aumento das ven-
das seja maior que aquela existente entre 
o aumento das vendas  e o aumento dos 
investimentos de produção, ou ainda:

Portanto, muitas situações po-
dem sugerir cálculos derivados na 
montagem de modelos contábeis, 
mas nada disso invalida a filosofia 
do modelo universal para a gestão do 
lucro, havendo, apenas, variações em 
torno dele.

Sob que condição cada compo-
nente da proporção universal atua em 
cada empresa é algo a ser sempre con-
siderado em cada caso.

L  >  V 
V      IP

L  <  V 
V      IP

V > IP
   L  >     V
   V         IP
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Embora um modelo para a gestão 
efi caz do lucro seja, por essência, uma 
situação a ser alcançada, fundamenta-
da em relações ideais, é sempre, por 
natureza, teórico e a materialização ou 
não deste é algo que se sujeitará, em 
todos os casos, a um número expres-
sivo de variáveis.

O paradigma referido estará tan-
to mais próximo da realidade quanto 
mais forem os campos de relações di-
mensionais e ambientais considera-
das na sua construção (este trabalho 
procurou, de certa forma, abranger 
a questão). 

12.  Modelos contábeis 
e futuro do lucro

A consideração de uma situação 
teórica do rédito em face de um tempo 
projetado difere daquela que se usa para 
a construção dos modelos de comporta-
mentos considerados como necessários 
para movimentações presentes. 

Parece-nos lícito, pois, considerar 
modelos para realidades presentes e 
modelos para realidades projetadas em 
maior prazo.

A previsão do lucro, como ins-
trumento de gestão, pode, portanto, 
valer-se de modelos contábeis construí-
dos para comportamentos pretéritos e 
presentes relativos à gestão reditual.

É preciso considerar sempre, to-
davia, que a vida da empresa, assim 
como a das pessoas, sujeita-se a um 
tão grande número de variáveis que 
prospecções em longo prazo podem 
conduzir a modelos inadequados.

Os fatores exógenos que movem 
a riqueza sujeitam-se a tal número de 
infl uências que por mais técnica que se 
adote, esta se sujeitará sempre aos riscos 
de “desvios” de diversas naturezas, im-
pulsionados pelo “imprevisível” (assim 
já há mais de meio milênio lembrou 
Luca Pacioli, no Capítulo IV de seu 

Tratado de Contas e Escrituração).
Se, por um lado, os modelos funda-

mentais científi cos são verdades gerais, 
respeitáveis intelectualmente, por outro, 
as circunstâncias em que vão ser aplicados 
podem conduzir a resultados diferentes, 
não porque sejam inválidos em si, mas 
porque as razões em que se fundamenta-
ram sofreram transformações, sugerindo 
“modelos de pertinência específi ca”.

Não deixam de ser verdadeiras as 
construções universais que levam aos 
paradigmas contábeis, mas mutáveis po-
dem ser os ambientes em que venham 
a ser evocadas para aplicações efi cazes (a 
necessidade que gera o fenômeno azien-
dal é mutável e relativa, requerendo con-
siderações holísticas e específi cas).

Sujeitos a variações os elementos 
de uma fórmula, é axiomático que se 
venha a alterar não só a estrutura dela, 
mas, também, a dinâmica sugerível 
pelo modelo contábil pertinente.

Igualmente isso se passa em outras 
ciências em que não se coloca em dúvi-
da o conhecimento, mas, sim, esbarra-se 
na variedade da aplicação deste.

Essa a razão pela qual se justifi ca 
a consideração especial das “dimensio-

nalidades” (de tempo, espaço, quali-
dade e quantidade) para que se possa 
complementar as de causa e efeito do 
fenômeno patrimonial.

Não se trata de colocar em dúvi-
da, pois, nem a validade das previsões 
e nem a verdade contida nos modelos 
contábeis, mas, sim, de conciliar de for-
ma lógica as condições sob as quais se 
aplicam e se harmonizam essas coisas.

Ou seja, por paradoxal que pareça, 
ainda que o “absoluto” seja o inques-
tionável para o enunciado de verdades, 
é preciso que seja elemento para con-
sideração das posições do “relativo”, 
diante de cada circunstância.

Essa a razão pela qual ao se con-
siderar as “dimensões do fenômeno”, 
como sugere o Neopatrimonialismo, 
é preciso igualmente observar as rela-
ções que se operam nos entornos da 
riqueza, pois, são estas as que mais se 
sujeitam a câmbios de infl uência sobre 
as transformações patrimoniais.

Será sempre verdadeiro, quer no 
passado, presente ou futuro que, como 
foi visto, “os quantitativos de imobili-
zados técnicos, estoques de produção, 
vendas e lucros líquidos, devem guar-
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dar entre si proporções constantes para 
que exista efi cácia”, mas, quanto ao fu-
turo, pode ser exigível que outros fato-
res considerem de forma suplementar 
a aplicação desta realidade.

Logo, a própria verdade necessita de 
uma relativa consideração diante de cir-
cunstâncias móveis (e as humanas e sociais 
as são) que exijam o seu bom emprego.

Mesmo sem invalidar o que é certo 
e conveniente, o “necessário” (que é uma 
determinante aceita como relação lógi-
ca essencial pelo Neopatrimonialismo) 
muitas vezes passa a exigir adaptações.

O “relativo” é uma condicionan-
te imposta a fatores que conhecemos 
como “absolutos” e isto é válido para o 
efeito da doutrina e da prática contá-
bil quando consideramos modelos de 
comportamentos de um tempo pre-
sente, mas o que se busca são os suge-
ríveis para a gestão do rédito futuro.

Os constructos que alicerçam as 
proposições lógicas da proporcionali-
dade constante para a efi cácia do ré-
dito se condicionam em qualidade e 
quantidade ao determinismo ambien-
tal dos entornos do patrimônio e tam-
bém aos espaços, tudo em relação ao 
que podem ensejar em causas e efeitos 
no decorrer do tempo.  

A dimensão “tempo” 
gera o conceito de 
“temporalidade” 

(no sentido do momento 
em que se completa 
o fenômeno) relativo 
este a um presente 
de realização dos 

acontecimentos e não 
ao futuro ou passado.
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Aplicação comparativa Aplicação comparativa 
da análise da análise 
custo-volume-lucro custo-volume-lucro 
em duas empresas em duas empresas 
varejistas varejistas 
de pequeno portede pequeno porte
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Resumo

O artigo relata pesquisa onde foi aplicada 
a Análise Custo-Volume-Lucro (CVL) como 
instrumento de avaliação do desempenho em 
duas empresas varejistas de pequeno porte 
que atuavam como postos de combustíveis. 
Inicialmente, efetuou-se uma revisão bibliográfi ca 
sobre os conceitos utilizados, especialmente 
margem de contribuição, ponto de equilíbrio e 
margem de segurança. Em seguida, descreveu-
-se o contexto das empresas pesquisadas, 
rela cionando suas principais características. 
Posteriormente, foram apresentadas as etapas 
seguidas para aplicação da Análise Custo-
Volume-Lucro (CVL), foram demonstrados os 
cálculos efetuados e comentados os resultados 
oriundos mais relevantes para a administração 
das duas organizações enfocadas pelo estudo. 
Por último, foram elencadas as informações 
gerenciais obtidas,  ressaltadas as limitações 
inerentes à ferramenta utilizada e sugerido um 
tema para trabalhos futuros na mesma linha 
deste estudo.

Palavras-chave

Estudo de Caso. Análise Custo-Volume-
Lucro. Varejo.

Abstract

The article tells research where Cost-
Volume-Profi t Analysis (CVP) was applied  as 
instrument of evaluation of the performance in 
two retail companies of small that they acted 
as fuel ranks. Initially a bibliographical revision 
on the used concepts was effected, especially 
edge of contribution, break-even point and 
safety margin. After that, the context of the 
searched companies described, showing its 
main characteristics. Later the stages followed for 
application of Cost-Volume-Profi t Analysis had 
been presented, had been demonstrated the 
calculations effected and commented the more 
excellent deriving results for the administration 
of the two organizations focused for the study. 
Finally, the managemental information gotten, 
salient had been focused the inherent limitations 
to the used tool and suggested a subject for 
future works in the same line of this study.
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1. Aspectos introdutórios

O acirramento da concorrência, 
pela abertura de mercados a produ-
tos importados ou pelo surgimento 
de novos competidores, implicou 
quedas gradativas das margens de 
lucro na maioria dos segmentos va-
rejistas nas últimas décadas. Aliado 
a isso, com os índices infl acionários 
razoavelmente estabilizados, o con-
sumidor brasileiro passou a dar im-
portância cada vez maior aos preços 
praticados pelas empresas que atuam 
no varejo, forçando-as a buscar me-
canismos para aumentar sua efi ciên-
cia e alternativas para reduzir custos 
e preços de venda. Assim, com base 
em tais aspectos, é fácil perceber que, 
em mercados competitivos, a gestão 
de custos e preços passou a ter maior 
relevância nos últimos anos. Porém, 
em que pese essa realidade aplicar-se 
também às empresas de pequeno por-
te, desditosamente é fácil constatar 
empiricamente que a maioria dessas 
organizações não utiliza procedimen-
tos administrativos sufi cientemente 
capazes de fornecer informações tec-
nicamente consistentes para a gestão 
de custos e preços de venda. Com 
uma realidade como essa, não é de 
se estranhar a elevada quantidade de 
empreendimentos que encerram suas 
atividades poucos anos (ou meses) 
depois de iniciados, conforme esta-
tísticas de entidades como SEBRAE 
e IBGE, divulgadas esporadicamente 
na imprensa brasileira.

Em razão do exposto, talvez fosse 
pertinente que os contadores partici-
passem do cotidiano gerencial dessas 
pequenas empresas, visando a propi-
ciar-lhes melhores condições de com-
petitividade. Tal participação poderia 
contemplar a orientação a respeito dos 
conceitos da área de custos aplicáveis à 
realidade dessas entidades e o auxílio 

aos gestores na implementação de fer-
ramentas de gestão de custos. Dentre 
os instrumentos gerenciais que podem 
ser aplicados aos diversos tipos (ou por-
tes) de empresas, encontra-se a Análise 
Custo-Volume-Lucro (CVL) que, por 
meio de conceitos como margem de 
contribuição e ponto de equilíbrio, 
consegue ofertar várias informações 
importantes aos gestores.

Mas como aplicar a Análise CVL 
em empresas varejistas de pequeno 
porte? Para responder a essa questão, 
optou-se por demonstrar essa aplicabi-
lidade em duas empresas classifi cáveis 
como de pequeno porte, que atuam 
como postos de combustíveis em ci-
dades do litoral sul de Santa Catarina. 
O fator preponderante para escolha 
dessas duas organizações, bem como 
da opção por limitar a pesquisa à sua 
realidade, prende-se ao fato de que o 
único proprietário das duas empresas 
facultou o livre acesso do pesquisador 
aos dados requeridos. Segundo esse 
empreendedor, ele foi motivado pela 
necessidade de avaliar comparativa-
mente o desempenho econômico das 
duas empresas que administra, o que 

poderia contribuir para sanar diversas 
dúvidas que apareciam no cotidiano 
administrativo daquelas entidades.

Nessa direção, este estudo tem por 
objetivo demonstrar como os conceitos 
integrantes da Análise Custo-Volume-
Lucro (CVL) podem ser utilizados 
para avaliar o desempenho das empre-
sas varejistas de pequeno porte. Para 
tanto, foram fi xados os seguintes ob-
jetivos específi cos:

a)  efetuar uma breve revisão da li-
teratura a respeito dos conceitos 
inerentes ao tema enfocado;

b)  descrever o contexto das duas 
empresas sobre as quais foi rea-
lizada a pesquisa;

c)  coletar os dados necessários e 
efetuar os cálculos cabíveis para 
aplicação da Análise CVL;

d)  elaborar relatórios de informa-
ções gerenciais que estejam ba-
seados nos conceitos da Análise 
CVL implementada;

e)  comentar os benefícios informa-
tivos que o estudo proporcionou 
ao proprietário das duas empresas 
e ressaltar as limitações associadas 
à metodologia empregada.
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No que tange aos aspectos meto-
dológicos desta pesquisa, tanto em re-
lação à tipologia quanto aos objetivos, 
pode ser classifi cada como explicativa, 
pois esta modalidade visa, segundo Gil 
(apud Raupp e Beuren, 2003, p. 82), a 
“identifi car os fatores que determinam 
ou contribuem para a ocorrência dos 
fenômenos”. Pelo aspecto dos procedi-
mentos adotados, a pesquisa caracteri-
za-se como estudo de casos, uma vez 
que se concentra especifi camente em 
duas empresas e suas conclusões limi-
tam-se ao contexto desses dois objetos 
de estudo. No âmbito da forma de 
abordagem do problema, a pesquisa 
pode ser classifi cada como “qualita-
tiva”, que é como Richardson (1999, 
p. 80) denomina os estudos que “po-
dem descrever a complexidade de 
determinado problema, analisar a in-
teração de certas variáveis, compreen-
der e classifi car processos dinâmicos 
vividos por grupos sociais”.

2.  Análise custo-volume-lucro 
e seus componentes

Kaplan e Atkinson (1989) men-
cionam que muitas decisões geren-
ciais requerem uma análise cuidadosa 
do comportamento de custos e lucros 
em função das expectativas do volu-
me de vendas. No curto prazo (me-
nos de um ano), a maioria dos custos 
e preços dos produtos da empresa 
pode, em geral, ser determinada. A 
principal incerteza não está relaciona-
da com custos e preços dos produtos, 
mas, sim, com a quantidade que irá 
ser vendida. Nesse sentido, segundo 
tais autores, a Análise Custo-Volume-
Lucro (CVL) aponta os efeitos das 
mudanças nos volumes de vendas na 
lucratividade da organização.

Horngren et al. (1999) citam que 
a Análise CVL é uma das mais bási-
cas ferramentas de avaliação utilizadas 

pelos gerentes. Essa análise examina o 
comportamento das receitas e custos 
totais, dos resultados das operações 
decorrentes de mudanças ocorridas 
nos níveis de saídas (vendas), de pre-
ços de venda, custos variáveis por uni-
dade ou custos fi xos. Comumente, 
os administradores usam essa análise 
como uma ferramenta para ajudá-los a 
responder questões que envolvam ex-
pectativas como “o que acontece se...” 
aumentarem ou diminuí rem os custos 
fi xos ou variáveis, forem reduzidos ou 
aumentados os preços de venda e os 
volumes vendidos (dentre outras pos-
sibilidades).

A Análise CVL costuma abranger 
três conceitos: Margem de Contribui-
ção, Ponto de Equilíbrio e Margem de 
Segurança. Entretanto, várias obras 
incluem o conceito de Alavancagem 
Operacional, que não foi utilizado 
neste estudo, e por isso foi omitido 
nesta revisão da literatura.

Quanto ao conceito de Margem de 
Contribuição, Assef (2005, p. 133) re-
lata que esta “é calculada pela diferen-
ça entre o preço de venda e os custos 
variáveis, e desse valor podemos retirar 
a margem de contribuição unitária e 
percentual de cada produto”. Martins 

(2003, p. 179) considera que a mar-
gem de contribuição por unidade “é a 
diferença entre o preço de venda e o 
custo variável de cada produto; é o va-
lor que cada unidade efetivamente traz 
à empresa de sobra entre a sua receita 
e o custo que de fato provocou e que 
pode lhe ser imputado sem erro”. 

Atkinson et al. (2000, p. 193) 
mencionam que a margem de contri-
buição unitária (em R$) é a diferença 
entre o preço unitário e o custo variá-
vel unitário. Em relação ao índice da 
margem de contribuição, aduzem que 
é a “margem de contribuição expressa 
como porcentagem das vendas”. Horn-
gren et al. (1999, p. 61) enfatizam que 
a “diferença entre as receitas totais e os 
custos variáveis totais é chamada de 
margem de contribuição”. Comple-
mentam dizendo que a contribuição 
marginal resume aquilo que as ope-
rações proporcionam de ganho para a 
empresa por unidade comercializada.

No que tange aos benefícios pro-
piciados pelo uso gerencial da margem 
de contribuição, Santos (2000) aduz 
que podem ser elencados os seguintes:

a)  ajudam a Administração a deci-
dir que produtos devem merecer 
maior esforço de venda, ser co-
locados em planos secundários 
ou simplesmente tolerados pelos 
benefícios de vendas que possam 
trazer a outros produtos;

b)  são essenciais para auxiliar os 
administradores a decidirem se 
um segmento produtivo (ou de 
comercialização) deve ser aban-
donado ou não;

c)  podem ser usadas para avaliar 
alternativas que se criam com 
respeito a reduções de preços, 
descontos especiais, campanhas 
publicitárias especiais e uso de 
prêmios para aumentar o volume 
de vendas;

A Análise CVL 
costuma abranger 

três conceitos: 
Margem de Contribuição, 

Ponto de Equilíbrio e 
Margem de Segurança.
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d)  a margem de contribuição auxilia 
os gerentes a entenderem a rela-
ção entre custos, volume, preços 
e lucros, levando a decisões mais 
sábias sobre preços.

Apesar dos benefícios associados 
à margem de contribuição na lide ge-
rencial, é salutar que os administrado-
res estejam cientes das limitações que 
ostenta. Assim, para Padoveze (1994, 
p. 236) a margem de contribuição su-
bestima os custos fi xos, que são ligados 
à capacidade de produção e de plane-
jamento de longo prazo, podendo tra-
zer problemas de continuidade para a 
empresa. Além disso, a exclusão dos 
“custos fi xos indiretos para valoração 
dos estoques causa sua subavaliação, 
fere os princípios contábeis e altera o 
resultado do período”. Bruni e Famá 
(2003, p. 213) citam como fator com-
plicador, quanto ao uso da margem de 
contribuição, “a existência de custos 
mistos (custos com uma parcela fi xa e 
outra variável), já que nem sempre é 
possível separar objetivamente a par-
cela fi xa da parcela variável”. Assim, 
mesmo existindo técnicas estatísticas 
(como a análise de regressão), muitas 
vezes tal divisão torna-se arbitrária. 

A respeito do Ponto de Equilíbrio, 
Vanderbeck e Nagy (2002, p. 415) men-
cionam que “o ponto de partida usual 
na Análise CVL é a determinação do 
ponto de equilíbrio de uma empresa. 
O ponto de equilíbrio pode ser defi ni-
do como o ponto no qual a receita de 
vendas é adequada para cobrir todos os 
custos de manufatura e vender o pro-
duto, mas sem obter lucro”.

Figueiredo e Caggiano (2004) co-
mentam que para o cálculo do ponto 
de equilíbrio e sua futura análise, são 
necessárias algumas premissas: os pa-
drões de custos e receitas foram crite-
riosamente determinados e possuem 
comportamento linear (no intervalo 

do nível de atividade que está sendo 
analisado); os custos também podem 
ser classifi cados sem difi culdades em 
fi xos e variáveis; que os custos fi xos 
permanecerão constantes; que os va-
riáveis terão sua variação dependen-
te do nível de atividade; o preço de 
venda será o mesmo; os métodos e a 
efi ciência na produção não serão al-
terados e que o volume de saídas é o 
único fator que afeta os custos. Sendo 
assim, o ponto no qual a curva de re-
ceita corta a curva de custo total, é 
o ponto de equilíbrio. À medida que 
há um aumento de vendas, os custos 
fi xos são gradativamente cobertos até 
que, do ponto de equilíbrio em dian-
te, cada unidade passará a contribuir 
para a formação do lucro.

Wernke (2005, p. 120) mostra 
que o ponto de equilíbrio pode ser cal-
culado de quatro formas:

a)  ponto de equilíbrio contábil em 
unidades (PEC unid.): este tipo 
de ponto de equilíbrio informa a 
quantidade de produtos (metros, 
quilos, litros, peças, etc.) que deve 
ser vendida para que o resultado 
do período seja nulo (não haja 
lucro nem prejuízo). Para deter-
minar essa quantidade pode ser 
utilizada a fórmula: PEC = Cus-
tos Fixos R$ / Margem de Con-
tribuição Unitária R$;

b)  ponto de equilíbrio econômico 
(PE Econ.): por esta modalida-
de de cálculo pode ser determi-
nada uma meta de vendas que 
propicie um valor de lucro de-
sejado pelos administradores. 
Para obter o ponto de equilíbrio 
econômico (em unidades), basta 
incluir o fator “lucro desejado” 
na fórmula anterior. Ou seja: PE 
Econ. = (Custos Fixos R$ + Lu-
cro Desejado R$) / (Margem de 
Contribuição Unitária R$);

c)  ponto de equilíbrio fi nanceiro 
(PE Fin.): este tipo de ponto 
de equilíbrio deve ser empre-
gado quando se deseja conhe-
cer o volume de vendas (em 
unidades ou em $) sufi ciente 
para pagar os custos e despe-
sas variáveis, os custos fi xos 
(exceto a depreciação) e outras 
dívidas que a empresa tenha 
que saldar no período, como 
empréstimos e fi nanciamentos 
bancários, aquisições de bens, etc. 
A equação cabível é dada por: 
PE Fin. = (Custos Fixos R$ - 
Depreciações R$ + Dívidas do 
Período R$) / (Margem de Con-
tribuição Unitária R$);

d)  ponto de equilíbrio em valor: 
nas três equações acima apura-
se a quantidade física (unida-
des) necessária de venda para 
alcançar o equilíbrio. Porém, 
quando se desejar saber o va-
lor total (em R$) do Ponto de 
Equilíbrio, basta substituir no 
denominador das fórmulas ci-
tadas a margem de contribui-
ção unitária (em R$) pela Mar-
gem de Contribuição Unitária 
percentual (%).

A margem de 
contribuição subestima 
os custos fi xos, que são 

ligados à capacidade 
de produção e de 
planejamento de 

longo prazo, podendo 
trazer problemas de 
continuidade para 

a empresa.
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Contudo, as fórmulas menciona-
das são aplicáveis a apenas um produ-
to. Como a maior parte das empresas 
comercializa vários produtos, o uso 
dessas fórmulas é restrito a poucas si-
tuações. Assim, no entender de Wern-
ke (2005, p. 124), para as empresas 
que possuam mix de comercialização 
com mais de um produto, deve-se 
calcular o “ponto de equilíbrio mix”. 
“Para essas empresas, a principal di-
fi culdade encontrada no cálculo do 
ponto de equilíbrio é a diversidade 
de produtos comercializados e as di-
ferentes margens de contribuição des-
tes”. Assim, para calcular o ponto de 
equilíbrio (em unidades) para vários 
produtos ao mesmo tempo, deve ser 
empregada a fórmula: PE Mix (unid.) 
= [Custos Fixos R$ / (Margem de 
Contribuição Total R$ / Quantidade 
total em unid.)]. 

Santos (1995) assevera que o pon-
to de equilíbrio tem atendido satisfa-
toriamente as decisões relativas à: (i) 
alteração do mix de vendas, tendo em 
vista o comportamento do mercado; 
(ii) alteração de políticas de vendas 
com relação ao lançamento de novos 
produtos; (iii) defi nição do mix de 
produtos, do nível de produção e pre-
ço do produto; (iv) solução para per-
guntas que exigem respostas rápidas 
como: Quantas unidades devem ser 
vendidas para atingir um “lucro X”?; 
O que acontecerá com o lucro num 
aumento ou diminuição de preço?; O 
que acontece com o ponto de equilí-
brio, se aumentar em 10% a matéria-
-prima e não se puder repassar este va-
lor para os produtos?; (v) avaliação de 
desempenho por meio da análise do 
ganho marginal de cada unidade ven-
dida; (vi) planejamento e controle de 
vendas e de resultados; dentre outras.

Por outro lado, restrições ao ponto 
de equilíbrio devem ser consideradas 
quando de sua utilização, devendo o ad-

ministrador atentar para esses aspectos. 
Na visão de Padoveze (1994, p. 255), 
fi ca evidente que é uma técnica para 
uso na gestão de curto prazo, porque 
não se pode pensar em um planeja-
mento de longo prazo para uma em-
presa que não dê resultado positivo e 
que não remunere os investidores.

Santos (1995, p. 67) relaciona 
limitações da análise do ponto de 
equilíbrio quando menciona que de-
vem ser levados em consideração os 
seguintes pontos:

a)  variação de um componente: con-
siderar mudança no preço sem 
a infl uência nos demais compo-
nentes; na realidade, quando 
muda um componente, geral-
mente muda outro;

b)  custos fi xos e variáveis: costu-
meiramente, o comportamento 
do custo fi xo não é tão constan-
te como mostrado no gráfi co do 
ponto de equilíbrio e o custo 
variável tem certos aspectos que 
não variam sempre proporcio-
nalmente ao volume;

c)  análise estática: as próprias di-
fi culdades existentes na mon-
tagem dos dados para a análi-
se não levam em consideração 
todo o dinamismo envolvido 
nas empresas e no dia-a-dia 
dos negócios. A própria infl a-
ção é um fator de difícil con-
trole dentro da análise, porque 
infl uencia por completo toda a 
evolução dos dados.

Em relação ao conceito de Mar-
gem de Segurança, Leone (2000) 
entende que nos estudos de ponto de 
equilíbrio esta representa a diferença 
entre o que a empresa pode produzir 
e comercializar, em termos de quan-
tidade de produtos, e a quantidade 
apresentada no ponto de equilíbrio. 
Denomina-se margem de segurança 
porque mostra o espaço que a empre-
sa tem para obter lucro após atingir o 
ponto de equilíbrio. Quanto ao cál-
culo, Bruni (2006, p. 90) menciona 
que podem ser utilizadas as seguintes 
fórmulas para determinação das mar-
gens de segurança:
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3. Contexto do estudo

A pesquisa foi realizada em duas 
empresas varejistas que atuam como 
postos de combustíveis nas cidades 
limítrofes de Tubarão e Laguna, loca-
lizadas no litoral sul de Santa Cata-
rina. Convém ressaltar que esses dois 
municípios possuem características 
bastante díspares em termos de ati-
vidades econômicas, padrão de renda 
da população e localização geográfi -
ca. Referidos fatores contribuem para 
que sejam praticados preços de venda 
e margens de comercialização distin-
tos nos dois estabelecimentos abran-
gidos pelo estudo ora relatado. Para 
preservar a identifi cação das empresas 
enfocadas, optou-se por empregar no-
mes fi ctícios e, portanto, serão desig-
nadas como “Posto Tubarão” e “Posto 
Laguna”. Pelas características verifi -
cadas no período de estudo, as duas 
organizações podem ser consideradas 
como empresas de pequeno porte, es-
pecialmente sob prisma do critério de 
número de funcionários. Além disso, 
ambas pertencem ao mesmo empre-
endedor e a administração é efetuada 
pelo proprietário com o auxílio de 
um gerente em cada posto.

Abrangendo o mês de setembro 
de 2006, o estudo teve como objetivo 
principal aplicar os conceitos da Aná-
lise Custo-Volume-Lucro para pro-
piciar uma avaliação do desempenho 
econômico das fi rmas mencionadas. 
Por ocasião da pesquisa, os dois pos-
tos comercializavam principalmente 
combustíveis, lubrifi cantes e produ-

tos afi ns. Além disso, havia uma loja 
de conveniência em cada posto, nas 
quais eram vendidas diversas merca-
dorias pertinentes a este tipo de loja. 
Entretanto, a abrangência da pesquisa 
restringiu-se exclusivamente aos com-
bustíveis comercializados.

4. Etapas seguidas

Para executar a Análise CVL pre-
tendida, foram empregados proce-
dimentos visando ao levantamento 
dos dados necessários. Nessa direção, 
após exame dos controles internos e 
de entrevistas com os responsáveis pe-
los setores administrativos e operacio-
nais dos dois postos, foram coligidos 
dados requeridos em distintas fontes 
(administração, contabilidade, etc.). 
Em seguida, passou-se ao cálculo dos 
fatores envolvidos na Análise Custo-
Volume-Lucro, como enfatizado nas 
próximas seções.

4.1  Coleta dos dados 
e cálculo da margem 
de contribuição 
unitária e total

Para aplicar a Análise CVL, foram 
seguidas algumas etapas, cujo passo 
inicial consistiu em calcular a Margem 
de Contribuição Unitária (em R$) dos 
produtos comercializados nos dois 
postos (Gasolina Comum, Gasolina 
Aditivada, Álcool Comum, Álco-
ol Aditivado e Diesel). No caso em 
lume, o cálculo mencionado envolveu 

fatores como (i) preço de venda uni-
tário; (ii) tributação incidente sobre 
vendas; e (iii) custo de compra unitá-
rio dos produtos.

Os preços de venda puderam ser 
obtidos nas notas fi scais de venda ou 
nas bombas de combustíveis. Mesmo 
que durante o período de pesquisa 
houvessem variações nos preços pra-
ticados, motivadas por promoções 
realizadas para fazer frente aos concor-
rentes, optou-se por usar no cálculo da 
margem de contribuição os valores dos 
preços de venda médios do período es-
tudado em cada posto. Em razão de 
atenderem municípios diferentes (La-
guna é uma cidade turística com praias 
e monumentos históricos, enquanto o 
município de Tubarão é considerado 
o pólo econômico regional em termos 
de comércio e indústria), os preços de 
venda praticados seguem os ditames 
da concorrência de mercado em cada 
cidade. Em decorrência, os valores co-
brados pelo mesmo produto são dife-
rentes nos dois postos. 

Na seqüência, com o auxílio do 
contador que presta serviços espe-
cífi cos a essas empresas, foi verifi ca-
do na legislação em vigor a respeito 
dos tributos incidentes sobre o preço 
de venda dos itens comercializados. 
Como os dois postos enquadravam-
-se na categoria “Lucro Presumido”, os 
tributos PIS e COFINS eram retidos 
em operação anterior, conforme pre-
conizado pela legislação vigente à épo-
ca (Lei n° 10.336-01; Lei n° 9718-98, 
art. 4º; Lei n° 9.990-00, art, 3º e ME 
1991-15-2000 e suas alterações poste-

a)  margem de segurança (em unid.) = Vendas (em unid.) – Ponto de equilíbrio (em unid.);

b)  margem de segurança (em $) = Vendas (em $) – Ponto de equilíbrio (em $);

c)  margem de segurança (em %) = [Vendas (em $) – Ponto de equilíbrio (em $)] / Vendas (em $).
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riores). No caso do ICMS, observando-
-se o Convênio ICMS 03-99, assume-
-se que tal tributo também é retido na 
fase anterior. Em virtude disso, sobre 
o faturamento constatou-se somente 
a incidência da alíquota de 0,24% de 
Imposto de Renda (IR) e de 1,08% 
de Contribuição Social sobre o Lucro 
(CSL), ambas calculadas sobre a recei-
ta oriunda das vendas (preço de ven-
da), nos moldes das normas tributárias 
em vigor naquela ocasião.

Para determinar a margem de 
contribuição unitária, ainda foi ne-
cessário apurar o custo de compra 
das mercadorias (em R$). Tal valor 
englobou, por tipo de combustível, o 
valor pago à distribuidora que fornece 
os produtos e o gasto com frete que 
cada empresa arcava para o transporte 
até os locais onde estão instalados os 
dois postos. O somatório desses dois 
fatores foi dividido pela quantidade 
de litros adquirida para determinar 
o custo de compra unitário. Como a 
aquisição era feita na mesma compa-
nhia fornecedora e o transporte era 
efetuado por caminhão pertencente ao 
dono das empresas, o valor do custo 
de aquisição unitário dos combustíveis 
era idêntico nos dois postos em tela.

No tocante à determinação do 
valor da “margem de contribuição 
unitária em valor (MCUR$)” dos 
produtos, esta foi obtida com a sub-

tração dos fatores “tributação inci-
dente sobre vendas (em R$)” e “custo 
de compra (em R$)” do “preço de 
venda (em R$)” por litro de com-
bustível vendido. No que tange ao 
cálculo da “margem de contribuição 
unitária percentual (MCU%)”, esta 
foi apurada por intermédio da divisão 
da “margem de contribuição unitária 
em valor (MCUR$)” pelo “preço de 
venda unitário (em R$)” dos produ-
tos e multiplicando o resultado por 
100 (cem). A forma de cálculo das 
duas modalidades de margem de con-
tribuição unitária dos produtos enfo-
cados na pesquisa está exemplifi cada 
na Tabela 1, que apresenta os dados 
relativos ao “Posto Tubarão”.

Saliente-se que em razão do es-
paço disponível, neste artigo optou-
-se por omitir tabela semelhante para 
o segundo posto avaliado, mas refe-
ridas informações foram devidamen-
te apuradas e serão empregadas em 
seguida neste texto.

Na segunda etapa da pesqui-
sa, passou-se ao cálculo da “mar-
gem de contribuição total em valor 
(MCTR$)” de cada produto. Para 
tanto, efetuou-se a multiplicação do 
volume de litros vendidos no período 
pela “margem de contribuição unitá-
ria em valor (MCUR$)” de cada tipo 
de combustível, conforme evidencia-
do nas Tabelas 2 e 3.

Fatores Gas. C. Gas. A. Álcool C. Álcool A. Diesel 

Preço de venda (R$) 2,5670000 2,5940000 1,7340000 1,7590000 1,8040000

Tributo s/ vendas “1” 0,0061608 0,0062256 0,0041616 0,0042216 0,0043296

Tributo s/ vendas “2” 0,0277236 0,0280152 0,0187272 0,0189972 0,0194832

Custo compra unit. (R$) 2,2410000 2,2480000 1,4510000 1,4580000 1,6210000

Marg. contrib. unit. (R$) 0,2921156 0,3117592 0,2601112 0,2777812 0,1591872

Marg. contrib.unit. (%) 11,38 12,02 15,00 15,79 8,82

Tabela 1 - Margem de Contribuição Unitária por Litro - Posto Tubarão.

Fonte: elaborada pelos autores.

O Ponto de Equilíbrio 
é o volume de vendas 

em que a margem 
de contribuição total 
iguala-se às despesas e 

custos fi xos do período. 
Ou seja, o volume 
de vendas no qual 
o empreendimento 

não consegue chegar 
ao lucro, mas também 

não tem prejuízo 
(resultado nulo).
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Ao analisar o desempenho do 
“Posto Tubarão” (Tabela 2), consta-
tou-se que “Gasolina C.” foi o produ-
to que proporcionou a maior parcela 
da margem de contribuição total (em 
R$) obtida no período abrangido pela 
pesquisa, cabendo-lhe R$ 27.939,40 
(ou 57,45% do total do mês). Na 
segunda posição fi cou a “Gasoli-
na A.”, que trouxe R$ 11.557,85 
de contribuição para o lucro do perío-
do (ou 23,77% do total). Os demais 
produtos tiveram performance mais 
acanhada, sendo que o “Álcool C.” 
respondeu por 9,65% da margem de 
contribuição total (R$ 4.694,23), o 
“Álcool A.” representou 8,32% (com 
R$ 4.044,22) e o “Diesel” colaborou 
com apenas R$ 395,26 (equivalen-
te a 0,81% do valor total obtido no 
período).

A avaliação do resultado exibido 
na Tabela 3 permitiu concluir que, 
no “Posto Laguna”, o melhor produ-
to em termos de geração de recur-
sos também foi a “Gasolina C.”, que 
propiciou R$ 26.636,08 de mar-
gem de contribuição (ou 60,17% 
do total). Na seqüência, pela ordem 
decrescente de margem de contri-
buição, vieram os produtos “Álcool 
A.” (com R$ 7.194,45), “Gasoli-
na A.” (com R$ 4.770,27), “Álcool 
C.” (R$ 3.197,39) e “Diesel” (com 
R$ 2.467,54), com participações 
percentuais de 16,25%, 10,78%, 
7,22% e 5,57% respectivamente no 
valor total do período.

Confrontando os dados men-
cionados nas Tabelas 2 e 3, os admi-
nistradores puderam obter, ainda, as 
seguintes informações:

a)  as margens de contribuição uni-
tárias em valor (MCUR$) con-
seguidas no “Posto Tubarão” são 
todas inferiores àquelas obtidas 
pelo “Posto Laguna”. Por exemplo: 
enquanto que no primeiro pos-
to, dos cinco produtos somente o 
produto “Gasolina A.” atingiu o 
valor superior a R$ 0,30 por litro 
comercializado, no segundo posto 
verifi cou-se comportamento dife-
rente. Ou seja, exceto o produto 
“Diesel”, todos os demais supe-
raram o patamar de R$ 0,30 por 
litro vendido. Como a tributação 
incidente é igual e o custo de com-
pra é o mesmo nos dois postos, 
esta diferença deveu-se somente 
aos preços de venda maiores que 
foram praticados no “Posto Lagu-
na” em relação ao outro posto;

Fatores Gas. C. Gas. A. Álc. C. Álc. A. Diesel Totais 

M.contrib.unit. (R$) 0,292116 0,311759 0,26011 0,27778 0,15918 –

M.contrib.unit. (%) 11,38 12,02 15,00 15,79 8,82 –

Litros vendidos 95.645 37.073 18.047 14.559 2.483 167.807

% Litros vendidos 57,00 22,09 10,75 8,68 1,48 100,00

M.contrib.total (R$) 27.939,40 11.557,85 4.694,23 4.044,22 395,26 48.630,9

% da M.C. total 57,45 23,77 9,65 8,32 0,81 100,00

Tabela 2 - Margem de Contribuição Total - Posto Tubarão.

Fonte: elaborada pelos autores.

Fatores Gas. C. Gas. A. Álc. C. Álc. A. Diesel Totais

M.contrib.unit. (R$) 0,345403 0,359126 0,30353 0,31824 0,19767 –

M.contrib.unit. (%) 13,18 13,59 17,07 17,68 10,73 –

Litros vendidos 77.116 13.283 10.534 22.607 12.483 136.023

% Litros vendidos 56,69 9,77 7,74 16,62 9,18 100,00

M.contrib. total (R$) 26.636,08 4.770,27 3.197,39 7.194,45 2.467,54 44.265,7

% da M. C. total 60,17 10,78 7,22 16,25 5,57 100,00

Tabela 3 - Margem de Contribuição Total - Posto Laguna.

Fonte: elaborada pelos autores.
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b)  quando se compara a participa-
ção dos produtos no volume to-
tal de litros comercializados com 
a respectiva participação percen-
tual na margem de contribuição 
total de cada posto, o “Posto 
Laguna” mostrou um desempe-
nho distinto do outro posto exa-
minado nos produtos “Gasolina 
C.” e “Diesel”. Enquanto que no 
“Posto Tubarão” as participações 
de todos os cinco produtos nos 
dois quesitos foi assemelhada, 
no “Posto Laguna” constatou-
-se que com 56,69% do volume 
vendido de litros o produto “Ga-
solina C.” propiciou 60,17% da 
margem de contribuição total 
desse posto. Fato semelhante, só 
que no sentido inverso, ocorreu 
com o produto “Diesel” que, 
com 9,18% do total de litros 

vendidos, proporcionou apenas 
5,57% da margem de contribui-
ção total do mês;

c)  no confronto dos valores totais 
de margem de contribuição 
mensal conseguidos pelas duas 
empresas em lume, constatou-se 
que mesmo vendendo 55,23% 
(167.807 litros / 303.830 litros 
x 100) do total de litros vendi-
dos pelos dois postos, o “Posto 
Tubarão” proporcionou 52,35% 
do montante de margem de 
contribuição total obtido pe-
los postos concomitantemente 
(R$ 48.630,95 / R$ 92.896,68 
x 100). Por sua vez, o “Posto La-
guna” vendeu os outros 44,77% 
dos litros e arrecadou 47,65% 
do total conseguido pelos dois 
estabelecimentos (R$ 44.265,73 
/ R$ 92.896,68 x 100).

4.2  Levantamento 
das despesas e custos 
fi xos do período 
de cada empresa

Na terceira etapa transposta para 
implementar a Análise CVL, foi efe-
tuado o apontamento das despesas e 
dos custos fi xos mensais dos postos 
envolvidos na pesquisa. Para tanto, 
foram computados nesse levanta-
mento todos os gastos mensais que 
(i) não apresentavam uma variação re-
levante em função do volume vendi-
do ou (ii) permaneciam com idêntico 
valor mensal, mesmo com oscilações 
nas vendas. Embora esse procedimen-
to não se coadune totalmente com a 
literatura pertinente, seu emprego não 
prejudicou a análise executada e facili-
tou a utilização do modelo. 

Na rubrica “Salários” estão incluí-
das as remunerações dos funcionários 
de cada um dos postos. No item “En-
cargos Sociais” foi considerada a soma 
dos valores relacionados aos encargos 
sociais e trabalhistas gerados pelos 
salários pagos, como FGTS, INSS, 
Provisões trabalhistas, etc. Na conta 
“Royalties” constam os valores pagos 
pelas duas empresas à fornecedora de 
combustível em troca do uso da “ban-
deira” (marca e identidade visual) que 
caracteriza os dois postos em tela. O 
fator “Pró-labore” espelha o valor que 
o investidor retira mensalmente a tí-
tulo de pagamento pelos seus serviços 
na área gerencial dos estabelecimentos. 
Os valores associados a “Energia elé-
trica”, “Telefone” e “Material de Ex-
pediente” são gastos mensais que po-
dem ter valores maiores ou menores, 
conforme o período. Por outro lado, 
os gastos com “Depreciação”, “IPVA”, 
“IPTU” e “INMETRO” são gastos 
anuais arcados pela empresa e foram 
divididos pelo período de utilização 
ou de geração destes benefícios (doze 
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meses). Os demais itens são gastos 
mensais rotineiros e foram apurados 
nos controles internos da empresa. Na 
Tabela 4 estão representados os valores 
dos custos e das despesas fi xas das em-
presas pesquisadas no mês abrangido 
pelo estudo ora relatado.

A comparação das estruturas de 
custos e despesas fi xas das duas enti-
dades possibilita concluir que o “Posto 
Tubarão” tem que suportar gastos fi xos 
maiores mensalmente. A diferença en-
tre os dois totais (R$ 9.866,89) origina-
-se, principalmente, do valor desembol-
sado com salários e encargos sociais dos 
funcionários. Enquanto que no “Posto 
Tubarão” esses dois fatores somam 
R$ 23.548,06, no “Posto Laguna” es-
ses itens totalizam R$ 13.440,21. Ou 
seja, a diferença é de R$ 10.107,86 en-
tre os dois postos, se consideradas ape-
nas as folhas de pagamentos. Como 
as duas empresas seguem o padrão de 
remuneração fi xado em acordo com 
o sindicato regional da categoria de 
trabalhadores a que estão vinculados, 
a discrepância pode ser integralmente 
debitada ao maior número de funcio-
nários que a unidade tubaronense tem 
que manter para suportar o seu volu-
me mensal de vendas.

4.3  Ponto de equilíbrio em 
valor e em unidades

Como abordado na Seção 2, o Pon-
to de Equilíbrio é o volume de vendas 
em que a margem de contribuição total 
iguala-se às despesas e custos fi xos do 
período. Ou seja, o volume de vendas 
no qual o empreendimento não conse-
gue chegar ao lucro, mas também não 
tem prejuízo (resultado nulo).

Na pesquisa realizada, foi empre-
gada a fórmula do ponto de equilíbrio 
mix, citada por Wernke (2005), que 
pode ser sintetizada na equação: PE 
Mix (unidades) = Despesas e Custos Fi-

xos em R$ / (Margem de Contribuição 
Total em R$ / Volume Total Vendido).

Em tal equação, conhecida tam-
bém por Ponto de Equilíbrio Mix 
Contábil, são necessárias basicamente 
três informações:

a)  despesas e custos fi xos do perío-
do: no caso das empresas pes-
quisadas, conforme apresentado 
na Tabela 4, esse valor foi de 
R$ 33.221,73 para o “Posto Tu-
barão”, e de R$ 23.354,85 para o 
“Posto Laguna”;

b)  margem de contribuição total: 
o valor considerado neste item 

para o “Posto Tubarão” foi de 
R$ 48.630,95; enquanto que na 
outra empresa o valor do período 
foi de R$ 44.265,73 (vide Tabe-
las 2 e 3, respectivamente);

c)  volume total vendido: no mês 
analisado, o “Posto Tubarão” 
vendeu 167.807 litros dos cin-
co combustíveis que compõem 
o seu mix de comercialização, 
como consta da Tabela 2. No 
que diz respeito ao “Posto La-
guna”, o volume negociado no 
período chegou a 136.023 litros, 
considerando todos os produtos 
abrangidos pelo estudo.

(R$) (% do total) (R$) (% do total)

Salários 14.717,54 44,30 8.400,13 35,97

Encargos sociais 8.830,52 26,58 5.040,08 21,58

Royalties 876,64 2,64 585,21 2,51

Pró-labore 4.000,00 12,04 4.000,00 17,13

Depreciação (1/12) 1.111,00 3,34 1.248,00 5,34

Energia elétrica 705,54 2,12 690,45 2,96

Telefone 631,57 1,90 430,32 1,84

Mat. de expediente 516,00 1,55 671,50 2,88

IPVA (1/12) 39,00 0,12 54,00 0,23

IPTU (1/12) 73,37 0,22 86,00 0,37

INMETRO (1/12) 148,00 0,45 122,00 0,52

Taxas diversas 716,80 2,16 890,12 3,81

Contrib. sindical 105,00 0,32 86,05 0,37

Propaganda 225,00 0,68 352,00 1,51

Contabilidade 400,00 1,20 550,00 2,35

Seguros (1/12) 90,00 0,27 120,89 0,52

Outros 35,75 0,11 28,10 0,12

Total mensal 33.221,73 100,00 23.354,85 100,00

Fatores/Postos P. Tubarão P. Laguna

Tabela 4 - Custos e Despesas Fixos Mensais.

Fonte: elaborada pelos autores.
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Com os dados mencionados no 
parágrafo anterior, o valor resultan-
te da aplicação da fórmula do Pon-
to de Equilíbrio em Unidades foi de 
114.635,63 litros [R$ 33.221,73 / 
(R$ 48.630,95 / 167.807 litros)], 
para o posto localizado na cidade de 
Tubarão. Por outro lado, o Ponto de 
Equilíbrio em Unidades da empresa 
lagunense era atingido com a venda 
de 71.766,49 litros [R$ 23.354,85 / 
(R$ 44.265,73 / 136.023 litros)].

Como a quantidade de litros cal-
culada como Ponto de Equilíbrio diz 
respeito ao conjunto de todos os pro-
dutos, há a necessidade de atribuir o 
quanto deste volume total de litros 
cabe respectivamente aos cinco tipos 
de combustíveis revendidos nos dois 

postos. Para isso, é imprescindível co-
nhecer a participação percentual de 
cada produto no total de unidades 
(litros) comercializadas no período em 
cada empresa. Para facilitar a compre-
ensão, esse procedimento é exempli-
fi cado a seguir, com o cálculo para o 
“Posto Tubarão”.

Como evidenciado na Tabela 5, a 
“Gasolina C.” responde por 57,00% 
da quantidade vendida; a “Gasolina 
A.” por 22,09%; o “Álcool C.” por 
10,75%; o “Álcool A.” por 8,68% e 
o “Diesel” por 1,48% do volume de 
litros vendidos. Tais percentuais foram 
aplicados ao volume de 114.635,63 li-
tros para conhecer a quantidade de li-
tros que cabe a cada produto no Ponto 
de Equilíbrio em Unidades calculado.

Posto Tubarão

Fatores Gas. C. Gas. A. Álc. C. Álc. A. Diesel Totais

M. contrib. total 27.939,40 11.557,85 4.694,23 4.044,22 395,26 48.630,95

Litros vendidos 95.645 37.073 18.047 14.559 2.483 167.807

% Lit. vendidos 57,00 22,09 10,75 8,68 1,48% 100,00

Gastos fi xos – – – – – 33.221,73

Pto. equil. (litros) 65.338,90 25.326,04 12.328,62 9.945,83 1.696,24 114.635,6

Preço venda unit. 2,56700 2,59400 1,73400 1,75900 1,80400 –

Pto. equil. (R$) 167.724,9 65.695,7 21.377,8 17.494,7 3.060,0 275.353,2

Posto Laguna

Fatores Gas. C. Gas. A. Álc. C. Álc. A. Diesel Totais

M. contrib. total 26.636,08 4.770,27 3.197,39 7.194,45 2.467,54 44.265,73

Litros vendidos 77.116 13.283 10.534 22.607 12.483 136.023

% Lit. vendidos 56,69 9,77 7,74 16,62 9,18 100,00

Gastos fi xos – – – – – 23.354,85

Pto. equil. (litros) 40.686,83 7.008,18 5.557,80 11.927,58 6.586,10 71.766,49

Preço venda unit. 2,62100 2,64200 1,77800 1,80000 1,84300 –

Pto. equil. (R$) 106.640,1 18.515,6 9.881,7 21.469,6 12.138,1 168.645,4

Tabela 5 - Ponto de Equilíbrio Contábil em Unidades e em Valor (R$).

Fonte: elaborada pelos autores.

O ponto no qual 
a curva de receita 

corta a curva 
de custo total, 

é o ponto 
de equilíbrio.
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Ao interpretar os valores cons-
tantes da Tabela 5, percebe-se que as 
quantidades de litros mensalmente 
comercializadas pelas duas empresas 
(167.807 litros e 136.023 litros nos 
postos “Tubarão” e “Laguna”, respec-
tivamente) superaram o volume neces-
sário para atingir o Ponto de Equilíbrio 
em Unidades, que era de 114.635,63 
litros e 71.766,49 litros. Isso signifi ca 
que as operações proporcionaram re-
cursos sufi cientes para pagar as des-
pesas e custos fi xos (citados na Tabela 
4), pagar os custos e despesas variáveis 
(combustíveis e tributos incidentes 
sobre vendas) e ainda gerar lucro nos 
dois empreendimentos.

No que tange à determinação do 
Ponto de Equilíbrio em Valor (R$) 
para cada produto, bastou multiplicar 
a quantidade de litros calculada como 
ponto de equilíbrio pelo preço de 
venda unitário (em R$) de cada tipo 
de combustível. No caso do “Posto 
Tubarão” o valor (em R$) do fatura-
mento mínimo para alcançar o Ponto 
de Equilíbrio foi R$ 275.353,26 se 
somados os cinco produtos comercia-
lizados. Para o “Posto Laguna”, como 
exposto na última linha da Tabela 5, 
o valor total deste parâmetro foi 
R$ 168.645,40.

Por outro ângulo, ao confrontar 
as quantidades que cada posto deveria 
vender para atingir o Ponto de Equi-
líbrio, verifi cou-se que aquele situado 
em Laguna leva vantagem em relação 
ao outro. Essa vantagem apoiou-se no 
fato de que o referido posto necessitava 
comercializar um volume signifi cati-
vamente menor de litros para atingir 
a igualdade entre receitas, despesas e 
custos do período. Se para o “Posto 
Tubarão” alcançar o Ponto de Equilí-
brio a quantidade a ser vendida era de 
114.635,63 litros, o “Posto Laguna” 
conseguiria isso com a venda de ape-
nas 62,60% daquele volume (cerca de 

71.766,49 litros). Ou seja, 42.869,13 
litros a menos.

Para fazer jus a esse desempenho 
competitivo melhor do “Posto Laguna” 
em relação ao posto tubaronense, cola-
boraram dois fatores preponderantes:

a)  custos e despesas fi xos menores: a 
estrutura de gastos fi xos mensais 
relacionados com as operações 
cotidianas deste posto consumiu 
R$ 23.354,85 no período enfo-
cado. Essa cifra é 29,70% menor 
que os dispêndios semelhantes 
mensais do posto tubaronense 
(que foram de R$ 33.221,73, 
como demonstrado na Tabe-
la 4). Como a soma das despe-
sas e custos fi xos é o dividendo 
principal da equação do ponto 
de equilíbrio, quanto menor for 
esse montante, menos unidades 
deverão ser comercializadas para 
atingir o nível de atividades que 
proporciona resultado nulo.

b)  margens de contribuição uni-
tárias maiores: as Tabelas 2 e 3 
mostraram que o “Posto Lagu-
na” obteve margens unitárias 
superiores àquelas conseguidas 
pelo “Posto Tubarão” (assunto 
tratado na Seção 4.1). Como o 
resultado (em R$) de cada litro 
vendido contribui para suportar 
os custos e despesas fi xas do perío-
do enfocado, quanto maior for 
a margem de contribuição uni-
tária auferida, menor será o vo-
lume (em litros) necessário para 
chegar ao ponto de equilíbrio.

4.4  Margem de segurança 
em unidades (litros) 
e em valor (R$)

A Margem de Segurança em Uni-
dades representa o volume vendido 
que excede o Ponto de Equilíbrio em 

Unidades. No exemplo em estudo, 
o Ponto de Equilíbrio em Unidades 
do “Posto Tubarão” é de 114.635,63 
litros, enquanto que os controles 
internos apontaram que o volume 
de vendas foi de 167.807 litros no 
mês enfocado. Destarte, a Margem 
de Segurança em Unidades dessa 
empresa é de 53.171,37 (167.807 
– 114.635,63) litros. Já a empresa 
situada em Laguna conseguiu ven-
der 136.023 litros e o seu Ponto de 
Equilíbrio era de 71.766,49 litros. 
Portanto, a Margem de Segurança 
desse posto foi de 64.256,51 unida-
des. Quanto à Margem de Segurança 
em Unidades de cada produto, o ra-
ciocínio é o mesmo, como demons-
trado na Tabela 6.

 Para calcular a Margem de Segu-
rança em Valor (R$), basta multipli-
car a Margem de Segurança em Uni-
dades de cada produto pelo respectivo 
Preço de Venda Unitário (R$). Para 
exemplifi car, tome-se o produto “Ga-
solina C.” (no “Posto Tubarão”), cuja 
Margem de Segurança em Unidades 
foi de 30.306,10 litros e o preço de 
venda era de R$ 2,5670 por litro des-
se combustível. Logo, a Margem de 
Segurança em Valor (R$) do produto 
“Gasolina C.” foi de R$ 77.795,76 
(30.306,10 litros x R$ 2,5670). A 
Tabela 6 apresenta a Margem de Se-
gurança (em Unidades e em Valor) 
de todos os produtos comercializados 
pelos dois postos.

Pelo exame da Tabela 6 cons-
tata-se que os postos “Tubarão” e 
“Laguna” têm Margem de Segurança 
em Unidades de 53.171,37 litros e 
64.256,51 litros respectivamente. 
Assim, o volume vendido mensal-
mente pode se reduzir em tal quanti-
dade que as duas empresas ainda não 
entrarão na faixa de prejuízo. Idem 
para o caso da Margem de Segurança 
em Valor, em que a simulação rea-
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lizada evidencia que o faturamento 
pode decrescer R$ 127.716,93 (no 
“Posto Tubarão”) e R$ 150.997,54 
(no “Posto Laguna”) sem que esses 
empreendimentos passem a atuar 
com prejuízo operacional.

No confronto do desempenho 
das duas empresas, novamente aque-
la localizada em Laguna leva vanta-
gem, pois consegue suportar uma 
queda nas vendas bem superior ao 
posto tubaronense. Esse resultado é 
conseqüência do ponto de equilíbrio 
de cada organização, sendo que a 
lagunense tem performance superior 
neste quesito, conforme comentado 
em seção precedente.

4.5  Demonstração do 
resultado mensal 
(ocorrido ou projetado)

A planilha utilizada na Análise 
Custo-Volume-Lucro permitiu aferir 
o resultado ocorrido no período en-

focado e, opcionalmente, projetar os 
resultados para períodos vindouros. 
Ou seja, no caso das duas empresas em 
tela, os dados coligidos foram tabu-
lados em planilha eletrônica (Excel), 
o que possibilitou a mensuração de 
resultados com base em informações 
pretéritas ou simular cenários baseados 
em dados estimados para o futuro.

Tal avaliação (ou simulação) pode ser 
realizada mediante a subtração do valor 
das “Despesas e Custos Fixos” do período 
da “Margem de Contribuição Total (em 
R$)”, considerando o volume de venda 
passado (ou o nível de vendas projetado). 
Para efeito de ilustração, reproduz-se na 
Tabela 7 o resultado alcançado pelas duas 
entidades no período pesquisado.

Tabela 6 - Margem de Segurança em Unidades (litros) e em Valor (R$).

Fatores

Posto Tubarão Posto Laguna

(R$) % 
das Vendas (R$) % 

das Vendas

(+) Vendas totais 403.070,19 100,00 319.642,94 100,00

(-) Tributos s/vendas 5.320,53 1,32  4.219,29 1,32

(-) Custo de compra 349.118,71 86,61 271.157,92 84,83

(=) Marg. de contrib. 48.630,95 12,07 44.265,73 13,85

(-) Desp./custos fi xos 33.221,73 8,24 23.354,85 7,31

(=) Resultado 15.409,22 3,82 20.910,89 6,54

Tabela 7 - Demonstração do Resultado do Período.

Fonte: elaborada pelos autores.

Fonte: elaborada pelos autores.

Posto Tubarão

Fatores Gas. C. Gas. A. Álc. C. Álc. A. Diesel Totais

Venda/mês (litros) 95.645 37.073 18.047 14.559 2.483 167.807

Vendas/P.E. (litros) 65.338,9 25.326,0 12.328,6 9.945,83 1.696,24 114.635,6

M. seg. (litros) 30.306,1 11.746,9 5.718,38 4.613,17 786,76 53.171,37

Preço venda (R$) 2,5670 2,5940 1,7340 1,7590 1,8040 –

M. seg. (R$) 77.795,7 30.471,6 9.915,67 8.114,56 1.419,32 127.716,9

Posto Laguna

Fatores Gas. C. Gas. A. Álc. C. Álc. A. Diesel Totais

Venda/mês (litros) 77.116 13.283 10.534 22.607 12.483 136.023

Vendas/P.E. (litros) 40.686,8 7.008,18 5.557,80 11.927,5 6.586,10 71.766,49

M. seg. (litros) 36.429,1 6.274,82 4.976,20 10.679,4 5.896,90 64.256,51

Preço venda (R$) 2,62100 2,64200 1,77800 1,80000 1,84300 –

M. seg. (R$) 95.480,8 16.578,0 8.847,69 19.222,9 10.867,9 150.997,5
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Pela análise vertical dos compo-
nentes do resultado dos dois postos, 
constatou-se que a margem de contri-
buição total destes é muito semelhante 
em termos de percentual das vendas, 
mesmo que em valores (R$) o posto 
de Tubarão tenha conseguido melhor 
desempenho. A diferença entre os dois 
resultados foi de 1,78 pontos percen-
tuais (13,85% - 12,07%) a favor do 
“Posto Laguna”. Porém, como o peso 
do fator “Despesas e Custos Fixos” é 
maior no “Posto Tubarão”, a diferença 
aumentou, se avaliado o resultado fi nal 
do período. Neste parâmetro o desem-
penho do “Posto Tubarão” fi cou 2,72 
pontos percentuais inferior ao outro 
estabelecimento (6,54% - 3,82%). A 
priori, pode parecer uma diferença ir-
relevante, mas, se confrontados os per-
centuais dos resultados dos dois postos 
em relação às vendas respectivas, o re-
sultado da empresa lagunense foi quase 
o dobro do obtido pelo posto tubaro-
nense (6,54% contra 3,82%, respecti-
vamente). Além disso, o maior valor 
das despesas e custos fi xos do “Posto 
Tubarão” implicou um resultado (em 
R$) menor que aquele alcançado pelo 
outro posto, invertendo a posição que 
era superior no quesito margem de 
contribuição total (em R$).

As causas dessa discrepância nova-
mente podem ser creditadas às margens 
de contribuição unitárias maiores que o 
posto de Laguna obtém e ao menor va-
lor dos gastos fi xos do período, confor-
me abordado em seções anteriores. Isso 
porque, mesmo vendendo menos em 
quantidade (litros) e em valor monetá-
rio, os gastos fi xos mensais da empresa de 
Laguna foram menores e a lucratividade 
das vendas foi maior que o posto tuba-
ronense. Juntos, esses dois fatores foram 
sufi cientes para produzir uma melhor 
lucratividade sobre as vendas (tanto em 
R$, quanto em percentual) no “Posto 
Laguna” em relação ao outro posto.

5. Considerações fi nais

De acordo com o citado nas seções 
precedentes, a Análise Custo-Volume-
Lucro foi executada por intermédio da 
elaboração de uma planilha de cálculo 
usando o aplicativo Excel. Tal forma-
tação, além de permitir atualizações à 
medida que forem alterados os valores 
monetários ou volumes considerados, 
propiciou várias informações úteis à ge-
rência dos dois postos abrangidos pelo 
estudo. Dentre os benefícios informati-
vos disponibilizados aos administrado-
res das empresas pesquisadas, merecem 
ser ressaltados os seguintes pontos:

a)  cálculo da margem de contribui-
ção unitária em reais (R$) e da 
margem de contribuição unitária 
em percentual (%): essas infor-
mações possibilitaram averiguar 
quais produtos são mais rentáveis 
individualmente. Esse aspecto 
facilitou a elaboração de promo-
ções, bem como a análise de pre-
ços praticados quanto à rentabili-
dade dos itens comercializados;

b)  cálculo da margem de contribui-
ção total (R$): essa informação 
facultou a avaliação de quais pro-
dutos contribuem mais para su-
portar as despesas e custos fi xos 
mensais e para a geração do lucro 
mensal. Ou seja, proporcionou o 
conhecimento dos produtos que 
mais geram “caixa” em um deter-
minado período;

c)  determinação do ponto de equi-
líbrio em unidades físicas (litros) 
e em faturamento mensal (R$): 
essas informações permitiram 
avaliar o quanto era necessário 
vender mensalmente, tanto em 
litros quanto em valor monetário 
(R$), para que cada posto pudes-
se cobrir os custos e despesas do 
mês e passasse a lucrar após esse 

patamar. Com isso, os gestores 
puderam simular cenários quan-
to à infl uência na lucratividade 
daquelas empresas de prováveis 
alterações nos custos variáveis 
(custo de compra e tributação 
incidente sobre vendas), nas des-
pesas e custos fi xos, no volume 
comercializado, etc;

d)  obtenção da margem de seguran-
ça em unidades e em reais (R$): 
a ferramenta gerencial utilizada 
possibilitou conhecer o volume 
que cada organização podia su-
portar em termos de redução das 
vendas para não entrar na faixa 
de prejuízo; e

e)    determinação do resultado men-
sal ou projeção para meses se-
guintes: a planilha elaborada 
propiciou o cálculo do resultado 
mensal ocorrido e a possibilidade 
de projeção de resultados futuros 
com base no histórico de custos 
e receitas, ou fundamentado em 
previsões de volume a comercia-
lizar em período vindouro.

Conforme visto, as contribuições 
informativas da Análise Custo-Volu-
me-Lucro são relevantes ao gerencia-
mento das atividades empresariais. 
Porém, é interessante ressaltar que o 
modelo possui algumas restrições que 
devem ser observadas. Os fatores en-
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volvidos no cálculo realizado foram 
considerados como “estáveis” em ter-
mos de valor e volume. Entretanto, 
inclusive dentro do próprio período 
podem ocorrer variações nos preços 
praticados (caso de promoções ou re-
ajustes nos preços de venda), aumen-
to do custo de compra dos produtos, 
modifi cações nos gastos estruturais 
(despesas e custos fi xos) e mais espo-
radicamente mudanças na legislação 
tributária que regula o setor. Ou 
seja, o comportamento dos custos 
(quer sejam custos fi xos ou custos 
variáveis) pode apresentar alterações 
quando considerados os diversos 
níveis de ocupação da capacidade 
instalada. Nessa direção, os gestores 
devem procurar conhecer, de forma 
mais aprofundada, as possíveis mo-
difi cações nos custos e preços com a 
formulação de hipóteses sobre o mix 
de produção (ou comercialização, no 
caso varejista) e venda previsto para 
determinado período.

Outra limitação relevante a con-
siderar diz respeito a alterações nos 
componentes envolvidos que podem 
ter implicações, mediatas ou imedia-
tas, em outros fatores. Por exemplo: 
(i) o repasse aos preços de venda de 
aumento no custo de compra de um 
produto poderá alterar a sua demanda 
e, conseqüentemente, interferir no re-
sultado fi nal; (ii) a redução de custos 

fi xos com “Salários” (pela diminuição 
do quadro de funcionários) pode acar-
retar menor qualidade no atendimen-
to, originando uma possível queda no 
faturamento mensal futuro; ou, ainda, 
(iii) promoções para reagir a concor-
rentes podem implicar na redução das 
margens de contribuição unitária e, 
por conseqüência, exigir um volume 
substancialmente maior para atingir o 
equilíbrio operacional.

Finalizando, a título de sugestão 
para trabalhos futuros, pugna-se que 

seria interessante conhecer os resulta-
dos da aplicação da Análise CVL em 
todos os postos de combustíveis (ou 
em parcela dessa população de rele-
vância estatística) de uma região geo-
gráfi ca específi ca (ou de um Estado 
brasileiro). Mesmo reconhecendo as 
difi culdades que uma pesquisa tão am-
pla deve implicar, um estudo com essa 
confi guração poderia detectar parâme-
tros comparativos a serem utilizados 
como benchmarking  pelos integrantes 
desse segmento econômico.
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Resumo

Este artigo tem a fi nalidade de mostrar a 
importância da Ciência Contábil no processo 
decisório e de gestão dentro das empresas 
seguradoras. Iniciou-se com um histórico da 
atividade de seguro, em que foi mostrada 
o quão antiga é esta atividade. Foram dis-
cutidos os principais conceitos na área, a 
re  gulamentação do setor pela Susep e a 
obrigatoriedade das empresas desse ramo de 
negócio seguirem as determinações da Lei 
n° 6.404-76, naquilo que couber. Por fi m, 
mostrou-se a importância de novos estudos 
na área, tendo em vista a escassez de material 
publicado nessa área do saber.

Palavras-chave

Seguro. Seguradora. Contabilidade.

Abstract

This article had for purpose to inside 
show the importance of Countable Science 
in the power to decide process and of 
management of the insuring companies. It 
initiated with a description of the activity of 
insurance, where shown it was how old this 
activity is. The main concepts in the area, 
the regulation of the sector for the Susep and 
the obligatoriness of the companies of this 
business branch had been argued to follow 
the determinations of Law n. 6.404-76, in that 
to fi t. Finally, importance of new studies in the 
area revealed to it, in view of the scarcity of 
material published in this area of knowing. 

Keywords

Insurance. Insuring. Accounting.
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1. Aspectos introdutórios

A idéia do seguro como fator de 
proteção diante das fatalidades da vida 
é muito antiga. Quando se abordam 
suas origens, é comum recorrer ao 
clássico caso dos comerciantes da Ba-
bilônia no século XIII a.C., preocupa-
dos com o risco de perda dos camelos 
na travessia do deserto em direção aos 
mercados das regiões vizinhas. Souza 
(2002) explica que muito mais antigo 
do que registros históricos é o instinto 
de conservação do ser humano. Sinais 
primitivos de preocupação do homem 
em se segurar ou se autoproteger são 
encontrados desde a pré-história. No 
início dos tempos, o homem era nô-
made e os riscos eram uma constante. 

2. O Seguro no Brasil

Alinhando-se entre as mais antigas 
atividades econômicas regulamentadas 
no Brasil, o seguro teve início no século 
XVI com os jesuítas, em especial com 

o Padre Anchieta, criador de formas de 
mutualismo ligadas à assistência. Sua 
mais remota regulamentação data do 
século XVII, quando foram promulga-
das as Regulações da Casa de Seguros de 
Lisboa, postas em vigor por alvará de 
11 de agosto de 1791 e mantidas até 
a Proclamação da Independência, em 
1822. Segundo Souza (2002, p. 7), “a 
primeira seguradora do país foi a com-
panhia de Seguros Boa Fé, com sede 
na Bahia, um grande centro da nave-
gação marítima da época; foi fundada 
somente em 24 de fevereiro de 1808, 
com a chegada da corte de Portugal”. 
As operações de seguros no Brasil 
passam a ser fi scalizadas, no início de 
1831, com a instituição da Procura-
doria de Seguros das Províncias Impe-
riais, que atuava com fundamento em 
leis portuguesas. 

Em 1860, surgem as primeiras re-
gulamentações relativas à obrigatorie-
dade de apresentação de Balanço e ou-
tros documentos, além da exigência de 
autorização para funcionamento das 

seguradoras. No ano de 1895, as em-
presas estrangeiras também passam a 
ser efetivamente supervisionadas com 
base em legislação nacional. Normas e 
instituições sucedem-se ao longo das 
décadas, até que, em 1901 é editado o 
Regulamento Murtinho, por meio do 
Decreto nº 4.270, pelo qual é criada 
a Superintendência-Geral de Seguros 
com a missão de estender a fi scalização 
a todas as seguradoras do país. 

3. Principais conceitos

Seguros representam uma opera-
ção que toma forma jurídica de um 
contrato, em que uma das partes (segu-
rador) se obriga para com a outra (se-
gurado ou seu benefi ciário), mediante 
o recebimento de uma importância es-
tipulada (prêmio), a compensá-la (in-
denização) por um prejuízo (sinistro), 
resultante de um evento futuro, possí-
vel e incerto (risco), indicado no con-
trato. A fi gura abaixo ilustra a relação 
estipulada no conceito apresentado.

Fonte: Souza (2002, p. 24).
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Figura 1 – Relação das pessoas envolvidas na operação de seguros.
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Por segurador entende-se uma en-
tidade jurídica legalmente constituída 
para assumir e gerir os riscos especifi ca-
dos no contrato de seguro. É ele quem 
emite a apólice e, no caso da ocorrência 
de sinistro e de posse do pagamento do 
prêmio, será o responsável por indeni-
zar o segurado ou seus benefi ciários de 
acordo com as coberturas contidas na 
apólice. O benefi ciário corresponde a 
quem se benefi cia com o seguro, ou 
seja, é a pessoa física ou jurídica que 
recebe a indenização prevista na apó-
lice em caso de ocorrência de sinistro 
coberto. O segurado é a pessoa física 
ou jurídica em nome de quem se faz o 
seguro. Ele transfere para a segurado-
ra, mediante pagamento do prêmio, o 
risco de um evento aleatório que possa 
ocorrer ao seu patrimônio ou a sua in-
tegridade física. No caso de não haver 
falecimento do segurado, segurado e 
benefi ciário se confundem no concei-
to; são as mesmas pessoas. Ocorrendo 
o falecimento do segurado, um tercei-
ro receberá o prêmio (benefi ciário), 
desde que esteja explícito na apólice 
de seguro contratado.

 Se o segurado não pagou o prêmio, 
os direitos à indenização previstos no 
contrato são perdidos. A indenização 
corresponde ao que a seguradora paga 
ao segurado pelos prejuízos decorrentes 
de um sinistro. A indenização nunca é 
superior à importância segurada. 

A atividade de corretagem de se-
guros é regulada e para se trabalhar 
nesta área, como corretor de seguros, 
é preciso registro na Superintendência 
de Seguros Privados – Susep.

Os corretores habilitados são pes-
soas físicas ou jurídicas empenhadas 
na angariação de seguros, cabendo-
-lhes, em contrapartida, por esta pres-
tação de serviços às seguradoras, uma 
remuneração a título de comissão de 
corretagem, comissão de agenciamen-
to e pró-labore, dependendo do ramo 

ou modalidade do seguro angariado. 
Funcionam como intermediários le-
gais entre as partes contratantes, ou 
seja, seguradoras e segurados.

Segundo consta no site da Susep, 
o corretor de seguros interessado em 
trabalhar na área deverá:

a)  prestar o Exame Nacional de 
Corretor de Seguros promovido 
pela Fundação Escola Nacional 
de Seguros – Funenseg ou obter 
aprovação no curso específi co 
promovido pela Funenseg;

b)  após a aprovação no exame ou no 
curso específi co e o recebimento 
do certifi cado, o interessado de-
verá se encaminhar ao Sindicato 
dos Corretores de Seguros – Sin-
cor de seu Estado;

c)  no Sincor, o candidato receberá 
a listagem de documentos a se-
rem entregues no próprio Sincor, 
bem como informações sobre o 
pagamento da taxa;

d)  o Sincor do Estado encaminhará 
os documentos à Federação Na-
cional dos Corretores – Fenacor 
que fará uma análise prévia e os 
submeterá à aprovação da Susep;

e)  posteriormente, a Susep efetuará 
a checagem dos processos reme-
tidos pela Fenacor e, no caso de 
não haver pendências, a Susep 
emitirá a Carteira de Habilitação 
do Corretor.

4. Contratos 

No direito romano defi ne-se con-
trato como o mútuo consenso de duas 
ou mais pessoas sobre o mesmo objeto. 
O seu principal objetivo é criar, modi-
fi car, transferir, conservar ou extinguir 
direitos e obrigações. Pode-se ter como 
defi nição de contrato de seguro a for-
malização do compromisso assumido 
pelas partes contratantes (seguradora e 

segurado/estipulante), mediante condi-
ções previamente estabelecidas, e, bem 
assim, toda e qualquer cláusula espe-
cial que tenha por fi nalidade regê-lo. 
Com base no novo Código Civil, Lei 
n° 10.406-02, o segurado e o segurador 
são obrigados a guardar no contrato a 
mais estrita boa-fé e veracidade a res-
peito do objeto, circunstâncias e decla-
rações a ele pertencentes. Se o segurado 
não fi zer declarações verdadeiras e com-
pletas, omitindo circunstâncias que 
possam infl uir na aceitação da proposta 
ou na taxa do prêmio, perderá o direito 
ao valor do seguro, além de ser obriga-
do a pagar o prêmio vencido. 

As principais obrigações do segu-
rado são: pagar o prêmio do seguro; 
abster-se de tudo que possa aumentar 
os riscos, enquanto vigorar o contrato; 
comunicar ao segurador todo incidente 
que, de qualquer modo, possa agravar 
o risco e, verifi cando o sinistro, comu-
nicar ao segurador, logo que o saiba. 
No que diz respeito ao segurador, ele é 
obrigado a pagar em dinheiro o prejuí-
zo resultante do risco assumido e con-
forme as circunstâncias, o valor total 
do objeto segurado. 

O auditor deve planejar 
seu trabalho consoante 
as Normas Brasileiras 
de Contabilidade e de 
acordo com os prazos e 
demais compromissos 

contratualmente 
assumidos 

com a entidade. 
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4.1  Principais instrumentos 
do contrato de seguros

Os principais instrumentos for-
mais de contrato são: proposta, apó-
lice, endosso, aditivos ou averbações. 
Souza (2002) explica que a proposta 
é a base do contrato, pois representa 
vontade do segurado de transferir o 
risco para a seguradora. Deverá ser 
preenchida pelo próprio segurado ou 
pelo corretor ou representante legal e 
será o instrumento utilizado pela se-
guradora para estudo e defi nição da 
aceitação ou não das condições nela 
expressas. A apólice constitui o con-
trato propriamente dito (emitido a 
partir da proposta), incluindo todas 
as cláusulas pactuadas. Ela é o instru-
mento formal necessário à prova do 
contrato de seguro, que vigora, por 
um determinado período de tempo. 
Ela é emitida pela seguradora em fun-
ção da aceitação do risco apresenta-
do pelo segurado, de acordo com as 
informações registradas na proposta 
e deve conter nome, endereço e CPF/
RG do segurado; especifi cação do 

risco; bem segurado; valor da impor-
tância segurada; valor do prêmio e as 
condições da cobertura. 

4.2 Tipos de seguros

De acordo com a natureza dos ris-
cos, os seguros ainda podem ser classi-
fi cados em seguros de pessoas, danos 
patrimoniais e prestação de serviços. 
Nos seguros de pessoas, o pagamento 
da indenização não tem relação com o 
valor do dano produzido pela ocorrên-
cia do sinistro e sim com o valor da co-
bertura contratada pelo segurado. As 
principais modalidades são: seguro de 
vida e de acidentes pessoais. Os segu-
ros de danos patrimoniais têm como 
principal fi nalidade reparar, ao segura-
do, a perda fi nanceira ocasionada pelo 
sinistro. Os danos patrimoniais estão 
divididos em dois grandes grupos: se-
guro de responsabilidade e de bens.

Nos seguros de prestação de ser-
viços, o segurado busca a proteção e o 
ressarcimento dos gastos referentes à 
prestação de serviços, tais como assistên-
cia médica, cirúrgica e hospitalar e asses-

soria jurídica. São exemplos de seguros 
contratados nesta modalidade: assistên-
cia à viagem e seguros de defesa.

A Figura 2 traz a participação das 
principais modalidades de seguro pra-
ticadas no Brasil.

5. Seguros de automóveis

Este é o tipo mais popular de se-
guro no Brasil e responsável por mais 
de um terço do volume de prêmios 
arrecadados. O seguro de automóveis 
tem como função cobrir perdas ou 
danos dos veículos terrestres de pro-
pulsão a motor e a seus reboques, des-
de que não trafeguem sobre trilhos. 
Dependendo da forma como for con-
tratado, o seguro de automóveis po-
derá cobrir colisão, incêndio e roubo 
do carro segurado, além de indenizar 
os prejuízos que, em decorrência do 
acidente, possam ser causados a ter-
ceiros (pessoas ou coisas).

Em uma apólice que contemple 
colisão, incêndio e roubo, as cobertu-
ras contra roubo e colisão juntas repre-
sentam mais de 97% do prêmio. 

Figura 2 – Participação dos diferentes tipos de seguro no Brasil.

 Fonte: Souza (2002, p. 63).
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Uma prática muito difundida no 
mercado de seguro de automóveis é a 
concessão de bônus para o segurado 
que não utiliza o seguro. Muitos se-
gurados chegam a arcar eles próprios 
com os custos do conserto do automó-
vel para não ter de acionar a segura-
dora. O perfi l do motorista também é 
hoje levado em consideração na hora 
do seguro. Um seguro para mulheres 
chega a custar até 30% menos que um 
idêntico para o público masculino. 
Essa diferenciação é fruto de pesqui-
sas realizadas em mais de 650 cidades 
de 130 países, que mostraram que a 
mulher envolve-se menos em aciden-
tes porque difi cilmente dirige embria-
gada, tem um estilo de direção menos 
agressivo, circula menos à noite (perío-
do de maior incidência de roubos e 
furtos) e estaciona menos o veículo na 
rua, preferindo garagens e estaciona-
mentos. Além disso, as colisões provo-
cadas por mulheres costumam causar 
menos danos ao veículo.

No que diz respeito às normas es-
tabelecidas por órgãos fi scalizadores, 
todas as seguradoras são obrigadas a 
oferecer dois tipos de seguros de au-
tomóveis: o de valor determinado na 
apólice e o de valor médio no mer-
cado. Apesar de sua popularidade, o 
seguro de automóveis ainda tem um 
amplo mercado pela frente, já que 
apenas cerca de 20% da frota nacional 
está segurada.

6. Contabilidade de seguros

Internamente, as seguradoras 
têm duas importantes funções: a pri-
meira delas é a atividade operacional 
e a outra, denominada fi nanceira ou 
patrimonial, decorre do processo de 
gestão dos recursos arrecadados. Para 
visualizar o funcionamento da Conta-
bilidade dentro de uma companhia de 
seguros, deve-se verifi car o ciclo eco-
nômico completo de uma seguradora, 
que compreende o oferecimento da 

proposta (papel desempenhado pelos 
corretores), a análise de dados da pro-
posta recebida do ponto de vista quali-
tativo, a aceitação e o eventual repasse 
parcial ou total do risco (co-seguro e 
resseguro), inspeções técnicas neces-
sárias, a emissão da apólice, o recebi-
mento do valor do prêmio e, quando 
ocorre o sinistro, o pagamento da in-
denização devida ao segurado.

A Susep tornou obrigatória a utiliza-
ção de um plano de contas padronizado, 
instituído com a Circular Susep nº 334, 
de 2 de janeiro de 2007. Esse docu-
mento contém cinco anexos, no qual 
fi gura o plano de contas, com a relação 
das contas e as funções de cada uma; 
as normas para utilização do plano de 
contas; o registro das principais opera-
ções, entre outras orientações. Consta-
ta-se que a planifi cação das contas se-
gue as orientações da Lei n° 6.404-76. 
Existe, ainda, o Anexo IV que contém a 
contabilização das principais operações 
das empresas seguradoras. 

Figura 3 – Modelo de ciclo econômico de uma empresa seguradora.

Fonte: Souza (2002, p. 90).
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6.1  Demonstrações 
contábeis das 
companhias de seguros

As demonstrações contábeis re-
presentam o produto fi nal da Conta-
bilidade. Nelas podem-se ver espelha-
dos todos os eventos acontecidos na 
empresa e que tiveram infl uência em 
seu patrimônio e em seu resultado, 
concluindo-se daí a grande impor-
tância da Contabilidade para o pro-
cesso decisório. Segundo Figueiredo 
(1997), por determinação legal, as 
companhias seguradoras são consti-
tuídas sob a forma de sociedades anô-
nimas e, além das normas específi cas 
às atividades de seguradoras, subme-
tem-se às normas da Lei n° 6.404-76 
(Lei das Sociedades por Ações). Silva 
(1997) explica que as demonstrações 
contábeis deverão ser publicadas até 
o dia 28 de fevereiro de cada ano e de 
acordo com os modelos padronizados 
pelo plano de contas. As demonstra-
ções são as previstas no art. 176 da 
Lei n° 6.404-76. Adicionalmente, 
deverão elaborar e remeter à Susep os 
seguintes relatórios: a) mensalmente, 
as informações contábeis requeridas 
no Formulário de Informações Perió-
dicas – FIP nos termos das normas 
vigentes; b) trimestralmente, o ques-
tionário contido no Formulário de 
Informações Periódicas – FIP, acom-
panhado do relatório dos seus audito-
res contábeis independentes; c) anu-
almente, até 15 de março, exemplar 
das publicações das demonstrações 
contábeis no Diário Ofi cial e em jor-
nal de grande circulação, conforme 
estabelecido pela Lei das Sociedades 
por Ações. O Quadro 1 traz as con-
tas mais importantes que formam o 
Balanço Patrimonial de uma segura-
dora. O Quadro 2 traz as principais 
rubricas do Balanço Patrimonial de 
uma seguradora.

ATIVO PASSIVO

Créditos Operacionais Débitos Operacionais

Despesas de Comercialização
Diferidas Provisões Técnicas

ATIVO PASSIVO

Disponibilidades Provisões técnicas não comprometidas
Provisão de prêmios não ganhos

Aplicações
Provisão de riscos decorridos
Provisão matemática
Fundo de garantia de retrocessões

Créditos operacionais

Prêmios emitidos Provisões técnicas comprometidas

Seguradoras do país Sinistros a liquidar

IRB

Outros créditos Débitos com operações de seguros

Títulos e créditos a receber Prêmios a restituir
Seguradoras do país

Outros valores e bens IRB
Comissões sobre prêmios emitidos

Despesas antecipadas Outros débitos operacionais
Débitos diversos a pagar

Despesas de comercialização 
diferidas Obrigações a pagar

(Comissão diferida) Impostos e encargos sociais a recolher

(Descontos diferidos)
Provisões trabalhistas
Provisões para tributos
Depósitos de terceiros

Realizável a longo prazo

Permanente PL

Quadro 1 – Balanço Patrimonial.

Fonte: Souza (2002, p. 97).

Quadro 2 – Principais rubricas do Balanço Patrimonial.

Fonte: Souza (2002, p. 101).
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Os créditos operacionais com-
preendem os prêmios emitidos, bem 
como as operações de co-seguro rea-
lizadas com as congêneres e as ope-
rações de resseguro realizadas com o 
Instituto de Resseguro do Brasil. As 
despesas de comercialização diferidas 
englobam os custos para comercializa-
ção de seguro, ou seja, as comissões de 
corretagem. A exemplo do que ocorre 
com o prêmio de seguro, que é dife-
rido e tem a receita reconhecida por 
competência, o mesmo acontece no 
caso das despesas de comercialização. 
Os débitos operacionais correspon-
dem ao passivo gerado nas operações 
de co-seguro e resseguro, envolvendo 
os aspectos relativos a prêmios e co-
missões. As provisões técnicas são as 
maiores obrigações de uma compa-
nhia de seguros, as quais representam 
prêmios ainda não ganhos (receitas 
de exercícios futuros) e perdas ainda 
não identifi cadas.

6.2  Demonstração do 
Resultado do Exercício

Segundo Figueiredo (1997, p. 66), 
“esta demonstração corresponde a um 
resumo das operações realizadas pela 
seguradora no exercício social”. O seu 
principal objetivo é indicar os dados 
essenciais que contribuíram para a 
formação do resultado da empresa na-
quele exercício social. O plano contá-
bil das seguradoras obriga a adoção do 
regime de competência, o que signifi ca 
que as receitas, os custos e as despesas 
são contabilizados no período de ocor-
rência do fato gerador e não quando 
realizados fi nanceiramente (recebidos 
ou pagos em dinheiro). O Quadro 3 
evidencia o modelo da Demonstração 
de Resultado de uma seguradora com 
suas principais contas.

Os Prêmios Emitidos compreen-
dem os valores das apólices emitidas 

Receita de prêmio
( + ) Prêmio emitido
( - ) Prêmio restituído
( - ) Resseguro cedido
( - ) Co-seguro cedido
( - ) Descontos
( = ) Prêmio retido
(+,-) Variação da reserva de prêmio não-ganho
(+,-) Variação da provisão de riscos decorridos
(+,-) Variação das despesas com descontos diferidos
( = ) Prêmio ganho

Sinistros
( - ) Indenizações avisadas
( - ) Despesas com sinistros
( + ) Recuperação de sinistros
( + ) Salvados e ressarcidos
( - ) Participação em salvados e ressarcidos

Comissões
( - ) Comissões sobre prêmios retidos
( + ) Comissões de agenciamento
( + ) Comissões sobre prêmios cedidos
(+,-) Variação da despesa de comercialização diferida
(+,-) Outras despesas e receitas operacionais
( = ) Lucro (prejuízo) do período

Prêmios emitidos Prêmios de co-seguros 
cedidos

Prêmios de resseguros cedidos Prêmios retidos

Variação da provisão de prêmios não-ganhos Prêmios ganhos

Sinistros retidos Despesas de comercialização

Despesas administrativas Resultado Financeiro

Quadro 3 – DRE de uma empresa seguradora.

Fonte: Souza (2002, p. 98).

Quadro 4 – Principais rubricas da Demonstração de Resultado.

Fonte: Souza (2002, p. 101).

pela seguradora em um determinado 
período e os Prêmios de Co-seguros 
Cedidos reduzem a conta de prêmios 

emitidos, pois registram os prêmios 
cedidos às congêneres (co-segurado-
ras) sob forma de co-seguro.
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7.  Operações típicas 
de seguros

As operações típicas dentro da área 
de seguros são: co-seguro e resseguro. 

Segundo Silva (1999, p. 16), “na 
operação de co-seguro a seguradora 
promove a pulverização ou a divisão 
do risco, cedendo, em um mesmo 
contrato (apólice), participação a uma 
ou mais seguradoras”.

Excepcionalmente, inexiste con-
trato entre a seguradora líder e as co-
-seguradoras, sendo estas identifi cadas, 
nominalmente, no contrato, às quais 
é remetida cópia do contrato fi rmado 
pela líder e o segurado (reciprocidade 
automática). Por resseguro entende-se 
a técnica de pulverização das respon-
sabilidades, na qual o segurador trans-
fere a outrem parcialmente o risco 
assumido; nessa operação, o segurador 
transfere ao ressegurado, sem conhe-
cimento ou qualquer interferência do 
segurado, o excesso de responsabili-
dade que ultrapasse ao seu limite de 
capacidade econômica de indenizar. 
Com sua evolução, o resseguro tor-
nou-se elemento fundamental da téc-
nica do seguro. Trata-se de três formas 
de operação de repasse:

Fonte: www.affonsosilva.com

Figura 4 – Diagrama da operação de co-seguro.

a)  Entre todas as seguradoras do Mercado Nacional e o IRB

b)  Entre seguradoras e resseguradoras do mercado nacional.

Fonte: www.affonsosilva.com

c) Entre o IRB e resseguradores do exterior:

IRB RESSEGURADOR
DO EXTERIOR

SEGURADORA RESSEGURADORA

Fonte: www.affonsosilva.com

SEGURADORA
- A -

SEGURADORA
- B -

SEGURADORA
- C -

SEGURADORA
- D -

IRB

SEGURADORA
- A -

(LÍDER)

SEGURADORA
- B -

(CO-SEGURADORA)

CORRETOR

SEGURADO

Para atuar como 
auditor independente 

nessas entidades, 
o contador precisa 
estar registrado no 
Cadastro Nacional 

de Auditores 
Independentes – CNAI.

Diagrama da operação de resseguro
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8.  Auditoria na área 
de seguros

Crepaldi (2004) defi ne audito-
ria como o levantamento, estudo e 
avaliação sistemática das transações, 
procedimentos, operações, rotinas e 
das demonstrações contábeis de uma 
entidade. A auditoria das demonstra-
ções é constituída pelo conjunto de 
procedimentos técnicos que tem por 
objetivo a emissão de parecer sobre 
sua adequação, consoante aos Princí-
pios Fundamentais de Contabilidade 
e pertinente à legislação específi ca. São 
classifi cadas em dois tipos: auditoria 
interna e auditoria externa. A audito-
ria interna representa o conjunto de 
procedimentos que tem por objetivo 
principal o exame da integridade, ade-
quação e efi cácia dos controles internos 
e das informações físicas, contábeis, fi -
nanceiras e operacionais da entidade. 
Constitui-se em um controle geren-
cial executado por um funcionário da 
empresa. A auditoria externa é cons-
tituída pelas técnicas que têm por 
objetivo a emissão do parecer sobre a 
adequação com que esses representam 
a posição patrimonial e fi nanceira, o 
resultado das operações, as mutações 
do patrimônio líquido e as origens e 
aplicações de recursos da entidade au-
ditada, consoante as Normas Brasilei-
ras de Contabilidade. É executada por 
profi ssional independente, sem ligação 
com o quadro da empresa.

8.1  Atuação do contador 
como auditor 
das entidades 
supervisionadas

A atividade de auditoria é exclusi-
va de contador, devidamente registra-
do em Conselho Regional de seu Esta-
do-sede. Entendem-se como entidades 
supervisionadas pela Susep, segundo o 

item I, do art. 2º da Resolução CNSP 
nº 118-04, como as sociedades segu-
radoras, de capitalização e entidades 
abertas de previdência complementar. 
Essa Resolução dispõe sobre a presta-
ção de serviços de auditoria indepen-
dente para as sociedades seguradoras, 
de capitalização e entidades abertas de 
previdência complementar e sobre a 
criação do Comitê de Auditoria. 

Para atuar como auditor indepen-
dente nessas entidades, o contador 
precisa estar registrado no Cadastro 
Nacional de Auditores Independentes 
– CNAI, conforme determina a Re-
solução CFC nº 1.080, de 20 de ou-
tubro de 2006. Esta Resolução altera a 
NBC P 5, publicada na Resolução CFC 
nº 1.077, de 25 de agosto de 2006. 
Essa última regula as normas sobre o 
Exame de Qualifi cação Técnica para 
registro no Cadastro Nacional de Au-
ditores Independentes do CFC. O 
exame citado tem por fi nalidade aferir 
o nível de conhecimento e a compe-
tência técnico-profi ssional necessários 
para atuação na área de auditoria in-
dependente. Esse exame é um dos re-
quisitos para a inscrição do contador 
no CNAI, para que possa atuar na 
área de auditoria independente. Es-

pecifi camente para os contadores que 
pretendem atuar na área de auditoria 
independente das entidades supervi-
sionadas, além dos conhecimentos es-
pecífi cos, serão cobrados na avaliação 
assuntos ligados à(ao):

• legislação profi ssional;
• PFCs e NBCs;
• auditoria contábil;
•  legislação e normas emitidas pela 

Susep;
•  conhecimento de operações da área 

de instituições reguladas pela Susep;
• língua portuguesa aplicada.

A aprovação nesse exame está con-
dicionada à aprovação em 50% das 
questões objetivas e 50% das questões 
subjetivas previstas em cada prova. O 
exame é aplicado duas vezes ao ano, 
especifi camente nos meses de maio e 
novembro, nos locais onde há inscri-
tos. Ocorrendo a aprovação, o conta-
dor receberá um certifi cado de aprova-
ção, com validade de um ano. 

Além da aprovação no exame e 
registro no CNAI, para atuar como 
auditor junto às entidades supervisio-
nadas, a Resolução n° 1.080-06 exige, 
ainda, que o profi ssional comprove 
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já haver exercido atividade naquelas 
entidades, nos últimos cinco anos, 
por no mínimo três anos, consecuti-
vos ou não, comprovados mediante 
a apresentação de cópias e pareceres 
de auditoria acompanhados das de-
monstrações contábeis auditadas, 
emitidos e assinados pelo interessado, 
publicados em jornais, bastando uma 
publicação para cada ano. 

A Resolução CNSP nº 118, de 
22 de dezembro de 2004, determina 
que todas as demonstrações contá-
beis, inclusive as notas explicativas, 
sejam auditadas por auditor indepen-
dente. Para que o contador seja con-
tratado para este trabalho, o art. 27 
da mesma Resolução informa que a 
contratação ou a manutenção do au-
ditor independente fi ca condicionada 

à aprovação do responsável técnico, 
diretor, gerente, supervisor ou qual-
quer outro integrante, com função de 
gerência da equipe envolvida nos tra-
balhos de auditoria, em certifi cação 
organizada pelo CFC em conjunto 
com o Ibracon. 

Para se manter a independência 
do trabalho de auditoria junto às en-
tidades supervisionadas, o art. 7º da 
Res. CNSP nº 118-04, lista algumas 
situações em que são vetadas a con-
tratação ou a manutenção dos servi-
ços de auditoria. 

8.2 Controles internos

Almeida (2003, p. 63) defi ne o 
controle interno como “o conjunto de 
procedimentos, métodos ou rotinas 

com os objetivos de proteger os ativos, 
produzir dados contábeis confi áveis e 
ajudar a administração na condução 
ordenada dos negócios da empresa”. A 
Circular Susep nº 249-04 determina 
que as sociedades seguradoras, as so-
ciedades de capitalização e as entidades 
de previdência complementar implan-
tem controles internos de suas ativida-
des, de seus sistemas de informações e 
do cumprimento das normas legais e 
regulamentares a elas aplicáveis. 

Os controles internos deverão ser 
efetivos e consistentes com a natureza, 
complexidade e risco das operações rea-
lizadas pela empresa, devendo ser pe-
riodicamente revisados e atualizados, 
de forma que sejam a eles incorporadas 
medidas relacionadas a novos riscos ou 
riscos não abordados anteriormente. 
Portanto, é necessária a realização de 
testes periódicos de segurança para os 
sistemas de informação mantidos em 
meio eletrônico ou não, tendo como 
fi nalidade resguardar a empresa de 
possíveis erros na manipulação dos 
dados. Devido à necessidade de uma 
maior adequação nos controles inter-
nos, a Susep, por meio da Circular nº 
280-04, em seu art. 1º, estabelece os 
procedimentos mínimos a serem ob-
servados no relatório circunstanciado 
sobre a adequação dos controles inter-
nos e no relatório produzido quando 
da auditoria das sociedades segura-
doras, de capitalização e entidades de 
previdência complementar. O relató-
rio circunstanciado sobre a adequação 
dos controles internos deverá avaliar a 
efi cácia e a efi ciência destes em relação 
aos riscos suportados, destacando as 
defi ciências encontradas, levando em 
consideração os principais processos 
existentes na empresa e abordando o 
ambiente de controle, a avaliação de 
riscos, as atividades e procedimentos 
de controles, os processos de informa-
ções e a monitoração.
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Com base no art. 8º da Circular 
Susep nº 280-04, para operações de 
seguro, no que se refere aos processos 
de subscrição de riscos e emissão de 
apólices, deverão constar no relatório 
observações sobre: a) confi rmação da 
existência do segurado, pessoa física 
ou jurídica, por meio dos cadastros 
de CPF ou CNPJ; b) conferência dos 
dados da proposta com os da apólices; 
c) análise técnico-fi nanceira, com base 
na proposta, dados estatísticos e ca-
dastros de terceiros; d) atendimentos 
ao limite de retenção por risco isolado 
da seguradora; e) inclusão tempesti-
va das apólices nos registros ofi ciais; 
f ) conciliação dos registros ofi ciais 
(operacionais) com os registros contá-
beis; e g) segregação de funções e es-
tabelecimento de níveis de alçada nas 
diferentes atividades do processo.

A circular Susep nº 327-06, que 
trata do tema lavagem de dinheiro, obri-
ga as seguradoras a desenvolverem es-
tudos sob o risco de serem envolvidas 
em situações da espécie e de implemen-
tarem estrutura de controles internos 
específi cos. A referida estrutura con-
templa o estabelecimento de uma po-
lítica de prevenção, avaliação de riscos, 
contratação de funcionários, desenvol-
vimento de produtos, critérios e proce-
dimentos de identifi cação de clientes, 
registro de produtos expostos a tais ris-
cos, formalização de procedimentos de 
monitoramento, investigação e comu-
nicação de indícios, treinamento espe-
cífi co e execução de auditorias internas 
de avaliação da qualidade dos controles 
e de cumprimento das regras.

Os estudos e toda a documen-
tação relativa à operação, inclusive 

a comprobatória da ocorrência e 
pagamento de sinistros, deverão ser 
mantidos organizados e à disposição 
da Susep, durante o período mínimo 
de cinco anos a partir do término da 
vigência da operação ou do encerra-
mento da transação. Portanto, um 
sistema de controle interno adequa-
damente estudado, criteriosamente 
implementado e com uma infra-es-
trutura avançada, não garante por si 
só que a seguradora se posicionará 
de forma incontestável com relação 
à adesão às normas, nem que ela es-
tará imune à ocorrência de eventos 
indesejáveis.

8.3  Planejamento de 
auditoria de seguros

O auditor deve planejar seu tra-
balho consoante as Normas Brasi-
leiras de Contabilidade e de acordo 
com os prazos e demais compromis-
sos contratualmente assumidos com 
a entidade. Na fase de planejamento, 
devem ser considerados, ainda, todos 
os fatores relevantes na execução dos 
trabalhos e seus principais objetivos, 
tais como: a) conhecimento e análise 
das práticas contábeis, sistema contá-
bil e controles internos adotados pela 
empresa; b) os riscos de auditoria e 
identifi cação das áreas importantes 
da empresa; c) a natureza e extensão 
dos procedimentos de auditoria a se-
rem aplicados; d) o uso dos trabalhos 
de outros auditores independentes 
e auditores internos; e) a natureza e 
conteúdo dos pareceres, relatórios e 
outros informes a serem entregues à 
empresa. O auditor deve documen-
tar seu planejamento geral e preparar 
programas de trabalho por escrito, 
detalhando o que for necessário à 
compreensão dos procedimentos que 
serão aplicados na execução do traba-
lho de auditoria.
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8.4  Conhecimento das 
atividades da entidade 
auditada e dos riscos 
inerentes

O auditor deve buscar informa-
ções sobre as atividades desenvolvidas 
pelo seu cliente, para que possam ser 
avaliadas de maneira adequada ao am-
biente, ao pessoal-chave e aos fatores 
críticos de sucesso da entidade. Cabe-
rá ao auditor observar processo-chave 
com o intuito de garantir uma adequa-
da identifi cação dos riscos inerentes à 
atividade da empresa, que permitirá 
planejar uma forma de auditoria es-
pecífi ca para seu cliente, de maneira 
a atingir seus objetivos a um custo 
compatível. Sob esse aspecto, com re-
lação aos riscos inerentes à seguradora 
auditada, há áreas que devem ser con-
sideradas pelo auditor, como regula-
mentação do setor de seguros, aceita-
ção de riscos, sinistros, fatores sociais, 
estratégia e metas da empresa, ramos 
de negócios e produtos oferecidos, sis-
temas de informação processados por 
computador, entre outras. 

8.5 Gestão de riscos

Pode-se defi nir como sendo a par-
te do controle interno que visa a man-
ter sob administração os eventos ou 
fatos que, se ocorrerem, afetarão nega-
tivamente e de forma signifi cativa a ca-
pacidade que tem a empresa de atingir 
seus objetivos estratégicos. De forma 
geral, os objetivos estratégicos visam à 
maximização de valores, crescimento 
sustentado, melhora dos resultados, 
aumento da qualidade e do valor agre-
gado, satisfação do cliente, efi ciência e 
efi cácia das operações, ótima imagem 
corporativa, veracidade da informa-
ção contábil, cumprimento de regras 
e inovação. Portanto, qualquer fato 
ou ato que, real ou potencialmente, 
coloque-se em sentido contrário aos 
objetivos estratégicos delineados pela 
seguradora deve ser objeto de mapea-
mento e de gestão, visando a mantê-
lo, se não afastado, pelo menos sob 
efetivo controle e domínio. 

8.6  Seleção dos 
procedimentos de 
auditoria

Segundo Attie (2000, p. 176), 
“procedimentos de auditoria tratam 
das investigações técnicas a serem pra-
ticadas pelo auditor para atingir os ob-
jetivos previamente defi nidos”. Basica-
mente, os procedimentos de auditoria 
tratam dos passos a serem seguidos pelo 
auditor, durante o transcurso de seu 
trabalho, que podem ser efetuados da 
seguinte forma: a) a forma preliminar, 
realizada no período que antecede ao 
do encerramento das demonstrações 
contábeis da empresa auditada, época 
na qual o auditor pode realizar seu tra-
balho com vista a preparar o serviço de 
obtenção de informações e de elemen-
tos de prova que irão substanciar sua 
opinião; b) na fase fi nal, quando são rea-

lizados trabalhos após o encerramento 
do exercício social e da elaboração das 
demonstrações contábeis. Uma vez de-
fi nido o universo auditável, o auditor 
deverá obter um entendimento geral 
de cada uma das áreas nele contidas, 
para determinar em que componentes 
de seus sistemas de controle podem 
ocorrer erros que prejudiquem o cum-
primento de seus objetivos. Assim, a 
execução de cada auditoria é geralmen-
te composta pelas seguintes atividades, 
distintas, mas inter-relacionadas entre 
si: a) planejamento: feito antes do iní-
cio do trabalho de campo propriamen-
te dito, defi nindo o enfoque a ser dado 
para a área auditada e determinando os 
procedimentos de auditoria a serem se-
guidos; b) desenho e execução de testes: 
os testes de auditoria incluem entrevis-
tas com pessoas direta e indiretamente 
envolvidas com as atividades analisa-
das, observação de procedimentos no 
campo e inspeção de documentação, 
geralmente por amostragem estatísti-
ca, na extensão julgada necessária para 
cumprir os objetivos de cada auditoria.

A auditoria das 
demonstrações é 

constituída pelo conjunto 
de procedimentos 
técnicos que tem 

por objetivo a emissão 
de parecer sobre sua 

adequação, consoante aos 
Princípios Fundamentais 

de Contabilidade 
e pertinente à 

legislação específi ca. 
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Considerações fi nais

A atividade de seguro, confor-
me visto, é muito antiga. No Brasil, 
desenvolveu-se a partir do século 
XVI. O propósito fundamental do 
seguro é reduzir a incerteza e a preo-
cupação das pessoas, provenientes 
da impossibilidade de prevenir fu-
turos gastos decorrentes de riscos. A 
Contabilidade, como ferramenta de 
auxílio ao processo decisório, tem 
papel fundamental na gestão das 
empresas seguradoras. 

Essa atividade é regulada e segue 
as regras da Susep. Este último órgão 
determina que as empresas segurado-
ras devem ser constituídas na forma de 
sociedade anônima, sujeitando-se às 
normas da Lei n° 6.404-76.

O presente artigo não tem por fi -
nalidade esgotar o assunto, pelo con-
trário, nessa área há a necessidade de 
novas pesquisas, tendo em vista a sua 
importância, a relevância da atividade 
de seguro no mercado e a escassez de 
bibliografi a sobre o tema.

Referências Bibliográfi cas
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1.  As razões para análise 
do tema

A Deliberação CVM nº 488(1) foi 
editada em outubro de 2005, com a 
seguinte ementa:

Aprova o Pronunciamento do 
IBRACON NPC nº 27, sobre De-
monstrações Contábeis – Apresenta-
ção e Divulgações.

As suas disposições deveriam tor-
nar-se de observância obrigatória, pelas 
companhias abertas, para as demons-
trações contábeis anuais, encerradas a 
partir de 31 de dezembro de 2005, 
sendo os saldos iniciais ajustados, 
com vistas a uma comparação ade-
quada. Entretanto, a data em causa 
foi postergada para o dia 1º de janei-
ro de 2006, pela Deliberação CVM 
nº 496(2), de 3 de janeiro de 2006. 
Como se lê na ementa da Delibera-
ção nº 488, ela chancelou pronun-
ciamento do Instituto dos Auditores 
Independentes do Brasil e o motivo 
da aprovação da NPC consta do seu 
parágrafo de apresentação:

... considerando a importância e 
a necessidade de que as práticas con-
tábeis brasileiras sejam convergentes 
com as práticas contábeis interna-
cionais, seja em função do aumento 
da transparência e da segurança nas 
nossas informações contábeis, seja por 
possibilitar, a um custo mais baixo, o 
acesso das empresas nacionais às fontes 
de fi nanciamento externas;

Após a sua divulgação, a 488 pro-
vocou manifestações de diversos pro-
fi ssionais da área contábil. Assim, em 
Porto Alegre, já em dezembro de 2005, 
foi publicado no Jornal do Comércio o 
artigo CVM: Deliberação 488(3). Em 
agosto de 2006, no mesmo periódico(4) 
encontramos pronunciamento do Sr. 
Presidente do Sindiconta sobre a Nova 

estrutura para as demonstrações contábeis, 
em que é colocada à discussão a tese de 
que a 488 contraria a Lei 6404-76 (que 
dispõe sobre as sociedades anônimas), 
no referente à apresentação e divulgação 
das demonstrações contábeis. Ressalta, 
outrossim, que, embora o ponto central 
seja o interesse da Sociedade, os Profi s-
sionais de Contabilidade são direta-
mente atingidos, porquanto obrigados 
ao cumprimento dos ordenamentos da 
488, quando do exercício das suas ati-
vidades em companhias abertas. Ape-
sar da divulgação das ressalvas nos dois 
artigos referidos, em abril do corrente 
ano, foi publicado novo artigo(5) sobre 
a matéria, no mesmo jornal. O escrito, 
bem mais alongado que os anteriores, 
intitulado A CVM e a deliberação 488, 
de autoria do Sr. Presidente da Confe-
deração Nacional dos Contadores, afi r-
ma, entre outras conclusões, que não faz 
sentido o estabelecimento de normas 
para as demonstrações contábeis das 
sociedades de capital aberto, diversas 
daquelas vigorantes para as demais 
sociedades anônimas. A justifi cativa da 
busca de convergência com os padrões 
contábeis internacionais também é 
criticada acerbamente, com base no ar-
gumento que tal deveria ser obrigatoria-
mente realizado com base em lei, sempre 
alcançando o todo do universo das so-
ciedades anônimas. Ademais, há muitos 
outros tópicos que merecem equaciona-
mento na referida publicação.

O tema, tanto em termos gerais 
quanto específi cos, é indubitavelmen-
te de alta relevância, razão pela qual 
iniciamos, ainda em 2006, pesquisas 
sobre o assunto, com vistas à forma-
ção de juízo sobre as diferentes posi-
ções adotadas. Além dos elementos de 
cunho factual, analisamos os aspec-
tos conceituais envolvidos, incluin-
do o quadrante epistemológico, isto 
é, a Contabilidade na condição de 
Conhe cimento, uma vez que, admiti-

da como ciência social, necessariamen-
te tem objeto, objetivos e metodologia 
próprios, o que implicará a existência 
de princípios, de forma a assegurar-se 
a unicidade do todo, até aspectos es-
pecífi cos, técnicas e aplicações.

De outra parte concluímos limi-
narmente que, presente a conceituação 
mencionada no parágrafo anterior, ela 
sempre dever-se-á constituir em pre-
missa maior a ser rigorosamente res-
peitada nas normas contábeis, com a 
participação de diversas entidades na 
preparação de projetos e/ou minutas, 
a serem apreciados pela representação 
do universo profi ssional contábil.

2.  As diretivas essenciais da 
Deliberação CVM nº 488

O presente item tem por escopo a 
evidenciação das linhas que reputamos 
mestras no conteúdo da Deliberação 
em exame, a começar pelo seu objetivo, 
enunciado no item primeiro:

1.  O objetivo desta Norma e Pro-
cedimento de Contabilidade 
– NPC é determinar a base de 
apresentação de demonstrações 
contábeis de uso geral, a fi m de 
assegurar comparação tanto com 
as próprias demonstrações contá-
beis de períodos anteriores quanto 
com as demonstrações contábeis 

Após a sua divulgação, 
a 488 provocou 

manifestações de 
diversos profi ssionais 

da área contábil. 
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de outras entidades. Para atingir 
esse objetivo, esta NPC dispõe 
sobre considerações gerais para a 
apresentação de demonstrações 
contábeis, diretrizes para sua es-
trutura e requisitos mínimos de 
seu conteúdo. O reconhecimen-
to, a mensuração e a divulgação 
de transações e eventos específi cos 
são tratados em outras NPCs.

Considerando a extensão do texto 
nos ateremos aos pontos que entende-
mos relevantes e o faremos de forma 
sintética, e, mais ainda, deixaremos 
algumas análises mais aprofundadas 
para os itens seguintes. O exemplar da 
488 que examinamos, está estruturado 
consoante os títulos seguintes:

•  Demonstrações Contábeis – Apre-
sentação e Divulgações;

• Considerações Gerais;
• Estrutura e conteúdo; e
• Entrada em vigor.

Cumpre ressaltar que o texto 
utilizado na 488 é aquele da NPC 
– Norma e Procedimento de Con-
tabilidade – de número 27, que foi 
aprovada pelo IBRACON em 2001, 
e, conseqüentemente, ao longo do 
seu texto são citadas outras NPCs. 
A amplitude da NPC está claramente 
expressa no seu item segundo:

2.  Esta NPC deve ser utilizada na 
elaboração de todas as demons-
trações contábeis de uso geral 
e apresentadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. Se as demonstrações 
contábeis forem preparadas para 
uma fi nalidade específi ca, esse 
fato deverá ser claramente di-
vulgado em nota explicativa.

É altamente interessante o fato de 
que a disposição em causa é de natu-
reza absolutamente geral, aplicando-se 
não somente às companhias abertas, 
mas também, como consta no item 4, 
a todos os tipos de entidades. Aliás, 
no texto não encontramos nenhuma 
referência específi ca às sociedades de 
capital aberto, aspecto restrito à pági-
na inicial da Deliberação da CVM.

A disposição constante do item 12 
é igualmente digna de registro:

12.  A análise quanto ao efeito de 
omissões ou erros nas decisões 
econômicas de usuários das 
demonstrações contábeis exige 
conhecimento das característi-
cas de cada usuário. Consoante 
a Estrutura Conceitual Básica 
da Contabilidade, emitida pelo 
IBRACON – Instituto de Audi-
tores Independentes do Brasil, 
presume-se que o usuário tenha 
um razoável conhecimento con-
tábil e seja diligente na leitura e 
análise da informação.

Deve-se sublinhar que a referida 
Estrutura Conceitual foi referendada 
pela Deliberação CVM nº 29(6), em 
1986, e confi gura visão teórico-dou-
trinária específi ca e, principalmente, 
diversa daquela adotada nas Resolu-
ções emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC).

No setor das Considerações Gerais, 
a linha-mestra da exposição concer-
ne à apresentação das demonstrações 
contábeis e à observância das práticas 
contábeis adotadas no Brasil. Nova-
mente o centro das atenções encontra-
 -se na Estrutura Conceitual Básica da 
Contabilidade já referida. As NPCs do 
IBRACON são colocadas na posição 
de ordenamentos de observação obri-
gatória. Tal aspecto será examinado 
mais adiante, a partir do pressuposto 
de que qualquer norma deve consti-
tuir expressão de direito positivo e, 
evidentemente, não pode ser emitida 
por entidade privada.

A área de Estrutura e Conteúdo 
contém inúmeros pontos passíveis de 
comentário e chama especialmente a 
atenção aquele que afi rma a necessida-
de da classifi cação do ativo em circu-
lante e não-circulante, diversamente 
da classifi cação constante da própria lei 
das sociedades anônimas e que predo-
mina na literatura contábil. Igualmente 
a exposição ressente-se da ausência de 
conceituações sufi cientes, especifi ca-
mente no quadrante dos diferimentos, 
que podem ocorrer em diversos agru-
pamentos de contas do ativo. O posi-
cionamento do passivo a descoberto 
também não é explicitado e, como já 
analisamos noutros artigos, trata-se de 
questão merecedora de normatização 
clara, facilitadora do entendimento da 
situação patrimonial da entidade. No 
relacionado às informações a serem di-
vulgadas nas demonstrações contábeis, 
incluídas as notas explicativas, o con-
teúdo é, de forma geral, clássico, em-

Presentes as premissas 
referidas nada impede 

– sendo mesmo 
recomendável – que se 
busque convergência 
com os lineamentos 
estabelecidos com 

órgãos internacionais, 
erroneamente 

denominados de 
Normas Internacionais 
de Contabilidade, pois 
a existência de normas 
pressupõe jurisdição, 
o que não é o caso!



Revista do CRCRS  79

bora consigne algumas posições curio-
sas, como, por exemplo, na área dos 
estoques, o uso da locução matérias-
-primas, quando seria mais adequado, 
em nosso entendimento, falar-se em 
materiais, incluindo tanto os de natu-
reza direta quanto indireta. Ademais, 
não há nenhuma menção a serviços em 
andamento ou mesmo prontos. Na de-
monstração do resultado, curiosamente 
não consta referência às despesas admi-
nistrativas, aos custos indiretos com 
vendas e ao resultado operacional, 
uma das dimensões de maior interesse 
na análise econômico-fi nanceira.

3.  As “Normas e 
Procedimentos de 
Contabilidade”

O Instituto dos Auditores Inde-
pendentes do Brasil – IBRACON 
– vem emitindo pronunciamentos de-
nominados “Normas e Procedimentos 
de Contabilidade (NPCs)” desde o ano 
de 1979, segundo nos foi dado verifi car 
na listagem atualizada até outubro de 
2006, que inclui os pronunciamentos 
já revogados. Notadamente nos últimos 
anos, muitas NPCs foram transforma-
das em Deliberações da Comissão de 
Valores Mobiliários, como, exemplifi -
cativamente, as que receberam da CVM 
os números 26, 28, 29, 183, 276, 371, 
488, 489, 496 e 506.

As NPCs contêm, como não po-
deria deixar de ser, procedimentos ali-
cerçados em determinados conceitos 
em matéria contábil, consoante visões 
teórico-doutrinárias específi cas. Tal 
esforço merece, a nosso ver, todos os en-
cômios, embora quaisquer posições ou 
opções do tipo referido possam e devam 
merecer análises críticas, como sempre 
ocorre no terreno conceitual. Aliás, o 
próprio conceito de Universidade está, 
no mundo ocidental, desde a sua criação 
na Idade Média, indissoluvelmente liga-

do a tal atitude fi losófi co-metodológica. 
Em palavras singelas, no estabelecimen-
to de diretivas norteadoras de quaisquer 
atividades mediante atos normativos, é 
altamente desejável o prévio cotejo de 
entendimentos diversifi cados e con-
traditórios, pela entidade que disponha 
da autoridade legal para tanto.

No contexto em comentário é 
interessante a menção do Pronun-
ciamento do IBRACON, de 1985 e 
divulgado em janeiro de 1986, deno-
minado “Estrutura Conceitual Básica 
da Contabilidade”, em que consta a 
seguinte informação inicial:

A Diretoria Nacional do IBRACON 
– Instituto Brasileiro de Contadores, nos 
termos de sua reunião de 22 de novem-
bro de 1985, aprovou, após análises e 
discussões conjuntas do seu conteúdo, o 
trabalho anexo intitulado “Estrutura 
Conceitual Básica de Contabilidade”, 
que passa, assim, a integrar o conjunto 
de seus pronunciamentos técnicos.

O referido trabalho foi originalmen-
te elaborado pelo IPECAFI – Instituto 
Brasileiro de Pesquisas Contábeis, Atua-
riais e Financeiras, entidade da qual 
nosso Instituto é associado.

O trabalho em causa foi aprovado 
e referendado pela Comissão de Valo-
res Mobiliários – CVM, em 05 de fe-
vereiro de 1986, passando a constituir 
a Deliberação CVM nº 29. O nosso 
objetivo no presente artigo não é o 
de fazer uma análise do seu conteú-
do. Ainda assim, convém sublinhar 
que o texto da apresentação afi rma 
expressamente que o seu objetivo 
central é a integração no conjun-
to dos pronunciamentos técnicos, 
o que, em termos lógicos, consti-
tui diretiva extremamente positiva. 
Entretanto, ela confi gura, como já 
aventado antes, uma posição, den-
tre muitas outras possíveis no campo 
do Conhecimento. E, nesse sentido, 
o grande problema encontra-se já 
no primeiro parágrafo do escrito, no 
qual consta:

A Contabilidade é, objetivamente, 
um sistema de informação e avaliação 
destinado a prover seus usuários com 
demonstrações e análises de natureza 
econômica, fi nanceira, física e de produ-
tividade, com relação a entidade objeto 
de contabilização.

Ou seja, a Contabilidade é afi r-
mada não como ciência social e 
aplicada, mas como um sistema, 
o que contraria visceralmente o en-
tendimento da maioria dos autores 
brasileiros e, naturalmente, as Re-
soluções do Conselho Federal de 
Contabilidade, especialmente as 
de números 750-93(07) e 774-94(08). 
Curiosamente, no item 3, reconhece 
a existência de Princípios Fundamen-
tais de Contabilidade, mas afi rman-
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do que princípios são sinônimo de 
conceitos, assertiva que, a nosso ver, 
não é correta. Mais adiante, os Prin-
cípios (Conceitos) são classifi cados 
em três categorias básicas:

•  postulados ambientais de conta-
bilidade;

•  princípios contábeis propriamen-
te ditos; e

•   restrições aos princípios contábeis 
fundamentais – Convenções.

Nas NPCs posteriores encontra-
mos diversas vezes a locução Princípios 
de Contabilidade Geralmente Aceitos, a 
qual como se observa, traz implícita 
a negação da Contabilidade como 
ciência. Logo adiante a Sociologia, o 
Direito e a Economia são afi rmados 
como ciências, ou seja, é nitidamente 
assumida a posição comtista e não a 
hegeliana no quadrante epistemológi-
co, o que torna ainda mais ininteligí-
vel a exclusão da Contabilidade.

Um segundo elemento de capital 
importância na normatização de qual-
quer natureza – incluída, logicamente, 
a de natureza contábil – concerne ao 
poder legal da entidade para a emis-
são de normas, pois estas constituem, 
por defi nição, expressões de direito 
positivo, de observância obrigatória 
por todos que a eles estão sujeitos, no 
caso em análise especialmente quando 
do exercício profi ssional. Nesse sentido, 
mesmo a partir do reconhecimento dos 
méritos do IBRACON na realização de 
estudos e sua divulgação, cumpre res-
saltar que ele, na condição de entidade 
privada, não apresenta as condições para 
a emissão de normas. Na mesma linha 
de raciocínio, não dispõe de poder fi s-
calizatório para a verifi cação e controle 
da observância do que consta das NPCs, 
aliás, incorretamente denominadas de 
normas. Nos casos em que as NPCs fo-
ram transformadas em Deliberações da 

CVM, como ocorreu com a NPC 27, 
que resultou na Deliberação CVM nº 
488, houve a chancela de órgão com po-
der legal para tanto. Mas, ainda assim, 
restou irresolvida a questão da genera-
lidade, porquanto a obrigatoriedade da 
observância da Deliberação permane-
ceu restrita, como não poderia deixar 
de ser, às companhias abertas, excluí-
das, portanto, as demais entidades.

4.  A questão dos atributos 
de generalidade e 
unicidade

As questões conceituais referidas 
no item anterior conduzem à conclu-
são de que quaisquer normas – sempre 
presente a semântica da palavra norma 
– concernentes à fundamentação da 
Contabilidade, aos conceitos a ela 
relacionados e as suas técnicas gerais 
devem, por defi nição, revestir-se de 
universalidade, isto é, serem únicas 
e genéricas, válidas para quaisquer 
entidades. Outrossim, deverão cons-

tituir-se em diretivas necessariamente 
presentes nas normas referentes a as-
pectos específi cos de determinados ti-
pos de entidades, mantendo-se, pois, 
a unicidade do sistema de normas. 
Presentes as premissas referidas nada 
impede – sendo mesmo recomendável 
– que se busque convergência com 
os lineamentos estabelecidos com 
órgãos internacionais, erroneamente 
denominados de Normas Internacio-
nais de Contabilidade, pois a existência 
de normas pressupõe jurisdição, o que 
não é o caso! Quando muito, poder-
-se-ia falar em Padrões Internacionais de 
Contabilidade. Mas, cumpre também 
reconhecer que, diversas vezes é difí-
cil e mesmo inviável a observância de 
tal diretiva. Assim, por exemplo, en-
contramos em inúmeras publicações e 
sites textos em que são mencionadas a 
Contabilidade e a Auditoria em igual-
dade de condições, ou, até mesmo as 
profi ssões de contador e de audi-
tor, quando a auditoria constitui uma 
simples modalidade de exercício da 
Contabilidade, mesmo que demande 
conhecimentos especializados, o que 
igualmente é o caso da peritagem, dos 
custos, da orçamentação, etc. O que 
não pode ser esquecido, sob nenhuma 
hipótese, é que em nosso país – veja-
-se o Decreto-Lei nº 9295-46 – a pro-
fi ssão contábil é uma só, dividida em 
duas categorias, a de Contador e a de 
Técnico em Contabilidade, com prer-
rogativas diferenciadas, devidamente 
detalhadas na Resolução CFC nº 560-
83(9). Aliás, é conveniente recordar 
que a distinção entre a contabilidade 
e a auditoria é típica da tradição an-
glo-saxônica e tem, logicamente, entre 
outras conseqüências, a impossibilida-
de de considerar-se a Contabilidade 
como ciência.

A classifi cação da Contabilidade 
como Conhecimento já foi comenta-
da no item 3, onde assinalamos que 
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a 488 nega a condição de ciência da 
Contabilidade, contrariamente ao que 
consta das Resoluções 750-93 e 774-94 
do CFC. Estas a afi rmam como ciên-
cia social, detalhando seu objeto, seus 
objetivos – conseqüentemente o tipo 
de informações que gera – e os seus 
usuários. A fundamentação epistemo-
lógica está presente em todo o texto 
e, via de conseqüência, há o detalha-
mento dos Princípios Fundamentais 
de Contabilidade, em visão diversa 
daquela da 488, em que a Conta-
bilidade é considerada um simples 
sistema. Outro fato de importância 
determinante para tomada de posi-
ção é o de que as Normas Brasileiras 
de Contabilidade – NBCs – emitidas 
pelo CFC observam rigorosamente as 
disposições constantes nas Resoluções 
citadas, do que resulta a unicidade do 
conjunto. Ademais cumpre ressaltar 
que o Sistema CFC/CRCs representa 
a totalidade do universo profi ssional 
e tem entre suas funções precípuas a 
fi scalização do exercício das atividades 
contábeis, julgamento de infratores e 
imposição de penas, o que confi gura 
mais um fator de grande expressivi-
dade na concretização da unicidade 
referida. Finalmente cabe lembrar que 
o quadro planteado não está em con-
tradição com leis que contenham dis-
posições sobre aspectos aplicados da 
Contabilidade, como, por exemplo, a 
Lei nº 6.404, porquanto, no caso, o 
caminho natural está na inclusão dos 
dispositivos em causa, nas próprias 
NBCs. A mesma observação é válida 
para aspectos específi cos em deter-
minados tipos de entidades, como, 
exemplifi cativamente, as companhias 
abertas, empresas seguradoras, etc. O 
que importa realmente, a nosso ver, 
é, como já afi rmamos, a manutenção 
da unicidade e da generalidade em to-
das as diretivas e posições aplicáveis a 
quaisquer entidades.

5.  Os elementos essenciais 
na ação em andamento

A Deliberação CVM nº 488 é, 
conforme já informado, de 3 de outu-
bro de 2005 e, um mês e meio depois, 
no dia 17 de novembro, o Sindicato 
dos Contadores do Rio Grande do 
Sul – Sindiconta-RS – ingressou na 
Vara Federal do Rio de Janeiro com 
Ação Ordinária com Pedido de Tutela 
Antecipada(11), contra a Comissão de 
Valores Mobiliários pela edição da 
Deliberação nº 488. O fato é relevante 
uma vez que da inicial constam diver-
sos argumentos de interesse para o de-
senvolvimento deste artigo e das suas 
conclusões, cabendo ressaltar que, até 
a presente data, não ocorreu o julga-
mento do processo.

O argumento central do feito, na 
área técnico-conceitual, está nas con-
tradições entre as disposições constan-
tes da 488 e aquelas estabelecidas na 
Lei 6.404-76, relativas às sociedades 
anônimas(16), e que uma resolução ad-

ministrativa jamais poderia modifi car 
disposições estabelecidas em lei. As 
divergências analisadas são muitas e 
as mais signifi cativas também estão ci-
tadas no artigo de Dagostim(5), como, 
por exemplo, a divisão dos ativos em 
circulantes e não-circulantes, aspec-
to já assinalado no fi nal do item 2, o 
que realmente contradita o que se en-
contra na Lei 6.404 e, ademais, não 
encontra, a nosso ver, sustentação do 
ponto de vista técnico, uma vez que 
a classifi cação dos elementos patrimo-
niais no balanço visa, por defi nição, a 
facilitar o entendimento das origens e 
aplicações de recursos, com vistas à for-
mação de juízos sobre a situação eco-
nômico-fi nanceira da entidade e sua 
provável evolução. Também a ausência 
de qualquer menção ao Ativo Perma-
nente na 488 e a formação de grupo 
próprio para os intangíveis constituem 
exemplos de interesse. A estrutura da 
Demonstração de Resultado é igual-
mente um ótimo exemplo – aliás, por 
nós já referida anteriormente – uma 
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vez que não apresenta sequer a obri-
gatoriedade da evidenciação do resul-
tado operacional, indubitavelmente 
um elemento essencial na análise de 
formação do resultado, desde a época 
em que a análise de balanços passou a 
integrar o rol das atividades contábeis 
de caráter corrente.

Enfi m, a ação, de cuja existên-
cia somente tomamos conhecimento 
pelos artigos publicados no Jornal do 
Comércio, apresenta como argumento 
questões que, efetivamente, merecem 
respostas que possivelmente implica-
rão câmbios na Resolução em análise.

6. Considerações fi nais

As considerações desenvolvidas 
evidenciam, a nosso ver claramente, a 
imperiosidade dos atributos de gene-
ralidade e da unicidade nas disposições 
relativas à Contabilidade, base para as 
normas diretamente relacionadas ao 
exercício profi ssional. Mais ainda, tal 
posição não elide a existência de orde-
namentos limitados a determinados 
tipos de entidades, desde que eles, ob-
viamente, respeitem àqueles de natu-
reza genérica, de forma a manter-se a 
coerência do todo.

Caso efetivamente venha a con-
cretizar-se a edição de nova lei regula-
tória da Profi ssão Contábil, ela certa-
mente incluirá relação mais detalhada 
das prerrogativas profi ssionais e, para 
a consecução dos objetivos mencio-
nados no parágrafo anterior e deta-
lhadamente comentados ao longo do 
presente escrito, é conditio sine qua 
non que ela contenha a conceituação 
da Contabilidade como ciência so-
cial, com objeto, objetivos e metodo-
logia próprios e, conseqüentemente, 
os decorrentes princípios. Com vistas 
à concretização da unicidade, é alta-
mente desejável que a emissão de nor-
mas contábeis seja de responsabilida-

de do Sistema CFC/CRCs, dado que 
ele representa a totalidade da Classe 
Contábil brasileira e tem por tarefa 
primeira a fi scalização do exercício 
profi ssional, com vistas à garantia dos 
interesses da sociedade brasileira!

O entendimento referido não im-
pedirá, em circunstância alguma, que 
o preparo de propostas ou minutas de 
resoluções relativas a normas contábeis 

seja efetuado por comitês ou grupos de 
trabalhos que participam diversas enti-
dades, assim como já vem ocorrendo 
com o Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis. O exame fi nal e edição da 
norma deverão caber ao CFC, o que 
garantirá precisamente aquilo que é o 
elemento central deste trabalho, a ge-
neralidade e a unicidade do sistema 
de ordenamentos técnicos!
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