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e Zilio Sartori

O cenário mundial presencia a ocorrência de transformações pro-
fundas na área contábil, tanto em termos de aplicação quanto de estudos 
para sua evolução enquanto Ciência. Constam na ordem do dia pautas 
que discutem normas nacionais e padrões internacionais de Contabili-
dade que tratam do registro, mensuração e evidenciação de fatos admi-
nistrativos e contábeis. Com intensidade semelhante vêm aumentando 
discussões sobre a forma que a Contabilidade pode contribuir com in-
formações para melhorar o processo decisório nas organizações. Essas 
mudanças exigem alterar o modo de atuação de instituições e pessoas 
relacionadas ou responsáveis por esses movimentos.

As instituições de ensino superior, que antes direcionavam o ensino 
à formação de profi ssionais com ênfase no atendimento de obrigações 
fi scais, rapidamente tiveram que ampliar o foco para os diversos tipos 
de usuários da informação contábil. Paralelamente à proliferação dessas 
instituições, principalmente nas últimas décadas, todas tiveram que mo-
dernizar laboratórios para permitir a aplicação de sistemas de informa-
ções desenvolvidos e empregados em empresas. Porém, mais urgente 
que isso foi a necessidade de redirecionar o conteúdo das disciplinas, 
exigindo, por conseqüência, docentes mais bem preparados para aten-
der essas demandas.

Por outro lado, profi ssionais da Contabilidade e alunos dos cursos 
de Ciências Contábeis tiveram de acompanhar o ritmo frenético de 
mudanças do ambiente empresarial. Os que já atuavam no mercado 
tiveram que se atualizar rapidamente para trabalhar com novos con-
ceitos, normas e tecnologias que se apresentam em constante evolu-
ção. Os discentes tiveram de ampliar seus propósitos com a profi ssão 
escolhida. Adicionalmente, organismos reguladores do ensino e da 
profi ssão contribuíram para haver diferentes formas de avaliação da 
qualidade de ensino e seu impacto na vida profi ssional.

Os resultados das avaliações mostraram a frágil formação no ensino 
superior para o desempenho profi ssional desejado, o que não é só pri-
vilégio dos cursos de Ciências Contábeis, mas dos cursos de graduação 
em geral. Para mudar esse cenário, órgãos de classe passaram a incenti-
var a educação continuada, concedendo subsídios sob forma de bolsas 
ou descontos nas mensalidades, até mesmo em alguns casos oferecendo 
cursos com mensalidades subsidiadas. Em algumas habilitações, como 
de auditor, passou a ser exigido um número mínimo de horas de atua-
lização, visando ao melhor desempenho profi ssional e ao cumprimento 
do que o cargo lhe confere.

Profi ssionais também foram acuados devido ao maior nível de 
exigência das empresas. Para se manterem competitivas e assegurar 
sua continuidade no mercado, muitas empresas já perceberam que é 
imprescindível ter informação contábil de qualidade, de forma tem-
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pestiva e inteligível, a fi m de que os gestores possam 
tomar decisões mais acertadas. O fornecimento de in-
formações dessa natureza exige conhecimento da téc-
nica contábil, mas também sobre a gestão das empre-
sas. Portanto, não é sufi ciente conhecer normas para 
produzir informação contábil útil aos seus usuários, é 
preciso entender o contexto em que ela será utilizada.

Diante desse paradoxo, só resta ao profi ssional da 
área contábil, aos alunos dos cursos de Ciências Con-
tábeis, às instituições que promovem o ensino superior 
e às entidades de classe trabalhar para que a Contabili-
dade cumpra o seu papel de zelar pelo patrimônio das 
organizações, produzindo informações que contribuam 
para esse fi m. Estar consciente desse cenário de mudan-
ças é importante, mas não o sufi ciente para que a Con-
tabilidade ocupe o espaço que lhe fora destinado. Esse 
desafi o precisa ser enfrentado por meio de um proces-
so dinâmico, que conjuga melhorias na aplicação dos 
preceitos contábeis e a própria evolução do arcabouço 
conceitual da Contabilidade.

Avanços nas ciências historicamente têm sido alcan-
çados com investimentos em pesquisa, tanto de recursos 
fi nanceiros quanto de pessoas que se dedicam a investi-
gar e buscar soluções para problemas percebidos. Não 
se concebe situação diferente à Contabilidade, embora 
a técnica contábil tenha, ao longo dos anos, absorvido 
maior número de pessoas na área. Mesmo consultando 
bibliografi as sobre a história contábil, podemos citar uma 
ou algumas dezenas de pesquisadores de renome na área, 
profi ssionais da área contábil com dedicação primordial à 
pesquisa ainda é algo recente na Contabilidade.

A pesquisa em Contabilidade é um desafi o que preci-
sa ser visto como um – se não o único – meio de se buscar 
avanços na Ciência Contábil e alcançar a posição desejada 
em sua práxis. Isso já está sendo percebido por algumas 
instituições de ensino e alguns profi ssionais que estão tri-
lhando esse caminho. Os cursos de mestrado em Ciências 
Contábeis no Brasil vêm crescendo nos últimos anos de for-
ma vertiginosa. Na última avaliação trienal (2001 a 2003) 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), Fundação do Ministério da Educação, 
havia somente dez cursos de mestrado em Contabilidade. 
No triênio de 2004 a 2006, esse número se elevou signifi -

cativamente, totalizando dezessete cursos.
No entanto, o número de doutores e de mestres 

em Ciências Contábeis ainda está bastante aquém da 
demanda do mercado. Para os aproximadamente um 
mil cursos de graduação em Ciências Contábeis em fun-
cionamento no País, há em torno de cento e sessenta 
doutores e mil e seiscentos mestres em Contabilidade. 
Destaca-se também a grande concentração de mestres 
e doutores estabelecidos em São Paulo, sendo que, na 
maioria dos Estados, há somente um ou alguns profi s-
sionais que buscaram essa titulação. Isso não signifi ca 
que esses profi ssionais só possam atuar como docentes, 
ao contrário, vários deles buscam o mestrado e o dou-
torado como um meio de se preparar melhor para o 
mercado de trabalho, além de aumentar suas opções de 
atuação em um mercado cada vez mais concorrido.

A alusão aos cursos de mestrado e doutorado em Ci-
ências Contábeis deve-se ao fato de a pesquisa ocorrer 
geralmente nesse âmbito. Os programas de pós-gradua-
ção que oferecem cursos de mestrado e doutorado se es-
truturam sob linhas e grupos de pesquisa, além de serem 
fortemente avaliados com base na sua produção científi ca. 
Para viabilizar a continuidade do curso é necessário que 
docentes e discentes desenvolvam pesquisas e publiquem 
os resultados em periódicos científi cos. Essa conduta leva a 
um ciclo vicioso, que fomenta a pesquisa, mantém os pe-
riódicos científi cos e o próprio curso, mas promove acima 
de tudo o desenvolvimento da Ciência Contábil.

Esse processo pode ser facilitado se o aluno da gradu-
ação tiver ambiente propício para a iniciação científi ca, 
seja por meio de trabalhos de conclusão de cursos ou de 
monografi as. Também pode ser melhorado se profi ssio-
nais da área despertarem sobre a importância da pesqui-
sa na área, fazendo com que evoluam para além do saber 
fazer, buscando o por que de fazer assim e formas alter-
nativas viáveis para realizar as atividades. Em países mais 
desenvolvidos a Contabilidade tem evoluído por meio de 
um esforço conjunto de pesquisa, desenvolvido na aca-
demia, pelos profi ssionais e pelos órgãos de classe; logo, 
pode ser um exemplo a ser adaptado em nosso País.

Contadora Dra. Ilse Maria Beuren
Membro do Conselho Editorial
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Resumo

Relata estudo de caso em que foram aplica -
dos os conceitos “margem de contribuição” e 
“valor presente” na avaliação da rentabilidade 
de segmentos de mercado de empresa indus-
trial. Inicialmente, foi efetuada uma revisão da 
literatura acerca dos conceitos utilizados. Em 
seguida, são descritos os principais aspectos 
relacionados com o contexto da pesquisa, 
com as etapas seguidas e com as informações 
gerenciais obtidas. Por último, comentam-se as 
limitações associadas à metodologia emprega-
da e são elencadas as conclusões da pesquisa.

Palavras-chave

Segmentos de mercado. Avaliação. Margem 
de contribuição. Valor presente.

Abstract

It tells case study where contribution mar-
gin and present value in the evaluation of 
the yield of segments of market of industrial 
company had been applied the concepts. 
Initially a revision of literature concerning the 
used concepts was effected. After that, the 
main aspects related with the context of the 
research, the followed stages and the gotten 
managemental information are described. Fi-
nally, the limitations are commented associates 
to the employed methodology and are descri-
bed the conclusions of the research.

Keywords

Segments of market. Evaluation. Contribu-
tion margin. Present value.

R. CRCRS, Porto Alegre, n. 130, p. 6-25, set. 2007.

Dr. Rodney Wernke 
Contador. Doutor em Engenharia de Produção 
pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Professor universitário na UNISUL – Tubarão-SC.
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1. Introdução

Os procedimentos de controlar e 
avaliar o desempenho das operações 
empresariais há muito têm sido consi-
derados como imprescindíveis à manu-
tenção da competitividade das organi-
zações. Principalmente em ambientes 
mercadológicos, em que a competição 
vem-se acirrando e forçando a redução 
das margens de lucro, se os adminis-
tradores não fundamentarem suas de-
cisões em controles internos adequa-
dos, tornar-se-á cada vez mais difícil 
que as companhias suportem as ações 
da concorrência. 

Para fazer frente a tais difi culda-
des, cabe que os gestores façam uso 
de relatórios de avaliação de desem-
penho das diversas áreas da empresa. 
Especialmente na área de vendas, cuja 
relevância para a continuidade das 
operações é inquestionável, é interes-
sante que seja averiguado o compor-
tamento, em termos de rentabilidade, 
dos diversos segmentos nos quais a 
entidade compete.

Além disso, nas empresas que tra-
balham com uma gama diversifi cada 
de produtos em seu mix de comercia-
lização, a importância de contar com 
informes gerenciais sobre o desempe-
nho comercial dos segmentos se acen-
tua. Ou seja, assume relevância a ob-
tenção de respostas a questionamentos 
acerca da rentabilidade de produtos, 
linhas, territórios de venda, vendedo-
res, etc., visando a direcionar decisões 
de cunho operacional, tático ou estra-
tégico, conforme as necessidades de 
cada companhia.

Nessa direção, este artigo dis-
corre acerca da avaliação de desem-
penho de segmentos de mercado de 
uma empresa industrial, em termos 
da rentabilidade por estes propicia-
da. Para tanto, determinou-se como 
objetivo principal proporcionar à en-

tidade pesquisada relatórios baseados 
na margem de contribuição que apu-
rassem o resultado operacional dos 
principais segmentos de mercado que 
esta trabalhava. Ainda, visando a apri-
morar os relatórios confeccionados, 
buscou-se evidenciar o efeito do “va-
lor do dinheiro no tempo” (trazendo a 
valor presente os fatores considerados) 
e mensurar as possíveis alterações nos 
resultados alcançados.

Para essa fi nalidade, inicialmente 
foi efetuada uma revisão da bibliogra-
fi a, abordando os principais conceitos 
imprescindíveis ao entendimento do 
estudo ora relatado. Posteriormente, 
são descritos o contexto encontra-
do na empresa pesquisada, as etapas 
seguidas para implementação e as 
informações gerenciais obtidas. Por 
último, comenta-se a respeito de al-
gumas limitações relacionadas à me-
todologia empregada e são apresenta-
das as conclusões inerentes.

No que tange aos aspectos meto-
dológicos desta pesquisa, em relação 
à tipologia, quanto aos seus objetivos 
pode ser classifi cada como explicati-
va, pois essa modalidade visa, segun-
do Gil (apud Raupp e Beuren, 2003, 
p. 82), a “identifi car os fatores que 
determinam ou contribuem para a 
ocorrência dos fenômenos”. Pelo as-
pecto dos procedimentos adotados, 
a pesquisa caracteriza-se como um 
estudo de caso, pois concentra-se em 
uma única empresa e suas conclusões 
limitam-se ao contexto do objeto de 
estudo. No âmbito da forma de abor-
dagem do problema, a pesquisa pode 
ser classifi cada como “qualitativa”, 
que é como Richardson (1999, p. 80) 
denomina os estudos que “podem 
descrever a complexidade de determi-
nado problema, analisar a interação 
de certas variáveis, compreender e 
classifi car processos dinâmicos vivi-
dos por grupos sociais”.

2. Conceitos empregados

Para a compreensão adequada des-
te artigo é imprescindível o conheci-
mento dos conceitos utilizados. Em 
virtude disso, as próximas seções co-
mentam a respeito da margem de con-
tribuição (defi nições, vantagens e limi-
tações), do seu uso como instrumento 
para avaliação da rentabilidade de seg-
mentos de mercado e dos conceitos da 
matemática fi nanceira utilizados para 
avaliar o desempenho considerando o 
“valor do dinheiro no tempo”.

2.1 Margem de contribuição

Martins (2003, p. 179) considera 
que a margem de contribuição uni-
tária (em R$) “é a diferença entre o 
preço de venda e o custo variável de 
cada produto; é o valor que cada uni-
dade 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”.

Bernardi (1996, p. 159) conceitua 
a margem de contribuição unitária (em 
R$) de um produto, mercadoria ou 
serviço como sendo a diferença entre 
o valor das vendas, os custos variáveis 
e as despesas variáveis de venda. Com 
isso, pode-se avaliar o quanto cada 
venda contribui para pagar os custos e 
despesas fi xas e ainda gerar lucro.

Atkinson et al. (2000, p. 193) men-
cionam que a margem de contribuição 
unitária (em R$) é a diferença entre o 
preço unitário e o custo variável unitá-
rio do produto. Em relação ao índice da 
margem de contribuição, aduzem que 
é “a margem de contribuição expressa 
como porcentagem das vendas”.

O conceito de margem de contri-
buição que consta da obra do CRCSP 
(2000, p. 239) menciona que esta re-
presenta “o valor com que cada unidade 
de um produto fabricado e comerciali-
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zado contribui para cobrir os custos de 
operação (fi xos) da empresa. Obtém-se, 
portanto, a margem de contribuição 
pela dedução dos custos diretos (ou va-
riáveis) do valor de venda”. 

Na mesma direção, Bertó e Beulke 
(2005, p. 218) citam que margem de 
contribuição unitária também é cha-
mada de “margem de contribuição de 
cobertura unitária ($)”, pois cada “pro-
duto tem, como obrigação mínima, 
de cobrir com o seu preço de venda, 
somente os custos que gera”. Todo o 
restante consiste na ajuda desse produ-
to para cobrir os custos fi xos gerais de 
toda a empresa e auxiliar na obtenção 
do resultado. Referidos autores (op. cit., 
p. 227) apresentam, ainda, modelo de 
relatório gerencial em que a “margem 
de contribuição de cobertura unitária 
($)” de cada produto é multiplicada 
pela quantidade vendida no período, 
propiciando a “contribuição total ($)”. 
Esse valor da margem de contribuição 
total, englobando todos os produtos 
comercializados no mês, deve ser o sufi -
ciente para a cobertura dos custos fi xos 
do período. Assim, se a margem de con-
tribuição total igualar aos custos fi xos, a 
empresa atingiu o ponto de equilíbrio 
(resultado nulo) e se superar o valor de 
custos fi xos, a empresa obtém lucro. 
Por outro lado, se o valor da margem 
de contribuição total fi car aquém do 
valor de custos fi xos, a empresa estará 
operando com prejuízo.

Horngren et al. (1999, p. 61) re-
gistram que a “diferença entre as recei-
tas totais e os custos variáveis totais é 
chamada de margem de contribuição”, 
que resume aquilo que as operações 
proporcionam de ganho para a empre-
sa por unidade comercializada.

Warren et al. (2001, p. 96) ano-
tam que a margem de contribuição 
corresponde ao excesso da receita 
de vendas sobre os custos variáveis, 
sendo especialmente útil no planeja-

mento empresarial por fornecer in-
formações sobre o potencial de lucro 
da empresa.

Bornia (2002, p. 71) refere-se à 
mar gem de contribuição como o “mon-
tante das vendas diminuído dos custos 
variáveis”. A margem de contribuição 
unitária, por conseqüência, é o preço 
de venda menos os custos variáveis 
unitários do produto, estando ligada 
à lucratividade e à rentabilidade dos 
itens vendidos. Lunkes (2004, p. 121) 
entende que “margem de contribuição 
é a quantia de receita que permanece 
depois de deduzir os custos e despesas 
variáveis”, ou seja, o lucro variável por 
unidade comercializada.

Como visto, há poucas discre-
pâncias entre as defi nições encon-
tradas na literatura, sendo que todas 
convergem para o sentido de que a 
margem de contribuição representa o 
quanto cada unidade contribui para 
suportar os gastos fi xos do período e 
gerar o lucro da empresa.

2.1.1  Benefícios e limitações 
associadas à margem 
de contribuição

O estudo da margem de contri-
buição, na opinião de Padoveze (1994, 
p. 255), é elemento fundamental para 
subsidiar decisões de curto prazo, 
pois possibilita inúmeras análises ob-
jetivando a redução dos custos, bem 
como políticas de incremento das 
quantidades a comercializar e redução 
dos preços unitários de venda dos pro-
dutos ou mercadorias.

Santos (1990, p. 41) aduz que, 
dentre as vantagens do conhecimento 
das margens de contribuições (em R$ e 
em percentual) das divisões (ou setores 
e departamentos comerciais), linhas de 
produção (ou linhas de comercializa-
ção) e de produtos (ou de mercadorias), 
podem ser elencadas as seguintes:

a)  ajudam a administração a deci-
dir que produtos devem merecer 
maior esforço de venda, serem 
colocados 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. As decisões deste tipo 
são realmente determinadas por 
uma comparação dos custos adi-
cionais visando ao aumento na 
receita de venda. Normalmente, 
quanto maior for o índice de mar-
gem de contribuição, melhor é a 
oportunidade de promover ven-
das; quanto mais baixo o índice, 
maior será o aumento do volume 
de vendas necessário para recupe-
rar os compromissos de promover 
vendas adicionais; e

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.

Além disso, Guerreiro (2002, p. 27) 
assegura que existe um consenso en-
tre diversos autores da área de custos 
e contabilidade gerencial de que 
“todo processo de análise e decisão 
enfocando rentabilidade analítica dos 
produtos deve estar fundamentado 
a partir de informações baseadas no 
método de custeio variável, com a 
utilização do conceito de margem de 
contribuição”.



10  Revista do CRCRS

Por outro lado, em que pese os 
benefícios proporcionados pela mar-
gem de contribuição, é interesse que 
os administradores estejam cientes das 
limitações que lhe são atribuídas. Nesse 
sentido, para Padoveze (1994, p. 236) 
o conceito de margem de contribuição, 
utilizado no custeio direto, subestima 
os custos fi xos, que são ligados à capaci-
dade de produção e de planejamento de 
longo prazo, podendo trazer problemas 
de continuidade para a empresa. Além 
disso, a exclusão dos “custos fi xos indi-
retos para valoração dos estoques causa 
sua subavaliação, fere os princípios con-
tábeis e altera o resultado do período”. 

Atendo-se ao aspecto contábil, 
Passarelli e Bomfi m (2004, p. 40) as-
severam que uma das limitações ine-
rentes é a de que “somente pode ser 
utilizado no Brasil gerencialmente, o 
que signifi ca que, para fi ns contábeis 
fi scais, é obrigatória a aplicação do 
custeio por absorção”, que implica a 
consideração dos custos fi xos, ao con-
trário do que se sucede com a margem 
de contribuição.

Bruni e Famá (2003, p. 213) citam 
como desvantagem do uso da margem 
de contribuição, por meio do custeio 
variável, “a existência de custos mistos 
(custos com uma parcela fi xa e outra 
variável), já que nem sempre é possível 
separar objetivamente a parcela fi xa 
da parcela variável”. Assim, mesmo 
existindo técnicas estatísticas, como a 
análise de regressão, muitas vezes tal 
divisão torna-se arbitrária.

Santos (1995, p. 45) registra que, 
quando a empresa possuir ativo per-
manente elevado, como é o caso das 
empresas que utilizam tecnologia ope-
racional avançada, o uso do custeamen-
to direto “poderá não ser tão útil em 
termos de análise se não houver uma 
preocupação com relação à absorção 
dos custos fi xos, principalmente no que 
tange às depreciações”.

2.1.2  Análise de desempenho 
dos segmentos 
de mercado

Um segmento de mercado é uma 
parte da empresa que pode ser atri-
buída a um gerente responsável pelo 
lucro como, por exemplo, “os territó-
rios de vendas, os produtos, os vende-
dores, os canais de distribuição e os 
tipos de clientes”, conforme Warren 
et al. (2001, p. 146). Esses autores 
pugnam também que uma análise 
periódica do desempenho deve ser 
executada pelos gestores de vendas e 
de marketing, a fi m de determinar 
a rentabilidade proporcionada pelos 
segmentos de mercado. 

Corroborando esse posiciona-
mento, Beulke e Bertó (2001, p. 23) 
aduzem que, a partir da evidenciação 
da performance de rentabilidade de 
cada produto ou segmento, “torna-se 
possível o conhecimento do desempe-
nho de clientes específi cos e de nego-
ciações específi cas. Tal fato constitui, 
indubitavelmente, um instrumento 
de vantagem competitiva na atual 
conjuntura de negócios, caracterizada 
pela alta dinamicidade”.

Salientando a importância de se 
analisar a rentabilidade dos segmen-
tos de mercado, Peleias (2002, p. 26) 
afi rma que “avaliação de resultados é 
a aferição das decisões tomadas pelos 
gestores sobre eventos e transações que 
ocorrem na empresa, evidenciando no 
que os esforços foram aplicados e o 
que se obteve”. Para tanto, argumenta 
que devem ser considerados todas as 
receitas e custos variáveis relativos aos 
eventos e transações, e suas implicações 
no resultado econômico. Além disso, 
essas informações devem ser desdobra-
das por produto, cliente, região, entre 
outras possibilidades, evidenciando 
a efi cácia nas decisões tomadas, por 
meio das margens de contribuição, e a 

efi ciência no consumo de recursos em 
cada segmento. 

Leone (2000, p. 354) defende 
que, ao optar por avaliar o desem-
penho de suas operações, a gerência 
deverá defi nir de que modo deseja 
subdividi-las. Ressalta que a subdivi-
são pode ser por função (pesquisa de 
mercado, propaganda, crédito, venda, 
armazenagem, transporte, faturamen-
to, cobrança, serviço de produtos), por 
produto (grandes linhas ou famílias de 
produtos), por territórios (zonas de 
vendas e regiões), por tipos de clientes 
(governo, indústrias, consumidores, 
crianças, estudantes), por canal de dis-
tribuição (atacadistas, varejistas, con-
sumidores diretos, lojas próprias, lojas 
de terceiros) e por tamanho de pedido 
(pedidos de grandes volumes, pedidos 
médios e pequenos pedidos).

Determinados os segmentos a 
serem avaliados conforme as peculia-
ridades da empresa, cabe que sejam 
utilizadas ferramentas gerenciais que 
proporcionem tal análise. Dentre as 
opções disponíveis na literatura con-
tábil, encontra-se a margem de con-
tribuição. Para essa fi nalidade, Warren 
et al. (2001, p. 146) enfatizam que o 
custeio variável, por intermédio da 
margem de contribuição, “pode pro-
piciar informações signifi cativas para 
a tomada de decisões em relação aos 
diversos segmentos da empresa”.

Corroborando a capacidade da 
margem de contribuição em subsidiar 
os administradores no que tange à ob-
tenção de informações para gerenciar 
os diversos segmentos, Müller e Kriger 
(2002, p. 30) registram que

o estudo da margem de contribuição 
para cada nota fi scal, cliente, represen-
tante comercial e região permite uma 
série de avaliações que podem servir a 
decisões gerenciais e comerciais da em-
presa. Para alguns produtos, esta mar-
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gem de contribuição é negativa devido a 
defi nições estratégicas comerciais da em-
presa, tais como: ofertas especiais, compe-
tição agressiva, lançamento de produtos. 
A margem de contribuição mínima de 
cada produto, para cobrir somente as 
deduções e os custos variáveis diretos de 
frete, cobrança, fi nanceiro e comissões, 
pode ser calculada por região, facilitando 
a segmentação do mercado e a escolha de 
produtos a serem trabalhados.

2.2  Conceitos da 
matemática fi nanceira 
empregados na pesquisa

Como visto nas seções preceden-
tes, a margem de contribuição pode 
ser utilizada para averiguar a rentabi-
lidade dos segmentos de mercado com 
os quais uma empresa atua. Porém, se 
o desempenho desses segmentos for 
avaliado sem trazer os fatores compo-
nentes da margem de contribuição a 
“valor presente”, estar-se-ia ignorando 
o “valor do dinheiro no tempo”. Le-
mes Júnior et al. (2002, p. 96) descre-
vem o signifi cado dessa expressão da 
seguinte forma:

o dinheiro recebido hoje tem mais 
valor do que a mesma quantia de di-
nheiro recebida amanhã. Mesmo que 
não exista infl ação, que os preços per-
maneçam constantes, que as necessida-
des das pessoas não mudem, a possibi-
lidade de comprar um produto hoje, 
fazer um investimento hoje, desfrutar 
um serviço hoje, vale mais do que a 
mesma possibilidade amanhã. Essa é 
a Teoria da Preferência pela Liquidez. 
Como o dinheiro vale mais hoje do que 
amanhã, então quem tem o recurso, o 
agente superavitário, só abre mão do 
consumo hoje se for receber um valor 
maior no futuro. [...] O que faz os re-
cursos aplicados hoje aumentarem de 
valor no futuro? As taxas de juros.

Em virtude desse raciocínio é ra-
zoável assumir que o valor a receber 
daqui a 45 dias, oriundo de uma ven-
da mercantil, não terá naquela data 
o mesmo poder aquisitivo que teria 
hoje. Assim, para aprimorar a avalia-
ção da performance dos segmentos de 
mercado efetuada com base na mar-
gem de contribuição, adaptou-se a ex-
pressão “valor do dinheiro no tempo” 
ao contexto da pesquisa. Por isso, para 
conhecer o efetivo valor atual do mon-
tante a receber ao fi nal desse prazo é 
necessário empregar a fórmula do “va-
lor presente”, devendo ser determina-
dos os fatores denominados “valor fu-
turo (ou nominal)”, “prazo” associado 
aos fatores e “taxa de juros” a utilizar.

No que tange à “taxa de juros”, re-
ferindo-se à sua utilização em equações 
matemáticas, Puccini (2004, p. 5) co-
menta que a “taxa de juros por período 
de capitalização é expressa em porcenta-
gem e sempre mencionando a unidade 
de tempo considerada (ano, semestre, 
trimestre, mês ou dia)”. Quanto ao fa-
tor “prazo”, Kuhnen (2006, p. 4) men-
ciona que nas equações da matemática 
fi nanceira este costuma ser expresso por 
n, “devendo expressar sempre o período 
a que se refere a taxa de juros”.

O Valor Futuro (também conhe-
cido como Valor Nominal ou Mon-
tante), para Puccini (2004, p. 40), é o 
valor “resultante da aplicação de um 
principal (PV), durante n períodos 
de capitalização, com uma taxa de 
juros i por período, no regime de ju-
ros compostos”. Segundo esse autor, 
o Valor Futuro é obtido pela equação 
[FV = PV (1+i)^n], onde “a unidade 
referencial de tempo da taxa de juros i 
deve coincidir com a unidade referen-
cial de tempo utilizada para defi nir o 
número de períodos n”.

Também conhecido como Valor 
Atual, para Tosi (2000, p. 101), o Va-
lor Presente pode ser entendido como 

o valor que “representa os valores atuais 
de uma série uniforme de capitais fu-
turos, descontados a uma determinada 
taxa de juros compostos, por seus res-
pectivos prazos”. A fórmula utilizada 
para determinar o Valor Presente, con-
forme Casarotto e Kopittke (1998, p. 
27), é dada por: PV = VF [1/(1+i)^n]; 
onde “VF” equivale ao Valor Futuro 
(ou Valor Nominal), “i” é a taxa de ju-
ros e “n” é o prazo da operação. Essa 
equação do valor presente foi utiliza-
da nos relatórios gerenciais elaborados 
durante o período de pesquisa, confor-
me detalhado nas próximas seções.

3. Estudo de caso

A partir desta seção comenta-se a 
respeito dos aspectos mais curiais do 
estudo de caso em tela. Inicialmente, 
contextualiza-se a pesquisa, descreven-
do-se as principais características da 
empresa em que foi efetuado o trabalho. 
Na seqüência, são detalhadas as etapas 
que foram transpostas, os resultados al-
cançados e as informações oriundas da 
interpretação dos relatórios de avaliação 
de desempenho confeccionados.

3.1 O contexto da pesquisa

A pesquisa foi realizada em uma 
empresa fabril, que produzia amidos 
especiais para utilização como ma-
térias-primas em diversos produtos 
e também como insumos em vários 
processos industriais. Localizada em 
cidade do litoral catarinense, a em-
presa “Alfa” (nome fi ctício empregado 
por solicitação dos administradores) 
possuía controles internos fi nanceiros 
relacionados à gestão de custos que lhe 
proporcionavam informações voltadas 
para o custeamento dos produtos fa-
bricados. Entretanto, não contava com 
relatórios de desempenho que avalias-
sem de forma tecnicamente consisten-
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te a rentabilidade dos segmentos de 
mercado nos quais atuava. Em virtude 
dessa limitação, os gestores concorda-
ram em disponibilizar os dados neces-
sários para sanar tal defi ciência. 

Para tanto, após entrevistas com 
os principais gestores da companhia 
e uma análise dos controles internos 
existentes, estabeleceu-se como objeti-
vo confeccionar relatórios que apuras-
sem a rentabilidade dos principais seg-
mentos de mercado que a companhia 
trabalhava. Adicionalmente, com o in-
tuito de aprimorar tais relatórios, op-
tou-se por evidenciar o efeito do “valor 
do dinheiro no tempo”, trazendo a va-
lor presente os resultados inicialmente 
alcançados com base no conceito de 
margem de contribuição.

Assim, para realizar o estudo ora 
relatado foram percorridas as seguin-
tes etapas:

a)  coleta dos dados necessários;
b)  cálculo da margem de contri-

buição unitária (em R$ e em 
percentual) e total (em R$) dos 
produtos comercializados (a va-
lor nominal, sem considerar o 
“valor do dinheiro no tempo”);

c)  cálculo da margem de contribui-
ção unitária (em R$ e em percen-
tual) e total (em R$) dos produtos 
vendidos (a valor presente para 
mensurar os efeitos do “valor do 
dinheiro no tempo”); e

d)  elaboração de relatórios geren-
ciais e análise das informações 
deles provenientes.

3.2  Coleta dos dados 
necessários

Como fontes para obtenção dos 
dados requeridos para avaliar a renta-
bilidade dos segmentos visados, foram 
utilizados os controles internos e os 
registros contábeis da empresa.

Após um exame inicial dos contro-
les internos da companhia em lume, 
verifi cou-se que era empregado um 
software de gestão contábil-fi nanceiro 
(adquirido de terceiros) que executava 
tarefas ligadas à (ao):

a)  controle das entradas, saídas e sal-
dos de estoque (tanto físico quan-
to monetário);

b)  emissão de documentos fi scais com 
a respectiva tributação aplicável;

c)  controle das contas a receber, das 
contas a pagar e projeção do fl uxo 
de caixa operacional;

d)  emissão da folha de pagamentos 
e guias relativas às obrigações tra-
balhistas;

e)  manutenção da tabela de preços 
de venda vigentes;

f )  controle do patrimônio físico 
mantido pela empresa e respec-
tivas depreciações;

g)  custeamento dos produtos de for-
ma integrada à contabilidade; e

h)  outros informes necessários à 
contabilização das operações co-
tidianas do empreendimento. 

Porém, referido software não tinha 
a capacidade de proporcionar infor-
mações gerenciais consistentes em ter-
mos de análise dos custos, dos preços 
de venda e da rentabilidade dos díspa-
res segmentos com os quais a empresa 
operava, uma vez que não estava con-
fi gurado com esse objetivo.

Em decorrência do exposto, esse 
software serviu para obtenção de ape-
nas parte dos dados imprescindíveis 
às fi nalidades do estudo. Tais dados 
foram coligidos por meio da geração 
de um arquivo do tipo “texto” (*.txt) 
e posterior abertura em arquivo do 
aplicativo “Excel” (*.xls) para adap-
tação em planilhas específi cas. Com 
esse procedimento, foram obtidas 
dessa base de dados as seguintes in-

formações: (i) descrição das linhas e 
respectivos produtos integrantes; (ii) 
preço de venda unitário dos produtos 
comercializados; (iii) custo de compra 
das matérias-primas e demais insumos 
utilizados na fabricação dos produtos; 
(iv) fi cha técnica dos produtos com os 
respectivos consumos físicos de maté-
rias-primas; (v) custo unitário de fabri-
cação de cada produto; (vi) tributação 
aplicável aos produtos vendidos; e (vii) 
volume comercializado de cada item 
no período abrangido pelo estudo. 

O próximo tópico discorre acerca 
do cálculo da margem de contribuição 
dos produtos integrantes do mix de 
vendas da empresa, com base nos da-
dos coletados conforme mencionado 
nesta seção.

3.3  Cálculo da margem de 
contribuição unitária 
(em R$ e em %) 
dos produtos

Para identifi car a rentabilidade 
dos segmentos de mercado, inicial-
mente foi necessário determinar a 
margem de contribuição dos produtos 
comercializados, tanto na forma uni-
tária (em R$ e em percentual), quanto 
em termos de margem de contribui-
ção total (em R$) do período.
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Como exposto na Tabela 1, nes-
te estudo está-se usando a expressão 
“Margem de Contribuição Fábrica” 
para designar a lucratividade propi-
ciada pelas unidades vendidas de cada 
produto. Então, antes de prosseguir, 
cabe uma ressalva: a forma de cálculo 
apresentada diverge da literatura téc-
nica contábil, que defende que não 

se deve computar o custo unitário de 
fabricação nessa equação (somente os 
custos e despesas variáveis deveriam 
ser considerados). Contudo, mesmo 
observando o preconizado pela lite-
ratura a respeito de como calculá-lo, 
o valor resultante da margem de con-
tribuição pode levar a conclusões en-
ganosas a respeito da lucratividade do 
produto (principalmente em empresas 
industriais). Isso acontece porque os 
gastos fabris relacionados com salários 
e encargos sociais, depreciações, ma-
nutenção fabril e energia elétrica não 
são computados no cálculo da mar-
gem de contribuição em sua fórmula 
tradicionalmente mais difundida. Se 
esses gastos têm um montante expres-
sivo e o consumo de recursos é distin-
to de um produto para outro, ou de 
uma linha de produtos para outra, não 
computá-los na análise de rentabili-
dade implica distorcer a lucratividade 
dos itens avaliados. 

Para sanar essa defi ciência, Anthony 
e Govindarajan (2002, p. 445) defen-
dem que para avaliar a efetiva rentabili-
dade dos segmentos deva ser apurada a 
“margem de contribuição revista”. Ou 
seja, referidos autores entendem que, do 
valor da margem de contribuição, cabe 
que seja subtraído o custo dos serviços 
utilizados para atender um cliente, por 
exemplo. Adaptando-se essa prática à 
realidade encontrada na empresa estu-
dada, da margem de contribuição foi 
subtraído o valor do custo de fabricação 
para obter-se a efetiva lucratividade uni-
tária dos produtos comercializados. No 
caso do produto mencionado na Tabe-
la 1, constatou-se que o peso do custo 
de fabricação é de 19,76% do preço de 
venda (R$ 0,470158 / R$ 2,38000 x 
100). Caso esse valor não fosse compu-
tado, teríamos margem de contribuição 
unitária percentual de 46,82%, contra 
os 27,06% apontados na tabela citada. 
Essa infl uência maior ou menor dos 
custos de fabricação no resultado fi nal 
dos produtos somente enaltece a im-
portância que os administradores de-
vem atribuir ao cálculo desses custos 
de forma tecnicamente consistente. 
Conforme evidenciado, tal fator pode 
representar alterações signifi cativas 
na rentabilidade proporcionada pelos 
produtos que, se não forem detecta-
das nas planilhas de custos, ocasionam 
decisões incorretas do ponto de vista 
gerencial, especialmente em termos da 
avaliação do desempenho dos segmen-
tos de mercado.

Ressalvada essa peculiaridade deste 
estudo, convém mencionar que a mar-
gem de contribuição unitária “fábrica” 
em valor (R$) foi obtida pela dedução 
do valor do (i) custo unitário de ma-
térias-primas, das (ii) despesas variá-
veis de venda (tributos e comissões) e 
do (iii) custo unitário de fabricação do 
respectivo (iv) preço de venda de cada 
produto. Os fatores “preço de venda”, 

No caso da empresa em tela, no período de pesquisa (novembro de 2006), 
o mix de comercialização era formado por 198 (cento e noventa e oito) itens, 
dispersos em 12 (doze) linhas de produtos. Então, para determinar a margem de 
contribuição unitária de todos os produtos ofertados pela empresa, foram consi-
derados os fatores apresentados na Tabela 1, a título de exemplo.

Produto: ESZ CMS-40

Fatores Valores (em R$)

(=) Preço de Venda Unitário 2,380000

(-) ICMS sobre Vendas 0,158912

(-) COFINS sobre Vendas 0,172533

(-) PIS sobre Vendas 0,037458

(-) Comissões sobre Vendas 0,052214

(-) Custo Unitário de Matérias-Primas 0,844613

(=) Margem de Contribuição Unitária 1,114271

(-) Custo Unitário de Fabricação 0,470158

(=) Margem de Contrib. Fábrica Unit. 0,644114

(=) Margem de Contrib. Fábrica Unit. (%) 27,06

Tabela 1 - Margem de Contribuição Unitária (a Valor Nominal).

Fonte: elaborada pelo autor.
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“custo unitário de matérias-primas” e 
“custo unitário de fabricação” foram 
fornecidos pelo software de controle in-
terno da empresa estudada. No caso do 
preço de venda, o valor considerado foi 
o elencado na tabela de preços vigentes 
por ocasião do estudo. Por sua vez, o 
valor computado como custo de fabri-
cação unitário foi extraído da planilha 
de custos que a empresa possuía. Esse 
valor não foi avaliado em termos de sua 
adequação, ou seja, não foi efetuada 
uma avaliação na planilha de custos de 
fabricação mantida pela administração 
da companhia. Portanto, assumiu-se 
que os valores relativos aos custos de fa-
bricação dos produtos eram confi áveis 
(conforme entendimento dos gestores 
entrevistados). Em relação ao valor do 
custo de compra das matérias-primas, 
foi verifi cada a forma de cálculo utiliza-
da pela empresa e constatou-se que este 
era calculado adequadamente, como 
evidenciado na Tabela 2. 

Na seqüência, junto com os de-
mais componentes físicos que integra-
vam a fi cha técnica de cada produto, 
tal matéria-prima ajudava a formar o 
custo unitário relacionado ao consumo 
de matérias-primas dos itens vendidos, 
conforme exemplifi cado na Tabela 3.

O valor da última linha da Tabela 
3 representa o consumo de matérias-
-primas necessárias para fabricar uma 
unidade do produto “ESZ CMS-40”, 
sendo computado no cálculo da mar-
gem de contribuição, conforme expos-
to anteriormente na Tabela 1. A divisão 
por “960” (penúltima linha da Tabela 
3) foi realizada porque a quantidade 
consumida era a necessária para produ-
zir um lote de 960 quilos, já descontada 
das quebras normais de produção.

No que tange aos valores das “des-
pesas variáveis de vendas” computadas 
no cálculo da margem de contribuição 
unitária, esses foram apurados consi-
derando as alíquotas dos tributos inci-

Fatores Valor
Nominal (R$)

(+) Valor da Mercadoria 0,880000

(-) ICMS Recuperável 0,149600

(-) IPI Recuperável -

(-) COFINS Recuperável 0,066880

(+) Frete da Compra -

(-) PIS Recuperável 0,014520

(=) Custo de Compra Unitário 0,649000

(x) Consumo Físico (kg) 76,50

(=) Custo Unitário dessa Matéria-Prima 49,64850

Tabela 2 - Custo de Compra Unitário da Matéria-Prima “032502”.

Fonte: elaborada pelo autor.

Produto: ESZ CMS-40

Matérias-Primas Consumidas Valor
Nominal (R$)

FMF 461,88190

032503 223,93800

032502 49,64850

043601 0,87452

064505 21,39800

043606 4,43340

042803 29,52390

043307 19,00000

043308 0,13000

(=) Total de Matérias-Primas 810,82822

(/) Quantidade Fabricada (kg) 960

(=) Custo Unitário Matérias-Primas 0,844613
Fonte: elaborada pelo autor.

Tabela 3 - Composição do Custo Unitário de Matérias-Primas.

dentes na comercialização (ICMS, PIS 
e COFINS) dos produtos. Convém 
salientar, ainda, que a empresa pesqui-
sada, mesmo sendo classifi cada como 
indústria, era dispensada legalmente 
do recolhimento de IPI sobre os pro-
dutos vendidos.

Já a margem de contribuição unitá-
ria percentual foi calculada pela divisão 

da margem de contribuição unitária 
(em R$) do produto pelo preço de ven-
da unitário (em R$). O resultado de tal 
divisão foi multiplicado por “100” para 
determinar a forma percentual men-
cionada na última coluna da Tabela 1. 
Esse procedimento facilitou a análise 
da conveniência dos preços praticados, 
apontando diversos produtos com altas 
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margens de contribuição percentual 
e outros que necessitavam majorações 
dos preços de vendas por apresentarem 
margens negativas ou ínfi mas.

3.3.1  Aplicação do valor 
presente no cálculo 
da margem de 
contribuição unitária

Nos moldes do evidenciado na 
seção anterior, o cálculo da margem 
de contribuição do produto exempli-
fi cado não levou em conta os efeitos 
do “valor do dinheiro no tempo”. Ou 
seja, ignorou-se o impacto dos prazos 
associados aos fatores que compuse-
ram a margem de contribuição.

Porém, é pertinente enfatizar que, 
ao apurar-se o “valor presente” desses 
fatores, considerando os prazos a eles 
atrelados e uma taxa de juros a título de 
“custo de oportunidade”, o desempe-
nho seria distinto, como demonstrado 
a seguir. Contudo, antes é interessante 
esclarecer que neste estudo foi adotada 
a taxa de 3,2% ao mês. Referido per-
centual equivalia à taxa de captação de 
recursos que a empresa em lume arca-
va para fi nanciar suas atividades e, por 
esse motivo, foi escolhido.

O custo de compra das matérias-
-primas, evidenciado na Tabela 2 mos-
trou os valores nominais (valores futu-
ros) dos fatores, sem considerar o prazo 
associado. Entretanto, defende-se que o 
correto seria determinar o valor presen-
te de cada componente daquela fórmu-
la, como exposto na Tabela 4.

Ou seja, ao aplicar a fórmula do 
“valor presente”, considerando taxa 
de juros mensal de 3,2%, pelos prazos 
inerentes a cada componente do custo 
de compra, constatou-se que o valor 
desse insumo passou de R$ 49,64850 
para R$ 48,05064. A diferença de 
R$ 1,59786 representa uma queda de 
3,22% em relação ao valor nominal 
anteriormente considerado. 

Ainda sobre a determinação do 
valor presente, convém esclarecer que 
os prazos mencionados na Tabela 4 le-
vam em conta os seguintes pontos:

a)  valor da mercadoria: o prazo 
de 30 dias diz respeito ao prazo 
concedido pelo fornecedor para 
quitar a duplicata da compra;

b)  tributos recuperáveis: os prazos 
considerados relacionam-se com 
o prazo de recuperação desses 
tributos, abrangendo o período 

entre o dia 15 do mês da aqui-
sição e a data de recuperação no 
mês seguinte. Como as compras 
podem ocorrer durante todo o 
mês, optou-se por simplifi car a 
defi nição dos prazos dessa ma-
neira. O correto seria apurar o 
período transcorrido entre a data 
de cada operação de compra e a 
data de recuperação de cada tri-
buto no mês posterior. Mas, no 
caso da empresa analisada, esse 
procedimento é inviável em ra-
zão das limitações do software de 
controle interno desta; e

c)  fretes da compra: no exemplo 
da Tabela 4 não consta um valor 
para este item, mas quando havia 
a necessidade de pagar frete na 
aquisição das matérias-primas, o 
prazo computado era aquele for-
necido pela transportadora com 
a qual a empresa tinha contrata-
do a prestação desse serviço (ge-
ralmente cerca de 15 dias).

O mesmo procedimento foi rea-
lizado com as demais matérias-primas 
que compunham os diversos produtos 
analisados, como exemplifi cado com o 
produto “ESZ CMS-40” na Tabela 5.

Fatores Valor
Nominal (R$)

Prazos
(em dias)

Valor
Presente (R$)

(+) Valor da Mercadoria 0,880000 30 0,852713

(-) ICMS Recuperável 0,149600 25 0,145724

(-) IPI Recuperável - - -

(-) COFINS Recuperável 0,066880 30 0,064806

(+) Frete da Compra - - -

(-) PIS Recuperável 0,014520 30 0,014070

(=) Custo de Compra Unitário 0,649000 - 0,628113

(x) Consumo Físico (kg) 76,50 - 76,50

(=) Custo Unitário dessa Matéria-Prima 49,64850 - 48,05064

Fonte: elaborada pelo autor.

Tabela 4 - Custo de Compra Unitário da Matéria-Prima “032502” a Valor Nominal e a Valor Presente.



16  Revista do CRCRS

Matérias-Primas Consumidas Valor
Nominal (R$)

Valor
Presente (R$)

Diferença
(em R$)

Diferença
(em %)

FMF 461,88190 447,55998 14,32192 3,10

032503 223,93800 216,99419 6,94381 3,10

032502 49,64850 48,05064 1,59786 3,22

043601 0,87452 0,87452 - 0,00

064505 21,39800 20,73450 0,66350 3,10

043606 4,43340 4,43340 - 0,00

042803 29,52390 29,52390 - 0,00

043307 19,00000 18,41085 0,58915 3,10

043308 0,13000 0,12597 0,00403 3,10

(=) Total de Matérias-Primas 810,82822 786,70795 24,12027 2,97

(/) Quantidade Fabricada (kg) 960 960 ---- ----

(=) Custo Unitário Matérias-Primas 0,844613 0,819487 0,02513 2,97

Fonte: elaborada pelo autor.

Tabela 5 – Composição do Custo Unitário de Matérias-Primas do Produto ESZ CMS-40.

As duas colunas à direita da Tabela 5 espelham as diferenças 
encontradas entre o cálculo a valor nominal e o cálculo a valor 
presente de cada insumo utilizado no produto “ESZ CMS-40”. 
Constatou-se que a variação no custo unitário (última linha 
daTabela 5) foi de R$ 0,02513, e equivale a uma redução de 
2,97% sobre o valor nominal. Quanto aos componentes do 
custo total de matéria-prima, a variação percentual da maioria 
fi cou entre 3,10% e 3,22%. Contudo, três das matérias-primas 

utilizadas nesse produto não tiveram alteração de valor entre as 
duas formas de cálculo. Isso aconteceu porque tais itens eram 
adquiridos à vista, tornando inócuo calcular o valor presente.

Além do impacto nos custos relativos às matérias-primas 
consumidas a aplicação do valor presente também represen-
tou alterações nos demais integrantes do cálculo da margem 
de contribuição unitária dos produtos vendidos, conforme 
explicitado na Tabela 6.

Produto: ESZ CMS-40

Fatores Valor
Nominal (R$)

Prazos
(dias)

Valor
Presente (R$)

(=) Preço de Venda Unitário 2,380000 45 2,270165

(-) ICMS sobre Vendas 0,158912 25 0,154795

(-) COFINS sobre Vendas 0,172533 25 0,168063

(-) PIS sobre Vendas 0,037458 25 0,036487

(-) Comissões sobre Vendas 0,052214 25 0,050861

(-) Custo Unit. de Matérias-Primas 0,844613 - 0,819487

(=) Marg. Contrib. Unitária 1,114271 - 1,040472

(-) Custo de Fabricação Unitário 0,470158 - 0,470158

(=) Marg. Contrib. Fábrica Unitária 0,644114 - 0,570314

(=) Marg. Contrib. Fábrica Unit. (em %) 27,06 - 25,12

Tabela 6 - Margem de Contribuição Unitária (Valor Presente).

Fonte: elaborada pelo autor.
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No caso da Tabela 6, para defi nir 
os prazos associados aos fatores empre-
gados para calcular a margem de con-
tribuição unitária, foram utilizados os 
seguintes critérios:

a)  preço de venda unitário: assu-
miu-se o prazo médio de fi nan-
ciamento das vendas da empresa, 
conforme cada produto. Geral-
mente esse período era de 45 dias, 
com algumas exceções oriundas 
de negociações especiais;

b)  tributos sobre vendas: levou-se 
em conta o prazo médio de reco-
lhimento desses tributos. Como 
as vendas ocorrem durante todo 
o mês, assumiu-se que o fatura-
mento era feito na metade do 
período (dia 15) e adicionou-se 
o número de dias do mês seguin-
te que a empresa dispunha para 
liquidar seus débitos tributários 
no vencimento normal;

c)  custo unitário de matérias-primas: 
na Tabela 6 não consta prazo para 
esse item, mas seu cálculo já foi 
exemplifi cado nas Tabelas 4 e 5; e

d)  custo de fabricação unitário: de-
vido à difi culdade de estipular-
-se um “prazo” adequado a esse 

componente, optou-se por dei-
xar de calcular o valor presente 
desse fator. 

Comparando os resultados a va-
lor nominal e a valor presente, per-
cebe-se que a margem de contribui-
ção unitária (em R$) passou de R$ 
0,644114 para R$ 0,570314 (redu-
ção de R$ 0,07380). Pelo ângulo da 
contribuição unitária percentual, esta 
era de 27,06% a valor nominal e re-
duziu-se para 25,12% quando calcu-
lada a valor presente, representando 
uma queda de 1,94 ponto percentual 
(27,06% - 25,12%).

3.4  Margem de contribuição 
total dos produtos e linhas

As seções precedentes enfocaram 
a margem de contribuição unitária 
dos produtos. Porém, informações 
mais interessantes para analisar a per-
formance dos segmentos de mercado 
são encontradas quando apuradas as 
margens de contribuição totais das 
linhas de produtos comercializadas e 
respectivos integrantes. Além disso, 
por esse parâmetro de desempenho 
o impacto da aplicação do conceito 

de “valor presente” adquire maior 
relevância, uma vez que os resultados 
evidenciam distorções mais signifi ca-
tivas em termos monetários (R$) na 
comparação com os valores nominais. 
Referidos aspectos são abordados nas 
próximas seções, iniciando-se pela 
análise da rentabilidade proporciona-
da pelos produtos.

3.4.1  Avaliação do 
desempenho dos 
produtos pela margem 
de contribuição total

A determinação da rentabilidade 
almejada por este estudo abrangeu to-
dos os 198 produtos listados na tabe-
la de preços da companhia enfocada. 
Portanto, foi calculada a margem de 
contribuição (unitária e total) de todos 
os itens comercializáveis pela empresa 
no período de realização da pesquisa. 
Ao serem obtidas essas informações 
dos produtos foi possível comparar o 
seu desempenho. Mas, por questão de 
espaço, optou-se por centrar atenção 
apenas numa linha de produtos, a títu-
lo de ilustração. Assim, na Tabela 7 es-
tão expostas as informações consegui-
das em relação à linha “Alim.-MP”.
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Com base nas informações sobre os 
11 (onze) produtos elencados na Tabe-
la 7 foi possível analisá-los sob vários 
prismas:

a)  margem de contribuição unitária 
(em R$): nesse parâmetro é possí-
vel identifi car quais produtos são 
os mais lucrativos a cada unidade 
vendida. Como visto na segunda 
coluna, a contribuição unitária 
dos produtos dessa linha oscilou 
de R$ 0,2021 (produto “Far.Rosc.
FF- 10 x 100”) a R$ 0,9409 (pro-
duto “Far.Rosc.FF- 10 x 1200”);

b)  margem de contribuição unitária 
(em %): nessa forma de avaliação 
dessume-se que os integrantes da 
linha em tela têm lucratividades 
bastantes distintas. Enquanto qua-
tro produtos proporcionaram 
mais de 41,00% de margem em 
relação ao preço de venda e ou-
tro conseguiu 31,37%, a maioria 
dos produtos teve desempenho 
inferior a 24% nesse indicador. 
Esses percentuais sobre o preço 

de venda indicam a existência de 
inadequações na tabela de pre-
ços, pois mesmo após deduzidos 
os custos de fabricação de cada 
unidade, as margens unitárias 
oscilaram de 18,92% a 41,36%. 
Como nenhum dos produtos 
está em fase de “lançamento” no 
mercado, talvez fosse pertinente 
uma padronização nas margens 
dos produtos dessa linha;

c)  margem de contribuição total (em 
R$): essa informação pode ser con-
siderada a mais relevante da Tabela 
7, pois mostra quanto cada produ-
to foi capaz de contribuir com o 
lucro da empresa no período pes-
quisado. Ou seja, o produto “Far.
Rosc.FF- 10 x 600” conseguiu a 
maior margem de contribuição to-
tal (com R$ 9.981,08), seguido do 
produto “Far.Mil.PC-60” (com R$ 
4.000,96). Já o produto “Far.Rosc.
FF- 10 x 700” foi aquele que me-
nos auxiliou na geração de lucros, 
trazendo somente R$ 560,90 no 
mês mensurado. Adicionalmente, 

tal relatório permitiu conhecer que 
o conjunto de produtos que for-
mam a linha “Alim.-MP” trouxe 
R$ 28.871,02 de margem de con-
tribuição total neste período;

d)  participação percentual do pro-
duto na margem de contribuição 
total da linha: com base nesse 
parâmetro também é possível 
identifi car com facilidade quais 
produtos da linha enfocada con-
tribuíram mais para o resultado 
do mês. Somente os dois produ-
tos com maior participação na 
margem de contribuição total do 
período respondem por 48,43% 
desse valor. Os outros nove pro-
dutos (todos com participação 
inferior a 10%), respondem pelos 
51,57% restantes do valor conse-
guido no mês. É possível concluir, 
então, que as atenções dos gesto-
res comerciais da empresa devem 
priorizar tais produtos, pois estes 
podem ser considerados como os 
principais “geradores de caixa” 
dessa linha de comercialização; e

Fonte: elaborada pelo autor.

Tabela 7 – Desempenho dos Produtos da Linha Alim.-MP (a Valor Nominal).

 Produtos/Fatores MC Fábrica
Unit. (R$)

MC Fábrica
Unit. (%)

MC Fábrica
Total (R$)

Participação 
na MC 

Total (%)

Vendas
Totais (R$)

Participação 
nas Vendas

(%)

Far.Mil.PC-60 0,2667 18,92 4.000,96 13,86 21.150,00 20,99

Far.Mil.PC-100 0,4517 27,88 1.355,14 4,69 4.860,00 4,82

Far.Mil.PC-120 0,8107 41,36 1.216,08 4,21 2.940,00 2,92

Far.Rosc.FF- 10 x 500 0,8107 41,36 2.432,16 8,42 5.880,00 5,84

Far.Rosc.FF- 10 x 600 0,7985 41,16 9.981,08 34,57 24.250,00 24,06

Far.Rosc.FF- 10 x 700 0,2805 23,37 560,90 1,94 2.400,00 2,38

Far.Rosc.FF- 10 x 800 0,8107 41,36 972,86 3,37 2.352,00 2,33

Far.Rosc.FF- 10 x 100 0,2021 20,62 2.829,58 9,80 13.720,00 13,62

Far.Rosc.FF- 10 x 200 0,7279 31,37 1.819,68 6,30 5.800,00 5,76

Far.Rosc.FF- 10 x 300 0,8806 20,39 1.331,54 4,61 6.531,84 6,48

Far.Rosc.FF- 10 x 1200 0,9409 21,78 2.371,04 8,21 10.886,40 10,80

Totais --- --- 28.871,02 100,00 100.770,24 100,00
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e)  participação percentual do pro-
duto no total das vendas da linha 
no período: essa forma de análise 
de desempenho é mais interes-
sante se confrontada com a par-
ticipação dos produtos no total 
da margem de contribuição. Isso 
ocorre porque alguns produtos 
podem ter alta participação em 
termos de venda, mas não man-
terem a mesma relevância quan-
do se trata da margem de contri-
buição total que proporcionam 
(ou vice-versa). Por exemplo: o 
produto “Far.Rosc.FF- 10 x 600” 
participou com 24,06% das ven-
das, mas trouxe 34,57% da mar-
gem de contribuição do mês (a 
participação percentual nas ven-
das foi menor que na contribui-
ção total). No caso do produto 
“Far.Mil.PC-60” ocorreu situa-
ção inversa: do montante de ven-
das, esse produto representava 
20,99%, enquanto que do total 
de margem de contribuição esse 
item participou com 13,86%. 

Ou seja, o percentual das vendas 
totais do produto foi maior que 
a sua participação na margem de 
contribuição total da linha no 
período avaliado.

A Tabela 7 mostrou o desempe-
nho dos produtos em termos nomi-
nais. Depois de aplicado o conceito 
de valor presente, os resultados dos 
produtos passaram a ser aqueles evi-
denciados na Tabela 8.

Confrontando as duas formas de 
avaliação, perceberam-se modifi cações 
no desempenho dos produtos nos se-
guintes aspectos:

1)  margem de contribuição unitária 
(R$): enquanto que na Tabela 
7 os valores oscilaram entre R$ 
0,2021 e R$ 0,9409, na Tabela 8 
o menor valor foi de R$ 0,1868 
e a maior margem de contribui-
ção foi de R$ 0,8735;

2)  margem de contribuição unitária 
(%): considerando o valor presen-
te, neste indicador o desempenho 
dos produtos fi cou no interva-

lo entre 18,03% e 41,19%. Já a 
valores nominais as margens de 
contribuição unitárias percentuais 
fi caram entre 18,92% e 41,36%;

3)  margem de contribuição total 
(R$): nessa medida a alteração mais 
substancial ocorreu com o produ-
to “Far.Rosc.FF- 10 x 600”, que 
tinha alcançado o patamar de R$ 
9.981,08 a valores nominais e caiu 
para R$ 9.478,83 após calculado o 
valor presente. Essa queda de R$ 
502,25 entre as duas formas de 
avaliação quase se equiparou à mar-
gem de contribuição total do pro-
duto “Far.Rosc.FF- 10 x 700” (o 
item que teve o pior desempenho 
da linha), que foi de R$ 517,68 
(vide Tabela 8). Por outro lado, se 
comparados apenas os totais da li-
nha nas duas modalidades de men-
suração, encontra-se uma diferença 
de R$ 1.810,31 (R$ 28.871,02 
– R$ 27.060,71), que representa 
uma redução de 6,27% sobre o 
valor nominal total (R$ 1.810,31 
/ R$ 28.871,02 x 100); e

Tabela 8 – Desempenho dos Produtos da Linha Alim.-MP (a Valor Presente).

Fonte: elaborada pelo autor.

 Produtos/Fatores MC Fábrica
Unit. (R$)

MC Fábrica
Unit. (%)

MC Fábrica
Total (R$)

Participação 
da MC

Total (%)

Vendas
Totais (R$)

Participação 
das Vendas

(%)

 Far.Mil.PC-60 0,2425 18,03 3.636,86 13,44 20.173,94 20,99

 Far.Mil.PC-100 0,4225 27,35 1.267,64 4,68 4.635,71 4,82

 Far.Mil.PC-120 0,7700 41,19 1.154,98 4,27 2.804,32 2,92

 Far.Rosc.FF- 10 x 500 0,7700 41,19 2.309,96 8,54 5.608,64 5,84

 Far.Rosc.FF- 10 x 600 0,7583 40,98 9.478,83 35,03 23.130,88 24,06

 Far.Rosc.FF- 10 x 700 0,2588 22,61 517,68 1,91 2.289,24 2,38

 Far.Rosc.FF- 10 x 800 0,7700 41,19 923,98 3,41 2.243,46 2,33

 Far.Rosc.FF- 10 x 100 0,1868 19,98 2.615,33 9,66 13.086,83 13,62

 Far.Rosc.FF- 10 x 200 0,6899 31,17 1.724,63 6,37 5.532,33 5,76

 Far.Rosc.FF- 10 x 300 0,8132 19,74 1.229,63 4,54 6.230,40 6,48

 Far.Rosc.FF- 10 x 1200 0,8735 21,20 2.201,19 8,13 10.384,00 10,80

 Totais --- --- 27.060,71 100,00 96.119,78 100,00
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4)  participação percentual dos pro-
dutos na margem de contribui-
ção total: a valores nominais os 
produtos participavam da con-
tribuição total com percentuais 
que iam de 1,94% a 34,57%. 
Porém, com a aplicação do 
conceito de valor presente, es-
sas participações fi caram entre 
1,91% e 35,03%.

No que tange à participação per-
centual dos produtos na receita total 
não ocorreram divergências entre as 
duas modalidades de mensuração da 
rentabilidade porque os prazos uti-
lizados para trazer as vendas a valor 
presente eram os mesmos em todos os 
produtos comercializados. Caso hou-
vessem produtos vendidos com prazo 
distinto daquele usado, teria ocorrido 
modifi cação na participação percentu-
al dos itens comercializados nas vendas 
totais do período.

3.4.2  Margem de 
contribuição total 
das linhas de produtos

Outra possibilidade de avaliação 
dos segmentos de mercado consiste 
em analisar os resultados atingidos 
pelas linhas de produtos vendidos. 
No caso em estudo, havia a segrega-
ção dos produtos em 12 linhas, cujos 
nomes representavam a destinação que 
os clientes davam aos itens fabricados 
pela empresa. Conforme exposto na 
Tabela 9, os produtos eram vendidos 
para consumidores de áreas díspares 
como “tecelagem”, “extração”, “fun-
dição”, “cosméticos”, “serviços”, “ali-
mentos” e “químicos” (as duas últimas 
com subdivisões).

Ao levantar a contribuição total 
proporcionada pelas linhas de pro-
dutos, foi possível efetuar compa-
rações entre os desempenhos dessas 

linhas e conhecer quais foram as 
mais rentáveis e as que pouco con-
tribuíram para o resultado da orga-
nização. Com essa intenção foi con-
feccionado um relatório que permite 
confrontar os 12 grupos de produtos 
que compõem o mix de vendas da 
empresa, cujo resumo está represen-
tado na Tabela 9.

Pelos resultados mencionados, 
verifi cou-se que a linha de produtos 
denominada “Extração” é a mais ren-
tável dentre todas as demais. Com 
R$ 136.439,23 de margem de con-
tribuição total no período, essa linha 
respondeu por 45,12% do montante 
conseguido pela empresa com suas 
operações no mês analisado. Em se-
guida, por ordem decrescente, vie-
ram as linhas “Tecelagem” (com 
R$ 42.824,96 e 14,16% do total), 
“Alim.-FE” (com R$ 35.206,52 e 
11,64% do total), “Alim.-VR” (com 
R$ 31.361,18 e 10,37% do total) e a 
linha “Alim.-MP” (com R$ 27.060,71 
e 8,95% do total). As outras sete li-

nhas tiveram participação inferior a 
4% do total da margem de contribui-
ção do período.

Por outro lado, pugna-se que é 
um erro avaliar o desempenho das li-
nhas exclusivamente com base na par-
ticipação nas vendas. No caso ilustra-
do na Tabela 9, se os produtos fossem 
avaliados pelas vendas totais o percen-
tual da participação de cada linha se-
ria bastante diferente na comparação 
com o critério citado no parágrafo 
anterior. Exemplifi cando: enquanto 
a linha “Extração” propiciou 45,12% 
da margem de contribuição, sua par-
ticipação no faturamento da empresa 
foi de 29,05%. Já a linha “Tecelagem” 
trouxe 14,16% da margem de contri-
buição do período, mesmo com ven-
das equivalentes a 28,09% da receita 
operacional do mês. Ou seja, a linha 
“Tecelagem” teve uma participação 
nas vendas quase igual à linha “Extra-
ção”, mas fi cou bem abaixo em termos 
de geração de lucros (14,16% contra 
45,12%).

Tabela 9 - Vendas e Margem de Contribuição (a Valor Presente).

Fonte: elaborada pelo autor.

Linhas MC Fábrica
(Total em R$)

MC Fábrica
(% do Total)

Vendas
(Total em R$)

Vendas
(% do Total)

Tecelagem 42.824,96 14,16 298.889,15 28,09

Extração 136.439,23 45,12 309.047,66 29,05

Fundição 9.152,49 3,03 42.389,13 3,98

Alim.-AM 1.428,18 0,47 4.734,87 0,45

Alim.-FE 35.206,52 11,64 177.237,40 16,66

Alim.-MP 27.060,71 8,95 96.119,78 9,03

Alim.-VR 31.361,18 10,37 78.029,44 7,33

Quím.-CE 3.255,75 1,08 19.096,09 1,79

Quím.-CR 217,17 0,07 5.303,41 0,50

Quím.-MI 12.036,66 3,98 25.486,89 2,40

Cosméticos 2.629,75 0,87 5.723,10 0,54

Serviços 807,78 0,27 1.953,49 0,18

TOTAL 302.420,36 100,00 1.064.010,42 100,00
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Esse comportamento diferenciado pode ser explicado pela margem de contribuição média de cada linha, como 
evidenciado no Gráfi co 1.

Ao dividir a margem de contri-
buição total da linha pelo valor das 
respectivas vendas do período, apu-
rou-se que o conjunto de produtos da 
linha “Extração” consegue lucrativida-
de média de 44,1% (R$ 136.439,23 
/ R$ 309.047,66 x 100) contra ape-
nas 14,3% da linha “Tecelagem” (R$ 
42.824,96 / R$ 298.889,15 x 100). 
Isso signifi ca que os produtos desta 
linha têm margens de contribuição 
médias menores que os da linha “Ex-
tração”. Essa mesma interpretação 
pode ser expandida para as demais 
linhas e, conforme o gráfi co cita-
do, a contribuição média das linhas 
vai de 4,1% (linha “Quím-CR”) até 
47,2% (linha “Quím-MI). É possível 
afi rmar, ainda, que quanto maior for 

Gráfi co 1 - Margem de Contribuição Média das Linhas de Produtos.

Fonte: elaborada pelo autor.
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a contribuição média de cada linha, 
mais prioridade deve ser dada a este 
grupo de produtos no que tange ao 
incentivo às vendas (com promoções, 
propagandas, etc.), sob o aspecto es-
tritamente fi nanceiro.

Retomando a comparação entre 
os resultados a valor nominal e a valor 
presente, na Tabela 10 são apresenta-
das as diferenças apuradas entre essas 
duas formas de mensuração em termos 
das linhas de produtos.

A diferença entre as margens de 
contribuição a valor nominal e a va-
lor presente somou R$ 20.989,75, se 
considerada a totalidade das linhas 
no período. Esse valor representa um 
resultado 6,49% menor em relação à 
margem de contribuição total a va-
lores nominais. Entretanto, diversas 
linhas tiveram distorções percentu-
ais bem mais elevadas entre os dois 
critérios de avaliação. Por exemplo: 
na linha “Quím.-CR” a queda no 
resultado foi de 23,14%; na linha 

“Fundição” a divergência entre os 
resultados foi de 10,46%; na linha 
“Quím-CE” a variação foi de 9,22% 
e na linha “Tecelagem” a redução foi 
de 9,19%.

Os valores evidenciados mostram 
a relevância de avaliar o desempenho 
considerando o conceito de valor pre-
sente. Se utilizassem somente os va-
lores nominais, os gestores poderiam 
tirar conclusões inapropriadas quanto 
à lucratividade das linhas, uma vez que 
estariam decidindo com base em mon-
tantes que não espelham efetivamente 
“o valor do dinheiro no tempo”.

3.5  Avaliação do resultado 
fabril do período

Com base nos dados anteriormen-
te levantados, foi possível elaborar um 
demonstrativo do resultado, conforme 
exposto na Tabela 11.

Confeccionado em um forma-
to distinto da padronização contábil 

Tabela 10 - Comparativo entre os Resultados a Valor Nominal e 
a Valor Presente das Linhas.

Fonte: elaborada pelo autor.

Linhas MC Fábrica Total
(a Valor Nominal)

MC Fábrica Total
(a Valor Presente)

Diferença
(em R$)

Diferença
(em %)

Tecelagem 47.161,42 42.824,96 4.336,45 9,19

Extração 143.287,51 136.439,23 6.848,28 4,78

Fundição 10.221,47 9.152,49 1.068,98 10,46

Alim.-AM 1.538,17 1.428,18 109,99 7,15

Alim.-FE 38.650,28 35.206,52 3.443,76 8,91

Alim.-MP 28.871,02 27.060,71 1.810,32 6,27

Alim.-VR 33.389,40 31.361,18 2.028,22 6,07

Quím.-CE 3.586,56 3.255,75 330,81 9,22

Quím.-CR 282,54 217,17 65,37 23,14

Quím.-MI 12.783,07 12.036,66 746,41 5,84

Cosméticos 2.772,31 2.629,75 142,56 5,14

Serviços 866,36 807,78 58,58 6,76

TOTAL 323.410,11 302.420,36 20.989,75 6,49

O estudo da margem 
de contribuição 

é elemento fundamental 
para subsidiar decisões 

de curto prazo, pois 
possibilita inúmeras 
análises objetivando 
a redução dos custos, 
bem como políticas 

de incremento 
das quantidades a 

comercializar e redução 
dos preços unitários 

de venda dos produtos 
ou mercadorias.
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preceituada para publicação de de-
monstrações de resultados (DRE), o 
demonstrativo citado descreve geren-
cialmente como foi composto o resul-
tado fabril do período e evidencia os 
valores nominais e presentes dos fato-
res. No caso das vendas totais, a va-
riação entre o valor nominal e o valor 
presente foi de R$ 51.478,93 e equi-
vale a uma oscilação de 4,61% entre 
as duas formas de mensuração. A alte-
ração ocorrida no fator “matérias-pri-
mas” foi de R$ 9.334,89 (diferença 
de 2,88% sobre o valor nominal) e 
nas “despesas variáveis de venda” a di-
vergência foi de R$ 21.154,29 (com 
oscilação de 7,38%).

Em razão do comportamento 
dos três fatores mencionados, a di-
ferença na margem de contribuição 
comercial foi de R$ 20.989,75 (re-
presentando uma queda de 4,16% 
sobre o resultado a valor nominal). 
No que diz respeito ao fator “custo 
de fabricação”, como este estudo não 
abrangeu tal item, não foi registrada 
qualquer alteração entre os dois tipos 
de valores. Em decorrência disso, no 
parâmetro “margem de contribuição 
fabricação” repete-se o valor de R$ 
20.989,75 como diferença entre o 
resultado a valor nominal e o equi-
valente em valor presente.

4.  Limitações inerentes 
à metodologia empregada

Em que pese os diversos bene-
fícios informativos proporcionados 
pelos relatórios gerenciais elaborados, 
que mostraram a rentabilidade dos 
principais segmentos de mercado nos 
quais a empresa atuava, tanto a valor 
nominal quanto a valor presente, algu-
mas restrições aplicáveis à metodologia 
utilizada devem ser apontadas.

Nesse sentido, cabe que sejam sa-
lientados os seguintes aspectos:

a)  taxa de juros empregada na pes-
quisa: foi usada a taxa de capta-
ção de recursos para capital de 
giro que a empresa vinha pagan-
do por ocasião do estudo. Essa 
taxa foi utilizada pela facilidade 
de obtenção e também porque 
representaria o atual estágio da 
situação fi nanceira da empresa 
pesquisada (captadora de recur-
sos para manter o capital de giro 
necessário para fi nanciar suas 
vendas). Entretanto, talvez fosse 
interessante considerar a alterna-
tiva de se usar uma outra taxa a tí-
tulo de “custo de oportunidade”, 
ou seja, apurar o Custo Médio 
Ponderado de Capital (CMPC). 

Para apurar o CMPC, Martinez 
et al. (2001, p. 217) defendem 
que seja reconhecido o custo de 
capital de cada fonte específi ca de 
fi nanciamento (capital próprio e 
capital alheio), levando em conta 
determinada estrutura de capital 
ideal ou possível. Nessa situação, 
“os custos das fontes específi cas 
seriam ponderados por partici-
pações determinadas no total de 
fi nanciamento”. Assim, na com-
paração com a taxa utilizada, o 
CMPC representaria melhor a 
forma como a empresa fi nancia 
suas atividades operacionais, que 
é parte com recursos próprios e 
parte com recursos de terceiros;

b)  a rentabilidade foi apurada con-
siderando o conceito de margem 
de contribuição “revista”: como 
enfatizado na seção 3.3, pelo 
fato de o estudo ter sido realiza-
do em uma empresa industrial, 
optou-se por avaliar a rentabili-
dade após a dedução do custo de 
fabricação. Ou seja, a “margem 
de contribuição fábrica” utili-
zada nos relatórios de avaliação 
de desempenho de produtos e 
linhas está alinhada ao conceito 
de margem de contribuição “re-
vista” defendido por Anthony e 

Tabela 11 – Demonstrativo do Resultado Fabril.

Fonte: elaborada pelo autor.

Fatores/Valores Valor
Nominal (R$)

Valor
Presente (R$)

Diferença
(em R$)

Diferença
(em %)

1 (+)Vendas Totais 1.115.489,35 1.064.010,42 51.478,93 4,61

2 (-) Matérias-Primas 324.396,09 315.061,20 9.334,89 2,88

3 (-) Desp. Variáveis de Venda 286.453,99 265.299,70 21.154,29 7,38

1-2-3=4 (=) Margem Contr. Comercial 504.639,27 483.649,52 20.989,75 4,16

5 (-) Custo de Fabricação 181.229,16 181.229,16 - -

4-5=6 (=) Margem Contr. Fabricação 323.410,11 302.420,36 20.989,75 6,49



24  Revista do CRCRS

Govindarajan (2002). Mesmo 
contrariando as defi nições tra-
dicionais sobre margem de con-
tribuição, entendeu-se que essa 
forma de avaliação representaria 
mais escorreitamente a realidade 
encontrada na companhia fabril 
em lume. Além disso, como não 
foi aplicado o conceito de valor 
presente ao fator “custo de fa-
bricação” (pela difi culdade as-
sociada em termos de prazos), 
seu impacto foi irrelevante na 
diferença entre as duas formas 
de mensuração de desempenho 
consideradas; e

c)  as informações obtidas são res-
tritas ao contexto da organização 
pesquisada: a metodologia em-
pregada foi adaptada às caracte-
rísticas encontradas no ambiente 
da empresa enfocada. Portanto, 
as conclusões oriundas estão 
vinculadas às características da 
situação específi ca analisada e o 
uso dessa metodologia em outra 
companhia, mesmo que atuante 
em atividade assemelhada, talvez 
requeira adaptações.

5. Considerações fi nais

O estudo de caso relatado neste 
artigo evidenciou algumas possibilida-
des da utilização da margem de contri-
buição na avaliação da rentabilidade de 
segmentos de mercado numa empresa 
industrial. Pelos relatórios gerenciais 
descritos nas seções anteriores, restou 
nítido que a margem de contribuição 
pode auxiliar os gestores a identifi car 
adequadamente o desempenho dos di-
versos segmentos com os quais a em-
presa enfocada operava.

Com base nos relatórios elabo-
rados, os administradores passaram a 
contar com informações relevantes em 
termos de:

a)  rentabilidade unitária de cada 
produto (em valor e em percen-
tual) evidenciando os produtos 
mais interessantes a cada unida-
de vendida;

b)  rentabilidade total (em R$) do 
período propiciada em razão do 
volume de unidades vendidas de 
cada produto, mostrando quais 
itens são os que mais recursos 
trazem à empresa, considerando 
as vendas totais do período;

c)  participação percentual dos pro-
dutos no valor total (em R$) 
conseguido em cada linha de 
comercialização, indicando a sua 
relevância dentro do segmento 
que integram;

d)  margem de contribuição total 
(em R$) de cada linha de pro-
dutos no mês enfocado possibili-
tando conhecer o resultado indi-
vidual das linhas no período;

e)  comparativo de desempenho entre 
as linhas de produtos, mostrando 
quais desses segmentos são os mais 

importantes em termos da contri-
buição mensal que trazem para o 
lucro da organização;

f )  confronto do desempenho de 
cada linha nos parâmetros “ven-
das totais (em R$)” e “margem 
de contribuição total (em R$)”, 
mostrando que é mais adequado 
utilizar a margem de contribui-
ção em vez do faturamento do 
período para determinar a ordem 
de desempenho dos segmentos a 
avaliar; e

g)  demonstração do resultado men-
sal enfatizando a participação 
de cada componente em termos 
monetários (R$) e a participação 
percentual respectiva nas vendas 
(análise vertical).

Por outro lado, a consideração do 
“valor do dinheiro no tempo”, apu-
rando os resultados proporcionados 
pelos segmentos visados também a 
valor presente, mostrou o impacto 
dos prazos associados aos fatores que 
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compõem a margem de contribui-
ção. Esse procedimento conseguiu 
aprimorar as informações de cunho 
gerencial obtidas e mostrou a impor-
tância de gerenciar os prazos atrelados 
aos componentes da margem de con-
tribuição da melhor maneira possível. 
Ilustrando essa relevância, constatou-
-se que o valor total da diferença entre 
a “margem de contribuição fábrica” 
total a valor nominal e a valor pre-

sente foi de R$ 20.989,75 no mês em 
tela. Essa quantia representou um re-
sultado 6,49% inferior àquele inicial-
mente mensurado a valor nominal.

Finalizando, sugere-se aos conta-
dores e administradores que tentem 
considerar o conceito de valor pre-
sente nos demonstrativos gerenciais 
como forma de aprimoramento das 
informações sobre rentabilidade dos 
segmentos visados. Com isso, poderão 

monitorar o impacto dos prazos con-
cedidos ou obtidos nas diversas ope-
rações comerciais que rotineiramente 
ocorrem nas empresas que dirigem ou 
assessoram. Ao mensurar esse efeito 
em cada fator considerado no cálculo 
da margem de contribuição, iniciati-
vas para melhorar o resultado poderão 
ser priorizadas, especialmente com a 
negociação de prazos mais adequados 
com clientes e fornecedores.
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nas funções de Estado:nas funções de Estado:  
defesa nacional defesa nacional 
e segurança pública e segurança pública 
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Resumo

O estudo testa e confi rma as hipóteses 
sobre o comportamento das funções de 
Estado: defesa nacional e segurança pública 
do Governo Federal em relação às despesas 
liquidadas e a realização de receitas no período 
de 1980 a 2003. A metodologia utilizada 
envolve ferramentas estatísticas de análises 
de correlação, regressão simples e testes de 
signifi cância. O artigo pretende contribuir com 
melhor conhecimento do comportamento 
das despesas públicas. A relevância do estudo 
está em aprimorar o resultado das análises das 
contas públicas com a utilização de ferramentas 
estatísticas. Utilizando uma amostra de 24 anos 
sobre despesas e receitas públicas, constatou-
-se a existência de “correlacionamento” entre as 
variáveis independentes “despesas liquidadas” 
e “receitas realizadas” e a variável dependente 
“despesa de defesa nacional e segurança 
pública”. Também foi constatado que a 
utilização de ferramentas de análises estatísticas 
pode facilitar as análises do comportamento 
das despesas públicas.

Palavras-chave

Defesa nacional. Segurança pública. Des-
pesas liquidadas.

R. CRCRS, Porto Alegre, n. 130, p. 26-33, set. 2007.

Maurício Corrêa da Silva
Contador. Mestre em Ciências Contábeis (UNB/UFPB/UFPE/UFRN). 
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e professor universitário.
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1. Introdução

O estudo do comportamento das 
despesas públicas é relevante para os 
cidadãos e instituições da socieda-
de, porque estes são os clientes, os 
usuários das informações emanadas 
pela contabilidade governamental e, 
ao garantir o acesso às contas apre-
sentadas pelo chefe do Poder Execu-
tivo, conforme previsto no art. 49 da 
Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000 (LRF), permite às en-
tidades públicas o planejamento de 
seus investimentos. 

A relevância deste estudo está em 
aprimorar o resultado das análises das 
contas públicas, pelo uso de ferramentas 
que são comumente utilizadas nas análi-
ses das demonstrações contábeis do setor 
privado (RODRIGUES FILHO, 2000; 
COSTA; MEDEIROS, 2004).

O objetivo fundamental deste tra-
balho é utilizar ferramentas de análises 
estatísticas para verifi car o comporta-
mento das despesas do Governo Fe-
deral, nas funções de Estado, aliado às 
observações em gráfi cos. Como fun-
ção, deve entender-se o maior nível de 
agregação das diversas áreas de des-
pesas que competem ao setor público 
(§ 1º, art. 1º da Portaria nº 42, de 14 
de abril de 1999, do Ministério do 
Orçamento e Gestão – MOG).

Considerando que existem mais 
de vinte funções de Estado, este tra-
balho, por escopo, analisará apenas as 
funções Defesa Nacional e Segurança 
Pública. Nas duas funções, são desen-
volvidas as subfunções de administra-
ção geral, tecnologia da informação, 
comunicação social, defesa aérea, naval 
e terrestre, assistência hospitalar e am-
bulatorial, transporte aéreo, rodoviário 
e hidroviário, policiamento civil, mi-
litar, informação e inteligência, defe-
sa contra sinistros e serviços especiais 
de segurança. No período de 1980 

a 1999, as duas funções pertenciam 
a uma mesma rubrica. A subfunção 
representa uma partição da função, 
visando a agregar determinado sub-
conjunto de despesas do setor público 
(§ 2º, art. 1º da Portaria nº 42, de 14 
de abril de 1999, do MOG).

O trabalho está dividido em sete 
seções. Após essa introdução, é desta-
cada uma revisão da literatura abordan-
do os conceitos de despesas públicas, 
a utilização de métodos quantitativos 
na Contabilidade e os tipos de testes 
estatísticos (subseções 1 e 2) que serão 
utilizados. A terceira seção trata da co-
leta dos dados utilizados na pesquisa. 
A quarta seção descreve a metodologia 
do estudo. Na quinta parte são apre-
sentadas as hipóteses e na sexta parte 
os resultados obtidos e análises. Finali-
zando, na sétima parte, as conclusões.

2. Revisão da literatura

2.1 Despesas públicas 

As despesas públicas são defi nidas 
como o conjunto de dispêndios (de-
sembolsos) efetuados pelo Estado, ou 
por outra pessoa de Direito Público, 
para o funcionamento dos serviços e 
encargos assumidos no interesse geral 
da comunidade. Nesse sentido, a des-
pesa, como parte do orçamento, com-
preende as autorizações para gastos com 
as várias atribuições e funções governa-
mentais. Em outras palavras, as despesas 
públicas correspondem à distribuição e 
ao emprego das receitas para o custeio 
de diferentes setores da Administração 
e para os investimentos (LIMA; CAS-
TRO, 2000; SILVA, 2000).

A despesa pública pode ser en-
tendida como o esforço necessário à 
redistribuição de renda por meio da 
disponibilização de bens e serviços aos 
cidadãos, devendo segregar as despesas 
orçamentárias – que são as autorizadas 

em lei – das demais que ocorrem in-
dependentemente dessa autorização e 
afetam a situação patrimonial das enti-
dades públicas (MOURA, 2003).

As análises tradicionais dos de-
monstrativos contábeis públicos uti-
lizam quocientes para verifi car as re-
ceitas executadas em confronto com 
as despesas executadas, as receitas 
executadas em relação às previstas, os 
índices de despesas correntes pelas re-
ceitas correntes, as despesas de capital 
por margem de autofi nanciamento, 
a dívida fl utuante líquida pela recei-
ta efetiva (KOHAMA, 1999; LIMA; 
CASTRO, 2000).

Os testes empíricos apoiados nos 
métodos quantitativos, como por 
exemplo a estatística de Mann-Whit-
ney e a análise discriminante, foram 
usados para analisar os impactos fi -
nanceiros gerados pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal no que tange ao 
comportamento das receitas correntes 
líquidas com despesas de pessoal e na 
modelagem de congruência dos contro-
les internos e externos na administra-
ção pública municipal (DIENG et al., 
2004; DINIZ et al., 2004).

A utilização de metodologia cien-
tífi ca de Métodos Quantitativos (Ma-
temática, Estatística e Informática) 
na Contabilidade é conhecida como 
Contabilometria (IUDÍCIBUS, 1982; 
MARION; SILVA, 1986; CORRAR 
et al., 2004).

2.2 Testes estatísticos

O coefi ciente de Correlação de Pear-
son (r) é usado na análise de correla-
ção, ou seja, na determinação da força 
de relacionamento entre suas observa-
ções emparelhadas. O termo “correla-
ção” signifi ca literalmente “correlacio-
namento” (STEVENSON, 1981).

A correlação e a regressão simples 
são utilizadas quando estão em jogo 



Revista do CRCRS  29

somente duas variáveis e, no caso de 
mais de duas variáveis, utiliza-se a cor-
relação e regressão múltipla. Caso to-
dos os valores das variáveis satisfaçam 
exatamente uma equação, diz-se que 
elas estão perfeitamente correlaciona-
das ou que há correlação perfeita entre 
elas (SPIEGEL, 1977).

O teste de hipóteses é utilizado 
para fazer inferências sobre um parâ-
metro da população a partir da análise 
das diferenças entre os resultados que 
observamos (LEVINE; BERENSON; 
STEPHAN, 2000).

O teste de signifi cância tem a fi -
nalidade de avaliar afi rmações sobre os 
valores de parâmetros populacionais, 
em que é formulada a hipótese nula 
(Ho) com a informação a respeito do 
valor do parâmetro que queremos ava-
liar e a hipótese alternativa (H1), a res-
peito do valor do parâmetro que acei-
taremos como verdadeiro caso (Ho) 
seja rejeitada (STEVENSON, 1981, 
SILVA et al., 1999).

A estatística de Durbin-Wastson é 
utilizada para detectar e medir a auto-
correlação em um conjunto de dados 
com a plotagem dos resíduos. Essa es-

tatística mede a correlação entre cada 
resíduo e o resíduo para o período de 
tempo imediatamente antecedente 
àquele de interesse. O padrão de re-
síduos é chamado de autocorrelação 
e quando se encontra uma substancial 
correlação em um conjunto de dados, 
a validade de um modelo de regressão 
ajustado pode fi car seriamente com-
prometida (LEVINE; BERENSON; 
STEPHAN, 2000).

A estatística t ou teste t (Student) 
verifi ca o grau de signifi cância das va-
riáveis independentes e mostra qual 
dessas variáveis infl uencia individu-
almente no modelo. Se | tc | > | tt |, 
rejeita-se H0 em favor de H1 ao nível 
de signifi cância adotado. Observando-
-se os valores da estatística t (em duas 
caudas – bilateral) para cada variável 
explicativa (STEVENSON, 1981).

O teste de análise de variância 
(ANOVA – Teste F) é uma técnica 
que pode ser usada para determinar se 
as médias de duas ou mais populações 
são iguais. A análise da variância utiliza 
a razão das duas estimativas, dividindo 
a estimativa “entre” pela estimativa 
“dentro” (STEVENSON, 1981).

O gráfi co personalizado de linhas 
em dois eixos permite fazer compa-
rações de valores, considerando duas 
variáveis independentes e uma varia-
ção dependente, facilitando verifi car a 
evolução dos valores. 

3. Coleta de dados

Os dados (valores das despesas da 
função defesa nacional e segurança 
pública, denominadas de DNSP, neste 
estudo; despesas liquidadas – DSP_
LIQ – que se referem àquelas despesas 
que cumpriram o segundo estágio da 
despesa pública, ou seja, o material foi 
entregue e/ou o serviço foi prestado, 
conforme Angélico (1981) e receitas 
realizadas – REC_REAL – que corres-
pondem àquelas receitas em que os re-
cursos fi nanceiros foram recebidos pelo 
Estado, no período de 1980 a 2003) 
foram extraídos do sítio eletrônico da 
Secretaria do Tesouro Nacional - Série 
Histórica de Receitas e Despesas.

Os valores foram convertidos para 
a moeda real e atualizados pelo IGP-
DI. As séries históricas apresentam 
também os valores na moeda original.
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Na Tabela 1, abaixo, constam os dados coletados:

Tabela 1 – Extrato da Série Histórica de Receitas e Despesas Públicas.

Fonte: SIAFI – STN/CCONT/GEINC – adaptado.

Notas: DNSP – Defesa Nacional e Segurança Pública
DSP_LIQ – Despesas liquidadas
REC_REAL – Receitas realizadas

4. Metodologia

A metodologia utilizada neste es-
tudo é similar à adotada por Rodri-
gues Filho (2000), no tocante à fer-
ramenta de estatística de Correlação 
de Pearson e à estatística t ou teste t 
(Student) para verifi car o comporta-
mento das despesas. Será utilizada 
também a estatística de Durbin-Wast-
son e o teste F, complementado por 
gráfi co personalizado em linhas de 
dois eixos. Consideram-se como va-
riáveis dependentes os valores das 
despesas das funções defesa nacional 
e segurança pública e como variáveis 
independentes os valores das despesas 
liquidadas e das receitas realizadas.

5. Hipóteses

Assumindo a premissa que o Go-
verno Federal aloque mais recursos para 
as funções de Estado por ocasião de 
maior arrecadação e que, em conseqüên-
cia, os valores individuais dessas fun-
ções aumentem, o estudo examinará:

1ª hipótese: o Governo Federal 
tem aumentado os gastos com a fun-
ção defesa nacional e segurança pú-
blica (DNSP) em relação à despesa 
liquidada (Função DNSP x DSP_
LIQ). Análises estatísticas: H0 : ρ = 
0 (não existe correlação) e H1 : ρ ≠ 0 
(existe correlação).

2ª hipótese: O Governo Federal 
tem aumentado os gastos com a função 
defesa nacional e segurança pública 
(DNSP) por ocasião do incremento 
da arrecadação – realização de recei-
tas (Função DNSP x REC_REAL). 
Análises estatísticas: H0 : ρ = 0 (não 
existe correlação) e H1 : ρ ≠ 0 (existe 
correlação).

Nas hipóteses anteriores, dese-
ja-se verifi car o comportamento dos 
gastos do Governo Federal nas fun-
ções de DNSP, no período de 1980 

Anos DNSP – R$ DSP_LIQ – R$ REC_REAL – R$

1980 11.529.787.328,71 129.012.461.383,15 133.239.663.282,87

1981 10.346.539.741,42 116.374.643.840,51 121.384.416.383,77

1982 12.735.890.916,10 121.991.276.453,26 126.085.394.291,83

1983 11.523.518.558,24 115.481.796.200,27 122.504.164.636,38

1984 11.439.002.851,50 109.760.453.570,91 118.189.002.715,23

1985 12.136.294.533,81 130.054.007.757,94 134.466.669.158,60

1986 14.695.661.601,68 225.620.079.037,16 231.679.320.299,89

1987 14.190.782.837,29 204.663.670.386,90 214.459.841.476,12

1988 18.988.387.847,18 256.117.438.957,58 257.597.819.728,50

1989 21.534.749.665,72 602.736.587.235,09 586.027.591.874,67

1990 19.272.377.304,97 864.309.300.553,57 867.086.036.091,48

1991 15.832.920.333,70 357.061.707.731,19 358.497.868.125,03

1992 12.251.368.928,94 449.017.021.326,40 469.905.382.318,24

1993 15.328.841.224,50 519.563.968.593,73 723.433.177.749,15

1994 17.838.315.722,95 562.070.580.491,35 577.472.121.481,28

1995 20.821.733.014,84 604.688.066.972,38 613.058.993.489,96

1996 20.199.471.172,84 650.263.377.361,11 674.335.936.605,37

1997 20.572.010.164,75 816.645.871.850,74 868.101.554.919,90

1998 20.518.288.345,87  1.006.614.712.539,58 1.023.706.471.700,66

1999 19.072.424.206,54  1.063.821.768.736,60 1.096.142.032.493,26

2000 20.374.476.656,40 979.391.864.465,34 1.034.433.518.169,61

2001 20.869.519.443,42 868.761.746.170,83 875.473.887.950,63

2002 18.795.797.923,89 856.052.299.278,41 915.658.303.704,27

2003 15.046.188.819,52 943.619.788.512,35 988.917.536.357,74
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As hipóteses nula e alternativa po-
dem ser declaradas na seguinte maneira:

H0 : ρ = 0 (não existe correlação).
H1 : ρ ≠ 0 (existe correlação).

Para um nível de signifi cância de 
0,05, o que equivale a 0,025 multi-
plicado por 2, a tabela de distribui-
ção t – tabelado (STEVENSON, 
2001, p. 462) atribui o valor de 
2,074 (-2,074 a + 2,074) e para o t 
(calculado), tem-se: 

Como t (tabelado) = 2,074 < t 
(calculado – valor disponível também 
na tabela 2), rejeita-se H0. Uma vez que 
a hipótese nula foi rejeitada, conclui-
-se que há evidências de uma associação 
entre DPNS e a DSP_LIQ.

O teste F para os graus de liber-
dade (1 e 46), F – tabelado (STE-
VENSON, 2001, p. 466) apresenta 
o valor de 4,055 ao nível 0,05. O F 
calculado foi de 34,452 (Tabela 2), 
desse modo, conclui-se pela rejeição 
da hipótese nula e aceitação da exis-
tência de correlação. 

O R2 (R-quadrado) indica que 
o índice de 61% da variação da 
DPNS é explicado pela variação da 
DSP_LIQ, e que, portanto, 39% da 
variação DPNS explicam-se por ou-
tros fatores.

a 2003, para que sejam determinadas (comprovar ou rejeitar) as assertivas em 
relação à despesa liquidada e a rea lização da receita.

6. Resultados obtidos e análises

Utilizando as ferramentas do soft ware SPSS 12.0 para Windons, foram obtidos os 
resultados abaixo de regressão e com o software Microsoft Excel 2000, os gráfi cos:

6.1 Regressão

Função DNSP x Despesa liquidada (DSP_LIQ)

Fonte: elaboração própria.

Tabela 2 – Resumos estatísticos da função DNSP x Despesa liquidada (DSP _LIQ).

Variável Dependente: DNSP Variável Independente: DSP_LIQ

Correlação de Pearson 0,781

R2 0,610 (61% explica e 39% outros fatores)

Teste F Fcalculado = 34,452 Ftabela = 4,055

Durbin-Wastson 1,000 (1,27 a 1,45)

Teste t tcalculado = 5,870   ttabela = - 2,074 a +2,074

Análises estatísticas

Correlação de Pearson – o valor de r obtido de 0,781, ou seja, próximo de 1, 
indica que pode existir uma boa correlação positiva entre as variáveis: DSP_LIQ 
e DPNS, a qual deverá ser referendada por outras análises.

A análise da estatística de Durbin-Wastson apresenta um coefi ciente de 
1,00, situando-se fora do limite de análise: 1,27 < DW < 1,45 (LEVINE; BE-
RENSON; STEPHAN, 2000, p. 749) para uma variável independente (p = 1) e 
24 observações (n = 24) ao nível de 0,05. Para valores inferiores, conclui-se que 
pode existir substancial autocorrelação, e, em face da difi culdade da determina-
ção, devem ser realizadas outras análises. 

Teste de hipóteses

O método para examinar a existência de uma relação linear entre duas variá-
veis envolve o coefi ciente de correlação r. A estatística t (Student) para determinar 
a existência de uma correlação signifi cativa é dada por:

em que a estatística de teste t segue 
uma distribuição com n – 2 graus de 
liberdade (24 – 2 = 22).
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Variável Dependente: DNSP Variável independente: REC_REAL

Correlação de Pearson 0,758

R2 0,574 (57,4% explica e 42,6% outros fatores)

Teste F Fcalculado = 29,641 Ftabela = 4,055

Durbin-Wastson 0,959 (1,27 a 1,45)

Teste t tcalculado = 5,444   ttabela = - 2,074 a +2,074

Função DNSP x Receita realizada (REC_REAL)

Tabela 3 – Resumos estatísticos da função DNSP x Receita realizada (REC _REAL).

Fonte: elaboração própria.

Análises estatísticas

Correlação de Pearson – o valor 
de r obtido de 0,758, ou seja, próximo 
de 1, indica que pode existir uma boa 
correlação positiva entre as variáveis: 
REC_REAL e DPNS, a qual deverá 
ser referendada por outras análises.

A análise da estatística de Dur-
bin-Wastson apresenta um coefi ciente 
de 0,959, situando-se fora do limite de 
análise: 1,27 < DW <1,45 (LEVINE; 
BERENSON; STEPHAN, 2000, p. 
749) para uma variável independente 
(p = 1) e 24 observações (n = 24) ao 
nível de 0,05. Conclui-se que necessita 
de análises complementares.

Teste de hipóteses 

A tabela de distribuição t - ta-
belado (STEVENSON, 2001, p. 
462) apresenta o valor de 2,074 (- 
2,074 a + 2,074 ) e o t (calculado) foi 
de 5,444 (Tabela 3), conclui-se pela 
rejeição da hipótese nula e a aceitação 
da hipótese alternativa, ou seja, existe 
correlação entre as variáveis despesas 
com defesa nacional e segurança pú-
blica e as receitas realizadas. 

O teste F para os graus de liberdade 
(1 e 46), F – tabelado (STEVENSON, 
2001, p. 466) apresenta o valor de 
4,055 ao nível 0,05. O F calculado foi 
de 29,641 (tabela 3), desse modo, con-
clui-se pela rejeição da hipótese nula e 
aceitação da existência de correlação. 

O R2 (R-quadrado) indica que o ín-
dice de 57,4% da variação da DPNS é 
explicado pela variação da REC_REAL, 
e que, portanto, 42,6% da variação 
DPNS explicam-se por outros fatores.
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Gráfi co 2 – Comparação da evolução das despesas de defesa nacional 
e segurança pública e as receitas realizadas.

Gráfi co 1 – Comparação da evolução das despesas de defesa nacional 
e segurança pública e as despesas liquidadas.
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6.2 Gráfi cos 

No gráfi co 1, observa-se que a 
evolução das despesas com defesa na-
cional e segurança pública não acom-
panharam na mesma proporção as 
despesas liquidadas totais, no período 
de 1980 a 2003, sendo que nos anos 
de 2001 a 2003 houve os maiores de-
créscimos.

No gráfi co 2, observa-se que a 
alocação de recursos para as despesas 
de defesa nacional e segurança públi-
ca não acompanhou na mesma pro-
porção com o aumento das receitas 
realizadas.

Conclusões

Com base nas análises realizadas, 
constatou-se que no período de 1980 
a 2003, o Governo Federal aumentou 
o valor das despesas com as funções 
de defesa nacional e segurança pú-
blica em relação ao total das despe-
sas liquidadas e em relação ao incre-
mento da arrecadação – realização de 
receitas, tendo sido comprovados os 
dados estatisticamente, mas esse cres-
cimento não foi na mesma proporção 
(análises dos gráfi cos).

As ferramentas de estatística uti-
lizadas no presente estudo ratifi caram 
a assertiva desses gastos, rejeição de 
hipótese nula (não-existência de cor-
relação) e a existência de correlação. 

A maior correlação no comporta-
mento das despesas da função de defe-
sa nacional e segurança pública foi em 
relação à variação das despesas liquida-
das, embora em ambos os casos o per-
centual de explicação de “correlacio-
namento” (R-quadrado) não tenham 
sido expressivos (67,4% e 57,2%). 

A utilização de ferramentas de 
análises estatísticas pode facilitar as 
análises do comportamento das des-
pesas públicas.
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Resumo
Este trabalho apresenta uma comparação 

entre a previsão e a execução orçamentária de 
programas do governo federal na área de infra-
-estrutura de transportes nos anos de 2000 a 2005, 
bem como a relação dos gastos dos programas em 
relação às despesas totais e aos investimentos da 
Administração Direta, enfatizando a prioridade fi scal 
do governo em relação aos programas analisados, 
tendo como parâmetro o planejamento constante 
nos planos plurianuais (PPA) e a efetiva realização 
nos orçamentos do período considerado. Analisa-se 
a evolução percentual de execução, com emprego 
de números-índices. Procedeu-se a uma revisão de 
literatura com enfoque no controle da administração 
pública, contabilidade governamental e gasto público. 
Da análise dos dados, concluiu-se pela existência 
de evidências de que a execução orçamentária dos 
programas apresenta baixos índices de realização 
quando comparados ao planejamento. Os índices de 
crescimento de realização dos programas analisados 
indicam crescimento relevante em relação às despesas 
totais e de capital a partir do exercício de 2003.

Palavras-chave
Planejamento. Controle da administração pú blica. 

Orçamento público.

Abstract
This paper presents a comparison between the 

forecast and the budgetary execution of programs 
of the federal government in the infrastructure area 
of transports in the years of 2000 to 2005, as well 
as the relation of the expenses of the programs in 
relation to the total expenditures and the investments 
of the Direct Administration, emphasizing the fi scal 
priority of the government in relation to the analyzed 
programs, having as parameter the constant planning 
in the Pluriannul Budgeting (Plano Plu rianual – PPA) 
and the effective accomplishment in the budgets of the 
considered period. It was analyzed percentile evolution 
of execution, with use of index-numbers and proceeded 
a revision from literature connected with the control 
of the public management, governmental accounting 
and public expense. From the analysis of the data, it 
was concluded for the existence of evidences of that 
the budgetary execution of the programs presents 
basses accomplishment indices when compared with 
the planning. The indices of growth of execute of the 
analyzed programs indicate signifi cant growth in relation 
to the total capital expenditures from 2003 exercise on. 

Keywords
Planning. Control of public management. Public 

budget. 



36  Revista do CRCRS

1 Introdução

A Constituição Federal de 1988 
estabeleceu um importante marco 
no planejamento governamental bra-
sileiro, por meio do seu art. 165, que 
instituiu o plano plurianual (PPA), 
que representa um instrumento de 
planejamento na administração pú-
blica brasileira, dando início a uma 
nova fase na história orçamentária 
do país, proporcionando maiores 
recursos para o controle e avaliação 
da gestão governamental, pela via-
bilidade de comparação da previsão 
com a execução orçamentária ao lon-
go de todo o mandato dos chefes do 
Poder Executivo.

Para Mileski (2003), o PPA re-
presenta um instrumento técnico de 
planejamento indispensável à política 
orçamentária do Estado, uma vez que 
orienta a elaboração dos demais pla-
nos e programas do governo, na qual 
incluem-se as diretrizes orçamentárias 
e o orçamento anual, com período de 
validade de quatro anos.

Segundo Giacomoni (2004), a 
instituição do PPA representou, pela 
primeira vez, um inequívoco desta-
que ao planejamento governamental, 
no sentido de favorecer o desenvolvi-
mento nacional equilibrado, em que 
pese a falta, até a data presente, da Lei 
Complementar prevista no art. 165, 
§ 9º, da Carta Magna de 1988, capaz 
de suprir as defi ciências do sistema 
orçamentário nacional.

No intuito de desenvolver esta 
pesquisa no campo do controle e 
avaliação das atividades governa-
mentais, destaque-se que o Decre-
to-Lei nº 200-67, que dispôs sobre 
a organização da Administração Fe-
deral e estabeleceu as diretrizes para 

a Reforma Administrativa, fi xou que 
as atividades da Administração Fe-
deral obedecerão aos princípios fun-
damentais do planejamento, coorde-
nação, descentralização, delegação 
de competência e controle. 

O controle é uma das funções 
administrativas previstas no para-
digma da administração científi ca 
que fundamenta a Escola Clássica. 
Segundo Rose (1971), é habitual 
admitir-se que Fayol, pioneiro da 
tecnologia administrativa, referia-se 
ao controle como o poder de dirigir 
toda a organização depois de terem 
sido determinados os processos de 
prever, planejar, organizar, coman-
dar e coordenar.

Com foco no planejamento e or-
çamento público, o controle e a ava-
liação fazem parte de uma importan-
te fase do ciclo orçamentário, pois, 
como enfatiza Giacomoni (2003), 

após a elaboração da proposta orça-
mentária pelo Poder Executivo e da 
votação e aprovação pelo Poder Legis-
lativo, tem início a execução do orça-
mento, o que é o objeto de avaliação 
e de controle.

O orçamento anual busca atingir 
os objetivos e metas estabelecidas no 
plano plurianual em consonância com 
a lei de diretrizes orçamentárias, ser-
vindo de elemento integrador entre o 
planejamento e a efetiva execução.

É nesse mister de controle e ava-
liação das realizações governamentais, 
com base nas previsões das leis orça-
mentárias, que se insere a função pri-
mordial da Contabilidade, positivada 
pelo Decreto-Lei nº 200, de 1967, no 
art. 83, na evidenciação das informa-
ções que servirão para a implementa-
ção dessa importante etapa do ciclo 
orçamentário. 

Art. 83. A contabilidade eviden-
ciará perante a Fazenda Pública a si-
tuação de todos quantos, de qualquer 
modo, arrecadem receitas, efetuem des-
pesas, administrem ou guardem bens a 
ela pertencentes ou confi ados.

A contabilidade governamental no 
Brasil, em nível federal, utiliza-se do 
Sistema Integrado de Administração 
Financeira (SIAFI)1, constituindo-se 
de um sistema de execução orçamentá-
ria, fi nanceira e patrimonial, num ar-
cabouço contábil, o que permite a ex-
tração de informações gerenciais, que, 
segundo Castro e Lima (2003, p. 98), 
tem por objetivo “promover a moder-
nização e a integração dos Sistemas de 
Programação Financeira, de Execução 
Orçamentária e de Contabilidade em 
seus Órgãos e Entidades Públicas”. 

Para Silva (2007), “Por meio do 
SIAFI são obtidas as informações que 

1 Implantado pelo Governo Federal por intermédio do Decreto nº 92.452-86, cuja operacionalização foi possibilitada pela unifi cação dos recursos do Tesouro 
(caixa único), nos termos do Decreto nº 93.872-86.
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subsidiam o Balanço Geral da União 
e os Relatórios de execução do orça-
mento e da administração fi nanceira”, 
acrescentando que “A gestão fi nancei-
ra dos recursos públicos no Brasil está 
centrada em sistemas informatizados 
que executam e controlam cada lan-
çamento realizado”.

Os comentários e afi rmações ex-
postos demonstram a importância 
das funções de planejamento e con-
trole para a administração pública, e é 
nesse ambiente que se insere a neces-
sidade e imposição legal de controlar 
e avaliar a execução dos programas de 
governo, comparando-se as diretri-
zes, objetivos e metas instituídas pelo 
PPA com a efetiva execução dos orça-
mentos anuais, dando ênfase às prio-
ridades governamentais. Diante desse 
contexto, o presente trabalho propõe-
-se a avaliar: Qual a prioridade fi scal 
do governo federal, nos orçamentos 
anuais de 2000 a 2005, em relação 
aos programas da área de infra-es-
trutura de transportes?

Assim, o trabalho prioriza a análi-
se de gastos do governo federal, desta-
cando a verifi cação do comportamento 
da despesa pública federal ao longo do 
período 2000-2005. Nóbrega (2005) 
afi rma que o governo gasta como eu-
ropeus, mas não presta serviços seme-
lhantes, que os gastos são mal distribu-
ídos e destinam-se, em sua maior parte, 
ao pagamento de funcionários públicos, 
aposentados e pensionistas. Pinheiro e 
Giambiagi (2006) defendem que uma 
das principais conseqüên cias da crise 
fi scal em que o Brasil se viu imerso a 
partir da década de 1980 foi a redução 
do investimento no setor público, com 
excessivo aumento dos gastos correntes 
a partir de 1999.

Nesse contexto, o objetivo geral 
deste trabalho é apresentar uma ava-
liação geral sobre a inserção, nos orça-
mentos anuais do período analisado, 

dos programas previstos no plano plu-
rianual do Governo Federal, por meio 
das despesas realizadas na área infra-
-estrutura das estradas federais, tendo 
como parâmetro uma análise das previ-
sões constantes nas Leis n° 9.989-2000 
e n° 10.933-2004, que fi xaram o PPA 
para o período de 2000 a 2003 e o re-
lativo ao quadriênio de 2004 a 2007, 
em comparação com a execução das 
despesas totais e de capital previstas nas 
leis orçamentárias anuais (LOA) desse 
período, defi nidas as prioridades com 
base na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) de cada ano compreendido no 
período analisado.

2 Metodologia

A seleção dos programas a serem 
analisados deu-se pelo critério de re-
presentatividade geográfi ca nacional da 
aplicação dos recursos diretamente em 
rodovias federais, dentre os Programas 
de Trabalho (PT) do Órgão 39 (Mi-
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nistério dos Transportes), excluindo-
-se, portanto, os programas que tives-
sem relação com alocação de recursos 
para serviços de transporte, navegação, 
transportes ferroviário e aquaviário, 
descentralização de rodovias e gestão 
de políticas de transporte.

A pesquisa foi desenvolvida na 
forma exploratória. Conforme Beuren 
et al. (2003, p. 80), “a caracterização 
do estudo como pesquisa exploratória 
normalmente ocorre quando há pou-
co conhecimento sobre a temática a 
ser abordada”. 

Do ponto de vista do objetivo, 
a presente pesquisa será efetivada na 
forma descritiva, pois, na concepção 
de Gil (1999), a pesquisa descritiva 
objetiva, principalmente, a descrever 
características de determinada popula-
ção ou o estabelecimento de relações 
entre variáveis. 

Na classifi cação da pesquisa quanto 
aos procedimentos utilizados, conforme 
defi nem Beuren et al. (2003), foi utili-
zada a pesquisa bibliográfi ca, comple-
mentada pela obtenção de informações 
em consultas realizadas diretamente a 
sistemas e bancos de dados do governo 
federal, bem como foi utilizada, tam-
bém, a pesquisa documental, por se 
tratar da análise de relatórios gerados 
pelos sistemas contábeis, notadamente 
o Balanço-Geral da União. 

Foram obtidas informações di-
retamente do SIAFI e do SIAFI Ge-
rencial, administrados pela Secretaria 
do Tesouro Nacional/Ministério da 
Fazenda, que é o órgão central do Sis-
tema de Administração Financeira e 
de Contabilidade do governo federal, 
além de normatizar a contabilidade 
pública no Brasil, bem como do Mi-
nistério do Planejamento Orçamento 
e Gestão, por intermédio da Secretaria 
do Orçamento Federal (SOF), que se 
encarrega da administração do Sistema 
de Dados Orçamentários (SIDOR).

3  Planejamento e controle 
na administração pública

A função de planejamento no se-
tor público impõe que as realizações 
sejam executadas de acordo com os 
planos traçados anteriormente, com 
especial nível de exigência de seu 
cumprimento, pela imposição do 
princípio da legalidade, haja vista que 
os principais instrumentos de plane-
jamento governamental são aprova-
dos por lei. 

Na concepção de Pereira Jr. 
(1999), o sistema de planejamento go-
vernamental no nosso país originou-se 
em 1948, com a elaboração do Plano 
Salte, que deu prioridade para os seto-
res de saúde, alimentação, transporte 
e energia. Nos anos seguintes, foram 
elaborados vários planos de desen-
volvimento até que, em 1967, com a 
publicação do Decreto-Lei nº 200, foi 
implementada a previsão legal de um 
sistema de planejamento, com o orça-
mento plurianual de investimentos. 
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A Constituição Federal de 1988 
veio proporcionar um signifi cativo in-
cremento de valorização para o plane-
jamento, com a criação do PPA e da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Acerca da função de controle na 
administração pública, considere-se a 
explanação proferida no XVIII Con-
gresso Internacional da Organização 
Internacional de Entidades Fiscali-
zadoras Superiores, no qual Aragón 
(2004) destaca que a Auditoria Supe-
rior da Federação do México, buscando 
a melhoria da gestão governamental, 
emprega mecanismos de supervisão e 
controle da gestão pública, que tem 
por objetivos:

Estructurar esquemas de control y 
supervisión que aseguren que los registros 
contables y presupuestales de las entida-
des públicas consignen todas sus opera-
ciones y estén actualizados, para fortale-
cer el proceso de rendición de cuentas, y 
al mismo tiempo, disponer de informa-
ción confi able y oportuna para la toma 
de decisiones. La adopción de medidas 
correctivas y preventivas que eviten la re-
currencia de las anomalías, debe ser una 
acción permanente de las Entidades de 
Fiscalización Superior.

Segundo Di Pietro (2004, p. 622), 
a fi nalidade do controle “é a de assegu-
rar que a Administração atue em con-
sonância com os princípios que lhe são 
impostos pelo ordenamento jurídico, 
como os da legalidade, moralidade, 
fi nalidade pública, publicidade, moti-
vação, impessoalidade”. Esse controle 
abrange tanto os órgãos do Executivo 
como os dos demais Poderes, no exercí-
cio de funções tipicamente administra-
tivas, ou seja, o controle alcança a Ad-
ministração Pública em sentido amplo.

Dentre as funções administrativas 
clássicas identifi cadas por Fayol, des-
taca-se a forte ligação entre o planeja-
mento e o controle. Segundo Rosane 
Martins (1997), o controle cuida para 
que tudo se realize de acordo com os 
planos traçados, comparando o de-
sempenho real com o esperado.

Dentre os princípios fundamen-
tais previstos2 no Decreto-Lei nº 200, 
de 25 de fevereiro de 1967, destacam-
-se os termos do art. 7º, enfatizando 
a relevância do planejamento, que se 
refl ete, na atualidade, pela elaboração 
das diretrizes orçamentárias, do PPA e 
das leis orçamentárias anuais.

Para Rezende (1998), planejar é 
uma tarefa intimamente ligada à de-
fi nição dos objetivos, ou seja, onde se 
pretende chegar, o que deve ser feito, 
quando, como e em que seqüência; por 
outro lado, para obter-se um controle 
efi ciente, deve haver objetivos, regras, 
critérios, meios de aferição e de com-
paração entre o fi xado e o realizado, 
assim como os mecanismos que corri-
jam a atividade em curso para que al-
cance, assim, os resultados almejados.

Dessa forma, percebe-se que o 
controle avalia o planejamento, de for-
ma a se complementarem para a maior 
efi ciência e efi cácia da gestão admi-
nistrativa, posto que seu objetivo está 
ligado à avaliação do desempenho da 
administração no cumprimento dos 
planos traçados.

3.1  O controle orçamentário, 
fi nanceiro e patrimonial

Dentre as formas de controle 
exercidas na administração pública, 
uma das mais evidentes é o controle 
da execução orçamentária, que guar-
da perfeita consonância com a ótica 

administrativa, posto que relaciona a 
previsão com a realização das receitas 
e despesas. Fazendo referência a esse 
tipo de controle, destaca Giacomoni 
(2003, p. 300), que

O orçamento público surgiu com a 
fi nalidade precípua de ser controle. Uno 
e o envolvendo no universo das receitas e 
despesas, o orçamento desde o início se 
constituiu numa fórmula efi caz de con-
trole político dos órgãos de representação 
sobre os Executivos. Durante algum tem-
po, a função de controle pode ser exercida 
por meio da própria elaboração do orça-
mento que, na maioria dos casos, era de 
competência do Parlamento ou, então, 
recebia desse grande infl uência.

O controle orçamentário é viabi-
lizado no nosso ordenamento jurídico 
pela sistematização na elaboração do 
orçamento federal, prevista na Cons-
tituição Federal de 1988, no art. 165, 
Capítulo das Finanças Públicas. A 
sistematização na elaboração do or-
çamento federal, colocada na Consti-
tuição, visa a estabelecer mecanismos 
de planejamento que dêem elementos 
para o exercício do controle fi nancei-
ro e orçamentário. Esse planejamento 
é conformado mediante a elaboração 
de três instrumentos legais: o PPA, a 
LDO e a LOA.

O Plano Plurianual correspon-
de à apresentação regionalizada das 
diretrizes, objetivos e metas relativas 
às despesas de capital da Administra-
ção Pública. A LDO é o elo entre o 
PPA e a LOA, nela estarão as metas e 
prioridades do governo, dentre outras 
determinações, bem como as orienta-
ções para a elaboração do orçamento 
do ano subseqüente à sua aprovação. 
O Poder Legislativo poderá aprová-lo 

2 Cf. Art 6º (Planejamento, Coordenação, Descentralização, Delegação de Competência e Controle).
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com ou sem emendas. E, fi nalmente, 
a LOA, que deve ser elaborada segun-
do a técnica do orçamento-programa, 
apresentando as ações hierarquizadas 
do Estado, indicando as ações (proje-
tos, atividades e operações especiais) 
das políticas públicas a serem imple-
mentadas no exercício, em observância 
às orientações, metas e prioridades es-
tabelecidas pela LDO, além de outras 
delas decorrentes e para as relativas aos 
programas de duração continuada.

Para Pires Jr. (2006), a existên-
cia de um conjunto de normas gerais 
atinentes ao Orçamento Público, ao 
Direito Financeiro e às Finanças Pú-
blicas denota que as instituições orça-
mentárias encontram-se estruturadas 
em relação à execução orçamentária e 
fi nanceira. Completa o autor que, di-
ferentemente das instituições privadas, 
as instituições orçamentárias públicas 
procuram atingir seus objetivos por 
meio de regras e procedimentos de-
terminados de acordo com o previsto 
na lei. Com isso, destaca-se o princí-
pio da legalidade, ou da reserva legal, 
segundo o qual, nas clássicas palavras 
de Meirelles (2002), ao administrador 
público só é permitido fazer o que a 
lei autoriza, ao contrário da adminis-
tração privada, na qual é lícito realizar 
tudo o que a lei não proíbe.

A Constituição Federal, pelo seu 
art. 70, defi ne a competência do con-
trole externo a ser realizado pelo Poder 
Legislativo, bem como pelos sistemas 
de controle interno dos Poderes, pelo 
que todos os atos dos administradores 
públicos devem ser aferidos quanto à 
legalidade, legitimidade e economici-
dade, sejam eles de natureza contábil, 
fi nanceira, orçamentária, operacional 
e patrimonial, o que é realizado com o 
auxílio dos tribunais de contas.

Nesse contexto, é inequívoca a 
importância desempenhada pela fun-
ção da Contabilidade no controle da 

execução orçamentária, fi nanceira e 
patrimonial. Enquanto o Direito Fi-
nanceiro estuda as normas jurídicas 
que compõem a organização e a es-
trutura fi nanceira do Estado (Bastos, 
1998), as fi nanças públicas têm por 
objeto os fenômenos fi nanceiros e as 
relações surgidas em virtude da ativi-
dade fi nanceira, constituindo-se na 
ciência que estuda as leis que regulam 
a despesa, a receita, o orçamento e o 
crédito público (Deodato, 1984). 

Ora, não se concebe o estudo 
das fi nanças públicas dissociado da 
contabilidade pública, pois são áreas 
inter-relacionadas e complementares 
no estudo das atividades dos governos, 
notadamente quanto ao estudo do 
gasto público. 

A Lei Federal nº 4.320-64 trata de 
normas de Direito Financeiro que, por 
sua vez, dão suporte para a elaboração 
e controle de orçamentos e balanços. 
Ou seja, as normas surgidas para o 
tratamento da atividade fi nanceira do 
Estado (receita, despesa, orçamento e 
crédito público) determinam a forma 
de como a contabilidade pública deve 
proceder no controle do patrimônio 
público e na elaboração das demons-
trações contábeis que evidenciam a ri-
queza das entidades governamentais.

 Segundo Kohama (2003), a con-
tabilidade pública é um dos ramos mais 
complexos da Ciência Contábil e tem 
por objetivo captar, registrar, acumu-
lar, resumir e interpretar os fenômenos 
que afetam as situações orçamentárias, 
fi nanceiras e patrimoniais das enti-
dades de direito público interno, ou 
seja, União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios e respectivas autarquias, 
por meio de uma metodologia espe-
cialmente concebida para esse fi m.

Tratando da importância da con-
tabilidade pública no controle da exe-
cução orçamentária, destaca Moura 
(2003) que orçamento anual brasilei-

ro é elaborado pelo Poder Executivo, 
por meio da Secretaria do Orçamen-
to Federal (SOF), e encaminhado ao 
Congresso Nacional para apreciação e 
votação. Após a sua aprovação, encon-
tra-se apto a ser realizado e controla-
do pela contabilidade governamental, 
que concentra esforços na criação de 
mecanismos contábeis que viabilizem 
o acompanhamento e a evidenciação 
de sua execução.

No setor público a Contabilidade 
utiliza-se de sistemas de contas espe-
cífi cos para o controle das operações, 
que resultam nos balanços Financei-
ro, Patrimonial e Orçamentário e na 
Demonstração das Variações Patrimo-
niais, que são as demonstrações con-
tábeis de relevante função no controle 
das receitas e despesas do Governo.

3.2  O PPA e a nova visão no 
planejamento-orçamento

O PPA foi criado pela Constitui-
ção de 1988, conforme seu art. 165, 
tendo sido elaborado o primeiro do-
cumento pelo governo de Fernando 
Collor de Melo para vigorar de 1991 
a 1995. Segundo Castro e Garcia 
(2004), o documento recebeu boni-
ta encadernação, mas não se tornou, 
efetivamente, um orientador da ação 
governamental.

Uma Comissão Temporária das 
Obras Inacabadas, constituída pelo 
Senado Federal em 1995, constatou 
a existência de milhares de obras que 
foram iniciadas, absorveram grande 
soma de recursos e não estão cumprin-
do a sua fi nalidade. Foram relatadas 
pela Comissão 2.214 obras, em que 
foram aplicados mais de 15 bilhões de 
reais, o que revela a inefi ciência da ad-
ministração pública no cumprimento 
dos planos traçados.

O Ministério do Planejamen-
to, por meio da Portaria nº 42-99, 
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procurou implantar o planejamen-
to efetivo nas leis orçamentárias fe-
derais, atualizando a discriminação da 
despesa por funções, prevista na Lei 
n° 4.320-64, para vigência a partir do 
exercício de 2000. 

Para Joppert (2004), os gestores 
públicos, bem como a sociedade, po-
deriam, a partir de 2000, com o novo 
“mapa PPA” em mãos, identifi car fa-
cilmente: o que está sendo feito e quais 
seus resultados para a sociedade; quem 
são os executores de cada ação; quem 
são os agentes envolvidos nos progra-
mas; quais são e como estão andando 
as metas físicas e fi nanceiras dos pro-
gramas; quanto está sendo investido e 
quanto se gasta em custeio por setor; 
onde estão e quais são as ações super-
postas e duplicadas.

É de se destacar que vários dispo-
sitivos de organização da lei orçamen-
tária e do PPA vêm sendo tratados nas 
leis de diretrizes orçamentárias, que, 
por sua vez, sofreu expressiva amplia-
ção após a edição da LRF, como enfati-
za Giacomoni (2004). Deve-se ter em 
mente que nem todos os conteúdos 
usualmente atribuídos à lei comple-
mentar carecem da mesma urgência de 
regulação, nem mesmo deveria ser tra-

tado em uma mesma legislação com-
plementar, havendo perfeita coerência 
na aplicação das normas estabelecidas 
pela Lei n° 4.320-64 e pela LRF.

Percebe-se que a institucionaliza-
ção do PPA, malgrado a superação de 
algumas defi ciências por instrumentos 
normativos esparsos, vem-se tornando 
um considerável desafi o para a admi-
nistração pública brasileira. 

4 Gasto público

O estudo dos gastos públicos 
analisa a intervenção do governo na 
economia do país, essencialmente, 
por meio da realização de despesas 
na prestação de serviços à população, 
mas, segundo Rezende (2006), não 
leva em consideração outras medidas 
de intervenção indireta sobre a produ-
ção de bens e serviços, distribuição de 
renda e o emprego de mão-de-obra.

Para Riani (1997), os gastos públi-
cos constituem-se na principal forma 
de atuação governamental e represen-
tam o custo da quantidade e da quali-
dade dos serviços e de bens oferecidos 
pelo governo.

Rezende (2006) alerta, ainda, que 
alguns cuidados devem ser considera-

dos no método de análise das despe-
sas públicas. Primeiro, as informações 
estatísticas dizem respeito às despesas 
realizadas, que foram infl uenciadas 
por fatores que limitam a expansão 
da oferta. Segundo, porque, à medida 
que as informações disponíveis não 
permitem identifi car os insumos em-
pregados nem quantifi car o produto 
setorial, torna-se impossível separar os 
elementos de oferta dos elementos de 
demanda na análise dos gastos, difi cul-
tando o isolamento dos efeitos das va-
riáveis explicativas do comportamento 
dos gastos públicos. 

Há que se considerar que todos os 
gastos governamentais, sem exceção, 
são considerados despesas durante a 
execução do orçamento, de acordo 
com a classifi cação econômica3, que 
divide todos os dispêndios do gover-
no em despesas correntes (pessoal e 
encargos sociais, juros e encargos da 
dívida e outras despesas correntes) e 
despesas de capital (investimentos, 
inversões fi nanceiras e amortização da 
dívida), com um plano de contas di-
vidido em quatro sistemas diferentes 
(orçamentário, fi nanceiro, patrimo-
nial e de compensação). 

Conforme Slomski (2003), o Sis-
tema Orçamentário registra a previ-
são e execução da receita e da despesa 
orçamentária; o Sistema Financeiro 
apresenta o fl uxo de caixa da entida-
de, registrando as receitas pelo regime 
de caixa e as despesas pelo regime de 
competência, com a despesa empe-
nhada e não-paga registrada na conta 
Restos a Pagar ao fi nal do exercício; o 
Sistema Patrimonial registra todos os 
bens de caráter permanente que cons-
tituam qualquer despesa capaz de ge-

3 Conforme a Portaria Interministerial nº 163-2001, da Secretaria do Tesouro Nacional, Órgão Central do Sistema de Contabilidade Federal e Secretaria 
do Orçamento Federal, Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento da União. 

4 Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (índice 100 = agosto de 1994), que é calculado por uma média aritmética ponderada, composta por 60% 
do Índice de Preços por Atacado (IPA), 30% do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e 10% do Índice da Construção Civil (ICC).
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rar benefício em exercícios seguintes; 
o Sistema de Compensação controla 
os bens, valores, obrigações e outras si-
tuações não representadas nos grupos 
que compõem o ativo e o passivo, e 
que possam vir a afetar o patrimônio.

Cabe ressaltar que há diferença 
entre a defi nição de gasto e despesa 
empregada no setor público e as con-
ceituações da área empresarial. Em 
síntese, conforme Martins (2003), 
para a contabilidade empresarial, a 
despesa é uma espécie de gasto, as-
sim como o é o investimento; na área 
pública não se observa tal distinção, 
uma vez que todos os gastos são con-
tabilizados como despesa. Segundo 
a teoria da Ciência das Finanças, 
conforme Rezende (2006, p. 68), em 
termos de classifi cação e estrutura 
das despesas governamentais, não 
há distinção entre os termos gasto e 
despesa, cuja classifi cação é idêntica 
à empregada pela contabilidade pú-
blica. Nesse sentido, no estudo dos 
aspectos teóricos do crescimento do 
gasto público, também não se faz tal 
distinção, o que pode ser comprova-
do na análise dos clássicos trabalhos 
de Peacock e Wiseman (1961), Pryor 
(1968) e Bird (1970).

Quanto à diferenciação entre cus-
tos e despesas, anote-se que para Me-
gliorini (2001), as despesas são gastos 
em bens ou serviços consumidos dire-
ta ou indiretamente para a obtenção 
de receitas e custos são os gastos neces-
sários para fabricar os produtos da em-
presa. Portanto, pode-se afi rmar que 
os custos são os gastos relacionados 
aos produtos, posteriormente ativados 
quando os produtos objeto desses gas-
tos forem gerados. 

Ora, a terminologia de custos do 
setor público relaciona-se com os bens 
ou serviços consumidos para a presta-
ção dos serviços à sociedade ou para 
a disponibilização dos bens públicos. 
Para Silva (2007, p. 28), “a palavra 
custo está ligada à mensuração, em 
termos monetários, dos recursos utili-
zados para algum propósito”. 

Na área pública nacional ainda é 
incipiente a apuração de custos, apesar 
das determinações da Lei n° 4.320-64, 
do Decreto-Lei nº 200-67, assim como 
o reforço dado pela Lei Complementar 
nº 101-2000, Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que determina a apuração do 
custo dos serviços prestados pelo Esta-
do. Por outro lado, os governos reali-
zam todos os seus dispêndios na forma 

de despesa e até mesmo os investimen-
tos públicos são assim classifi cados. 
Portanto, todos os gastos públicos são 
considerados, genericamente, como 
despesas, algumas delas constituindo-
-se em consumo, outras, contribuindo 
para a formação bruta do capital fi xo, 
conforme a classifi cação econômica ou 
por natureza da despesa.

De acordo com as espécies e for-
mas dos gastos governamentais, há 
uma variação na geração de serviços 
e, conseqüentemente, uma maior ou 
menor infl uência sobre os dados de 
avaliação do comportamento da eco-
nomia do país. 

Na posição de Giacomoni (2003), 
os investimentos em infra-estrutu-
ra econômica – transportes, energia, 
comunicações, armazenamento, etc. 
– são indutores do desenvolvimento 
regional e nacional, sendo compreen-
sível que se transformem em áreas de 
competência do Estado, devido aos al-
tos investimentos necessários e ao lon-
go período de carência entre as aplica-
ções e o retorno, o que desestimulam o 
interesse privado nesses setores. Nesse 
sentido, destaca-se que essa incum-
bência do governo na alocação de 
recursos encontra-se entre as clássicas 
funções econômicas do Estado (aloca-
tiva, distributiva e estabilizadora), pro-
postas por Musgrave (1974).

Para a pesquisa dos efeitos dos 
gastos públicos sobre os agregados ma-
croeconômicos nacionais é oportuno 
salientar que, quanto maior for o vo-
lume de recursos gastos pelo governo 
em compromissos correntes, menor 
será a sua capacidade de poupança e, 
em conseqüência, será reduzida a sua 
possibilidade de realizar investimentos 
(Riani, 1997).

O art. 12 da Lei n° 4.320-64 clas-
sifi ca as despesas segundo as categorias 
econômicas em correntes e de capital. 
Os gastos correntes possibilitam deter-



Revista do CRCRS  43

minar a participação do setor público 
no consumo, informação útil para uma 
das formas de cálculo do PIB, prestan-
do-se à manutenção da máquina admi-
nistrativa governamental, pagamento 
de pessoal, bem como para o pagamen-
to dos encargos sobre a dívida pública.

As despesas de capital (divididas 
em Investimentos, Inversões Financei-
ras e Transferências de Capital), dife-
rentemente das despesas de consumo, 
são empregadas para subsidiar a pro-
dução, a realização de obras públicas, 
a amortização da dívida pública e a 
realização de transferências de recur-
sos para que outras esferas ou entes 
governamentais realizem essas ativida-
des. De forma geral, conforme admite 
Riani (1997), as despesas de capital re-
presentam os gastos com investimen-
tos realizados pelo governo.

A importância da classifi cação eco-
nômica para este estudo reside no fato 
de se analisar o efeito dos gastos sociais 
e de capital. Os primeiros são essencial-
mente gastos correntes, entretanto, essa 
regra não é absoluta, pois os programas 
sociais englobam ações que são realiza-
das com o emprego de equipamentos, 
veículos e instalações, dentre outros, 
que, mesmo sendo adquiridas ou cons-
truídas para a fi nalidade social consti-
tui-se em despesa de capital.

De acordo com Giacomoni 
(2003), especialmente o cálculo do 
PIB pelos métodos da renda e da des-
pesa deverão estar disponíveis infor-
mações sobre os gastos do governo. 
Visando a possibilitar investigações 
desse tipo é que foi criada a classifi ca-
ção econômica, que divide as despesas 
em Correntes e de Capital. 

Dentre os gastos de capital, segun-
do Machado Jr. e Reis (1999), a distin-
ção entre inversões fi nanceiras e os in-
vestimentos é puramente econômica, 
havendo uma tendência para se fundir 
as duas classifi cações. Investimento se-

ria toda aquela despesa de capital que 
geraria serviços e, conseqüentemente, 
acréscimos ao PIB. A Inversão Finan-
ceira, ao contrário dos Investimentos, 
não geram incremento ao PIB. 

À análise dos autores segue-se a 
conclusão de que, sob o ângulo da 
administração patrimonial, tanto os 
investimentos quanto as inversões fi -
nanceiras produzem alterações quali-
tativas e quantitativas no patrimônio 
público, o que se mostra sufi ciente-
mente lógico, uma vez que a aquisição 
de um bem ou a construção de um 
edifício, por exemplo, geram incre-
mentos ao PIB, pelo efeito da produ-
ção da indústria nacional. A aquisição 
de bens já em utilização, apenas com 
a transferência de propriedade, sem 
nova produção nem aumento do PIB, 
representa uma inversão fi nanceira, 
mas, em ambos os casos, malgrado a 
noção da técnica econômica, a despe-
sa pública converte-se em bens à dis-
posição do Estado e da sociedade. 

Importante ressaltar as possibili-
dades de análises dos gastos públicos 
por categorias econômicas estabeleci-
das por Riani (1997, p. 71):

•  avaliar a situação fi nanceira do 
governo, quando analisada con-
juntamente com a receita e o peso 
de cada componente na estrutura 
dos gastos;

•  apurar a capacidade de poupança 
do governo;

•  apurar a capacidade de investi-
mento do governo;

•  apurar a rigidez da composição 
dos gastos e a margem de fl exibili-
dade do governo, no que se refere 
à sua política de gastos.

Além das possibilidades supracita-
das, é de se considerar que a prioridade 
entre o gasto social e de investimen-
to na alocação do gasto público e dos 

programas de governo nos orçamentos 
tem importante refl exo na melhoria 
dos índices sociais e refl exo na melho-
ria da qualidade de vida da sociedade, 
principalmente das classes mais de-
pendentes dos programas que visam à 
redução das desigualdades sociais. 

Mendes et al. (2006) apresentam 
os resultados de diversos trabalhos em-
píricos que apontam para a necessida-
de de se reduzir os gastos de consumo 
do governo em favor do investimento, 
como forma de priorizar o crescimento 
econômico. Defendem os autores, prin-
cipalmente, a redução e maior efi ciên-
cia do gasto público, como condição 
necessária para atingir esse objetivo.

Para melhor especifi car os gastos 
de investimento do governo federal, 
conforme a segunda hipótese estabele-
cida para atingir os objetivos da pes-
quisa, será realizada uma análise da va-
riação das despesas em infra-estrutura 
de transportes. A área de infra-estrutu-
ra econômica engloba, principalmente, 
os programas relacionados às áreas de 
transporte, energia e comunicações.

5  Descrição e Análise 
dos Dados

Os dados analisados tiveram ori-
gem no PPA para o período de 2000 
a 2003 (PPA Avança Brasil) e nos or-
çamentos desse período, bem como os 
referentes ao PPA para o período de 
2004 a 2007.

O PPA Avança Brasil consignou 28 
“macrobjetivos”, que se desdobraram em 
380 programas, com destaque para: pro-
mover o crescimento de forma sustenta-
da, mantendo a estabilidade econômica; 
garantir o desenvolvimento econômico 
e social com respeito ao meio ambiente, 
à justiça social e à democracia; investir 
maciçamente tanto em infra-estrutura 
econômica como na área social; e gerar 
emprego e renda para a população. 
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Tabela 1: Execução do PPA “Avança Brasil” nos Orçamentos do Período.  Valores em milhões de Reais

Fonte: SIAFI e BGU.

No Relatório e Pareceres Prévios 
do TCU sobre as Contas do Governo 
da República referentes ao exercício de 
2003 houve críticas do Tribunal acer-
ca da execução dos programas do PPA, 
com destaque para a o baixo investi-
mento em infra-estrutura.

Segundo o Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, foram 
executados R$ 1.168,5 bilhão no pe-
ríodo 2000/2003, representando cer-
ca de 76% dos recursos totais para o 
período, sendo alcançadas, em média, 
58% das metas físicas estabelecidas 
para os programas dele constantes. 
Agrupando funções de governo pelas 
áreas “Desenvolvimento Social”, “Jus-
tiça e Cidadania” e “Relações Exterio-
res e Defesa Nacional”, cujas despesas 
atingiram, respectivamente, 117%, 
302% e 612% daquelas previstas no 
PPA. Por sua vez, a área “Infra-es-
trutura Econômica”, consolidando 
as funções “Transporte”, “Energia” 

e “Comunicações”, apresentou ín-
dice de apenas 15% da execução 
orçamentária. (grifo nosso)

Com base nessas informações e 
para avaliar a execução orçamentária 
dos programas de governo do período 
de vigência do PPA acima referido, 
analisam-se os dados de execução efe-
tiva nos orçamentos do período, em 
comparação com a previsão do PPA, 
na tentativa de identifi car o descom-
passo descrito no relatório do TCU 
sobre as contas do governo federal.

Os dados relativos à previsão do 
PPA foram levantados junto à página 
eletrônica do Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão (MP). Os 
valores relativos à execução da despesa 
referem-se ao saldo da conta contábil nº 
29.241.01.02 (Crédito Empenhado Li-
quidado) nos exercícios a que se refere o 
PPA, obtidos diretamente do SIAFI.

Para a análise dos dados relati-
vos aos anos de 2004 e 2005, tendo 

em vista que ainda é vigente o PPA e 
não há como avaliar o cumprimento 
do plano como um todo, é feita uma 
análise comparativa entre a execução 
e a previsão das Leis Orçamentárias 
Anuais desses dois anos, sendo apre-
sentados os valores que constituem a 
dotação inicial, bem como os valores 
da dotação autorizada, que representa 
o saldo da dotação inicial, acrescido 
ou subtraído dos valores relativos aos 
créditos suplementares, especiais ou 
extraordinários e das dotações cance-
ladas ou remanejadas. 

A média de execução dos progra-
mas estratégicos na área de infra-es-
trutura de transportes governo federal 
no período de 2000 a 2003 atingiu 
33,26%, muito inferior à média de 
execução do total do plano plurianual, 
que teve execução de 76%, conforme 
dados do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, destacado no 
Relatório do TCU sobre as contas do 
governo para o ano de 2003. 

Programas Realizado 2000-2003 (valores correntes)
(Crédito Empenhado Liquidado) Previsão do 

PPA
Execução %

 do PPA
Cód. Descrição 2000 2001 2002 2003

0220 Manutenção da Malha 
Rodoviária Federal 600,22 797,09 529,70 712,90 3.029,96 87,13%

0229 Corredor São Francisco 35,46 44,24 51,19 5,10 1.345,89 10,10%

0230 Corredor Leste 174,04 292,97 283,97 124,84 2.094,99 41,81%

0231 Corredor 
Transmetropolitano 261,32 170,09 205,93 26,73 1.755,95 37,82%

0233 Corredor Mercosul 287,12 289,21 106,29 61,71 3.666,50 20,30%

0235 Corredor Nordeste 194,94 217,30 125,71 90,02 3.884,15 16,17%

0236 Corredor Oeste-Norte 68,52 195,39 147,59 38,39 1.234,42 36,45%

0237 Corredor Araguaia-Tocantins 241,51 283,00 157,64 102,80 3.934,10 19,95%

0238 Corredor Fronteira Norte 34,18 121,99 83,43 48,09 732,10 39,30%

TOTAL 1.897,32 2.411,28 1.691,45 1.210,58 21.678,06 33,26%
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De acordo com a Tabela 1, com menor índice de execução identifi cado na amostra, o programa de 0229, Corredor 
São Francisco, que foi executado em apenas 10,10% da previsão do PPA, demonstrando que o governo praticamente não 
se utilizou do planejamento efetuado.

O maior índice de execução nos orçamentos do período foi identifi cado para o programa 0220, Manutenção da Malha 
Rodoviária Federal, com índice de realização de 87,13% em relação à previsão do PPA, o que pode ser considerado um pla-
nejamento satisfatório, haja vista que houve um desvio de pouco mais de 12%. 

Tabela 2: Execução do PPA “Brasil de Todos” no Orçamento de 2004. Valores em milhões de Reais

Fonte: SIAFI e BGU.

Tabela 3: Execução do PPA “Brasil de Todos” no Orçamento de 2005.  Valores em milhões de Reais

Fonte: SIAFI e BGU.

Programas Previsão 
do PPA Orçamento Anual de 2005 (LOA) Execução Percentual

Cód Descrição 2004-2007 Dotação 
inicial

Dotação 
autorizada

Despesa 
executada LOA PPA

0220 Manutenção da Malha 
Rodoviária Federal 5.777,07 958,09 1.583,42 1.030,82 65,10% 17,84%

0229 Corredor São Francisco 1.364,37 91,27 99,52 47,46 47,69% 3,48%

0230 Corredor Leste 2.689,35 179,26 393,80 239,58 60,84% 8,91%

0231 Corredor Transmetropolitano 1.048,53 123,79 141,46 102,22 72,26% 9,75%

0233 Corredor Mercosul 2.764,46 208,19 344,92 111,23 32,25% 4,02%

0235 Corredor Nordeste 2.516,39 164,91 204,91 112,37 54,84% 4,47%

0236 Corredor Oeste-Norte 1.664,26 119,28 140,35 76,09 54,21% 4,57%

0237 Corredor Araguaia-
Tocantins 2.173,90 186,72 304,31 170,73 56,10% 7,85%

0238 Corredor Fronteira Norte 1.664,67 195,73 215,68 154,89 71,81% 9,30%

TOTAL 21.613,20 2.227,24 3.428,37 2.045,40 59,66% 9,46%

Programas PPA Orçamento Anual de 2005 (LOA) Execução Percentual

Cód Descrição 2004-2007 Dotação 
inicial

Dotação 
autorizada

Despesa 
executada LOA PPA

0220 Manutenção da Malha 
Rodoviária Federal 5.777,07 2.062,33 2.552,50 2.309,30 90,47% 39,97%

0229 Corredor São Francisco 1.364,37 176,65 180,82 99,48 55,02% 7,29%

0230 Corredor Leste 2.689,35 726,07 710,94 528,40 74,32% 19,65%

0231 Corredor 
Transmetropolitano 1.048,53 74,89 147,82 103,78 70,21% 9,90%

0233 Corredor Mercosul 2.764,46 729,10 784,77 679,62 86,60% 24,58%

0235 Nordeste 2.516,39 714,27 577,54 370,52 64,15% 14,72%

0236 Corredor Oeste-Norte 1.664,26 315,34 310,45 199,99 64,42% 12,02%

0237 Corredor Araguaia-
Tocantins 2.173,90 670,68 831,45 615,31 74,00% 28,30%

0238 Corredor Fronteira Norte 1.664,67 264,23 205,40 129,21 62,91% 7,76%

TOTAL 21.613,20 5.733,56 6.301,69 5.035,61 79,91% 23,30%
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Na seqüência cronológica da execução dos progra-
mas de governo, com o início da execução no atual PPA, 
pode-se observar que:

•  durante os seis anos analisados, o programa 0229 Cor-
redor São Francisco permaneceu sempre com o menor 
percentual de execução, revelando a disparidade com as 
outras áreas mais benefi ciadas, apesar de ter atingido o 
percentual de 10% obtido no PPA anterior apenas nos 
dois primeiros anos do PPA atual. Contudo, há fortes 
indícios que a totalidade de execução do PPA está seria-
mente ameaçada a não ser novamente atingida;

•  o Programa 0220, Manutenção da Malha Rodoviária 
Federal, continuou sendo o mais executado em relação 
à previsão, embora possa se considerar que a execução 
de 2004 tenha sido relativamente baixa, com 65,10% 
da execução da LOA, mas voltou a ser recuperar em 
2005, com 90,47% (Tabela 3); 

•  a execução orçamentária do conjunto dos progra-
mas analisados representou um significativo au-
mento de 2004 para 2005, com uma variação de 
157,4% na previsão orçamentária inicial, de 33% 
no percentual de execução da LOA e de 146% 
na execução percentual do PPA, que foi realizado 
em 2005, aproximando-se de ¼ do planejamento 
para os quatro anos, representando a maior apro-
ximação da previsão com a execução de todos os 
dados analisados; 

•  a soma das execuções dos orçamentos de 2004 e 2005 
totaliza apenas 32,76% do PPA, com tendência de 
permanência da execução abaixo do planejamento, 
haja vista que já se passou a primeira metade do tem-
po de execução; e

•  os índices de realização da despesa no PPA 2004-
2007 são signifi cativamente superiores aos verifi ca-
dos no PPA anterior.

TABELA 4: Evolução das Despesas Executadas nos Orçamentos de 2000 a 2005.   Em R$ milhões

Fonte: SIAFI. Preparação dos autores.
Notas: (1) valores totais da despesa federal no GND 52 (formação bruta do capital fi xo);
      (2) total da despesa orçamentária do governo federal;
      (3) valores atualizados pelo IGP-DI4 de dezembro/2006 (344,1162)
      (4)  o emprego de números-índices (ano 2000 = 100) evidencia a variação percentual dos gastos ao longo do tempo, em relação ao ano-base, 

tendo sido considerados os valores atualizados monetariamente.

Despesa Executada
Valores Anuais

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Programas Analisados 1.984,59 2.411,28 1.613,41 1.210,58 2.045,39 5.035,61

Investimentos Totais (1) 5.495,87 6.437,32 4.875,03 3.389,90 6.179,52 9.908,46

Despesa Total (2) 619.304,79 605.921,65 677.692,05 879.814,44 912.043,83 1.112.760,56

Valores Corrigidos (3)

Programas Analisados 3.512,21 3.871,31 2.029,10 1.423,60 2.150,00 5.218,97

Investimentos Totais 9.726,26 10.335,12 6.131,06 3.986,39 6.495,55 10.269,25

Despesa Total 1.096.008,93 972.806,98 852.297,10 1.034.628,73 958.687,93 1.153.278,81

Números-Índices (4)

Programas Analisados 100 110 58 41 61 149

Investimentos Totais 100 106 63 41 67 106

Despesa Total 100 89 78 94 87 105

A análise dos dados foi realizada 
com o objetivo de fundamentação 
do estudo em torno dos resultados 
obtidos, com foco nas médias de exe-
cução de cada programa da amostra 
em relação aos parâmetros previstos 

no PPA, visando à comprovação da 
existência da discrepância entre a pre-
visão e a execução, de forma a tentar 
identifi car evidências de discrepân-
cias entre o planejado e o executado 
(Tabelas 1 a 3).

Para comparar as despesas exe-
cutadas nos programas selecionados 
com a execução orçamentária do pe-
ríodo, empregou-se a metodologia 
de aplicação de números-índices, 
obtendo-se a variação em relação ao 
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índice-base (Tabela 4), de forma a evidenciar o comportamento das despesas 
ao longo do tempo.

Empregou-se a comparação com os investimentos totais do governo, tendo 
em vista que os programas analisados são formados, em sua maior parte, por des-
pesas de capital, como forma de evidenciar se a execução desses programas segue 
a mesma prioridade orçamentária que as demais despesas em bens de capital. 

Gráfi co 1: Execução dos Programas em Relação aos Investimentos do Governo 
Federal e à Despesa Total Executada (Variações no período 2000-2005)

Fonte: Preparação própria, com dados do SIAFI.
Notas: a)  as variações dos gastos orçamentários seguem o padrão de números-índices, con-

forme Tabela 4;
b)  os itens analisados partem do índice-base (100) do ano de 2000, seguindo as varia-

ções percentuais nos anos subseqüentes, em relação ao ano-base.

Observa-se que o gasto orçamen-
tário total do governo manteve-se mais 
próximo do gasto inicial, encerrando a 
série, em 2005, 5% acima do valor do 
ano de 2000. Tanto os investimentos 
totais quanto a execução dos progra-
mas analisados apresentaram valores, 
na média, abaixo do valor investido 
em 2000, com crescimento signifi ca-
tivo no último ano, no qual os progra-
mas da área de transportes apresenta-
ram índice 49% maior que o ano de 
2000 e os investimentos, apesar de 
somente estarem 5% acima do valor 
inicial, também tiveram crescimento 
considerável, haja vista que nos três 
anos anteriores os valores aplicados fo-
ram menores que o montante executa-
do no primeiro ano da série.

Foi analisada a evolução das despesas 
executadas pelos programas selecionados 
em comparação ao total dos gastos de 

investimentos, bem como em relação ao 
total da despesa executada (despesas cor-
rentes e despesas de capital), de forma a 
identifi car a prioridade fi scal do governo 
em relação a esses programas. 

Observou-se que a execução das 
despesas de investimentos tem relação 
direta com a despesa da executada nos 
programas analisados nos orçamentos do 
período, salvo no último ano da série, no 
qual há queda dos investimentos e ocor-
reu o maior crescimento dos gastos em 
infra-estrutura de transportes em relação 
aos nove programas analisados, indican-
do a maior prioridade do governo para o 
atendimento desses programas.

6 Conclusões

Este trabalho desenvolveu-se no 
sentido de avaliar a execução orça-
mentária do planejamento governa-

mental implementado pelos últimos 
dois planos plurianuais do governo 
federal, tomando-se como base a in-
formação do Relatório do TCU sobre 
as prestações de contas do Presidente 
da República, no qual foi destacada a 
assimetria entre a previsão e execução, 
evidenciando-se a prioridade fi scal do 
governo federal para os programas re-
lativos à infra-estrutura de transportes 
nos orçamentos do período, pela com-
paração da despesa executada por meio 
desses programas em relação à despesa 
total orçamentária executada (crédito 
empenhado liquidado), bem como em 
relação às despesas de capital.

Do exposto, é de se entender que 
no exercício da função de controle é 
imprescindível a contribuição da con-
tabilidade governamental como instru-
mento fornecedor das informações úteis 
para fundamentar a opinião acerca das 
análises realizadas, no exercício de rele-
vantes funções legais e constitucionais.

Da análise dos dados, conclui-se 
que o nível de execução dos progra-
mas estratégicos do plano plurianual 
aqui analisados, considerados todos 
os exercícios de sua vigência, fi cou 
abaixo da média de execução do pla-
no como um todo, havendo signi-
fi cativas distorções na execução dos 
programas, ensejando uma melhoria 
nos instrumentos de planejamento e 
maior controle na sua execução.

A demonstração da existência de 
signifi cativas discrepâncias entre a 
previsão e a execução dos orçamentos 
federais sinaliza para a necessidade de 
aperfeiçoamento da função de con-
trole na administração pública federal 
brasileira, com seu objetivo precípuo 
de avaliar o planejamento, principal-
mente na maximização do emprego 
das mais diversas formas de auditorias 
governamentais, bem como de maior 
controle social, com a eliminação da 
difi culdade na obtenção de informa-
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ções por parte da sociedade, a quem 
compete, em última instância, fi scali-
zar a aplicação dos recursos públicos, 
utilizando-se de todos os meios legais 
e constitucionais disponíveis para o 
exercício de tão relevante função.

Em relação à prioridade fi scal, os 
índices verifi cados nos programas de 
infra-estrutura analisados apresentam 
crescimento relevante em relação às 
despesas totais e de capital a partir 
do exercício de 2003, com destaque 
para o fato de que a variação dos ín-
dices de execução e crescimento dos 
investimentos dos programas analisa-
dos tendeu a patamares inferiores às 
despesas totais e de capital. A partir 
de 2003, na fase fi nal do período ana-
lisado, houve maior crescimento dos 
investimentos nos programas estuda-
dos, em relação ao crescimento das 
despesas de capital e das despesas to-
tais orçamentárias executadas.

Em linha com o que defende Pinhei-
ro e Giambiagi (2006), há evidências de 
que uma das principais conseqüên cias 
da crise fi scal que atingiu o Brasil a par-
tir do início dos anos 1980 foi a redução 
do investimento do setor público, o que 
tem sido demonstrado pelo baixo índice 
de menos de meio ponto percentual em 
relação ao PIB nos últimos orçamentos 
do governo federal. 

O recente lançamento do Plano de 
Aceleração do Crescimento (PAC) do 
governo federal pretende aproximar-se 
da duplicação dos investimentos pú-
blicos em percentual do PIB, o que 
não representa garantia de crescimen-
to econômico sustentável, mas poderá 
ser um indicativo de que os próximos 
anos serão signifi cativos em termos de 
aumento relativo dos gastos de capital, 
cujo resultado poderá demonstrar que 
a prioridade de crescimento econômico 
deve passar tanto pela maximização do 
investimento público quanto pela cria-
ção de condições favoráveis ao investi-

mento privado, com foco na melhoria 
da infra-estrutura econômica.

Considerando os resultados ob-
tidos pela análise dos dados e pelas 
conclusões apresentadas, é necessário 
atentar para algumas limitações da pes-
quisa: as conclusões se referem a uma 
amostra dos programas estratégicos do 
governo federal na área de infra-estru-
tura de transportes, cujos resultados 
não abrangem a totalidade dos gastos 
com as áreas de infra-estrutura econô-
mica, como Energia e Comunicações; 
para maior exatidão da análise, have-
ria necessidade de serem verifi cadas as 
ações específi cas dos programas (pro-
jetos, atividades e operações especiais), 
haja vista que determinados projetos 
são realizados em certo exercício, por 
serem instrumentos de execução limi-
tados no tempo, e que não represen-
tam proporcionalidade de execução ao 
longo do período de vigência do PPA; 
caberiam análises das ações eventual-
mente descontinuadas; e deve-se ter 
em conta que o PPA tem vigência até 
o primeiro ano do mandando do che-
fe do Executivo seguinte ao que fez o 

planejamento, portanto, parte de sua 
execução é levada a efeito na gestão 
de uma nova equipe de governo, com 
forte infl uência sobre as decisões de 
priorizar os programas a serem execu-
tados, ensejando mudança nos rumos 
da política de governo.

Com base nas relações identifi -
cadas nesta pesquisa e levando-se em 
consideração as conclusões e limita-
ções relatadas, sugere-se, para o desen-
volvimento de novas pesquisas: desen-
volver novas metodologias de estudo 
no sentido de melhoria do conheci-
mento da sociedade acerca das presta-
ções de contas, bem como na adoção 
de medidas e mecanismos facilitadores 
do entendimento dos demonstrativos 
contábeis, em que são demonstradas 
as receitas e despesas planejadas e rea-
lizadas pela administração pública, vi-
sando ao maior controle social da ges-
tão governamental, bem como estudos 
de acompanhamento da moderna vi-
são do orçamento como instrumento 
efetivo de planejamento, buscando 
avaliar as melhorias propostas por essa 
nova concepção.



Revista do CRCRS  49

Referências

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito 
fi nanceiro e de direito tributário. 6. ed. 
São Paulo: Saraiva, 1998.

BEUREN, Ilse Maria et al. Como elaborar 
trabalhos monográfi cos em contabilida-
de teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2003.

BIRD, Richard M. The growth of govern-
ment spending in Canada. Canadian Tax 
Papers, n. 51, July 1970. Toronto: Cana-
dian Tax Foundation, 1970.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão. <www.planejamento.gov.
br>. Acesso em: 12 maio 2007).

CASTRO, Domingos Poubel de; GARCIA, 
Leice Maria. Contabilidade pública no 
governo federal: guia para reformula-
ção do ensino e implantação da lógica 
do SIAFI nos governos municipais e 
esta duais com utilização do Excel. São 
Paulo: Atlas, 2004.

CASTRO, Róbison Gonçalves de; LIMA, 
Diana Vaz de. Contabilidade pública: inte-
grando União, Estados e Municípios (SIAFI 
e SIAFEM). 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

DEODATO, Alberto. Manual de ciência 
das fi nanças. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 
1984.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 
administrativo. 13. ed. São Paulo: Atlas, 
2001.

GIACOMONI, James. Orçamento público. 
12. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

________. Bases normativas do plano 
plurianual: análise das limitações decor-
rentes da ausência de lei complementar. 
Revista do Serviço Público, Rio de Janeiro: 
FGV, v. 38, n. 1, p. 80-91, jan./fev. 2004.

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas 
de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 
1999.

JOPPERT, Márcia Paterno. O Plano Pluria-
nual e o Programa Gestão Pública Em-
preendedora. Disponível em: <http://www.
planejamento.gov.br/noticias/artigos/arti-

go_avanca_brasil_e_gestao.htm> Acesso 
em: 25 maio 2007. 

KOHAMA, Hélio. Contabilidade pública: 
teoria e prática. 9. ed. São Paulo: Atlas, 
2003. 

MACHADO JR., J. Teixeira; REIS, Heraldo 
da Costa. A lei 4.320 comentada. 29. 
ed. Rio de Janeiro: IBAM, 1999. 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de cus-
tos. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MARTINS, Rosane Silva. A moderniza-
ção do sistema de controle interno no 
Brasil: a importância do controle conco-
mitante. 1997. 133 f. Dissertação (Mes-
trado em Administração) – Faculdade de 
Estudos Sociais Aplicados da Universi-
dade de Brasília, Brasília, 1997.

MEGLIORINI, Evandir. São Paulo: Makron 
Books, 2001.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito admi-
nistrativo brasileiro. 27. ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2002.

MILESKI, Helio Saul. O controle da ges-
tão pública. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2003.

MENDES, Marcos (organizador). Gasto 
público efi ciente: 91 propostas para o 
desenvolvimento do Brasil. Rio de Ja-
neiro: Topbooks, 2006.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO. Manual Técnico 
de Orçamento MTO-02: instruções para 
a elaboração da proposta orçamentária 
da União para 2004. Orçamentos fi scal e 
da seguridade social. Brasília: Imprensa 
Nacional, 2003.

MOURA, Renilda de Almeida. Princípios 
contábeis aplicados à contabilidade 
governamental: uma abordagem compa-
rativa Brasil-Estados Unidos. 2003. 112 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências Con-
tábeis) – Programa Multiinstitucional e 
Inter-regional de Pós-Graduação em Ci-
ências Contábeis da UnB-UFPB-UFPE-
UFRN, 2003.

MUSGRAVE, Richard. Teoria das fi nan-
ças públicas. São Paulo: Atlas, 1974.

NÓBREGA, Maílson da. O futuro che-
gou: instituições e desenvolvimento 
no Brasil. São Paulo: Globo, 2005.

PEACOCK, Alan T.; WISEMAN, Jack. The 
growth of public expenditure in the 
united kingdom. Princeton, New Jersey: 
Princeton University Press, 1961.

PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Da re-
forma administrativa constitucional. 
Rio de Janeiro: Reovar, 1999.

PRYOR, Frederick L. Public expenditures 
in communist and capitalist nations. 
Londres: George Allen and Unwin, 1968.

PINHEIRO, Armando Castelar; GIAMBIA-
GI, Fabio. Rompendo o marasmo: a re-
tomada do desenvolvimento no Brasil. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

REZENDE, Fernando. Finanças públi-
cas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006.

REZENDE, Maria de Fátima de. A mis-
são institucional da Secretaria Fede-
ral de Controle. 1998. 109 f. Monogra-
fi a (Especialização em Auditoria Interna 
e Externa) – Curso de Pós-Graduação 
latu sensu da Associação de Ensino 
Unifi cado do Distrito Federal, Brasília, 
1998.

RIANI, Flávio. Economia do setor público. 
3. ed. São Paulo: Atlas, 1997.

ROSE, T. G. Controle administrativo: 
Tradução de José Ricardo Brandão 
Azevedo. Rio de Janeiro: Ao Livro Téc-
nico, 1971. Coleção de Administração e 
Gerência, v. 4. 

SILVA, César Augusto Tibúrcio (organi-
zador). Custos no setor público. Bra-
sília: Editora Universidade de Brasília, 
2007.

SLOMSKI, Valmor. Manual de contabili-
dade pública: um enfoque na contabili-
dade municipal. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
2003.



50  Revista do CRCRS

BBalanço social: alanço social: 
uma ferramenta uma ferramenta 
de gestãode gestão
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Resumo

Este artigo tem por fi nalidade mostrar a 
importância da elaboração e da publicação do 
Balanço Social pelas empresas. A sociedade, 
no geral, vem cobrando das empresas a 
contribuição na melhora da qualidade de vida 
e da retribuição com o meio ambiente, já que 
utilizam, na grande maioria das vezes, recursos 
naturais para alcançarem os seus objetivos. 
Como excelente ferramenta de gestão, o 
Balanço Social tem por objetivo principal a 
evidenciação dos investimentos feitos pelas 
empresas nas áreas social e ambiental. Essa 
ferramenta serve, ainda, como uma forma 
de marketing, pela qual a sociedade pode 
verifi car como os recursos gerados pela 
empresa estão sendo aplicados em benefício 
da população. Iniciou-se este trabalho com 
o histórico do demonstrativo, explicando 
os conceitos, o processo de elaboração e 
publicação, encerrando-se com uma proposta 
de padronização dentro dos modelos ora 
existentes (IBASE e ETHOS).

Palavras-chave

Balanço Social. Gestão. Evidenciação. Con-
tabilidade.

Abstract

This article had for purpose to show 
the importance of the elaboration and the 
publication of the Social Balance for the 
companies. The society at all comes has 
been charging companies the contribution 
in the improvement of the quality of life 
and the repayment with the environment, 
since they use natural resources to reach 
it’s objectives in the majority of times. As 
excellent tool of management, the Social 
Balance has for main objective the disclosure 
of the investments made for companies in 
social and ambient areas. This tool still serves 
as a marketing form, where the society 
verifi es how the resources generated for the 
company are being applied in benefi t of the 
population. This work was initiated with the 
description of the demonstrative, explaining 
the concepts, the process of elaboration and 
publication, locking in itself with a proposal 
of standardization inside the models however 
existing (IBASE and ETHOS). 

Keywords

Social Balance. Management. Disclosure. 
Accounting. 
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1 Aspectos introdutórios

As empresas, a cada ano que passa, 
vêm amadurecendo junto com a socie-
dade. Hoje não são somente os lucros 
que fazem um negócio prosperar. A glo-
balização vem acirrando a concorrência 
entre as empresas. Aquela que se desta-
car perante a sociedade é a que poderá 
angariar mais clientes e ter seus produ-
tos em evidência. As empresas precisam 
mostrar ao mundo qual a sua parcela de 
responsabilidade junto à própria socie-
dade e ao meio em que vivem. 

A forma com que as empresas tra-
balham e o destino dos recursos têm 
tomado destaque no meio empresarial 
e se disseminado junto à população. 
A Contabilidade, como ciência social 
aplicada, vem acompanhando essas 
mudanças. Vem cumprindo o seu pa-
pel de prestar informações aos usuá-
rios e auxiliar o processo decisório de 
gestão. Segundo Kroetz (2001), a his-
tória da Contabilidade acompanha a 
evolução da humanidade, procurando 
suprir suas necessidades em termos de 
controle e gerenciamento da riqueza.

Uma ferramenta recém-criada, e 
que já é adotada por grandes empre-
sas, chama-se Balanço Social. Esse 
demonstrativo, junto com a Demons-
tração de Valor Adicionado, vem se 
destacando na mídia como o meio em 
que as empresas divulgam qual a sua 
contribuição para o meio ambiente e 
para a sociedade em geral.

2 Conceitos iniciais 

O Balanço Social é um instrumen-
to de gestão e informação que tem o 
objetivo de reportar, de forma transpa-
rente, informações econômicas, fi nan-
ceiras e sociais do desempenho das en-
tidades aos mais diferenciados usuários 
da informação. É um demonstrativo 
publicado anualmente pelas empresas e 

tem a fi nalidade de reunir informações 
sobre projetos, benefícios e ações sociais 
voltadas aos funcionários, investidores, 
analistas de mercado, acionistas e à co-
munidade, sendo também um instru-
mento estratégico para avaliar e multi-
plicar o exercício da responsabilidade 
social corporativa.

Tinoco (2002, p. 59) explica que 
o Balanço Social é “ um instrumento 
de gestão e de informação que visa a 
evidenciar, da forma mais transparen-
te possível, informações econômicas e 
sociais do desempenho das entidades 
aos mais diferenciados usuários”.

Considerado como inspiração so-
ciológica dos novos tempos, o Balanço 
Social foi instituído em uma época em 
que ocorreram transformações pro-
fundas de pensamentos quanto ao uso 
da riqueza. Torres (2006) explica que 
desde o início do século XX registram-
-se manifestações a favor deste tipo de 
comportamento. Para Araújo (2003), 
os movimentos sociais trabalhistas, 
surgidos na Europa (Alemanha), na 
década de 1920, deram origem ao Ba-
lanço Social. Esses movimentos clama-
vam por informações sobre emprego e 
condições de trabalho nas empresas. 
Luca (1998) explica que posterior-
mente, por volta da década de 1960, 
a responsabilidade social e ambiental 
das empresas foi questionada nos Es-
tados Unidos da América. A guerra no 
Vietnã, a utilização de armamentos 
sofi sticados prejudicando o homem 
e o meio ambiente e a discriminação 
de raça e sexo no emprego, fi zeram 
com que a população debatesse mais 
abertamente a questão da posição das 
empresas perante a sociedade e exigisse 
uma posição mais ética. Já na Europa, 
a responsabilidade social das empresas 
popularizou-se nos anos 1970. Segun-
do Tinoco (2001), em 1971, a com-
panhia alemã Steag formulou uma 
espécie de relatório social, um balanço 

de suas atividades sociais. Porém, se-
gundo Torres (2006), o que pode ser 
classifi cado como um marco histórico 
dos balanços sociais, propriamente 
dito, aconteceu na França em 1972: 
foi o ano em que a empresa SINGER 
fez o, assim chamado, primeiro Balan-
ço Social da história das empresas. A 
França foi o primeiro país a editar e a 
publicar uma lei sobre Balanço Social. 
Em 12 de julho de 1977, foi aprovada 
a Lei nº 77.769 du Juillet 1977 relative 
au bilan social de l’entreprise, posta em 
prática no ano de 1979. Esta lei obri-
gava as empresas com mais de 300 em-
pregados a publicar o Balanço Social. 
A referida lei possui méritos inegáveis, 
reconhecendo na forma institucional a 
importância dos trabalhadores de um 
grande número de empresas externas 
com os usuários da informação con-
tábil. Marques (2002, p. 71) relata 
que no Reino Unido fala-se muito de 
responsabilidade social nos seguintes 
termos: “As pressões exercidas pelos 
movimentos sociais em cima dos di-
rigentes de empresas são numerosas 
e muitas vezes inesperadas, assim, en-
tidades de classe levam o patronato 
inglês também a tomar posição por 
reconhecer certas formas de responsa-
bilidade social”.

No Brasil, os primeiros movimen-
tos de responsabilidade social deram 
início com a Carta de Princípios do Di-
rigente Cristão de Empresas, publicada 
em 1965 pela Associação de Dirigentes 
Cristãos de Empresas do Brasil (ADCE 
Brasil). Na década de 1980, a Fundação 
Instituto de Desenvolvimento Empre-
sarial e Social (FIDES) elaborou um 
modelo de Balanço Social. O assun-
to começou a ser discutido e inserido 
no meio empresarial a partir dos anos 
1980, por meio de diversos estudos 
do Departamento de Contabilidade 
e Atuária da Faculdade de Economia 
e Administração da USP. O primeiro 
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documento brasileiro de gênero que 
carrega o nome de Balanço Social foi 
publicado, em 1986, pela Nitrofértil, 
empresa estatal situada na Bahia. No 
mesmo período também foi elaborado 
o Balanço Social do Sistema Telebrás, 
publicado em meados da década de 
1980. O Banco Banespa realizou o 
seu Balanço Social em 1992. A maior 
ênfase ocorreu somente em 1996, por 
intermédio de uma campanha iniciada 
pelo sociólogo Herbert de Souza (Beti-
nho) que, juntamente com o Instituto 
Brasileiro de Análises Sociais e Econô-
micas (IBASE) e com o jornal Gazeta 
Mercantil, obteve a adesão de diversas 
empresas à proposta de publicação de 
um Balanço Social pelas empresas, em 
um modelo único e simples. Esse ba-
lanço tinha como objetivo principal a 
diminuição da pobreza e das injustiças 
sociais, construindo uma cidadania, 
desenvolvendo a responsabilidade so-
cial no setor empresarial brasileiro, em 
busca do desenvolvimento humano, 
social e ambiental. Em 18 de junho de 
1997, ocorreu o lançamento ofi cial do 
Balanço Social, quando os empresários 
tiveram a oportunidade de debater o 
assunto e discutir o programa, assu-
mindo o compromisso de apresentar 
resultados no mesmo ano por meio de 
demonstrações quantitativas e quali-
tativas do desempenho social das em-
presas, tanto em relação aos aspectos 
internos como também quanto às re-
lações das empresas com a sociedade. 
Em entrevista ao jornal Folha de São 
Paulo, Souza (1997) apud Serra Negra 
(2002, p. 71-72), explica que:

A idéia é demonstrar quantitativa 
e qualitativamente o papel desempenha-
do pelas instituições no plano social. Isso 
inclui os aspectos internos e as relações 
da empresa com a comunidade local. Vá-
rios são os itens de verifi cação: educação, 
saúde, atenção à mulher, preservação 

do meio ambiente, contribuições para a 
melhoria da qualidade de vida e de tra-
balho dos funcionários, desenvolvimento 
de projetos comunitários, erradicação da 
pobreza, geração de renda e criação de 
postos de trabalho (...) Apesar da grave 
crise social, apontada por sintomas como 
desemprego, fome e miséria, há sinais 
animadores. Algumas empresas já estão 
trilhando esse novo caminho social.

Araújo (2001) explica que o Balan-
ço Social é uma demonstração do lado 
social e humano da empresa, da respon-
sabilidade social da entidade com as ge-
rações presentes e futuras. Na sua forma 
mais ampla, continua o autor, essa peça 
contábil refl ete a interação da empre-
sa com os elementos (meio ambiente, 
comunidades, colaboradores, etc.) que 
contribuem para sua existência.

Sendo assim, o Balanço Social deve 
ser algo real e consciente para todos os 
âmbitos da sociedade (sociedades em-
presariais, entidades fi lantrópicas, em-
presas públicas, governo, conselhos de 
classe, dentre outros). Nos dias atuais, 
a responsabilidade social do setor pri-
vado é ter em mente que as empresas 
fazem parte da vida da população.

3 Responsabilidade social

Sendo uma ciência que estuda a 
situação patrimonial e o desempenho 
econômico-fi nanceiro das empresas, 
a Contabilidade possui os instrumen-
tos necessários para contribuir para a 
identifi cação do nível de responsabi-
lidade social dos agentes econômicos. 
Esses instrumentos, fundamentados 
na relevância que lhes conferem, vão 
se traduzir no Balanço Social. Sob a 
ótica de Torres (1999), a principal fun-
ção do Balanço Social, compondo as 
demonstrações contábeis, é tornar pú-
blica a responsabilidade social de uma 
empresa, fazendo parte do processo de 

pôr as cartas na mesa, mostrando com 
transparência e clareza, demonstrando 
quantitativa e qualitativamente para os 
empregados, para os atentos clientes e 
para os acionistas, fornecedores e inves-
tidores, o que a empresa está fazendo 
na área social. A empresa cumpridora 
do seu papel social investe no seu pró-
prio futuro e tem o direito de tornar 
público todas as suas ações para com a 
sociedade, atraindo mais consumido-
res, pois esses passam a ter uma idéia da 
mentalidade dos dirigentes da empresa, 
associando à qualidade do produto ou 
serviço oferecido no mercado. 

Segundo Coelho, Dutra e Car-
doso (1999), as empresas têm se preo-
cupado em desenvolver e utilizar 
processos que permitam atingir metas 
de produção levando em consideração 
não só o lucro, pura e simplesmente, 
mas, também, implementando outras 
ações, com o objetivo de preservação 
da natureza e de melhoria, tanto dos 
ambientes de trabalho, quanto das áreas 
públicas de infl uência da empresa.

Segundo Ashley apud Frey e Frey 
(2004), a responsabilidade social é o 
compromisso que uma organização 
deve ter para com a sociedade, expres-
so por meio de atos e atitudes que afe-
tem positivamente, de modo amplo, 
ou a alguma comunidade, de modo 
específi co, agindo proativa e coerente-
mente no que tange ao seu papel espe-
cífi co na sociedade e a sua prestação de 
contas com ela.

A responsabilidade social corpo-
rativa não está situada somente no 
âmbito de doações ou fi lantropias 
praticadas pelas empresas privadas. 
Seu conceito aproxima-se mais das es-
tratégias de sustentabilidade de longo 
prazo, performance e lucros, o que, 
também, se inclui a necessária preo-
cupação com os efeitos da atividade 
desenvolvida e o objetivo de propor-
cionar bem-estar para a sociedade. 



54  Revista do CRCRS

Conclusivamente, a publicação do 
Balanço Social cada vez mais ganha o 
seu espaço, gerando discussões sobre 
a responsabilidade das empresas en-
quanto agentes sociais para o desen-
volvimento do país e o bem-estar da 
sociedade, não somente assumindo o 
papel na produção de bens e serviços. 
Kroetz (2000) explica que as difi cul-
dades governamentais decorrentes 
de inúmeras crises fi zeram com que 
os empresários percebessem a impor-
tância da valorização do homem e 
com investimento cultural, que são as 
principais determinantes do sucesso 
de mercado.

Segundo Oliveira (2002), apud 
Petrelli (2004), a responsabilidade 
social da empresa funde-se em uma 
nova visão da realidade econômica. É 
uma nova fi losofi a, um novo modo de 
conceber as relações entre os fatores 
de produção (trabalho e capital), dos 
quais surge uma nova concepção de 
empresa, a empresa cidadã, preocupa-
da em não somente otimizar lucros, 
mas em melhorar as condições de vida 
na sociedade, em todos os aspectos.

A revista Exame, vem publicando 
desde o ano de 2000 o Guia Exame da 
Boa Cidadania Corporativa, no qual 
destaca as empresas socialmente res-
ponsáveis. As dez empresas que mais 
se destacaram no guia foram: Am-
bev, Banco Real, Basf, Celpe, CPFL, 
Elektro, Promon, Refap, Serasa e Su-
zano. Segundo Rosenburg (2006), 
poucos assuntos evoluíram tão ra-
pidamente no universo empresarial 
brasileiro nos últimos anos como a 
discussão sobre a responsabilidade 
corporativa. A autora explica, ainda, 
que as empresas estão em um estágio 
de preocupação com a sustentabilida-
de. O contexto atual, marcado pela 
urgência de temas como degradação 
ambiental e a exclusão social pela 
emergência dos movimentos sociais 

e de novas potências globais, entre 
outros aspectos, leva as companhias 
a lançar um novo olhar sobre suas 
responsabilidades e seus impactos na 
sociedade. O resultado é que as ques-
tões ambientais e sociais, que sempre 
foram marginais aos negócios, estão 
chegando ao coração da estratégia. 

Vassallo (2006) explica que, so-
bretudo nos últimos anos, a questão 
da responsabilidade social tornou-se 
um dos grandes desafi os estratégicos 
de companhias de todo o mundo. Ex-
plica, ainda, que a discussão vai mui-
to além do papel das empresas em re-
lação às pessoas que vivem próximas 
às suas operações. Vai muito além, 
também, de quanto elas podem con-
tribuir para a melhoria das condições 
sociais de uma cidade ou mesmo de 
uma região. Ficou óbvio que a forma 
como as empresas se colocam diante 
de seus acionistas, do meio ambiente, 
dos clientes, consumidores, fornece-
dores e empregados será decisiva para 
a sua perenidade. Responsabilidade 
social tornou-se sustentabilidade. E 
sustentabilidade tornou-se estratégia 
de negócios, jeito de operar e de con-
quistar confi ança e resultados. Rati-
fi cando as assertivas acima, De Luca 
(2005) afi rma que a responsabilidade 
social é considerada uma estratégia 
competitiva para as empresas de to-
dos os segmentos, que atuam em um 
ambiente cada vez mais complexo, 
em que a qualidade dos produtos e 
os preços mais atraentes não se confi -
guram mais como elementos diferen-
ciais, mas como exigências naturais 
decorrentes dos negócios. 

Segundo Frey (2002), as empresas 
que praticam a responsabilidade social 
adquirem o respeito das pessoas e das 
comunidades que são impactadas por 
suas atividades, constituindo-se fato-
res cruciais de vantagem competitiva e 
sucesso empresarial.

3.1 Contabilidade social 

Sá (1994) apud Kroetz (2000), re-
lata que a prosperidade da sociedade 
depende da prosperidade das células 
sociais, pois são as atitudes administra-
tivas das entidades as grandes propul-
soras das mudanças sociais, favoráveis 
ou desfavoráveis. A falta de visão es-
tratégica e as decisões administrativas 
inconseqüentes de alguns empresários 
que parecem não perceber que os pro-
blemas de fundo social e econômico 
fazem parte do dia-a-dia da sociedade. 

Porém, o novo perfi l tecnológico-
-econômico-social exigido pela globa-
lização, requer que a Contabilidade 
torne-se mais ativa no sentido de pres-
tar informações atuais. Aparece como 
uma necessidade de a empresa contar 
com informação pertinente para to-
mar decisões inteligentes com relação 
à gestão social, medindo o impacto da 
entidade na sociedade. 

Sendo assim, entra em ação a 
Contabilidade com sua cultura e tec-
nologia, oferecendo aos profi ssionais 
da área armas capazes de gerar, de-
monstrar e analisar o perfi l da respon-
sabilidade social. A sociedade sempre 
esperou da Ciência Contábil sua parcela 
de comprometimento com a busca do 
bem-estar social, pois além da pro-
posta de uma refl exão a respeito da 
responsabilidade social do contador, 
exercidas pela Ciência Contábil, busca-
-se mostrar um vasto campo a ser ex-
plorado: a área social. A contabilidade 
social, voltada para a responsabilidade 
social, não só busca medir resultados 
no processo monetário, mas também 
toma o recurso humano desde a ótica 
humana, vendo-o como um ser que 
sente e que tem necessidades a satis-
fazer. Justifi ca-se pela relação de inter-
dependência que une sociedade à em-
presa e essas ao meio ambiente. Tem 
como objetivo principal mensurar a 
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integração das políticas socioeconômi-
cas da entidade quanto seu desenvolvi-
mento sustentável. 

São as empresas controladas pe-
los instrumentos contábeis que pro-
porcionam dados capazes de produzir 
informações que servem de base às de-
cisões dos mais diversos usuários, tan-
to internos quanto externos. As ações 
do governo provocam alterações nos 
comportamentos das pessoas e modi-
fi cações no patrimônio das empresas. 
Cabe à Contabilidade registrar, de-
monstrar e explicar as mutações ocor-
ridas em seu objeto de estudos.

Esse modelo de Contabilidade ain-
da permanece muito vago e pouco apli-
cável. Poucas foram as empresas que se 
arriscaram a publicar seu Balanço Social 
com a intenção de prestar contas das 
ações benéfi cas e maléfi cas no meio em 
que atuam, prevenindo e controlando 
as medidas que poderão ter conseqüên-
cia sobre a sociedade e o meio ambien-
te. Contudo, o desenvolvimento da 
contabilidade social se faz necessário, 
pois a sociedade passou a exigir de seus 
gestores e administradores mais clareza 
em suas ações, para que possam ser res-
ponsabilizados e para que o consumi-
dor opte pela escolha, no momento em 
que adquiram produtos, não somente 
pelo preço e qualidade, mas a relação 
entre a empresa e o meio ambiente, e a 
empresa e a sociedade. 

A contabilidade social mostra os 
verdadeiros impactos – causa e efeito 
– sobre a circulação de riquezas entre 
as empresas e a sociedade. Logo, visa 
a criar um sistema com a capacida-
de de demonstrar, avaliar e explicar 
os dados sobre as atividades das em-
presas para com a sociedade e o meio 
ambiente podendo, no fi nal de cada 
exercício social ou em qualquer tem-
po, preparar informes como o Balan-
ço Social e a Demonstração do Valor 
Adicionado (DVA).

3.2 Balanço social 

O Balanço Social não se originou 
somente das pressões sociais, mas tam-
bém da necessidade de as empresas al-
cançarem seus objetivos, tendo como 
base um instrumento de identifi cação 
de problemas e oportunidades, e apoio 
para a administração, demonstrando 
os seus gastos e suas infl uências para as 
promoções humanas, sociais, ecológi-
cas e ambientais. 

Para Danziger (1993) apud Tino-
co (2001, p. 30), o Balanço Social “é 
um documento importante, espelho 
da situação social da empresa, ele tes-
temunha o clima que a rege. Platafor-
ma de cooperação ou de reivindicação, 
ele inaugura de maneira implícita uma 
nova era nos relatórios entre a direção 
e os assalariados”. Contempla uma 
série de informações de caráter qua-
litativo. Dentre as mais importantes, 
destacam-se as:

•  relativas à ecologia, onde se evi-
denciam os esforços que as empre-
sas vem realizando para não afetar 
a fauna, a fl ora e a vida humana 
(relações com o meio ambiente);

•  concernentes ao treinamento e à 
formação continuada dos traba-
lhadores;

•  condições de higiene e segurança 
no emprego; 

•  relações profi ssionais; e
•  contribuições das entidades para a 

sociedade, explicitando a respon-
sabilidade social e corporativa das 
organizações. 

Kroetz (2001) explica que anali-
sando-se as estruturas metodológicas 
propostas percebe-se que o Balanço 
Social, antes de ser uma demonstração 
que procura evidenciar a transparência 
da gestão, é na realidade um grande 
instrumento de apoio à gestão. Isso 

porque ele agrupa um grande número 
de informações que servem de supor-
te para análise da realidade organiza-
cional, conseqüentemente, gerando 
subsídios para o processo de controle, 
planejamento e tomada de decisão. 

4 Modelo de balanço social

Francischini (2004) afi rma que 
a publicação do Balanço Social pe-
las empresas brasileiras é considerada 
importante por ser uma forma de de-
monstração transparente na sua atua-
ção social. A atuação das empresas no 
campo social é analisada sob as seguin-
tes perspectivas: sociedade, acionis-
tas, processos internos, aprendizado 
e crescimento. O modelo de Balan-
ço Social estabelecido pelo IBASE 
vem sendo utilizado pelas empresas 
dos mais variados segmentos econô-
micos por se tratar de um modelo 
simples e objetivo, que foi desenvol-
vido com as colaborações de empresas 
públicas e privadas. Por ser um mode-
lo simples, serve como estímulo para 
que muitas empresas passem a publi-
car e, por meio das informações apre-
sentadas, possibilitar comparações 
da atuação social de uma empresa ao 
longo dos anos e entre outras empre-
sas pertencentes ao mesmo segmento 
econômico. 

 O CRCRJ, para certifi cação de 
empresas-cidadãs, utiliza-se de três 
modelos de Balanço Social: o do pró-
prio CRCRJ, do Instituto Ethos e 
do IBASE. Os modelos estão dispo-
níveis no seguinte link: http://www.
crc.org.br/eventos/empresa_cidada/
emp_cidada.asp. Várias empresas fo-
ram certifi cadas por meio do envio 
das informações, como por exemplo 
a Acesita S/A, Ampla S/A, Banco do 
Brasil, CEF, CEDAE, Linha Amare-
la S/A entre outras. Segue o modelo 
adotado pelo IBASE:
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Empresa:

1 – Base de Cálculo 200Y Valor (Mil reais) 200X Valor (Mil reais)

Receita líquida (RL) 0 0

Resultado operacional (RO) 0 0

Folha de pagamento bruta (FPB) 0 0

2 - Indicadores Sociais Internos Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL

Alimentação 0

Encargos sociais compulsórios 0

Previdência privada 0

Saúde 0

Segurança e saúde no trabalho 0

Educação 0

Cultura 0

Capacitação e desenvolvimento profi ssional 0

Creches ou auxílio-creche 0

Participação nos lucros ou resultados 0

Outros 0

Total - Indicadores sociais internos 0

3 - Indicadores Sociais Externos  Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL

Educação 0

Cultura 0

Saúde e saneamento 0

Esporte 0

Combate à fome e segurança alimentar 0

Outros 0

Total das contribuições para a sociedade 0

Tributos (excluídos encargos sociais) 0

Total - Indicadores sociais externos 0

4 - Indicadores Ambientais Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL

Investimentos relacionados 
com a produção/ operação da empresa 0

Investimentos em programas 
e/ou projetos externos 0

Total dos investimentos 
em meio ambiente 0

Quanto ao estabelecimento 
de “metas anuais” para minimizar 
resíduos, o consumo em geral 
na produção/ operação e aumentar 
a efi cácia na utilização de recursos 
naturais, a empresa

(  ) não possui metas 
(  ) cumpre de 0 a 50%  
(  ) cumpre de 51 a 75%  
(  ) cumpre de 76 a 100%

(  ) não possui metas
(  ) cumpre de 0 a 50%
(  ) cumpre de 51 a 75%
(  ) cumpre de 76 a 100%
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5 - Indicadores do Corpo Funcional 2006 2005

Nº de empregados(as) ao fi nal do período 0 0

Nº de admissões durante o período 0 0

Nº de empregados(as) terceirizados(as) 0 0

Nº de estagiários(as) 0 0

Nº de empregados(as) acima de 45 anos 0 0

Nº de mulheres que trabalham na empresa 0 0

% de cargos de chefi a ocupados por mulheres 0,00% 0,00%

Nº de negros(as) que trabalham na empresa 0 0

% de cargos de chefi a ocupados por negros(as) 0,00% 0,00%

Nº de portadores(as) de defi ciência ou necessidades especiais 0 0

6 - Informações relevantes 
quanto ao exercício da cidadania 

empresarial
2006 Metas 2007

Relação entre a maior e 
a menor remuneração na empresa 0 0

Número total de acidentes 
de trabalho 0 0

Os projetos sociais e ambientais 
desenvolvidos pela empresa foram 
defi nidos por:

(  ) 
direção

(  ) 
direção e 
gerências

(  ) 
todos(as) 
empregados(as)

(  ) 
direção

( x ) 
direção e 
gerências

(  ) 
todos(as) 
empregados(as)

Os padrões de segurança e 
salubridade no ambiente de trabalho 
foram defi nidos por:

(  ) 
direção e 
gerências

(  ) 
todos(as) 
empregados(as)

(  ) 
todos(as) + 
Cipa

( ) 
direção e 
gerências

(  ) 
todos(as) 
empregados(as)

( x ) 
todos(as) + 
Cipa

Quanto à liberdade sindical, 
ao direito de negociação coletiva 
e à representação interna dos(as) 
trabalhadores(as), a empresa:

(  ) 
não se 
envolve

(  ) 
segue as 
normas 
da OIT

(  ) 
incentiva e 
segue a OIT

(  ) 
não se 
envolverá

(  ) 
seguirá as 
normas 
da OIT

( x ) 
incentivará e 
seguirá a OIT

A previdência privada contempla: (  ) 
direção

(  ) 
direção e 
gerências

(  ) 
todos(as) 
empregados(as)

(  ) 
direção

(  ) 
direção e 
gerências

( x ) 
todos(as) 
empregados(as)

A participação dos lucros ou 
resultados contempla:

(  ) 
direção

(  ) 
direção e 
gerências

(  ) 
todos(as) 
empregados(as)

(  ) 
direção

(  ) 
direção e 
gerências

( x ) 
todos(as) 
empregados(as)

Na seleção dos fornecedores, 
os mesmos padrões éticos e 
de responsabilidade social 
e ambiental adotados pela empresa:

(  ) 
não são 
considerados

(  ) 
são sugeridos

(  ) 
são exigidos

(  ) 
não serão 
considerados

( x ) 
serão sugeridos

(  ) 
serão exigidos

Quanto à participação de 
empregados(as) em programas 
de trabalho voluntário, a empresa:

(  ) 
não se 
envolve

(  ) 
apóia

(  ) 
organiza e 
incentiva

(  ) 
não se 
envolverá

(  ) 
apoiará

( x ) 
organizará e 
incentivará

Número total de reclamações e 
críticas de consumidores(as):

na empresa 
_______%

no Procon 
_______%

na Justiça 
_______%

na empresa 
_______%

no Procon 
_______%

na Justiça 
_______%

% de reclamações e críticas 
atendidas ou solucionadas:

na empresa 
_______%

no Procon 
_______%

na Justiça 
_______%

na empresa 
_______%

no Procon 
_______%

na Justiça 
_______%

Valor adicionado total a distribuir 
(em mil R$): Em 200Y: Em 200X: 

Distribuição do Valor Adicionado 
(DVA):

___% governo
___% colaboradores(as)
___% acionistas
___ % terceiros
___% retido

___% governo
___% colaboradores(as)
___% acionistas
___ % terceiros
___% retido

7 - Outras Informações

Fonte: www.ibase.org.br 
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Segundo o manual de elaboração do 
Balanço Social do IBASE, anexo ao pró-
prio modelo, a Receita Líquida (RL) é a 
diferença da Receita Bruta de Vendas e 
Serviços, excluídos os impostos, as con-
tribuições, devoluções, abatimentos e 
descontos comerciais; o Resultado Ope-
racional (RO) se encontra entre o Lucro 
Bruto e o Lucro Antes do Imposto de 
Renda (LAIR), ou seja, antes das receitas 
e despesas não operacionais; e a folha de 
pagamento bruta (FPB) é o somatório 
da remuneração (salários, gratifi cações, 
comissões e abono), 13º salário, férias 
e encargos sociais compulsórios (INSS, 
FGTS, Contribuição Social).

Sendo publicado anualmente, o 
Balanço Social será entendido como 
um instrumento gerencial e estratégico 
que, contendo um conjunto de infor-
mações sobre projetos sociais, benefí-
cios ao corpo funcional, investidores, 
analistas de mercado, acionistas e toda 
a comunidade, serve de base para a ava-
liação da prática da responsabilidade 
social corporativa. 

O Conselho Federal de Contabili-
dade (CFC) publicou a Res. CFC nº 
1.003, de 19 de agosto de 2004, que 
aprova a NBC T 15 – Informações de 
Natureza Social e Ambiental. O item 
15.2 trata das informações a serem di-
vulgadas, conforme abaixo:

a.  Geração e Distribuição de Riqueza;
b.  Recursos Humanos;
c.  Interação da Entidade com o Am-

biente Externo;
d.  Interação com o Meio Ambiente; e
e.  Outras que julgar necessárias.

Segundo a mesma norma, as infor-
mações contábeis contidas na Demons-
tração de Informações de Natureza 
Social e Ambiental são de responsabi-
lidade técnica de contabilista registrado 
no CRC. Spinelli (2000) explica que 
a Contabilidade, como ciência, utiliza 

conceitos matemáticos, sociais, socio-
lógicos voltados ao planejar, organizar, 
controlar, comunicar, motivar e men-
surar a efi ciência e a efi cácia de um pro-
cesso de gestão, de início, meio e fi m. 

A fi nalidade do Balanço Social é 
mostrar o que a empresa faz por seus 
profi ssionais, dependentes, colabora-
dores e comunidade, dando transpa-
rência às atividades que buscam me-
lhorar a qualidade de vida para todos. 
Ou seja, sua função principal é tornar 
pública a responsabilidade social em-
presarial, construindo maiores víncu-
los entre a empresa, a sociedade e o 
meio ambiente.

4.1  Elaboração e 
implementação 
do balanço social

Segundo Tinoco (2001), o proces-
so de elaboração do Balanço Social tem 
como objetivo principal mostrar ao 
usuário da informação certa realidade 
econômica e social da empresa, embora 
esta realidade esteja sempre em estágio 
de avaliação. 

O Balanço Social tem sido con-
sagrado por várias empresas como um 
instrumento de gestão e informação, 
principalmente nos países em que o ca-
pitalismo está mais desenvolvido. Nor-
malmente é divulgado pelas empresas, 
aos seus funcionários e à comunidade 
onde está localizada, com informações 
sociais e econômicas, não colocando em 
questão a sua estrutura organizacional e 
os lucros apurados, pois esses são objetos 
principais da sua constituição. Isto per-
mite uma relação consensual e não con-
fl ituosa entre dirigentes e assalariados. 

A elaboração do Balanço Social 
comporta duas fases: na primeira, a 
pessoa responsável e designada para ela-
borá-lo deverá promover e coordenar a 
concepção do documento. O escopo, 
os meios, os objetivos a serem alcança-

dos são defi nidos e planejados visando 
à sua elaboração. A segunda fase com-
preende a execução do trabalho plane-
jado, após ajustamento de rotina, em 
que os indicadores e as fontes de infor-
mações foram previamente defi nidos. 
Com o decorrer do tempo, o trabalho 
incorpora-se às rotinas administrativas 
da empresa, passando a ser elaborado 
e divulgado, como ocorre com os de-
monstrativos contábeis.

Quanto à implementação do Ba-
lanço Social nas empresas, esta se rea-
liza em  quatro fases: (1) fase política 
– traduzida na tomada de consciência 
por parte da direção da empresa, da 
necessidade de ter o Balanço Social 
como ferramenta de gestão e de rela-
ção com a sociedade; (2) fase opera-
cional – nesta etapa se busca implantar 
de forma operacional a demonstração 
do Balanço Social, exigindo o aperfei-
çoamento do sistema organizacional 
e dos seus subsistemas, o que viabiliza 
a coleta, o tratamento e a geração de 
informações; (3) fase de gestão – me-
diante a integração dos novos obje-
tivos sociais da empresa, o Balanço 
Social passa de simples instrumento 
de informação para instrumento de 
apoio e gestão. Essa é a fase em que 
se adicionam os objetivos sociais e 
ecológicos aos objetivos econômicos, 
afetando o processo da tomada de de-
cisão nos diversos níveis da empresa, 
servindo de subsídio para o planeja-
mento estratégico; e (4) fase de avalia-
ção – nesta fase são avaliados os pro-
cedimentos utilizados na preparação 
e comunicação das informações, bem 
como a infl uência que exerceram na 
tomada de decisão e implementação 
de novas posturas administrativas. 
Esta é a fase da retroalimentação do 
sistema, reavaliando todos os proce-
dimentos, informações, implementa-
ções e resultados, oriundos da análise 
do Balanço Social. 
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Yuri (2007) explica que o IBASE, em 1998, para estimular a participação de um 
maior número de corporações na elaboração e publicação do Balanço Social, lan-
çou o Selo Balanço Social Ibase/Betinho. O selo é conferido, anualmente, a todas 
as empresas que publicam o balanço social no modelo sugerido pelo IBASE, dentro 
da metodologia e dos critérios propostos. Com o referido Selo, as empresas podem 
mostrar, em seus anúncios, embalagens, balanço social, sites de Internet e campanhas 
publicitárias, que investem em educação, saúde, cultura, esportes e meio ambiente. 
Nesse sentido, o mesmo autor informa o número de empresas que fi zeram a publica-
ção do Balanço Social, com base no modelo IBASE, conforme tabela abaixo:

Tabela 1 – Número de empresas que publicaram o Balanço Social.

Fonte: Yuri (2007)

Ano Nº de empresas
que publicaram o BS 

Nº de empresas 
que receberam o selo

1997 22 -

1998 35 -

1999 59 -

2000 127 08

2001 173 25

2002 177 22

2003 212 41

2004 165 59

2005 98 63

2006 54 52

Pode-se perceber que houve um de-
créscimo acentuado no número de em-
presas que publicaram o Balanço Social 
no ano de 2006. Tanto o IBASE como 
o autor que publicou a pesquisa acima, 
não abordaram a razão desse decréscimo. 
Acredita-se que um dos fatores que levou 
ao desinteresse de publicação seja o da 
não-obrigatoriedade da elaboração do 
demonstrativo por parte das empresas. 

4.2  Fontes de informação 
para a elaboração 
do balanço social

O Balanço Social sobrepõe-se uma 
estrutura organizacional concebida 
para outros objetivos. Os serviços ope-
racionais preparam as informações de 
gestão, que são transmitidas ao longo 
da hierarquia na empresa. Procurando 

utilizar-se ao máximo dos indicadores 
disponíveis espalhados pela empresa, 
o Balanço Social tem a função de reu-
nir esses indicadores, dando-lhes um 
tratamento adequado em termos de 
transparência. A gama de informações 
que comporta, pressupõe a cooperação 
dos departamentos e a colaboração dos 
funcionários responsáveis pela coleta de 
dados que servirão como base para a sua 
elaboração. Nessa empreitada, todas as 
áreas da empresa serão envolvidas para 
alimentar o banco de dados que irá su-
portar a elaboração do Balanço Social. 

4.3 Análise dos indicadores

A função básica do Balanço Social 
é utilizar ao máximo os indicadores dis-
poníveis nos departamentos funcionais 
da empresa, reunindo e dando-lhes um 

tratamento adequado, em termos de 
transparência, para os agentes sociais. 
Sob a ótica de Kroetz (2000), o Balan-
ço Social deve informar a infl uência da 
empresa na sociedade e no meio am-
biente, por intermédio de investimen-
tos realizados na educação, cultura, 
esporte e no meio ambiente. No plano 
interno, as informações deverão estar 
voltadas para a qualidade de vida da 
empresa e a promoção humana de seus 
funcionários, por meio de investimentos 
realizados na educação profi ssional e 
formal, saúde, segurança no trabalho, 
alimentação e esporte. O Balanço So-
cial poderá divulgar indicadores basea-
dos no planejamento estratégico, que 
revelam as tendências do futuro da en-
tidade, agregando parte do relatório da 
administração a seu corpo de informa-
ções, numa visão proativa.

São múltiplas relações dos indicado-
res que podem ser extraídos do Balanço 
Social. Estes fatores são de ordem quan-
titativa e qualitativa. Podem ser obtidos 
indicadores de caráter econômico e de 
caráter social. São considerados, dentre 
outros, indicadores de caráter econômi-
co: (1) valor adicionado por funcioná-
rio; (2) relação entre salários pagos aos 
funcionários e valor adicionado; (3) re-
lação entre salários e as receitas brutas 
da empresas; (4) contribuição do valor 
adicionado da empresa para o produto 
interno bruto; (5) produtividade social 
da empresa; e (6) carga tributária da em-
presa em relação a seu valor adicionado. 
Quanto aos indicadores de caráter so-
cial, destacam-se: (1) evolução de vagas 
de emprego na empresa; (2) promoção 
dos funcionários na escala salarial da 
empresa; (3) relação entre a remunera-
ção do pessoal, gerência e operários; (4) 
participação e evolução do pessoal por 
sexo e instrução; (5) classifi cação do pes-
soal por faixa etária; (6) classifi cação do 
pessoal por tempo de empresa; (7) nível 
de faltas dos funcionários ao trabalho; 
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(8) benefícios sociais concedidos (médi-
co, odontológico, moradia, educação); 
(9) política de higiene e segurança no 
trabalho; e (10) política de proteção ao 
meio ambiente. 

A análise comparativa de diversos Ba-
lanços Sociais irá produzir um grande ban-
co de dados, proporcionando aos governos 
analisarem as tendências de atuação social 
e, assim, projetar os cenários de investi-
mentos, transformando-se em um impor-
tante instrumento de apoio à gestão.

5  Demonstração do Valor 
Adicionado (DVA)

Normalmente, as empresas na prática 
de suas atividades vendem produtos e ser-
viços, adquirem despesas e auferem receitas. 
As receitas, sendo maiores que as despesas, 
resultarão em lucro. Assim, deve ser ressal-
tado que as empresas lucrativas geram ri-
quezas com valor superior ao total de seus 
lucros, pois o lucro nada mais é do que a 
riqueza gerada pela empresa para si própria, 
ou para seus proprietários. Dessa forma, 
Rossetti (2003) afi rma que sob condições 
normais, o valor de saída (...) é superior aos 
custos de todos os suprimentos. E a diferen-
ça é exatamente igual ao valor adicionado, 
representado pelos custos pagos aos fatores 
de produção, sob a forma de salários, alu-
guéis, arrendamentos, juros, depreciações e 
lucros. Valor adicionado é o valor da produ-
ção, avaliada a preço de mercado, e o valor 
de seu consumo intermediário. Preparada 
pelo sistema de informações contábeis, a 
DVA tem o papel de apresentar um con-
junto de dados que revelam a riqueza gerada 
pela empresa, bem como sua distribuição 
dentro do seu ciclo operacional. Pela DVA 
torna-se possível perceber a contribuição 
econômica das empresas dentro do seg-
mento no qual atua, constituindo assim, o 
Produto Interno Bruto (PIB).

Tinoco (2002) explica que a DVA 
evidencia, de forma transparente, esse va-
lor gerado e sua repartição aos segmentos 

benefi ciários, que são: pessoal, acionistas, 
Estado e os fi nanciadores externos.

O CFC, mediante a Resolução nº 
1.010, de 21 de janeiro de 2005, publicou 
a NBC T 3.7, que trata da DVA. No item 
3.7.1.2, defi ne a DVA como a demons-
tração contábil destinada a evidenciar, de 
forma concisa, os dados e as informações 
do valor da riqueza gerada pela entidade 
em determinado período e sua distribui-
ção. Sua publicação deve ser feita de forma 
comparativa do exercício atual com o exer-
cício anterior, como é feito com os outros 
demonstrativos contábeis, e é de inteira 
responsabilidade do profi ssional de conta-
bilidade devidamente registrado.

5.1  Elaboração da 
Demonstração do Valor 
Adicionado

A elaboração da DVA não tem como 
objetivo substituir a Demonstração do Re-
sultado do Exercício (DRE), cuja função 
é informar como se forma o resultado lí-
quido em determinado período. A DVA 
tem como principal objetivo fornecer in-
formações aos diversos grupos que partici-
pam das operações. Tem como importante 
aspecto a base de mensuração: produção 
ou venda. Martins apud Tinoco (2001), 
informa que a DRE é uma demonstração 
egoísta do ponto de vista de agregação 
social, pois ele concebe que ela privilegia 
somente o lucro das empresas e não se preo-
cupa com os outros agentes sociais, que 
também agregam. Já na DVA, fi ca clara-
mente quantifi cada a geração de riqueza 
dentro da empresa, bem como a distribui-
ção dessa riqueza entre os grupos sociais 
envolvidos em suas atividades. 

É necessário que as empresas priva-
das, públicas, não-governamentais, entre 
outras, tornem-se conscientes da respon-
sabilidade social e pública, e os grupos 
envolvidos nas suas atividades entendam 
que, por meio da DVA, obterão as informa-
ções necessárias para a tomada de decisões, 

visualizando assim, a riqueza produzida 
dentro da empresa e a sua respectiva con-
tribuição para este desempenho.

A Resolução CFC nº 1010-05 publi-
ca um modelo simplifi cado de DVA.

6  Custo x benefício 
para a elaboração 
do balanço social 

 Como já afi rmado, o Balanço Social 
é um documento muito importante, pois 
na sua estrutura estão as informações neces-
sárias para benefício dos usuários. Contu-
do, faz-se necessário analisar o seu custo x 
benefício. O custo da coleta, escrituração e 
demonstração pode ser superior ao benefí-
cio oriundo da informação. Segundo Kroetz 
(2000), o custo-benefício do Balanço Social 
é de difícil mensuração, visto que as infor-
mações divulgadas atendem a um varia-
do número de usuários, e cada um desses 
usuários impõe um grau diferenciado de 
importância e utilidade. Os investimentos 
realizados na área ambiental e social são de 
grande relevância para a prevenção de pos-
síveis gastos adicionais, perdas, desperdícios 
e multas, além de melhorar a qualidade 
de vida da população e dos funcionários, 
melhorando, assim, a imagem da empre-
sa e a qualidade dos produtos oferecidos, 
aumentando a produtividade e os lucros 
obtidos. Conclui-se, portanto, que entre 
os benefícios produzidos com a divulgação 
do Balanço Social, está a possibilidade de 
que seus usuários possam avaliar as ações 
desenvolvidas pelas empresas divulgadoras, 
em relação às infl uências que elas exercem 
sobre seus ambientes interno e externo, for-
mando, com isso, os seus próprios juízos de 
valores, desencadeando ações individuais ou 
coletivas de aprovação ou repúdio às ações 
políticas organizacionais e governamentais.

7 Considerações fi nais

O presente trabalho não tem a inten-
ção de esgotar o assunto. Muito se tem a 
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estudar sobre a elaboração e publicação do 
Balanço Social. Verifi cou-se que este de-
monstrativo, de suma importância, cons-
titui-se de uma ferramenta de gestão, na 
qual as empresas podem evidenciar seus 
investimentos nas áreas social e ambiental.

O Balanço Social acaba sendo uma for-
ma de realização de marketing das empre-
sas, em que seu nome pode estar na mídia 
como uma empresa socialmente responsá-
vel. Mas para se obter o resultado esperado, 
esta propaganda deverá ser a mais honesta 
possível e se tornar efi caz, pelas compara-

ções feitas pelos clientes, fornecedores, 
investidores e pela sociedade em geral. 

O assunto é de tal importância que 
nos Cursos de Ciências Contábeis das 
instituições de ensino superior já vêm 
sendo incluídas, em suas grades curricu-
lares, duas disciplinas voltadas para essa 
área, que são Balanço Social e Contabilida-
de Ambiental, a exemplo do Centro Uni-
versitário Augusto Motta – UNISUAM, 
no Rio de Janeiro. 

É necessário, ainda, que seja feita a 
proposta de um modelo único de Balan-

ço Social, criando a obrigatoriedade de 
publicação pelas empresas, de tal forma 
que a Contabilidade faça cumprir o seu 
papel: prestar informações aos usuários e 
permitir a comparabilidade entre os de-
monstrativos dos diversos setores. Schwez 
(2001, p. 80), faz, com muita proprieda-
de, o seguinte comentário: “cabe aos pro-
fi ssionais de Contabilidade a responsabi-
lidade pela maximização da utilidade da 
informação contábil e todo o trabalho de 
procurar atender aos diferentes usuários 
destas informações”. 
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AA moderna ci moderna ciêência ncia 
da riqueza e o da riqueza e o 
neopatrimonialismo neopatrimonialismo 
contcontáábil bil 
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Resumo

A nova doutrina contábil, a do Neopatri-
mo nialismo contábil, oferece uma metodolo-
gia que amplia as teorias tradicionais e 
traz ino vações, sem, todavia, abandonar as 
conquistas realizadas por outras escolas de 
pensamentos. Como sur giu, como evolui, que 
diretrizes ace na, são informações úteis que, 
neste trabalho, são oferecidas aos que se 
preocupam em atualizar os conhecimentos 
científi cos em Con tabilidade.
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Despertar do conhecimento 
contábil

A situação privilegiada a que che-
gou a Contabilidade neste início de 
século XXI, é fruto de uma sedimen-
tação milenar de esforços intelectuais, 
esses que sempre foram os das voca-
ções dos contadores.

Foi dessa profi ssão que emergiu 
a invenção dos números abstratos, na 
Suméria, há cerca de 5.200 anos, dan-
do origem às matemáticas. Foi tam-
bém do registro contábil que nasceu a 
escrita comum, aquela que permitiu o 
evoluir de todas as literaturas.

Números e letras tiveram por ori-
gem, pois, na ação dos que se dedica-
ram às contas patrimoniais.

Seguindo a esse luminoso curso de 
vitória da razão foi que, também, nos 
albores do século XIX, conquistou-se 
a dignidade científi ca, vitória de uma 
das mais brilhantes etapas do conheci-
mento contábil.

Tal saber, originário da obser-
vação das coisas que acontecem, da 
procura das verdades que regem as 
relações entre os elementos que fazem 
acontecer os fatos, acendeu na mente 
dos referidos profi ssionais a luz que 
permitiu perceber que a informação 
nada mais era que um simples cami-
nho, mas não a verdadeira fi nalida-
de de uma importantíssima cultura, 
nem o objetivo maior da utilidade do 
conhecimento patrimonial.

Ter consciência sobre o porquê 
ocorrem os fatos, o que deveras eles 
signifi cam, sob que condições a ri-
queza se transforma, passou a ser um 
escopo, aquele que realmente justifi -
cou o valor de um estudo superior da 
Contabilidade.

Mais que cumprir uma formali-
dade informativa, relativa a situações 
demonstradas, foi preciso buscar o 
entendimento sobre os fenômenos 

patrimoniais, visando a uma utilida-
de competente para explicar as causas 
do sucesso ou do insucesso na utiliza-
ção da riqueza.

A busca de esclarecimentos sobre 
os acontecimentos é uma prática an-
tiga, esteve presente nas refl exões dos 
mais ilustres personagens da civiliza-
ção, inclusive de contadores e empre-
sários, mas, a curiosidade, por si só, ja-
mais conseguiu alcançar os propósitos 
perseguidos de forma organizada.

Só passado milênios, quando o 
ser humano começou a preocupar-se 
não apenas em desvendar os mistérios 
da natureza, mas também com o que 
dizia respeito a ele mesmo, às causas 
promotoras de sua existência, às uti-
lidades que geria, quer isolada, quer 
em sociedade, um outro fi lão de in-
teresses surgiu, formando as ciências 
humanas e as sociais.

Nessas se inseriram, também, as 
matérias indagativas e explicativas so-
bre as evoluções da riqueza, quando 
esta se usa a serviço do bem-estar dos 
seres, sob diversos aspectos.

À Contabilidade coube o estudo 
racional do patrimônio em face da efi -
cácia deste, especifi camente dedican-
do-se ao estudo sobre a satisfação das 
fi nalidades ou objetivos das unidades 
de que a sociedade humana se compõe, 
ou seja, as “células sociais” (empresas e 
instituições de fi ns ideais).

Desde os mais remotos tempos, 
todavia, como manifestação intui-
tiva e empírica, o homem primitivo 
já se apercebera de que o meio mate-
rial para a sobrevivência era algo que 
muito interessava bem conhecer e foi 
assim que se formou o primeiro con-
ceito sobre o patrimônio. 

Tal efeito da inteligência levou o 
habitante da caverna a fazer as pri-
meiras inscrições contábeis, em re-
gistros que, há cerca de 20.000 anos, 
sulcaram peças de ossos e pedras ou 

se manifestaram em pinturas e mar-
cas nas paredes, tetos e solos das gru-
tas, visando a guardar memória sobre 
o que se achava acumulado à espera 
de utilização.

Milhares dessas gravações ainda 
se conservam nos primeiros abrigos 
naturais do ser humano e tais provas 
estão espalhadas em várias partes do 
mundo, inclusive, e, com abundân-
cia, em dezenas de grutas brasileiras 
(em Montalvânia, Vale do Peruaçu, 
Pedra Furada, etc.).

Se por um lado as manifestações 
foram intuitivas, informativas, não 
deixaram, também, de revelar um 
recurso de inteligência, pois o cére-
bro, naquele tempo remoto, poderia 
guardar um expressivo número de 
signifi cados, considerando-se que 
o homem do Paleolítico Superior 
não tinha armazenado mentalmente 
muita coisa.

O empirismo, por séculos, cons-
tituiu-se em fonte natural do conheci-
mento científi co, limitado ao observar 
e ao esperar que as coisas acontecessem 
sempre da mesma forma, como uma 
primeira base para que se pudesse crer 
que os fatos realmente ocorressem.

De início já se sabia que muitas 
coisas sucederiam sob tais ou quais 
circunstâncias, mas faltava a percep-
ção sobre as razões ou relações lógicas 
que levavam deveras a determinar um 
evento, porque também não existia 
um método ou disciplina de raciocí-
nio que permitisse organizar racional-
mente as idéias.

O subjetivo, todavia, isolada-
mente, por maior efi ciência que pos-
sua, não tem condições de superar o 
pensamento objetivo, quando se tra-
ta de entendimento universal, e isto 
o comprovou o tempo, nos milhares 
de anos que decorreram desde as in-
tuições particulares até a perquirição 
metódica.
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Só a ciência, pois, como um com-
plexo de teorias, estas como agrega-
dos de proposições lógicas, viria a ex-
plicar as causas dos acontecimentos. 
Muitos séculos, entretanto, foram 
necessários para que se desenvolves-
sem e se buscassem razões profundas, 
apoiadas em refl exões e experimen-
tações, competentes para explicar o 
porquê dos eventos.

A Contabilidade seguiu a essa vo-
cação, como todos os demais ramos 
do conhecimento humano e, quando 
se formou a consciência de que não 
eram as informações, mas, sim, o que 
elas signifi cavam o que justifi cava o 
conhecimento contábil, um grande 
progresso se operou.

Da mesma forma, quando os quí-
micos entenderam que não bastava 
misturar corpos e transformá-los, mas 
necessário se fazia entender por que 
as modifi cações ocorriam, toda uma 
Química Moderna nasceu, buscando 
conceitos e uma disciplina em pro-
posições lógicas, estas que passaram 
a construir teorias científi cas (e isto 

muito se deveu a Lavoisier, embora 
não exclusivamente a ele).

Essa passagem da aparência das 
formas para a essência das realidades 
foi o que distinguiu a qualidade dos 
conhecimentos no campo da cultura.

Despertar do estado letárgico da 
acomodação de registros e demons-
trações para o campo da explicação e 
interpretação dos fenômenos patrimo-
niais das células sociais, foi a grande 
conquista da História da Contabilida-
de e esta se nutriu, como ainda se nu-
tre, de escolas e correntes científi cas.

Consciência sobre a riqueza 
e forma de estudá-la

Que a riqueza das pessoas, das 
empresas, é algo que de há muito im-
pressiona e preocupa o ser humano, é 
axiomático.

Os egípcios chegaram a criar até 
um deus para o patrimônio e que foi 
Toth, como as primeiras leis, as mais 
antigas que se conhecem, como as en-
contradas nas inscrições de argila na an-

tiga Suméria, já cuidavam de relações 
que diziam respeito a mensurações e 
relações de natureza patrimonial.

Foi o próprio interesse em conhe-
cer racionalmente o movimento da ri-
queza e de medir a movimentação per-
tinente que levou os contadores, como 
já foi referido, a inventar os números 
abstratos, há cerca de 5.200 anos.

Também Aristóteles, há mais de 
2.300 anos, afi rmou que existia uma 
ciência da riqueza e que essa não era a 
economia, porque a sua sensibilidade 
investigativa já estava despertada para 
um estudo de maior seriedade acerca 
da importância que representava co-
nhecer as razões que moviam as trans-
formações patrimoniais.

É possível imaginar, por exemplo, 
como há mais de dois mil anos, Ciro, o 
grande rei persa, procurava ter noção 
fi el de como se movimentavam os mi-
lhares de meios patrimoniais que lhes 
eram trazidos pelos diversos súditos, de 
diversas regiões, como efeito tributário 
e que os aplicava nos suntuosos edifí-
cios e jardins de sua Persépolis (que ele 

O empirismo, por 
séculos, constituiu-se 
em fonte natural do 

conhecimento científi co, 
limitado ao observar 

e ao esperar que as coisas 
acontecessem sempre 

da mesma forma, 
como uma primeira 

base para que se pudesse 
crer que os fatos 

realmente ocorressem.
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denominava “paridaeza”, palavra per-
sa da qual se derivou “paraíso”, dado 
o estado de maravilha e suntuosidade 
que tais caprichos do famoso rei apli-
cavam em tais adornos).

Sempre foi importante saber como 
se comportou o capital, o que se con-
seguiu com ele, o que se podia prever 
para a situação futura (as previsões já 
eram feitas na Suméria e no Egito anti-
go e disso existe prova arqueológica).

Centenas de anos antes de Cristo, 
na Índia, o livro de Kautylia (pensador 
que para os indianos equivalia a um 
Aristóteles), o Arthasastra (denomina-
ção dada aos manuais de conhecimen-
tos gerais), já ditava normas e teorizava 

sobre o comportamento da riqueza in-
dividualizada (custos, revisões, etc.).

Só no século XIX, todavia, o estu-
do da riqueza das empresas foi admiti-
do como um conhecimento científi co 
especial e particularizado, atribuído à 
Contabilidade.

A mais famosa casa de cultura do 
mundo em sua época, aquela que con-
sagrou Lavoisier (o pai da Química Mo-
derna), Louis Pasteur (o pai da Micro-
biologia), foi, também, a que em 1836 
reconheceu que o estudo da riqueza das 
empresas e instituições deveria ser algo 
tratado de forma racional, admitindo, 
então, a Ciência Contábil como um 
ramo dos conhecimentos sociais.

Daí por diante foram muitas as 
correntes de estudos que se dedicaram 
a um estudo profundo dos fatos que 
envolviam as transformações patrimo-
niais e que enfatizaram que a escrita 
era apenas um instrumento para se ter 
memória das coisas acontecidas.

Assim, encontramos na obra de 
Francesco Villa (1840) um sério desta-
que a essa circunstância mencionada, 
ou seja, a de que a escrituração con-
tábil não é a própria Contabilidade, 
mas, sim, algo de que esta se vale para 
realizar estudos e cuja importância é 
simplesmente a informativa.

De fato, todas as ciências utili-
zam-se de registros e todas podem 
neles aplicar a forma da partida 
dobrada e que não é, senão, uma evi-
dência de causa e efeito de um fato 
considerado.

Francisco D`Áuria (1949), um 
dos mais famosos intelectuais de nossa 
disciplina, muito bem isso demons-
trou em sua obra Primeiros Princípios 
de Contabilidade Pura, na parte em 
que, nessa obra, dedicou-se ao que de-
nominou “Sistematografi a”.

Segundo o que o emérito mestre 
deixou claro em sua obra, o critério 
que nasceu em berço contábil, o das 
partidas dobradas, pode aplicar-se à 
evidência de qualquer fenômeno da 
natureza ou de ação do homem, desde 
que a preocupação seja a de se apre-
sentar causa e efeito (essa a origem do 
Balanço Social, Balanço Nacional, Ba-
lanço Cambial, etc.).

A forma verdadeira, pois, de es-
tudar com proveito a riqueza é aquela 
em que as doutrinas nos indicaram por 
meio das escolas científi cas, porque a 
escrituração é mero instrumento, útil 
a qualquer ramo de conhecimento, 
sem privacidade, portanto, desde que 
isso seja o desejável.

Hoje, as teorias da Contabili-
dade Superior são as que nos ense-
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jam a produção de modelos de com-
portamentos da riqueza, esses que 
podem levar as empresas à prosperi-
dade, que se ocupam com a essência 
do que sucede e não com a evidência 
formal do sucedido.

É por meio do estudo lógico das 
relações que geram o fenômeno pa-
trimonial, do julgamento, da análise 
das causas motoras que podem ser 
construídos modelos que conduzem 
à plena e constante satisfação das ne-
cessidades, ou seja, à prosperidade da 
“célula social”. 

E não há dúvida que quando a 
prosperidade patrimonial atinge a 
todas as células sociais, a nação se 
torna próspera, e quando isto ocorre 
em todos os países, o bem-estar global 
materializa-se.

Tal raciocínio de índole cartesiana, 
ou seja, aquele que nos acena que pe-
las partes é que se chega ao todo, foi o 
que a nova doutrina científi ca, a mais 
recente, a do “Neopatrimonialismo 
contábil”, adotou como um axioma 
de fi nalidade universal. Ou seja, a ver-
dade mencionada é a que representa 
o zênite da teoria neopatrimonialista 
contábil, esta que se ergue apoiada em 
muitos outros axiomas e teoremas.

Aos contadores compete a gran-
de tarefa de ajudar o equilíbrio das 
Nações e cooperar, por intermédio da 
ação profi ssional, para o bem-estar ge-
ral, pois eles estão presentes em todas 
as empresas e em todas as instituições.

Fundamentos e evolução do 
neopatrimonialismo contábil 

O Neopatrimonialismo contábil é 
uma nova corrente científi ca da Conta-
bilidade que se preocupou especialmente 
em estabelecer um método de raciocínio 
para o entendimento sobre o que sucede 
com a riqueza patrimonial das empresas 
e das instituições de fi ns ideais.

Para tanto, estabeleceu uma Teo-
ria Geral, ou seja, uma ordem de co-
nhecimentos que permitiu ser a matriz 
de todos os demais na área específi ca 
do conhecimento da riqueza das “célu-
las sociais” (essas admitidas como em-
presas e instituições de fi ns ideais).

Buscou, pois, “relações lógicas” sob 
as quais a riqueza se movimenta e o que 
defl ui disto como transformações, ou 
seja, procurou compreender o porquê 
das modifi cações operadas, essas que 
são realidades que se espelham em ano-
tações que os registros oferecem.

Não se perdeu em formalidades re-
lativas a aspectos ditos “práticos”, mas, 
sim, abriu oportunidades para que es-
ses pudessem posteriormente ser mais 
claramente entendidos, explicados, 
interpretados e oferecessem modelos 
de comportamentos, a partir do co-
nhecimento das causas dos fenômenos 
(como fazem as demais ciências).

Registrar e demonstrar foram 
considerados no Neopatrimonialis-
mo contábil como meros instrumen-
tos para ensejar estudos, logo de im-
portância apenas auxiliar. Refutou a 
tese de que pudesse se erguer teoria 
sobre instrumentos, como se esses 
fossem os objetos principais ou, ain-
da, apoiou-se no que já no início do 
século XIX era motivo de advertência 
por parte dos mais insignes intelectu-
ais da Contabilidade.

Para tanto, inicialmente, construiu 
axiomas e teoremas (como verdades e 
proposições sobre essas), partindo das 
seguintes realidades:

1.  a necessidade humana gera uma 
fi nalidade para conseguir meios 
patrimoniais que visem a suprir 
o que se precisa;

2.  os meios patrimoniais consti-
tuem uma substância ou riqueza 
(patrimônio) das “células sociais” 
(empresas e instituições);
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3.  a riqueza não se move por si 
mesma, necessitando de agentes 
motores para isso e esses encon-
tram-se dentro (administradores, 
executores, etc.) e fora das “célu-
las sociais” (natureza, sociedade, 
mercado, tecnologias, etc.);

4.  ao se movimentar, a riqueza se 
transforma;

5.  toda movimentação enseja o 
exercício de uma função (uso 
dos meios patrimoniais);

6.  a função é, pois, a decorrência 
do uso ou movimento do meio 
patrimonial por meio da ação 
de um agente motor interno ou 
externo;

7.  quando a função anula a ne-
cessidade, pelo movimento, pro-
duz a efi cácia (consegue-se o que 
se deseja);

8.  existem funções defi nidas com 
fi nalidades específi cas, essas cons-
tituindo sistemas que agem todos 
ao mesmo tempo e de forma au-
tônoma, em interação, consti-
tuindo, assim, um universo patri-
monial em movimento.

Logo, existem grupos de relações 
ou acontecimentos que de forma ló-
gica permitem a análise ou estudo do 
fenômeno patrimonial e também sis-
temas que reúnem funções específi cas.

Assim, a doutrina Neopatrimo-
nialista contábil organizou as bases de 
sua doutrina e que hoje já possui vasta 
literatura, fruto de intensa pesquisa, 
prosseguindo as investigações que em 
curso se realizam (basta analisar a bi-
bliografi a deste trabalho para identifi -
car diversos dos trabalhos editados).

Grupos de relações 
que determinam 
o fenômeno patrimonial

Tudo o que acontece com o pa-
trimônio advém da participação de 
fatores materiais e imateriais, e, essas, 
para que se possa bem entender as pro-
priedades dos fatos, a doutrina Neo-
patrimonialista contábil as reuniu, por 
natureza, em três grandes grupos de 
relações: essenciais, dimensionais e 
ambientais ou dos entornos agentes.

As essenciais são as que, em rea-
lidade, representam o embrião ou 
origem do acontecimento; as dimen-
sionais, as que oferecem o julgamento 
do sucedido; as ambientais, as que 
evidenciam as forças agentes motoras 
ou que acionaram os movimentos pro-
dutores das ocorrências.

Aos contadores compete 
a grande tarefa de 
ajudar o equilíbrio 

das Nações e cooperar, 
por intermédio da ação 

profi ssional, para o 
bem-estar geral, pois 

eles estão presentes em 
todas as empresas e em 
todas as instituições.
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Em verdade, antes que a rique-
za se materialize, por índole, ela vive 
na mente humana ou defl ui de fato 
a esta ligada, mas tudo subordinado 
a muitas circunstâncias que criam 
limites e geram aspectos passíveis de 
observação.

Essa a razão de se considerar a 
necessidade como o ponto de par-
tida, segundo, no século XIX, já o 
concebia Giovanni Rossi (1882), em 
sua magistral obra L’ente economico-
amministrativo. 

Aquilo que se precisa conseguir 
– como um nadir perante o cosmos 
patrimonial – é o ponto alicerçador, 
aquele que justifi ca a própria existên-
cia da riqueza, mas, embora sentido 
e reconhecido, nem sempre pode ser 
alcançado tal como o desejável.

Há um limite ideal e um real.
O ideal representa o que deveras 

é o desejável e o real aquele que pode 
ser conseguido, sem que provoque 
distorções.

Essa a razão pela qual é preciso 
traçar a fi nalidade como uma racio-
nal possibilidade de atender à neces-
sidade. 

A seqüência necessidade, fi nali-
dade, meio patrimonial e função for-
ma aquela que a mente humana, den-
tro da organização que habita (e que é 
a célula social) constitui o conjunto de 
relações lógicas essenciais.

Para considerar todo esse fl uxo, 
ter noção de como deveras efetiva-
-se a movimentação patrimonial, jul-
gar o acontecimento, outras relações 
se consideraram como as de causa, 
efeito, qualidade, quantidade, tem-
po e espaço.

Finalmente, como fator agente 
que move o patrimônio, externo a 
ele, como relação que gera a transfor-
mação, admitiu-se o entorno ou am-
bientes (que não se confunde com o 
nome ambiental tal como hoje se usa 
de forma restritiva só para efeitos da 
natureza).

Nessas relações ambientais, con-
sideraram-se as endógenas (adminis-
tração da célula, pessoal) e as exógenas 
(natureza, sociedade, mercado, etc.).

A doutrina Neopatrimonialista 
contábil, sobre tais relações, ergueu 
um expressivo número de proposições 
lógicas, criando uma Teoria Geral.

O que existe de novo no Neopa-
trimonialismo contábil é essa forma 
de disciplinar os estudos, as observa-
ções, os raciocínios, levando para o 
campo do holístico.

O reconhecimento 
dos sistemas de funções 
patrimoniais

A partir desses raciocínios é tam-
bém possível perceber que as funções 
grupam-se em sistemas e é nesse par-
ticular que mais se apurou o estudo 
neopatrimonialista contábil.

Procurou-se reconhecer que não é 
o elemento ou meio patrimonial em 
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si, mas a função que ele desempenha 
é que importa para conhecer o com-
portamento da riqueza.

Já afi rmava Aristóteles em sua obra 
A Política, que as coisas possuem 
“várias funções”, ou seja, existem utili-
dades várias para uma mesma matéria, 
perfeitamente identifi cáveis.

A doutrina contabilística, de-
senvolvida a partir do século XIX, já 
evidenciava com clareza toda essa im-
portância funcional do patrimônio e 
toda ela, dentro da ótica holística, foi 
aproveitada, no adequável, dentro da 
doutrina Neopatrimonialista contábil.

É evidente que, por exemplo, 
um mesmo estoque de mercadorias 
que serve para obter lucro (resulta-
bilidade) também vai oferecer meios 
de pagamentos e servirá para pagar 
(liquidez), como precisará ter um li-
mite conveniente para não impedir 
o livre fl uxo de outros elementos do 
patrimônio, e, assim, servir a função 
de equilíbrio (estabilidade) e de plena 
vitalidade (economicidade).

Ao estabelecer as relações lógi cas, 
ao admitir os sistemas, ao reconhe-
cer que esses vivem em interação, 
procurou-se conhecer sob que con-
dições poderiam ser feitos enuncia-
dos lógicos, pois não existem teorias 
sem teoremas.

Quando os primeiros estudos fo-
ram desenvolvidos para dar origem 
às doutrinas do Neopatrimonialismo 
contábil, foram identifi cados sete sis-
temas de funções patrimoniais: liqui-
dez, resultabilidade, estabilidade, 
economicidade, produtividade, in-
vulnerabilidade e elasticidade.

Com a evolução constante dessa 
novel corrente científi ca, admitiu mais 
um sistema dentro do universo patri-
monial, ou seja, um oitavo e que foi o 
da socialidade, enfocando as necessi-
dades da célula para com o organismo 
social no qual se insere.

Contribuição da doutrina 
neopatrimonialista contábil

O Neopatrimonialismo contábil 
partiu basicamente das premissas es-
tabelecidas pelas escolas contábeis 
latinas, e também de escritos de uns 
poucos anglo-saxões (dos que não se 
contaminaram pelos vícios das nor-
matizações), adotando o que melhor 
se adaptou a uma nova fi losofi a de 
pensamento contábil, coerente com 
as mudanças operadas a partir da se-
gunda metade do século XX.

Pouco foi o aproveitado dos au-
tores estadunidenses e ingleses, em 
razão da escassa contribuição que ofe-
receram ao campo científi co da Con-
tabilidade; tão débil que não chegou 
em nossa História registrar verdadei-
ras correntes de pensamentos.

Respeitando as conquistas válidas, 
todavia, o Neopatrimonialismo contá-
bil disciplinou seus princípios a partir 
de uma diretriz própria e inovadora, 
de forte conteúdo epistemológico, 
com método próprio.

Reconheceu como ponto de par-
tida, entretanto, o que Vincenzo Masi 
fundamentou em sua doutrina, ou 
seja, de que tudo o que acontece com a 
riqueza das empresas e das instituições 
é um fenômeno patrimonial e aceitou 
a quase totalidade das concepções de 
dinâmica e funcionalidade, especial-
mente as de Giovanni Rossi, Alberto 
Ceccherelli, Gino Zappa, Pietro Oni-
da, Egídio Giannessi, Joseph Dumar-
chey e Eugênio Schmalenbach.

Acolheu grande parte das teorias 
de Ricardo Mattessich, Moisés Gar-
cia Garcia e José Maria Requena Ro-
driguez, em suas teses quantitativas e 
circulatórias, por reconhecer que eram 
esforços no sentido de buscar visões de 
maior amplitude.

Sustentou, pois, que os fatos pa-
trimoniais, em suas diversas dimen-
sões e dentro de seus ambientes, são 
os que interessam como matéria de 
estudo contábil, para que se possa 
conhecer a realidade da infl uência 
destes sobre as necessidades. O patri-
monialismo de Masi, sem dúvida, foi 
um ponto de partida como estrutura 
científi ca. A contribuição de outros 
intelectuais de muito valor também 
foi absorvida, sem preconceitos de es-
colas de pensamentos.

Finalmente, a imposição derivada 
das modifi cações diversas ocorridas nos 
mercados, na sociedade, na ciência, na 
ética, todo esse conjunto foi o que con-
duziu também a uma nova ótica.

Todo esse conjunto de fatores co-
operou para que pudesse nascer uma 
nova doutrina, coerente com a nossa 
época, que é o Neopatrimonialismo 
contábil.

Valeu-se essa nova corrente, tam-
bém, da observação de estudos empí-
ricos realizados no século passado que 
sugeriram, inclusive, desdobramentos 
do conhecimento contábil como os 
relativos às ditas Contabilidade Am-
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biental, Contabilidade do Capital In-
telectual, Contabilidade Social, Con-
tabilidade Estratégica, etc. 

O empirismo é fonte que leva, 
muitas vezes, a concepções outras e 
pode ser absorvido para benefi ciar-se 
com o método científi co e produzir 
doutrinas de substância, sem desprezá-
-lo, mas revestindo o pragmático com 
a ótica universalista. 

O Neopatrimonialismo contábil, 
como corrente científi ca, só nasceu 
na década de 1990, baseado na Teo-
ria Geral do Conhecimento Contábil 
(1992), mas resultou de pesquisas e 
refl exões realizadas desde as décadas 
de 1970 e 1980 (essas expostas pela 
primeira vez na Universidade de Sevi-
lha, em 1987).

O que de novo trouxe a nova dou-
trina científi ca foi exatamente uma 
metodologia, apoiada por uma men-
talidade disciplinadora, envolvida por 
rigores epistemológicos.

A metodologia do Neopatrimonia-
lismo contábil aplicou-se na direção de 
classifi car e reconhecer especialmente 
as relações lógicas que determinam a 
essência do fenômeno patrimonial, as 
das dimensões ocorridas e, dando ên-
fase, especialmente, ao porque ocor-
rem os fatos; ou seja, qual a verdadeira 
infl uência dos fatores que produzem a 
transformação da riqueza (e que são os 
dos ambientes internos e os externos 
que envolvem os meios patrimoniais)?

Adotando a fi losofi a dos siste-
mas entendeu esta nova corrente do 
pensamento contábil que impossível 
torna-se estabelecer modelos de so-
luções para a movimentação racional 
da riqueza se esses não se inspirarem 
no conhecimento das funções patri-
moniais (para que serve cada com-
ponente da riqueza e a quem serve), 
quer essas em si, quer em relação aos 
sistemas dessas, quer aos das correla-
ções desses com os entornos.

As transformações funcionais, por-
tanto, passaram a ser reconhecidas:

1)  em cada operação; 
2)  nos sistemas de operações; 
3)  nos campos de sistemas;
4)  nas interações sistemáticas; e 
5)  nas suas ligações com os agentes 

transformadores (administração, 
pessoal, sociedade humana, mer-
cados, natureza, ciências, tecno-
logias, políticas, etc.).

A visão, embora holística, portan-
to, não deixou de considerar a célula 
social (empresas e instituições de fi ns 
ideais) como um complexo isolado, 
como objeto de observação e nem 
cada fenômeno patrimonial em si, 
como uma unidade.

Como nos afi rmou em correspon-
dência particular, em 18 de agosto 
de 2003, o emérito Prof. Valério Ne-
pomuceno: “O neopatrimonialismo 
contábil é conseqüência dos estudos 
empreendidos por brasileiros e para os 
latinos, não desconsiderando, obvia-

mente, aquilo que a doutrina já con-
sagrou ao longo da história”. 

E, prosseguiu: “Sempre me lem-
bro do ilustre Prof. Dr. Eduardo Sca-
rano, quando ele afi rma que a Con-
tabilidade, ao contrário das outras 
ciências sociais, se perdeu em uma 
normatização sem precedente na his-
tória”. “Imagine”, afi rmou ele, “se os 
médicos, os engenheiros, resolvessem 
normatizar a medicina, a engenharia, 
e criassem em torno disso corpora-
ções fechadas para geri-las”. 

E conclui o Prof. Nepomuceno: 
“Nesse sentido, o neopatrimonialismo 
contábil resgata o caráter científi co 
da Contabilidade. Resgata o pensar 
contábil, perdido há muito”.

A corrente neopatrimonialista 
contábil apresenta-se hoje, na História 
da Contabilidade, como a mais mo-
derna e a maior de todas as organiza-
das e ativas, com milhares de adeptos 
em vários continentes e uma produção 
literária científi ca não só abundante, 
como também de qualidade excepcio-
nal, editada internacionalmente.
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Caracteres distintivos do 
neopatrimonialismo contábil

O que de específi co trouxe a mo-
derna corrente científi ca do Neopatri-
monialismo contábil foi exatamente a 
visão ampla dos agentes transforma-
dores do patrimônio, partindo, para 
isto, da consagração da “função” ou 
“exercício do patrimônio” como base.

Diferencia-se das demais corren-
tes de pensamento científi co contábil 
porque:

1.  classifi ca os fatores que produ-
zem o fenômeno patrimonial em 
três grandes grupos específi cos;

2.  grupa as funções em oito siste-
mas e lhes dá o tratamento me-
todológico como tal;

3.  aprofunda-se no regime da auto-
nomia, concomitância e interati-
vidade dos sistemas;

4.  estabelece axiomas que susten-
tam uma teoria geral do conhe-
cimento contábil, da qual devem 
ser derivadas todas as demais;

5.  enuncia proposições lógicas que 
apresentam as verdades sobre as 
relações entre os fatores deter-
minantes do fenômeno patri-
monial;

6.  considera como fi nalidade fun-
damental a ótica da efi cácia, esta 
como satisfação plena da neces-
sidade mediante a função dos 
meios patrimoniais;

7.  admite o sentido de conexão 
da função patrimonial com os 
agentes motores que produzem 
a transformação patrimonial e 
busca conhecer as causas dos fe-
nômenos;

8.  adota a visão holística da fun-
ção da riqueza de modo que ela 
possa ser percebida como algo a 
serviço de objetivos humanos e 
humanísticos;

9.  considera as unidades de empre-
endimentos humanos que em 
caráter permanente buscam seus 
objetivos como “células sociais”, 
ou seja, como algo integrado ao 
ambiente externo da sociedade;

10.  admite que o escopo deva ser o 
de tornar todas as células sociais 
prósperas para que também, por 
decorrência, seja próspera a so-
ciedade humana.

Esses são os pontos principais que 
as doutrinas do Neopatrimonialismo 
contábil desenvolvem e que se consti-
tuem hoje em uma literatura já vigoro-
sa e abundante.

Como toda matéria científi ca, não 
se trata de algo concluído, pois a evo-
lução é fator preponderante e que ga-
rante a própria vitalidade das ciências.
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AA forma formaçãção do o do 
resultado, os custos resultado, os custos 
e o grau de ocupae o grau de ocupaçãçãoo

Dr. Olivio Koliver
Contador. Doutor em Ciências Contábeis. 
Detentor da Medalha do Mérito Contábil João Lyra 
e do Prêmio Roberto Casas Alatriste.

Resumo

A análise da formação do resultado, em termos reais, projetados ou 
simulados, demanda a utilização não somente das receitas e dos custos 
variáveis, mas da totalidade dos custos operacionais, isto é, daqueles 
decorrentes da concretização dos objetivos da entidade, por grau de 
ocupação desta. Noutras palavras, o trabalho concomitante com rédito 
operacional e contribuição de cobertura, ou na expressão percentual, com 
rentabilidade e margem de contribuição.

A efi cácia dos procedimentos de análise, alicer çados na premissa 
referida, está indissoluvelmente relacionada com a amplitude dos custos 
alocados diretamente aos chamados portadores fi nais, o que recomenda, na 
indústria manufatureira, a cogitação do emprego do custo hora-máquina.

Palavras-chave

Precisão conceitual e terminológica, causação, custos diretos, renta-
bilidade, formação do resultado.

R. CRCRS, Porto Alegre, n. 130, p. 74-82, set. 2007.
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1. Razões do presente escrito

O título deste artigo indica clara-
mente que o tema nele examinado é 
clássico no âmbito da ciência da Conta-
bilidade. Mais ainda, há dois anos pu-
blicamos dois artigos sobre a matéria, 
nos números 121 e 122 desta Revista 
do CRCRS. Posteriormente diversos 
colegas dedicados à pesquisa contábil 
nos transmitiram observações críticas 
sobre publicações recentes, tanto em 
jornais como em revistas técnicas, nas 
quais evidenciava-se claramente a im-
precisão na área conceitual e termino-
lógica, generalizações apressadas e a 
inobservância dos elementos caracteri-
zadores dos sistemas de custeio.

Lamentavelmente as críticas efe-
tuadas pelos colegas eram plenamente 
fundamentadas, como o evidenciaram 
as análises que efetuamos. Mais ainda, 
temos vivenciado a situação no exa-
me dos artigos que são encaminhados 
ao Conselho Editorial desta Revista, 
onde, com grande freqüência, os pa-
receres exarados contém recomenda-
ções sobre a imprecisão dos conceitos 
empregados, a correção semântica e a 
construção lógica da exposição, nota-
damente no que tange à argumenta-
ção. E, cumpre salientar, não se trata 
de críticas a uma determinada visão 
das coisas, uma vez que perfi lhamos 
entre aqueles que consideram a liber-
dade de concepção, delimitação de te-
mas, defesa de teses, etc., como um di-
reito fundamental, pedra angular do 
desenvolvimento do Conhecimento.

Sabemos todos que no campo epis-
temológico até hoje não existe unani-
midade de entendimento, mesmo entre 
pessoas com sólida formação no cam-
po fi losófi co. Assim, em nosso País, a 
maioria dos autores parte da premissa 
maior de que a Contabilidade é uma 
ciência social, com objeto, objetivos 
e metodologia próprios, posição que, 

entretanto, não é aceita por muitos, 
mormente profi ssionais cuja formação 
foi ou é infl uenciada pelas concepções 
preponderantes no mundo anglo-
-saxônico. No caso, somente nos resta 
incentivar que os defensores das duas 
visões antagônicas desenvolvam os ar-
gumentos científi co-fi losófi cos justi-
fi cativos das suas posições, de maneira 
lógica e clara, de forma que eles pos-
sam ser analisados minudentemente, 
em especial por aqueles que defendem 
outros entendimentos. Tal atitude é de 
natureza essencialmente racional, mas 
nem sempre é de fácil observação, por 
n razões, tanto de natureza emotiva e 
política quanto de interesses envolvi-
dos. Mas há situações realmente in-
compreensíveis como, por exemplo, 
a denominação dos nossos cursos su-
periores como também os Mestrados 
e Doutorados, todos em Ciências 
Contábeis, posição inaceitável, pois 
entre os estudiosos que inscrevem a 
Contabilidade entre as ciências so-
ciais, nunca encontramos algum que 
afi rmasse a existência de mais do que 
uma ciência denominada Contabi-
lidade... As expressões como contabi-
lidade fi nanceira, de custos, orçamen-
tária, pública, bem como auditoria, 
auditoria operacional, perícia contábil, 
análise econômico-fi nanceira, etc., re-
presentam procedimentos e técnicas 
específi cos, integrantes do mesmo 
todo que é a Contabilidade.

Presentes as premissas já mencio-
nadas concluímos que seria interessante 
voltarmos, mais uma vez, ao tema, exa-
minando algumas questões específi cas, 
em que a problemática é mais visível.

2.  Aspectos examinados 
em artigos anteriores

No número 121 desta Revista(1) 
analisamos diversos problemas concei-
tuais e terminológicos, sublinhando 

a necessidade de um maior cuidado 
nesta área, questão que, consoante o 
assinalado no item primeiro, perma-
necem em aberto. No artigo conce-
demos, pela sua importância na área 
da apropriação dos custos aos seus 
portadores fi nais, grande atenção à 
qualifi cação dos custos em diretos e 
indiretos, sublinhando que a correta 
diferenciação está umbilicalmente re-
lacionada com o grau de observância 
do princípio da causação, o de maior 
relevância na contabilidade de custos, 
alicerçado, em essência, nos Princípios 
Fundamentais de Contabilidade. Na 
oportunidade ressaltamos que muitos 
autores insistem em defi nir os custos 
diretos como aqueles quantifi cáveis 
nos portadores fi nais – os produtos ou 
os serviços – quando em verdade são 
os neles quantifi cados.

Noutras palavras, um custo, mes-
mo que seja quantifi cável, quando 
não o é por qualquer razão, desde di-
fi culdades práticas até o custo-bene-
fício, constitui-se em custo indireto 
e é apropriado nesta condição. Mais 
adiante examinaremos exemplos de 
custos desta natureza, cuja apropria-
ção varia segundo a entidade.

Nas análises realizadas ressaltamos 
a conclusão clássica de que, maior o 
valor dos custos diretos no universo 
dos custos operacionais, maior é o 
grau de observância do princípio da 
causação, ou seja, a expressividade do 
sistema de custeio. Naturalmente, a 
consecução de tal objetivo está con-
dicionada ao custo-benefício, pois a 
quantifi cação direta dos custos nos 
portadores fi nais implica tanto valo-
res físicos quanto monetários.

Presente a conceituação em tela 
salta aos olhos que os custos diretos 
são, em princípio, custos variáveis, 
que alguns autores consideram sem-
pre proporcionais, ou seja, cons-
tantes na unidade produzida, o que 
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constitui um equívoco, dado que os 
custos variáveis podem ser propor-
cionais, progressivos e degressivos, 
ou mesmo regressivos – estes últimos 
os que tendem a desaparecer quando 
da ocorrência de aumento sensível no 
grau de ocupação da entidade –, clas-
sifi cação já consolidada desde o início 
do século passado.

No artigo em referência assina-
lamos, ainda, que há muitos custos 
fi xos cuja natureza é manifestamente 
operacional e que, portanto, fazem 
parte da equação do rédito operacio-
nal, o que evidencia que as análises 
do resultado e o próprio planejamen-
to deste não podem ser efetuados 
exclusivamente com base em contri-
buição de cobertura. Ademais critica-
mos, pela sua imprecisão, expressões 
como custos semifi xos e semivariáveis, 
uma vez que os custos ou são fi xos 
ou variáveis, podendo estes assumir 
as diversas modalidades referidas no 
item anterior e os custos fi xos alcan-

çarem novos níveis segundo os graus 
de ocupação considerados.

Já na Revista nº 122(2), lembra-
mos que um dos quatro elementos 
essenciais na caracterização dos siste-
mas de custeio nas entidades é, pre-
cisamente, a consideração ao grau de 
ocupação, o que implica a separação 
dos custos operacionais – os rela-
cionados à realização dos objetivos 
precípuos da entidade – em fi xos 
e variáveis, segundo o grau de ocu-
pação. Salientamos também que a 
existência de diferentes modalidades 
de custos variáveis constitui fator de 
altíssima relevância no entendimen-
to da formação do resultado, tanto 
em termos reais quanto projetados 
ou simulados.

Mais adiante comentamos as alter-
nativas quanto aos custos operacionais 
apropriados aos portadores fi nais dos 
custos, assinalando as seguintes hipó-
teses de natureza geral:

a)  somente os custos variáveis diretos;
b)  todos os custos variáveis, tanto 

diretos como indiretos;
c)  todos os custos de produção, fi -

xos e variáveis; e
d)  todos os custos operacionais, 

vale dizer, tanto os de produção 
quanto os de administração geral 
e vendas.

Cumpre ressaltar que na avaliação 
dos estoques de produtos e serviços, 
em andamento ou prontos, somente 
podem ser cogitadas as três primeiras 
alternativas, embora as legislações na-
cionais sejam muito diferenciadas nes-
ta área. No entanto, para fi ns de análi-
se de rentabilidade – tanto no campo 
real, quanto de projeções ou simula-
ções – sempre deveria ser considerada a 
última alternativa (d) sem que isso im-
plique a não-utilização da contribuição 
de cobertura e da margem correspon-
dente. Também tecemos considerações 
críticas sobre o custeio variável puro, 
na tomada de decisões sobre preços 
de venda com base exclusiva em con-
tribuição de cobertura e sua expressão 
percentual, pela singelíssima razão de 
que, em muitas atividades, há custos 
fi xos relacionados com produtos ou 
serviços específi cos, o que reforça a 
conclusão da imperiosidade do traba-
lho concomitante com rentabilidade.

No referente aos quatro grandes 
elementos caracterizadores dos siste-
mas de custeio, com as suas diversas 
alternativas em termos aplicados, su-
blinhamos a consideração ao grau de 
ocupação da entidade, a área relativa à 
separação dos custos fi xos e variáveis e 
a dos custos apropriados aos portado-
res fi nais, presentes os elementos cons-
tantes do seguinte quadro:

Salientamos também 
que a existência de 

diferentes modalidades 
de custos variáveis 
constitui fator de 

altíssima relevância 
no entendimento da 

formação do resultado, 
tanto em termos reais 

quanto projetados 
ou simulados.
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No caso, a visão estática corres-
ponde a um grau de ocupação específi -
co, enquanto a visão marginal abrange 
diversos graus de ocupação.

3. Aspectos históricos

As diversas questões propostas, 
no fundo centradas no planejamento 
do resultado e, conseqüentemente, 
dos preços de venda dos produtos 
ou serviços, além da busca de ra-
cionalidade no que, como, quando 
e quanto produzir, onde e em que 
condições vender, é algo que já se 
encontra na literatura especializada, 
desde o alvorecer do século passado, 
assumindo posição determinante a 
partir dos anos vinte. Assim, nos paí-
ses desenvolvidos, o comportamen-
to dos custos diante das variações no 
grau de ocupação da empresa passou 
a integrar o quadrante corrente das 
aplicações da área de custos e do pla-
nejamento do resultado. Já em nosso 
País, o processo somente afi rmou-se 
décadas depois, embora autores iso-
lados tenham publicado bem antes 
trabalhos sobre a matéria. De qual-
quer forma, na segunda metade 
do século XX, com a expansão in-

dustrial, a regulamentação profi ssio-
nal contábil e a gradativa expansão 
universitária, ocorreu a difusão das 
técnicas e procedimentos relativos 
ao emprego do comportamento dos 
custos operacionais diante do grau de 
ocupação da entidade, com a conso-
lidação de conceitos como a contri-
buição de cobertura e a conseqüente 
margem de contribuição. E, é im-
portante ressaltá-lo novamente, sem 
que tal implicasse necessariamente a 
utilização concomitante das análises 
de rentabilidade sobre vendas, por 
produto, grupos de produtos, na em-
presa como um todo, etc.

No número 13 da Revista do 
CRCRS(3), publicado em 1976 – 
portanto há 31 anos – divulgamos 
artigo centrado na contribuição de 
cobertura e na necessidade imperio-
sa da caracterização dos sistemas de 
custeio, o que compreendia a sepa-
ração dos custos em fi xos e variáveis 
e, por decorrência, o grau de ocu-
pação da entidade. Na oportunida-
de concedemos especial atenção ao 
cálculo marginal de custos, aos custos 
variáveis e ao rédito segundo o grau 
de ocupação do empreendimento. 
Assinalamos também que os custos 

variáveis diretos são aqueles quanti-
fi cados nos produtos ou serviços in-
dividualizados e que, portanto, dei-
xam de existir caso cesse a produção 
dos ditos portadores. Insistimos na 
diferenciação conceitual entre custos 
diretos e custos variáveis, porquanto 
todo custo direto é variável, mas 
nem todo custo variável é direto. 
Na mesma linha de pensamento su-
blinhamos as difi culdades muitas ve-
zes existentes na quantifi cação física 
dos custos diretos nos portadores fi -
nais, envolvendo, pois, a diretiva do 
custo-benefício.

A contribuição de cobertura é 
conceituada como a diferença entre 
a receita líquida e os custos variá-
veis de cunho operacional ou, nou-
tras palavras, o valor com que a re-
ceita contribui para a cobertura dos 
custos fi xos da entidade, até o limite 
destes, quando passa a representar ré-
dito positivo. Igualmente ressaltamos 
que as análises da contribuição de 
cobertura podem ser feitas com ba-
ses variadíssimas, desde os produtos 
individualizados até a empresa como 
um todo, considerando nos produtos 
os preços diferenciados por local de 
venda, prazos de pagamento, embala-
gens, enfi m, de quaisquer elementos 
geradores de alterações nos custos e 
nos preços de venda.

A margem de contribuição foi 
afi rmada como a expressão percen-
tual da contribuição de cobertura 
em relação à receita que a gerou e 
criticamos aqueles que utilizavam as 
expressões contribuição de cobertura 
e margem de contribuição como si-
nônimos. Aliás, até hoje isso ocorre, 
lamentavelmente.

No artigo desenvolvemos um mo-
delo de exposição tabelar para fi ns de 
análise, em que efetuamos a compara-
ção de três produtos, considerando os 
seguintes elementos:

A separação 
dos custos fi xos 
e variáveis

Com todos os custos variáveis considerados 
como proporcionais

Com a individualização 
dos diversos tipos 
de custos variáveis

Proporcionais

Progressivos

Degressivos

Regressivos

Custos de 
produção 
apropriados 
aos portadores 
fi nais

Integral: custos fi xos e variáveis

Somente custos variáveis, 
tanto diretos quanto indiretos

Visão estática

Visão marginal

Somente custos variáveis diretos
Visão estática

Visão marginal
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O modelo em tela, como se de-
duz facilmente, é extremamente sim-
plifi cado, embora comprove que, já 
há muitas décadas a análise com base 
concomitante na margem de contri-
buição e na rentabilidade sobre ven-
das era de domínio público. Ao fi nal 
do trabalho, em exame de demons-
trações sobre a formação do resultado 
– sejam referentes a uma peça ou ao 
conjunto da empresa – contendo a 
separação dos custos fi xos e variáveis 
e informações sobre o grau de ocupa-
ção, comprovamos que possibilitam a 
delimitação de conclusões mais segu-
ras para a tomada de decisões.

Diante da premissa maior colocada 
no parágrafo anterior, desenvolveremos, 
mais adiante, modelo de estrutura mais 
analítica de formação do resultado.

4.  A discriminação 
dos custos diretos

Ainda no terreno das diretivas 
gerais para a elaboração de demons-
trações sobre a formação do resulta-
do convém mencionar o fato de que 

a maioria dos autores reduz a exem-
plifi cação dos custos diretos de pro-
dução aos valores relativos à matéria-
-prima e à mão-de-obra, quando, em 
verdade, há muitos outros custos que 
podem e são quantifi cados nos porta-
dores fi nais. Assim, por exemplo, na 
época atual, apresentam importância 
crescente os valores relativos a servi-
ços diretos por terceiros, bem como 
peças ou conjuntos formados por 
diferentes peças por aqueles forneci-
dos, utilizados pela entidade compra-
dora na montagem dos seus próprios 
produtos, como acontece, em nível 
mundial, na indústria automobilís-
tica. Ademais, como já assinalamos 
noutras oportunidades, a expressão 
matéria-prima não é sinônima de 
material direto, pois se assim o fos-
se, qual seria a matéria-prima de um 
automóvel?

Conforme já enunciado antes, a 
delimitação dos custos diretos somen-
te pode ser realizada em cada caso par-
ticularizado, porquanto, como já dito, 
a própria decisão depende de análise 
de custo-benefício. Ademais, deve-se 
levar em conta que a categoria dos ma-
teriais diretos pode incluir materiais 
não incorporados aos produtos. Tal é 
o caso, por exemplo, na indústria me-
tal-mecânica, de ferramentas utilizadas 
na usinagem, como fresas, widias, be-
dames, bits, machos, tarraxas, brocas, 
esmeris, politrizes, alargadores, etc., 
além de insumos de combustíveis, lu-
brifi cantes, energia, etc.

5.  As depreciações e 
o custo hora-máquina

Uma questão importante, já de 
há muito conhecida diz respeito à 
própria classifi cação de determina-
dos custos como fi xos ou variáveis, 
com as naturais repercussões na 
análise e decisões no quadrante dos 

preços, contribuições de cobertura 
e réditos dos produtos e serviços. 
Quiçá o melhor exemplo neste sen-
tido seja o das depreciações relativas 
ao equipamento industrial, as quais 
em nosso País e muitíssimos outros 
são calculadas com base em percen-
tagens do valor dos bens, como, por 
exemplo, 10% anuais do valor regis-
trado na escrituração contábil. No 
caso, quase sempre são seguidos os 
dispositivos fi scais sobre a matéria e 
as depreciações classifi cam-se como 
custos fixos, tanto na produção pro-
priamente dita, quanto na adminis-
tração e comercialização, integrando 
nesta condição, a equação do resul-
tado do período. Mas, o que interes-
sa efetivamente no contexto, é que 
a apropriação ocorre sem qualquer 
consideração à efetiva utilização do 
equipamento, embora no turno nor-
mal de trabalho, uma peça do equi-
pamento pode ser utilizada durante 
variado número de horas-máquina.

Somente no caso do uso durante 
dois turnos o valor aumenta em 50% 
e em 100% no caso de utilização du-
rante as 24 horas por dia. Noutras 
palavras, temos um custo fi xo em três 
níveis diferentes...

Ora, no caso de equipamento 
utilizado nas operações de produção 
é manifesta a existência de correla-
ção entre os custos gerados e os por-
tadores fi nais que são processados no 
equipamento. No caso, o princípio 
da causação demandaria que a apro-
priação fosse efetuada com base na 
utilização efetiva do equipamento, 
expressa, quase sempre, em tempo-
-máquina ou, eventualmente, outras 
unidades físicas. Aliás, no caso de 
ferramentas, matrizes, moldes, mo-
delos e outros elementos semelhan-
tes utilizados com os equipamentos, 
a apropriação seria naturalmente 
efetuada com base nas peças proces-

a – Receita total
b – Custos diretos com vendas
c – Materiais diretos
d – Mão-de-obra direta, com encargos
e – Custos variáveis indiretos

f –  Contribuição de cobertura a – 
(b+c+d+e)

g – Custos fi xos setoriais
h –  Custos fi xos de rateio
i –  Custos fi xos de administração 

e vendas

j –  Rédito operacional f – (g+h+i)

k –  Rentabilidade sobre vendas 
(j.100)/a

l –  Margem de contribuição 
(f.100)/a
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sadas. Ressalta-se, por derradeiro, o 
entendimento que estamos a defen-
der já é, de há muito, usual em paí-
ses europeus desenvolvidos, como a 
Suécia – porquanto permitida pela 
legislação fi scal, o que resulta em um 
grau de respeito maior dos Princí-
pios Contábeis da Oportunidade e 
da Competência!

Mas o que interessa sobremanei-
ra, considerado o escopo do presente 
artigo, é que, naqueles equipamentos 
em que o cálculo e a apropriação das 
depreciações for realizado por utiliza-
ção efetiva, elas deixarão de pertencer 
à categoria dos custos fi xos, passando à 
condição de custos variáveis e, no caso 
da apropriação por horas-máquina ou 
peça, até à categoria dos custos variá-
veis diretos! A mesma diretiva pode – 
sempre que possível deve – ser aplicada 
ao ferramental do tipo referido no pa-
rágrafo anterior, o que, na maioria das 
vezes, é até mais fácil do que no caso 
das máquinas, pois tais equipamentos 
são específi cos de determinados porta-
dores de custos, como, por exemplo, 
as matrizes de moldagem.

A apropriação dos custos das 
operações de transformação com base 
nos custos hora-máquina, pode ser 
concretizada tanto com o emprego 
de contabilidade setorial – centro de 
custos – como com base em máqui-
nas individualizadas. No caso do em-
prego de contabilidade setorial, má-
quinas com características idênticas e 
igual produtividade podem ser agru-
padas no mesmo centro de custos, 
devendo existir o controle da quan-
tidade de horas diretas por máquina, 
no mês, com vistas à apropriação das 
depreciações correspondentes. A des-
tinação das horas-diretas deverá ser 
conhecida por portador fi nal, resul-
tando, pois, em custos diretos.

Na Europa Central e do Norte, 
notadamente após a disseminação 

dos recursos computacionais tornou-
-se comum que, especialmente em 
equipamentos de valor elevado, cada 
um fosse transformado em centro de 
custos, facilitando a apropriação e a 
concentração de todos os custos por 
ele gerados, inclusive a mão-de-obra 
do(s) operador(es).

As espécies de custos integran-
tes do custo hora-máquina tendem 
a variar, especialmente em termos 
de importância econômica, segun-
do a natureza dos próprios equipa-
mentos. Desta forma, a lista a seguir 
exposta é meramente exemplifi cativa 
e, na prática, cada situação deve ser 
examinada separadamente e avalia-
das as possibilidades de efetuar-se a 
individualização dos custos variáveis 
por unidade ou tipo de equipamen-
to, com plena observância do custo-
-benefício, o que só pode ser efetuado 
caso a caso. A partir desta premissa 
lembramos os seguintes custos va-
riáveis, que podem integrar o custo 
hora-máquina:

•  depreciações do equipamento;
•  ferramentas de desgaste, não exclu-

sivas de produtos determinados;
• energia elétrica;
• lubrifi cantes;
• peças e materiais de manutenção;
• serviços de manutenção;
•  materiais de apoio consumidos na 

operação;
•  mão-de-obra do(s) operador(es); e
• produtos químicos.

Caso se observa, como os custos 
em causa são quantifi cados, por pe-
ríodo, no equipamento particulari-
zado, constituem custos diretos deste 
e, caso a apropriação aos portadores 
fi nais – produtos ou serviços – seja 
efetuada pelo custo-máquina, o valor 
alocado será, naturalmente de cus-
tos variáveis diretos. Por esta razão 

é altamente recomendável que a in-
clusão de custos variáveis indiretos 
– por exemplo, aqueles decorrentes 
do rateio de setores auxiliares – no 
custo hora-máquina, seja evidencia-
do separadamente dos custos diretos, 
inclusive na apropriação aos portado-
res fi nais, a fi m de que os boletins de 
custos por portador sejam sufi cien-
temente analíticos para uma correta 
compreensão da estrutura dos custos 
do portador. O mesmo tipo de pro-
cedimento é indispensável quando de 
rateios constituídos por custos fi xos.

Nos casos de análises que contem-
plem diferentes graus de ocupação de-
paramo-nos, como aliás é natural, com 
um problema adicional a ser equacio-
nado, que é o comportamento dos cus-
tos variáveis já defi nidos anteriormen-
te, uma vez que é altamente provável 
que nem todos sejam proporcionais, 
mas que existam alguns variáveis pro-
gressivos e outros degressivos, o que, 
evidentemente, só pode ser verifi cado 
numa situação específi ca.

Finalmente no caso de empresas que 
disponham de diversas máquinas nas 
quais são executadas as mesmas tarefas, 
mas com idades e variados graus de con-
servação e, comumente, produtividades 
diferenciadas, é natural que os custos-
-hora ou custos-peça resultem desi-
guais. No caso é interessante a análise 
comparativa dos custos das mesmas 
operações em determinada peça, nas 
diferentes máquinas, com vistas ao co-
nhecimento sobre a conveniência ou 
não de manter-se determinadas unida-
des de equipamento. De resto, no caso 
das máquinas integrarem um mesmo 
centro de custos e concluído pela in-
viabilidade da troca de alguma delas, 
a solução estará na utilização de tem-
pos-máquina padronizados para todos 
os produtos nelas processados, uma vez 
que os tempos por máquina individual 
não seriam iguais.
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6.  Questões relacionadas ao 
planejamento do resultado

Os diversos aspectos comentados 
nos itens anteriores estão relacionados 
diretamente com o planejamento e 
controle de um dos objetivos centrais 
das entidades, que é a formação de re-
sultado. Mais ainda, a questão se tornou 
mais aguda nos tempos atuais, em ra-
zão do acirramento da concorrência em 
quase todos os setores. Curiosamente, 
nas análises realizadas constatamos que 
muitos autores – arriscaríamos mesmo 
afi rmar que a maioria – qualifi cam os 
procedimentos alicerçados nas contri-
buições de cobertura e nas respectivas 
margens de contribuição, relativas a 
produtos ou serviços individualizados, 
a grupos deles ou mesmo à entidade 
como um todo, como manifestamente 
conclusivos em matéria de rentabili-
dade sobre as vendas. Simplifi cando, 
identifi cam a margem de contribuição 
com a rentabilidade sobre vendas. Cabe 
liminarmente ressumbrar que a posi-
ção é equivocada, porquanto o cálculo 
da rentabilidade sobre vendas deman-
da o emprego da totalidade dos custos 
operacionais – também denominados 
orgânicos – relativos ao(s) bem(ns) ou 
serviço(s) geradores da receita consi-
derada, enquanto na contribuição de 
cobertura são computados somente os 
custos variáveis. Aliás, a conceituação 
em causa constitui elemento tradicional 
na própria análise econômico-fi nancei-
ra e da contabilidade e análise de custos 
e pode ser aplicada a qualquer unida-
de de venda ou às vendas da entidade 
como um todo. Em todas as circuns-
tâncias teremos sempre:

A expressão percentual do rédito 
operacional em relação ao valor da 
venda que o gerou denomina-se ren-
tabilidade sobre as vendas, que alguns 
autores preferem denominar de lucra-
tividade sobre vendas, expressão que 
entendemos incorreta, pois o lucro 
sempre é positivo, e é calculada da 
forma clássica:

Na equação do rédito operacio-
nal incluem-se todos os valores – va-
riações quantitativas – classifi cados 
como operacionais, excluídos todos 
os demais, os denominados de não-
-operacionais e extraordinários, os pri-
meiros de ocorrência sistemática e os 
segundos de acontecimento aleatório. 
Mas as três categorias integram o ré-
dito do período e o Balanço de Resul-
tados da entidade deverá consignar 
separadamente o valor delas, eviden-
ciando, portanto:

1 – O rédito operacional
2 – O rédito não-operacional
3 – O rédito extraordinário
4 –  O rédito do período (1+2+3) 

antes do imposto de renda
5 –  O rédito do período após o im-

posto de renda

Os planos de contas oficiais dos 
países europeus importantes prevê-
em a classificação referida, o que 
não ocorre em nosso País. Mas a 
NBC T 3(9), no seu item 3.3.2, afir-
ma, pelo menos, a obrigatoriedade 
da separação do rédito operacional 
daquele resultante das receitas e 
despesas não decorrentes das ati-
vidades-fim, contemplando o que 
mais nos interessa no momento, a 

quantificação e formalização do ré-
dito operacional.

A matéria exposta permite con-
cluir que qualquer análise da forma-
ção do rédito deverá centrar-se no 
rédito operacional, o que demanda, 
pelo menos na entidade como um 
todo, a consideração da totalidade 
dos custos operacionais, sejam eles 
fi xos ou variáveis e, na área da produ-
ção propriamente dita, alocar aos seus 
causadores mesmo os custos fi xos.

A seguir desenvolvemos a estru-
tura de um exemplo de boletim de 
análise da formação do resultado, 
abrangendo, separadamente, tan-
to custos fixos como variáveis, es-
tes divididos em diretos e indiretos, 
o que possibilita o conhecimento 
tanto da contribuição de cobertura 
– e da respectiva margem de con-
tribuição – quanto do resultado 
bruto e do rédito operacional e da 
correspondente rentabilidade so-
bre vendas. Os custos especificados 
configuram simples exemplificação 
e sempre representam agrupamen-
tos e a sua individualização deverá 
constar dos boletins de custos no 
sentido clássico, que consignam to-
dos os custos diretos, tipo por tipo, 
com quantidades, preços unitários e 
valores totais.

Os boletins tanto podem ser ela-
borados para cada produto indivi-
dualizado, quanto para quantidades 
alternativas destes como também 
para grupos de produtos da mesma 
natureza, para locais ou modali-
dades de venda, ou para a empresa 
como um todo. As circunstâncias em 
tela devem ser explicitadas no item 
Objeto, no cabeçalho do modelo, 
onde também será indicado a que 
período concernem os valores, a(s) 
quantidade(s) considerada(s) no cál-
culo e o grau de ocupação previsto 
para a entidade.

 C . 100 –––––––– =  Rentabilidade sobre 
as vendas   A

A – Receita operacional gerada
B – Custos + despesas operacionais

C – Rédito operacional (A – B)



Revista do CRCRS  81

A coluna das percentagens será 
sempre elaborada tendo por referên-
cia o montante da receita, considera-
da igual a 100, o que possibilitará a 
comparação direta entre a margem de 
resultado bruto, a margem de contri-
buição e a rentabilidade sobre vendas, 
bem como a posição das diversas des-
pesas em relação à receita.

Evidentemente em se tratando da 
entidade como um todo seria conve-
niente a complementação das infor-
mações, chegando-se ao fi nal ao rédi-
to após o imposto de renda, como já 
mencionado antes, mas com a forma-
lização dos totais das receitas e despe-
sas não-operacionais, bem como das 
receitas e despesas extraordinárias, 
além do valor da provisão para o im-
posto de renda, quando fosse o caso.

Naturalmente, caso a demons-
tração relativa à entidade como todo 
for realizada com base em valores reais 
surge um problema adicional, de so-
lução quase sempre complexa, qual 
seja a indicação dos estoques iniciais 
e fi nais e produtos semifabricados e 
prontos, cujo valor deveria ser divi-
dido em custos fi xos e variáveis, de 
forma a chegar-se com o Custo dos 
Produtos Vendidos com igual divi-
são. Finalmente deve-se mencionar 
o problema da classifi cação das des-
pesas fi nanceiras não relacionadas ao 
fi nanciamento de vendas aos clientes, 
que sempre deverão constituir rubri-
ca autônoma e sua localização no es-
quema indicado somente poderá ser 
decidida caso a caso.

Por derradeiro, as diversas con-
siderações desenvolvidas permitem 
concluir facilmente que a cogitação 
de demonstração de Resultados, para 
fi ns de divulgação externa, com a 
separação de custos fi xos e variáveis 
é altamente problemática, embora 
quiçá seja desejável pelas análises 
que possibilita.

BOLETIM DE ANÁLISE DA FORMAÇÃO DO RESULTADO DATA:

OBJETO: PERÍODO:

QUANTIDADE: GRAU DE OCUPAÇÃO:

DENOMINAÇÕES DOS COMPONENTES R$ %

01 – Receita – À vista ........................................................

02 – Receita – Prazo de 30 dias ........................................

03 – Receita – Prazo de 60 dias ........................................

04 – Receita – Prazo de 90 dias ........................................

05 – Receita de exportação ..............................................

 A  –  RECEITA TOTAL (01+...+05) ................................... 100,00

06 – Tributos decorrentes da venda ..................................

07 – Comissões sobre vendas ............................................

08 – Custos de fi nanciamento das vendas .........................

09 – Outros custos diretos com vendas .............................

 B  –  CUSTOS DIRETOS COM VENDAS (06+...+09) ........

10 – Materiais diretos dos produtos .................................

11 – Materiais de acondicionamento e embalagem ...........

12 – Componentes adquiridos de terceiros .......................

13 – Produtos químicos ....................................................

14 – Ferramentas, moldes e matrizes ................................

15 – Combustíveis, lubrifi cantes e gases ............................

16 – Peças e materiais de manutenção ..............................

17 – Energia elétrica .........................................................

18 – Depreciações apropriadas por uso efetivo .................

19 – Mão-de-obra direta com encargos sociais .................

20 – Serviços de terceiros diretos ......................................

21 – Outros custos variáveis diretos ..................................

 C  – CUSTOS VARIÁVEIS DIRETOS DE PRODUÇÃO (10+...+21) ...

 D – CUSTOS VARIÁVEIS INDIRETOS DE PRODUÇÃO ......

 E  –  CUSTOS VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO (C + D) .............

22 – Mão-de-obra com encargos sociais ...........................

23 – Serviços de terceiros .................................................

24 – Depreciações fi xas.....................................................

25 – Outros custos fi xos ....................................................

 F  –  CUSTOS FIXOS DE PRODUÇÃO (22+...+25) ..........

 G  – TOTAL DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO (E + F) ........

 H  –  RESULTADO BRUTO (A – G) ....................................

26 – Custos administrativos gerais .....................................

27 – Custos fi xos de comercialização ................................

 I  –  CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS GERAIS (26+27) ...

 J  –  RÉDITO OPERACIONAL   A – (B + G + I) ................

 K  –  CONTRIBUIÇÃO DE COBERTURA   A – (B + E) ......

 L  –  MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO (K.100)/A ................
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7.  Considerações fi nais e conclusões

As diversas considerações desenvolvidas evidenciam claramente a existência 
de diversos problemas em aberto, cujo equacionamento e solução dizem respeito 
diretamente aos interesses da Profi ssão Contábil, porquanto concernem à própria 
visão da Contabilidade enquanto Conhecimento, à qualidade técnica de aplica-
ções práticas de uso corrente, além da clareza das informações de forma que estas 
possam ser devidamente compreendidas por aqueles que as utilizam para qual-
quer fi nalidade, mas em especial como suporte na tomada de decisões.

A partir das premissas em tela, conclui-se que:

a)  é recomendável que os estudiosos e os profi ssionais da Contabilidade de-
diquem atenção permanente à precisão conceitual e terminológica, obser-
vando rigorosamente a semântica e a lógica, na elaboração de quaisquer 
exposições, facilitando, pois, o entendimento dos leitores;

b)  quanto mais custos forem diretamente quantifi cados nos portadores fi nais, 
tanto maior será o respeito ao princípio da causação, e conseqüentemente, 
mais preciso o sistema de apuração de custos;

c)  o planejamento do resultado da entidade deverá contemplar tanto a análise da 
contribuição de cobertura e sua expressão percentual, a margem de contribui-
ção, quanto o rédito operacional e a decorrente rentabilidade sobre as vendas, 
porquanto os dois quadrantes são complementares e não excludentes; e

d)   o emprego do custo hora-máquina confi gura, na indústria de transforma-
ção, subjacente a premissa do custo-benefício, fator de grande importância 
na expansão dos custos diretos de produção.
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