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Um momento especial  
No editorial do último número desta revista, o colega Ernani 

Ott discorreu sobre uma das principais mudanças na organização do 
18º Congresso Brasileiro de Contabilidade (CBC): a visão científica 
atribuída ao encontro, compreendendo desde a formação do seu Co-
mitê Científico até o processo de avaliação e premiação dos trabalhos.

O zeloso trabalho realizado pelo Comitê Científico, seguindo ri-
gorosos critérios definidos pelo Ministério da Educação (MEC), por 
meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior (CAPES), laureou todo o processo com a inclusão do CBC no rol 
dos eventos científicos, obtendo qualificação “Nacional B”. Essa foi 
uma das grandes conquistas do 18º CBC, que ocorreu nos dias 24 a 
28 de agosto recém-findo, em Gramado, no Rio Grande do Sul.

Vários momentos marcaram o 18º CBC, que foi consagrado 
como o maior evento da classe contábil realizado até hoje, chegando a 
reunir quase seis mil participantes. Um dos pontos altos do encontro 
foi a visita do chefe da Nação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
no segundo dia do conclave.

Ilustres palestrantes abrilhantaram o evento, apresentando conhe-
cimentos e reflexões atuais sobre várias temáticas. Uma delas refere-se 
ao momento especial que atravessa a Contabilidade no país. Trata-se 
do tema “Desafios da convergência”, objeto de um painel coordenado 
pela presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Maria Cla-
ra Cavalcante Bugarim, contando com a participação do presidente 
da Associação Interamericana de Contabilidade, Agustín Lizardo, do 
presidente da Federação Internacional de Contadores (IFAC), Fermín 
Del Valle, do presidente do Conselho Consultivo de Normas do Co-
mitê Internacional de Padrões Contábeis (IASB), Nélson Carvalho, e 
do curador da Fundação IASCF (vinculada ao IASB), Pedro Malan.

Sobre esse painel, cabem algumas oportunas reflexões. A globa-
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Editorial

  da Contabilidade no Brasil
lização, no tocante ao desenvolvimento do mercado de 
capitais internacional, ao crescimento dos investimentos 
diretos estrangeiros e à formação de blocos econômicos, 
traz consigo a necessidade de se dispor de um conjunto de 
normas contábeis internacionais (atualmente determina-
das pelo IASB) que viabilizem a comparação de informa-
ções entre companhias de um mesmo grupo ou de grupos 
distintos, dentre outras.

Nesse contexto, a convergência dos padrões contábeis 
nacionais às normas contábeis internacionais potencializa 
a inserção de países como o Brasil no cenário da economia 
globalizada. Para tanto, alguns desafios se apresentam, es-
pecialmente para os contadores.

Um dos principais desafios neste momento refere-se 
à educação dos profissionais da Contabilidade. Faz-se ne-
cessária uma convocação geral dos contadores para uma 
verdadeira mudança de postura, e até mesmo de cultura, 
diante das normas internacionais, conforme preconiza 
o IASB. As normas internacionais, nas quais prevalece a 
orientação de registrar e divulgar a informação contábil 
priorizando-se a “essência econômica” das operações da 
empresa sobre “a forma”, causarão grande impacto na 
Contabilidade no Brasil. Teremos de aprender a analisar 
as operações e atividades das empresas pelo seu aspecto 
econômico e não sob o aspecto da forma (ou aspecto for-
mal), como consta nos contratos, por exemplo.

Nesse processo, ressalta-se a importante missão 
que tem o professor da área contábil no sentido de se 
preparar e transmitir essa nova realidade internacional 

da Contabilidade.
A promulgação da Lei n° 11.638, de 28-12-2007, que 

altera alguns procedimentos e práticas contábeis da Lei 
n° 6.404-76, introduziu na Contabilidade brasileira aspec-
tos da Contabilidade internacional. A referida Lei repre-
senta um avanço no processo de convergência ao padrão 
contábil internacional, que tem como intuito globalizar e 
aprimorar a participação do país no mercado internacio-
nal. Novas orientações, normas e procedimentos deverão 
ser emitidos pelos órgãos normativos e reguladores brasi-
leiros para consolidar o processo de convergência. Nesse 
sentido, o Conselho Federal de Contabilidade tem reali-
zado um importante trabalho.

Destaca-se, nesse particular, o excelente desempenho 
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que 
tem contribuído para o processo de convergência, cola-
borando para aumentar a credibilidade da classe contábil, 
ao promover uma representativa evolução na definição de 
procedimentos contábeis, que propiciará maior confiabi-
lidade junto aos usuários dos relatórios contábeis.

Estamos, portanto, vivenciando um momento espe-
cial da Contabilidade no Brasil, e também, por que não 
dizer, o momento propício para que o profissional contá-
bil se antecipe aos fatos para atender às novas demandas 
de sua área de atuação, num processo estratégico para al-
cançar melhores resultados no mercado.

Márcia Martins Mendes De Luca

Membro do Conselho Editorial
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Resumo
O presente estudo buscou verificar o im-

pacto tributário gerado pelo Simples Nacional, 
vigente a partir de 1o-07-2007, em relação ao 
Simples Federal, em vigor até 30-06-2007, 
analisando-se as principais características dos 
dois sistemas e verificando-se quais os tributos 
e em quais atividades econômicas houve dife-
renças monetárias mais representativas para as 
micro e pequenas empresas. Para tanto, foi reali-
zada uma pesquisa de campo em 129 empresas 
tributadas pelo novo sistema tributário, todas 
situadas no Rio Grande do Sul e em sua maioria 
na cidade de Passo Fundo, as quais, anterior-
mente, eram tributadas pelo Simples Federal. A 
técnica de coleta de dados utilizada foi o ques-
tionário e, após a tabulação dos dados, me-
diante uma pesquisa descritiva com abordagens 
quantitativa e qualitativa, buscou-se identificar a 
realidade tributária das empresas com a adoção 
do novo sistema. Verificou-se que o impacto tri-
butário varia conforme as atividades desenvol-
vidas e o faturamento anual. De forma geral, as 
microempresas comerciais e industriais apresen-
taram aumento da carga tributária enquanto as 
empresas de pequeno porte e as prestadoras de 
serviços foram beneficiadas com o novo regime. 
Também se constatou que a ausência de um re-
gime especial para o ICMS contribuiu significati-
vamente para a elevação da carga tributária em 
determinados casos. 

Palavras-chave
Microempresas. Empresas de pequeno 

porte. Simples Nacional. Simples Federal.

Abstract
The present study was targeted to verify the 

tax impact generated by the Small Business Act 
(Simples National) made effective since 1st July 
2007, compared to the previous tribute (Sim-
ples Federal), effective up to 30th June2007. 
Such verification was made by the analysis of 
the main characteristics of the two systems 
and through the investigation of which tributes 
and in which economical activities there were 
more representative monetary differences for 
the Microenterprises and Small Businesses. 
Therefore, a field research was accomplished 
in 129 companies taxed by the new Tributa-
ry System - all enterprises are located in Rio 
Grande do Sul and in their majority in Passo 
Fundo city. These companies were previously 
taxed by the Federal Simple (Simples Federal). 
The data collection used was a questionnaire 
and after the tabulation of its data, through a 
descriptive research with quantitative and qua-
litative approaches, the aim was to identify the 
tax reality of the companies after the adoption 
of the new Tributary System. It was verified that 
the tax impact varies according to the develo-
ped activities of each company and their annu-
al revenue. In a general way, the commercial 
and industrial Microenterprises presented a 
tax burden increment while the Small Business 
and the Service Companies were benefitted 
with this new Tributary System. It was also con-
firmed that the absence of a special regime for 
ICMS contributed significantly to the elevation 
of the tax burden in certain cases.

Key words
Microenterprises. Small businesses. Small 

business act. Federal simple.

R. CRCRS, Porto Alegre, n. 134, p. 6-21, out. 2008.

Cláudio Morello
Contador. Especialista em Auditoria, 
Perícia e Arbitragem (UPF). Auditor 
Fiscal da Receita Federal do Brasil.

Juliano Giongo
Contador. Mestre em Ciências 
Contábeis (Unisinos). Especialista
em Controladoria (UPF).
Professor Universitário.
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Introdução

No desenvolvimento das atividades 
empresariais, em que o principal objeti-
vo das entidades é alcançar o lucro, os 
empresários têm a necessidade de admi-
nistrar inúmeras variáveis. São questões 
mercadológicas, logísticas, societárias, 
administrativas, entre outros fatores.

Um dos principais impactadores 
dos resultados é a tributação. A carga 
tributária brasileira, ou seja, o impacto 
de todos os tributos sobre o Produto In-
terno Bruto (PIB) atingiu, em 2005, se-
gundo dados divulgados pela Secretaria 
da Receita Federal (SRF), 42%. Assim, 
assume vital importância a administra-
ção desse item, observando, contudo, o 
disposto na legislação tributária.

Nesse contexto estão inseridas tam-
bém as microempresas e as empresas de 
pequeno porte, assim definidas pela 
legislação, existindo uma modalidade 
específica de tributação criada para esse 
segmento – o Sistema Simples Nacional 
ou Super Simples, ora mencionado.

Esse sistema foi criado por meio  
da Lei Complementar n° 123-06 
(LC n° 123-06), entrando em vigor 
em 1o-07-2007, promovendo signifi-
cativas alterações no Simples Federal, 
que vigorava até então. O segmento 
econômico das microempresas e das 
empresas de pequeno porte teve sua 
regulamentação mercadológica e tri-
butária moldada na década de 1980, 
notadamente na Constituição Federal 
de 1988 (CF-88). A normatização tri-
butária federal ocorreu por meio da 
Lei n° 9.317-96, sendo que alguns 
Estados e municípios também for-
mularam suas legislações próprias. No 
Rio Grande do Sul, por meio da Lei 
n° 12.410-05, foi criado o denomina-
do Simples Gaúcho.

A LC n° 123-06 revogou o siste-

ma então vigente, inclusive nos âmbi-
tos estadual e municipal, instituindo 
uma nova ordem tributária para as 
micro e pequenas empresas. Essa nova 
realidade tributária alterou, principal-
mente, formas de cálculos e alíquotas, 
de acordo com o segmento econômico 
explorado pela empresa. 

Apontado por entidades como Se-
brae e Fiesp como um avanço no sis-
tema tributário brasileiro por propor-
cionar desoneração fiscal e redução da 
burocracia para os micro e pequenos 
empresários, o Super Simples gerou 
expectativas e diversidade de opiniões 
no meio empresarial quanto à efetivi-
dade desses benefícios.

Segundo estudo divulgado no pri-
meiro semestre de 2007 pelo Instituto 
Brasileiro de Planejamento Tributário 
(IBPT)1, aproximadamente 38% das 
micro e pequenas empresas do setor 
de serviços não teriam vantagens com 
a migração do antigo Simples Federal 
para o novo regime de arrecadação tri-
butária criado pelo governo. De acor-
do com a análise do IBPT, que levou 
em conta dados da Receita Federal, do 
Sebrae, do IBGE e do Departamento 
Nacional de Registro do Comércio, o 
resultado é diferente para os setores de 
comércio e indústria, em que perto 
de 78% das empresas, principalmente 
do Sul e do Sudeste, teriam vantagens 
com o Super Simples somente se fos-
sem mantidos os benefícios do Impos-
to sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS), concedidos pelos 
Estados no sistema anterior.

Em vigor desde julho de 2007, o 
novo sistema já pode ser avaliado no 
sentido de verificarem-se na prática 
quais foram os seus efeitos. Diante 
desse contexto, visando a verificar se as 
expectativas geradas pelo Simples Na-
cional efetivaram-se, o presente estudo 

tem como objetivo principal constatar 
o impacto tributário gerado pelo Sim-
ples Nacional em relação ao Simples 
Federal, principalmente no sentido de 
destacar as diferenças monetárias ge-
radas com a adoção do novo sistema, 
analisar se a atividade desenvolvida 
pelas empresas teve relação no aumen-
to ou na redução da carga tributária, 
assim como verificar quais os tributos 
que mais contribuíram na modificação 
da carga tributária.

1 Sistema tributário

1.1 Sistema Tributário
  Nacional

Sistema, segundo Silva, “exprime 
o conjunto de regras e princípios so-
bre uma matéria, tendo relações entre 
si, formando um corpo de doutrinas e 
contribuindo para a realização de um 
fim” (1995, p. 242). Dessa forma, sis-
tema tributário é o conjunto de normas 
associadas pelo conceito de tributo.

Assim, o Sistema Tributário Na-
cional (STN) é regido pelo contido na 
Constituição Federal de 1988 (CF-88), 
sendo regulamentado por um emara-
nhado legal, composto de inúmeras leis 
(especialmente pela Lei n° 5.174-66, 
Código Tributário Nacional - CTN) e 
outros tantos atos infralegais.

A CF-88 prevê que os tributos que 
podem ser instituídos pelos entes públi-
cos (União, Estados, Distrito Federal e 
municípios) são as taxas, os impostos, as 
contribuições de melhoria, as contribui-
ções parafiscais (sociais, de intervenção 
no domínio econômico e de interesse de 
categorias profissionais ou econômicas) 
e os empréstimos compulsórios.

A partir dessa prerrogativa foi cria-
da, em dezembro de 2006, pelo gover-

1 Dados divulgados pelo sítio portal da administração.org na matéria Supersimples: estudo vê aumento tributário.
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no federal, a Lei Complementar n° 123, 
que determinou uma nova sistemática 
de tributação para as micro e pequenas 
empresas a partir de 1O-07-2007, revo-
gando não só as leis federais que trata-
vam do assunto, mas também a legis-
lação de alguns Estados, como no caso 
do Rio Grande do Sul. Dessa forma, na 
seqüência são abordadas as principais 
características das tributações vigentes 
até 30-06-2007, nos níveis estadual e 
municipal e, posteriormente, as carac-
terísticas da nova sistemática, as quais 
serviram de base aos cálculos desenvol-
vidos na pesquisa. 

1.2 Regime tributário
  simples federal

Com a edição da Lei n° 9.317-96 
o governo federal disciplinou o trata-
mento tributário aplicável às micro-
empresas e às empresas de pequeno 
porte, denominando-o Simples ou 
Simples Federal. Esse sistema passou 
a vigorar a partir de 1º de janeiro de 
1997. Porém, com a Lei Complemen-
tar n° 123-06, o regime então vigente 
foi revogado. Esse novo regime, que 
é objeto deste estudo, teve vigência a 
partir de 1º de julho de 2007 e foi de-
nominado Simples Nacional. Todavia, 

para melhor compreensão do estudo 
far-se-ão alguns comentários sobre o 
Simples Federal, conforme dispunha a 
Lei n° 9.317-96.

No tocante ao enquadramento, 
o sistema apresentava situações refe-
rentes às atividades desenvolvidas e 
faturamentos semelhantes ao atual re-
gime. As maiores alterações deram-se 
na forma de apuração dos tributos e 
na inclusão obrigatória do ICMS e do 
ISS no recolhimento unificado. Além 
disso, houve a revogação dos regimes 
especiais tributários vigentes nas esfe-
ras federal, estadual e municipal apli-
cáveis às microempresas e às empresas 
de pequeno porte.

Quanto à apuração dos tributos 
devidos, no Simples Federal determi-
nava-se a alíquota aplicável sobre o 
faturamento mensal com base no fatu-
ramento acumulado no ano em curso. 
Definida a empresa como microem-
presa (faturamento total no ano ante-
rior até R$ 240.000,00) ou empresa de 
pequeno porte (faturamento total no 
ano anterior maior de R$ 240.000,00 
e menor de R$ 2.400.000,00), aplica-
vam-se as alíquotas determinadas, que 
variavam de 3 a 15,12%, sendo que 
para as empresas que desenvolvessem 
atividades industriais acrescia-se meio 

ponto percentual àquelas alíquotas e, 
para as empresas cuja receita de servi-
ços superasse 30% do total do fatura-
mento mensal acumulado, as alíquotas 
tinham acréscimo de 50%.

1.3 Tributação estadual 

O ICMS, imposto de competência 
dos Estados e do Distrito Federal, tem 
como fato gerador as operações relati-
vas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de co-
municação, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior. 

Borges (1998, p. 183-259) men-
ciona que em se tratando de operações 
de circulação de mercadorias, tem-se 
como regra geral que a base de cálculo 
do imposto é o valor da operação da 
qual decorrem. 

De acordo com as informações dis-
ponibilizadas pela Secretaria da Fazenda 
do Estado do Rio Grande do Sul (Sefaz/
RS)2 visando a incentivar a produção 
gaúcha, ampliar a competitividade das 
empresas por meio da redução da carga 
tributária, simplificar a tributação, au-
mentar os limites de enquadramento e 
ampliar da faixa de isenção de ICMS, o 
governo do Estado do Rio Grande do 

2 Conforme estudo divulgado pela Sefaz/RS: Simples Gaúcho: perguntas e respostas.



10  Revista do CRCRS

Sul criou, por meio da Lei n° 12.410, 
de 22-12-2005, que alterou a Lei 
n° 10.045, de 29-12-1993, um sis-
tema simplificado de pagamento do 
ICMS das microempresas e das em-
presas de pequeno porte, o qual foi 
denominado Simples Gaúcho. O refe-
rido sistema entrou em vigor a partir de 
1O-07-2006 e vigorou até 30-06-2007, 
quando, por determinação prevista na 
Lei Complementar n° 123-06, em con-
sonância com o disposto no art. 94 do 
Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT) da CF-88, todos 
os regimes especiais de tributação para 
microempresas e empresas de pequeno 
porte próprios da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos municípios 
cessaram com a entrada em vigor da 
referida Lei Complementar.

Em linhas gerais, por meio des-
sa sistemática, em 2007, as empre-
sas com faturamento mensal de até 
R$ 20.979,00 estavam isentas de 
ICMS, enquanto as com fatura-
mento mensal entre R$ 20.979,00 e 
R$ 124.875,00 pagavam no máximo 
2,9% relativamente a esse tributo.

O limite de enquadramento para 
as microempresass era de 25.200 UPF-
RS (unidade-padrão fiscal) de receita 
bruta anual em cada ano-calendário 
(em 2007 o valor da UPF-RS era de 
R$ 9,99). Da mesma forma, puderam 
ser enquadradas como empresas de 
pequeno porte as empresas com re-
ceita bruta, em cada ano-calendário, 
não superior a 250.000 UPF-RS, des-
de que não estivessem incluídas nas 
situações de exclusão do regime pre-
vistas na lei. 

1.4 Tributação municipal 

O ISS é um imposto de compe-
tência municipal e do Distrito Federal 
incidindo sobre serviços, salvo os de 
transporte interestadual e intermunici-

pal e de comunicações tributados pelo 
ICMS. Atendendo ao mando consti-
tucional, a LC n° 116-03 arrola quais 
os serviços que sofrerão a tributação 
do imposto. A lei enumera quarenta 
itens com inúmeros desdobramentos, 
utilizando, ainda, expressões que pos-
sibilitam ampliar sua abrangência (as-
semelhados, congêneres, de qualquer 
espécie, etc.). 

Além da previsão constitucional 
citada, outra também caracteriza o tri-
buto. De acordo com a Carta Consti-
tucional, uma lei complementar fede-
ral deve estipular as alíquotas máximas 
de ISS a serem observadas pelos legis-
ladores municipais quando da defini-
ção, em lei municipal, das alíquotas 
aplicáveis aos diversos serviços. Esse 
limite máximo foi definido em 5% 
(cinco por cento) pela LC n° 100-99. 
Embora a LC n° 100-99 tenha sido re-
vogada pela LC n° 116-03, a alíquota 
máxima foi mantida no art. 8º do novo 
ordenamento.

Alterações promovidas pela Emen-
da Constitucional n° 37-02 fixaram 
não apenas a necessidade de previsão 
em lei complementar federal para es-
tipular as alíquotas máximas, mas, 
também, para as alíquotas mínimas. 
Regulamentando provisoriamente o 
assunto até que seja editada a referida 
lei complementar, o art. 88 do ADCT 
previu a alíquota mínima em 2% (dois 
por cento). Cabe aos municípios defi-
nir, mediante lei complementar muni-
cipal, os percentuais aplicáveis obser-
vadas as disposições contidas na Lei 
Maior e na LC n° 116-03.

Com a edição da LC n° 123-06, 
as microempresas e as empresas de pe-
queno porte prestadoras de serviços 
que aderiram ao Simples Nacional pas-
saram a ser tributadas sob a sistemática 
prevista nessa norma, permanecendo 
as demais na regra geral anteriormente 
definida.
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1.5 Regime tributário
  Simples Nacional

Dentre os diversos benefícios desti-
nados às microempresass e às empresas 
de pequeno portes trazidos pela LC n° 
123-06, encontra-se um capítulo especí-
fico destinado à apuração e recolhimento 
dos impostos e contribuições, denomi-
nado Regime Unificado de Arrecadação 
de Tributos e Contribuições, devidos por 
essas empresas – Simples Nacional, tam-
bém conhecido por Super Simples.

A principal novidade desse regime 
é a possibilidade de recolhimento, me-
diante regime único de arrecadação, de 
impostos e contribuições de competên-
cias federal, estadual e municipal. Tal 
possibilidade também era prevista no 
sistema anterior – Simples Federal, po-
rém a participação dos Estados e muni-
cípios não era obrigatória. Com a ado-
ção do Simples Nacional a participação 
de todos os entes é compulsória.

O Simples Nacional limitou a com-
petência dos entes tributários. Os Esta-
dos, o Distrito Federal e os municípios, 
bem como a própria União, não podem 
mais alterar por meio de suas leis ordiná-
rias as regras tributárias relativas às micro 
e pequenas empresas, salvo raras exceções. 
Com isso, as normas aplicáveis aos con-
tribuintes optantes pelo regime unificado 
passaram a ser uniformes em todo o país.

Uma das inovações trazidas pelo 
estatuto diz respeito à gestão do novo 
regime instituído mediante a criação 
do Comitê Gestor de Tributação das 
Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (CGSN), que tem como função 
tratar de aspectos tributários. Tal Comi-
tê é composto por representantes do Mi-
nistério da Fazenda (MF), da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB), dos 
Estados e do Distrito Federal – indica-
dos pelo Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz) e dos municípios, 
indicados pela entidade representativa 

das secretarias de finanças das capitais e 
pelas entidades de representação nacio-
nal dos municípios brasileiros.

Nessa forma de tributação a base 
de cálculo do tributo é o valor sobre o 
qual o contribuinte aplica uma alíquo-
ta e encontra o valor do tributo devido. 
De acordo com o art. 18 da Lei Geral, 
o valor devido mensalmente pela mi-
croempresa e empresa de pequeno por-
te, optantes do Simples Nacional, será 
determinado mediante aplicação das 
tabelas constantes nos Anexos I a V da 
referida lei, utilizando-se para determi-
nação da alíquota a receita bruta acumu-
lada nos 12 (doze) meses anteriores ao 
do período de apuração. Porém, a base 
de cálculo corresponde à receita bruta 
auferida no mês, sendo que o contri-
buinte deverá considerar separadamen-
te as receitas decorrentes das diferentes 
atividades desenvolvidas, sobre as quais 
incidirão alíquotas diferenciadas, além 
de outras situações que devem ser con-
sideradas como a substituição tributária 
de tributos, retenção de impostos, entre 
outros casos específicos.

Em linhas gerais, as alíquotas variam: 
de 4 até 11,61% para empresas comer-
ciais; de 4,50 até 12,11% para empresas 
industriais; de 6 até 17,42% para os ser-
viços do Anexo III; de 4 até 16,85% para 
os serviços do Anexo IV; e de 4 até 13,5% 

para os serviços do Anexo V.
Assim, para calcular o valor devido 

pelo Simples Nacional, é necessário co-
nhecer a receita bruta do mês segregada 
por tipo de receita, ou seja, a base de 
cálculo; a receita bruta total acumula-
da nos 12 (doze) meses anteriores ao 
do período de apuração, a qual, junta-
mente com o enquadramento do tipo 
de receita, determinará a alíquota a ser 
aplicada sobre a base de cálculo; e a alí-
quota obtida após o enquadramento do 
tipo de receita em uma das tabelas dos 
Anexos I a V da Lei Geral.

2 Metodologia da Pesquisa

Em relação à metodologia, quanto 
à espécie, o estudo caracteriza-se como 
uma pesquisa de campo que, na visão de 
Marconi (2002, p. 83), tem o “objetivo 
de conseguir informações e/ou conhe-
cimentos acerca de um problema, para 
o qual se procura uma resposta, ou de 
uma hipótese, que se queira comprovar, 
ou, ainda, descobrir novos fenômenos 
ou as relações entre eles”.

Quanto ao método adotado, carac-
terizou-se como uma pesquisa descritiva, 
a qual, segundo Gil (1999, p. 44), “tem 
como objetivo primordial a descrição 
das características de determinada popu-
lação ou fenômeno ou, então, o estabele-
cimento de relações entre variáveis”, cuja 
realização utilizou como procedimento 
a abordagem quantitativa, por meio da 
técnica de questionário.

A população deste estudo compre-
endeu as microempresas e as empresas 
de pequeno porte tributadas no Sim-
ples Nacional com escrituração contá-
bil efetuada por escritórios domicilia-
dos no município de Passo Fundo. Do 
total de 413 empresas atendidas pelos 
escritórios e tributadas pelo Simples 
Nacional, foram obtidos dados de 129 
estabelecimentos, que se caracterizaram 
na amostra do presente estudo. Embo-

A carga tributária 
brasileira, ou seja, o 
impacto de todos os 

tributos sobre o Produto 
Interno Bruto (PIB) 
atingiu, em 2005, 

segundo dados divulgados 
pela Secretaria da Receita 

Federal (SRF), 42%.
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ra caracterizada como uma amostragem não-probabilística, 
empresas que tenham atividades e faturamentos similares 
terão comportamento semelhante ao verificado no estudo.

Os dados deste estudo caracterizaram-se por elemen-
tos que possibilitassem o cálculo dos impostos pelo sistema 
Simples Federal e Simples Nacional durante o ano de 2007, 
dadas as características de cada empresa participante da pes-
quisa. A partir da tabulação dos dados, obteve-se o valor dos 
tributos devidos, subsídio para análise de três situações:

• ano 2007 tributado integralmente pela Lei n° 9.317-96 (Sim-
ples Federal) e a Lei estadual n° 12.410-05 (Simples Gaúcho);

• ano 2007 tributado integralmente pela LC n° 123-06 
(Simples Nacional); e

• situação real ocorrida em 2007, ou seja, de janeiro a junho 
tributado pela Lei n° 9.317-96 e Lei estadual n° 12.410-05, e o 
restante do ano tributado pela LC n° 123-06.

Assim, pôde-se medir o efeito tributário nessas empresas 
por meio da comparação dos valores devidos em 2007 com os 
que seriam devidos, caso não houvesse as alterações do siste-
ma anterior. Além disso, verificando-se as alterações na carga 
tributária dessas empresas observou-se, inclusive, em quais tri-
butos houve aumento ou redução de sua tributação. Possibili-
tou, ainda, visualizar o impacto total do novo sistema pela con-
frontação da tributação pela Lei n° 9.317-06 e a Lei estadual 
n° 12.410-05 com a tributação pela LC n° 123-06.

3 Resultados

3.1 Perfil das empresas
  participantes da pesquisa

Buscou-se destacar algumas características que determi-
nassem o perfil das empresas participantes da pesquisa no 
que diz respeito ao seu faturamento e atividades desenvolvi-
das. A Tabela 1 demonstra o perfil das empresas participan-
tes da pesquisa quanto ao seu faturamento em 2007.

Observa-se que 71 das 129 empresas (55%) possuíam fatura-
mento de até R$ 240.000,00 ao ano, sendo classificadas como mi-
croempresas. As demais 58 empresas estavam enquadradas como 
empresas de pequeno porte, possuindo faturamento máximo de 
R$ 1.168.000,00.

Tabela 2: Tributação por Anexo da LC n° 123-06 e definição do porte

Anexo I Anexo II Anexo III Anexos
I e III

% 56 15 16 13

Número de 
microempresas 41 6 16 8

Número de 
empresas de 
pequeno porte

32 13 4 9

Total de 
empresas
por Anexo

73 19 20 17

A Tabela 2 evidencia como as empresas participan-
tes da pesquisa tributaram seus rendimentos no segundo 
semestre de 2007, de acordo com os Anexos previstos 
na LC. Das 129 empresas analisadas, 73 desempenha-
vam atividades de comércio enquadrando-se no Anexo 
I. No Anexo II, referente à atividade industrial, estavam 
enquadradas 19 empresas e no Anexo III enquadravam-se 
20 empresas prestadoras de serviços. Outras 17 empresas, 
que exerciam simultaneamente atividades de comércio e 
prestação de serviços, tributavam as receitas provenientes 
dessas atividades pelos Anexos I e III, conforme a nature-
za dos rendimentos. Observa-se, também, que não foram 
analisadas empresas tributadas pelos Anexos IV e V, pois, 
na maioria dos casos, as empresas que desenvolvem as 
atividades nesses relacionadas não eram anteriormente 
tributadas pelo Simples Federal, não havendo a possibili-
dade de tal comparação. 

3.2 Efeitos tributários nas empresas com a
  adoção do Simples Nacional

Conforme explicitado, foram realizadas três simulações de 
cálculos, aplicando-se as alíquotas sempre sobre as mesmas ba-
ses de cálculo (faturamentos mensais de 2007), quais sejam:

Simulação 1: ano 2007 tributado integralmente pela Lei 
n° 9.317-96 (Simples Federal) e a Lei estadual n° 12.410-05 
(Simples Gaúcho), situação que ocorreria caso não houvesse 
sido implantado o Simples Nacional em 2007;

Faturamento -
em milhares de R$

R$ 0 a 
R$ 120

R$ 120 a 
R$ 240

R$ 240 a 
R$ 480

R$ 480 a 
R$ 720

R$ 720 a 
R$ 960

R$ 960 a 
R$ 2400

% 35 20 24 9 8 4

nº de empresas 45 26 31 12 10 5

Tabela 1: Faturamento anual das empresas
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Simulação 2: ano 2007 tributado integralmente pela 
LC n° 123-06 (Simples Nacional); e

Simulação 3: situação real ocorrida em 2007, ou seja, 
de janeiro a junho tributado pela Lei n° 9.317-96 (Simples 
Federal) e Lei estadual n° 12.410-05 (Simples Gaúcho), e o res-
tante do ano tributado pela LC n° 123-06 (Simples Nacional).

A fim de verificar o impacto tributário gerado pela 
adoção do Simples Nacional, foram feitas relações entre os 
resultados obtidos nas simulações citadas. Assim, para ave-
riguar se houve aumento ou redução da tributação no Sim-
ples Nacional em relação ao regime anterior confrontou-se a 
simulação 2 com a simulação 1, ou seja:

simples nacional

simples federal + simples gaúcho

Para fins didáticos, denominou-se o resultado obtido 
nessa confrontação de Caso 1. Assim, compara-se a nova 
sistemática com a tributação então vigente. O resultado ob-
tido no Caso 1 demonstra o impacto da adoção do Simples 
Nacional em relação ao regime anterior. 

Também foi confrontada a tributação apurada em 2007, 
em que houve a aplicação do regime anterior em parte do 
ano e do novo regime no restante, com o regime anterior ao 
Simples Nacional, ou seja:

simples federal
+

simples gaúcho
(jan. a jun./07)

+ simples nacional
(jul. a dez./07)

simples federal + simples gaúcho

Essa confrontação, doravante denominada Caso 2, 
objetiva verificar qual o impacto tributário sentido pelas 
empresas em 2007.

Assim, o Caso 1 demonstra o impacto total do Simples 
Nacional, enquanto no Caso 2 verifica-se o impacto ocor-
rido em 2007. Tendo-se em mente que o Simples Nacional 
somente terá aplicação durante um ano-calendário inteiro 
a partir de 2008, o Caso 1 demonstra, mutatis mutandis, os 
efeitos tributários gerados a partir desse ano.

A seguir, analisam-se os resultados obtidos no estudo. 
Tendo em vista que no Simples Federal ocorrem tributa-
ções diferentes de acordo com a atividade desenvolvida 
(classificada por anexos), a análise efetuada dar-se-á de 
acordo com os anexos da LC n° 123-06, ou seja, empresas 
comerciais – Anexo I, industriais – Anexo II e prestadoras 
de serviços – Anexo III.

3.2.1 Empresas tributadas pelo Anexo I da
   LC nO 123-06

No Anexo I são tributadas as empresas que desenvol-
vem atividades de comércio. Assim, esta análise apresenta o 
comportamento tributário verificado nas 73 empresas nele 
enquadradas. O Gráfico 1 apresenta o resultado das simu-
lações para as empresas tributadas neste anexo. Ressalta-se 
que este gráfico foi ajustado, representando o comporta-
mento de 58 empresas, as quais não possuem situações es-
peciais para as quais o comportamento tributário apresenta 
algumas peculiaridades, como é o caso das empresas com 
faturamento sazonal. Essas empresas foram analisadas se-
paradamente.
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Gráfico 1: Anexo I – Efeitos tributários da LC n° 123-06. 

Em uma análise preliminar, de acordo com o Gráfico 1, 
observa-se que os Casos 1 e 2 apresentam tendência seme-
lhante no comportamento tributário. Verifica-se que o au-
mento da tributação é inversamente proporcional ao fatu-
ramento. Quanto maior o faturamento menor o aumento 
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da tributação pelo Simples Nacional. 
Assim, as microempresas sofreram 
aumento significativo na tributação 
diferentemente das empresas de pe-
queno porte que, a partir de deter-
minado faturamento, apresentaram 
redução na tributação. 

Observe-se, também, que o efeito 
produzido no Caso 2 é diferente e me-
nor que o ocorrido no Caso 1. A di-
ferença nos valores deve-se ao fato de 
que no Caso 2 há períodos tributados 
por diferentes sistemas, enquanto no 
Caso 1 a sistemática é uniforme para 
todo o período analisado.

A causa principal do aumento 
significativo da tributação das mi-
croempresas, que pode chegar a 33% 
(Caso 1) nas empresas com fatura-
mento anual inferior a R$ 40.000,00, 
deve-se ao ICMS. Isso ocorre uma vez 
que no regime anterior estava vigente 
o sistema Simples Gaúcho, no qual as 
microempresas eram isentas do impos-
to. Com o Simples Nacional a tribu-
tação pelo ICMS ocorre em todas as 
faixas de faturamento. Prova disso é 

que enquanto sob as normas do Sim-
ples Federal e do Simples Gaúcho o 
ICMS não fazia parte do montante de 
tributos recolhidos aos cofres públicos. 
Porém, no Simples Nacional o tributo 
representa 32,22% do montante de 
tributos apurados abrangidos no novo 
regime devido por essas empresas.

O comportamento do ICMS 
corrobora a situação verificada no 
Caso 2, uma vez que o aumento da 
tributação ocasionado pelo tributo 
ocorreu somente no segundo semes-
tre, já que no primeiro semestre as 
microempresas não eram tributadas 
de acordo com o Simples Gaúcho.

No tocante às empresas de peque-
no porte, quanto maior seu fatura-

mento a tendência é de redução da tri-
butação em relação ao regime anterior. 
Verifica-se que nas empresas com fa-
turamento acima de R$ 1.000.000,00 
há redução na tributação. Novamente, 
o ICMS é fator determinante desse 
comportamento. Essa situação é co-
mentada de forma mais abrangente no 
tópico posterior, quando o compor-
tamento individual de cada tributo é 
analisado.

3.2.1.1 Comportamento de
    cada tributo

Quando analisados os efeitos pro-
duzidos por cada tributo componente 
do sistema Simples Nacional tem-se 
melhor clareza da contribuição de cada 
um no efeito total da tributação. 

No tocante às empresas tributadas 
pelo Anexo I, destacadas acima, em 
relação ao IRPJ, observa-se que houve 
redução na tributação deste imposto 
quando aplicado o Simples Nacional 
em relação ao sistema anterior. Salienta- 
-se que, nos dois sistemas, as microem-
presas e as empresas de pequeno porte 
com faturamento até R$ 240.000,00 
possuem alíquota 0% para o tributo.

Os dados demonstraram uma re-
dução considerável da tributação nos 
faturamentos iniciais da tabela. Essa 

A principal novidade 
desse regime é a 
possibilidade de 

recolhimento, mediante 
regime único de 

arrecadação, de impostos 
e contribuições de 

competências federal, 
estadual e municipal.
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curva é representada por empresas que 
durante a maior parte do ano foram 
tributadas pela alíquota 0% tendo no 
final do período superado o fatura-
mento acumulado de R$ 240.000,00, 
ocasionando, assim, a aplicação da alí-
quota correspondente ao IRPJ.

Uma situação que pode ocasionar 
aumento de tributação desse imposto 
no novo sistema é a ocorrência de fatu-
ramento irregular ou sazonal durante os 
últimos doze meses, o que pode ensejar 
a aplicação de alíquotas que tenham 
incidência de IRPJ, enquanto no Sim-
ples Federal a empresa poderia ser en-
quadrada como microempresa durante 
todo o ano ou ter somente parte do fa-
turamento tributado nas alíquotas ini-
ciais das empresas de pequeno porte.

Em relação ao PIS/PASEP, o com-
portamento foi semelhante ao IRPJ. 
Verificou-se também a ocorrência 
de redução de tributação no Simples 
Nacional, sendo que as alterações na 
curva de tributação têm a mesma ex-
plicação dada para o imposto de ren-
da. As microempresas e as empresas de 
pequeno porte com faturamento até 
R$ 240.000,00 possuem, também, alí-
quota 0% nos dois sistemas para essa 
contribuição.

No que diz respeito à CSLL, as-
sim como à COFINS e à contribuição 
previdenciária patronal – a seguir ana-
lisadas, constataram-se significativas 
reduções na confrontação entre os sis-
temas analisados. Ressalta-se que esses 
tributos incidem em todas as faixas de 
faturamento, em ambos os sistemas 
(Simples Federal e Simples Nacional). 

Enquanto no Simples Federal a 
contribuição social representava, em 
média, 7,55% (0,30 ponto percen-
tual na alíquota de 3,00%; 0,41 pon-
to percentual na alíquota de 5,80% e 
1,07 ponto percentual na alíquota de 
15,12%), no Simples Nacional repre-
senta 4,74% (0,21 ponto percentual na 

alíquota de 4,00%; 0,3 ponto percen-
tual na alíquota de 6,84% e 0,54 ponto 
percentual na alíquota de 11,61%).

Assim, verifica-se que a redução 
da tributação da contribuição social no 
Simples Nacional pode superar 40% em 
relação ao sistema que vigorava anterior-
mente. Do mesmo modo que a CSLL, a 
COFINS também sofreu redução com 
a implantação do Simples Nacional. Se-
melhantemente aos demais tributos fe-
derais, a redução foi maior nas alíquotas 
aplicáveis aos maiores faturamentos.

O INSS apresenta o mesmo com-
portamento dos demais tributos fede-
rais abrangidos pelo Simples Nacional, 
com substancial redução em relação ao 
sistema anterior, sendo que os maiores 
faturamentos são os mais beneficiados.

O ICMS foi o tributo determinan-
te para a elevação da carga tributária 
do Simples Nacional para as empresas 
de menor faturamento, especialmente 
para as microempresas. Toda a redução 
verificada nos tributos federais foi anu-
lada pelo ICMS fazendo, ainda, com 
que a tributação aumentasse vertigino-

samente para as microempresas.
No Estado do Rio Grande do 

Sul vigorava, antes da LC n° 123-
06, o Simples Gaúcho o qual foi re-
vogado pela referida Lei. O sistema 
estadual tornava as microempresas 
e as empresas de pequeno porte até 
determinado faturamento isentas des-
se imposto. Além disso, o sistema de 
alíquotas progressivas adotadas pela 
Fazenda estadual apresentava três alí-
quotas efetivas: 1,3%, 2,2% e 2,9%. 
No Simples Nacional as microem-
presas são tributadas nas alíquotas de 
1,25% e 1,86% (no Simples Gaúcho 
a alíquota era 0%), enquanto nas em-
presas de pequeno porte as alíquotas 
variam de 2,33% a 3,95%. Dessa 
forma, observa-se que o aumento das 
alíquotas foi significativo em todas as 
faixas, especialmente para as micro-
empresas. Salienta-se, no entanto, que 
pesquisas realizadas com empresas de 
outros Estados da Federação podem 
apresentar resultados diferentes em 
virtude da possibilidade de existência 
de legislação local específica.
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3.2.2 Empresas tributadas pelo Anexo II da
   LC nO 123-06

Neste Anexo foram analisadas 17 empresas das 19 tributa-
das como indústrias, pois 2 foram tratadas separadamente por 
particularidades como a sazonalidade de receita, a exemplo do 
que ocorreu com as empresas do Anexo I. Assim, conforme 
demonstra o Gráfico 2, de forma semelhante ao Anexo I, ocor-
re aumento de tributação no Simples Nacional em relação ao 
Simples Federal, sendo mais significativo nas empresas com 
menor faturamento.
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Gráfico 2: Anexo II – Efeitos tributários da LC n° 123-06.
 
Com relação ao comportamento dos tributos analisados 

individualmente, verifica-se que, igualmente ao que ocorre 
com as empresas com atividade comercial, há redução na 
tributação federal e aumento no ICMS. No tocante ao IPI, 
não há qualquer alteração, uma vez que a alíquota permane-
ce a mesma aplicada no Simples Federal (0,5%). Conforme 
mencionado na análise do Anexo I, há situações especiais 
em que a tributação não apresenta os efeitos mencionados. 
Esses casos serão analisados separadamente.

3.2.3 Empresas tributadas pelo Anexo III da
   LC nO 123-06

No Anexo III são tributadas as empresas prestadoras 
de serviços enquadradas na LC n° 123-06. O número total 
de empresas com estas características foi de 20, das quais 7 
foram analisadas separadamente pelas questões já mencio-
nadas. Conforme verificado no Gráfico 3, as 13 empresas 
analisadas sem as particularidades específicas obtiveram re-
dução na carga tributária com a adoção do Simples Nacio-
nal. Nas empresas com menor faturamento a redução foi 
maior – em média 7,70% (Caso 1).
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Gráfico 3: Anexo III – Efeitos tributários da LC n° 123-06.

Como ocorrido nos demais anexos, os efeitos do novo 
sistema não foram totalmente sentidos pelas empresas em 
2007, uma vez que o regime passou a vigorar no segundo 
semestre daquele ano. No tocante aos tributos federais, o 
mesmo efeito foi verificado na análise dos demais Anexos, 
ou seja, houve redução na tributação.

Quanto ao ISS, tributo municipal, verificou-se que em 
alguns casos há aumento de tributação. Como a maioria das 
empresas avaliadas situa-se na cidade de Passo Fundo, onde 
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a alíquota aplicada é, para a maioria das atividades, de 2%, e 
no Simples Nacional, ela varia de 2 a 5%, somente as empre-
sas com faturamento acumulado de até R$ 120.000,00 nos 
últimos doze meses foram tributadas pela alíquota mínima. 
As demais empresas registraram aumento no ônus tributá-
rio deste imposto. Porém, esse acréscimo não foi suficiente 
para anular a redução proporcionada pelos tributos federais, 
resultando, como visto, na redução da carga tributária total 
das empresas enquadradas neste anexo.

3.2.4 Empresas tributadas simultaneamente
   pelos Anexos I e III da LC nO 123-06

O Gráfico 4 demonstra a alteração da carga tributária 
nas empresas tributadas simultaneamente pelos Anexos I e 
III. Conforme já mencionado, as empresas enquadradas no 
Anexo I sofreram aumento na tributação com o novo regime 
enquanto as vinculadas ao Anexo III apresentaram redução. 
O efeito na tributação das empresas analisadas neste tópico 
é, portanto, uma mescla do observado nos dois Anexos.

Gráfico 4: Anexos I e III – Efeitos tributários da LC 
n° 123-06.

Nos Anexos I e III o faturamento total tem influên-
cia preponderante na variação tributária observada. Porém, 
quando há mescla de tributação pelos Anexos I e III, o efei-
to tributário é influenciado também pela participação do 

faturamento com prestação de serviços nas receitas totais da 
empresa. Essa situação é mais bem evidenciada no Gráfi-
co 5, no qual se demonstra como se comporta a tributação 
quando se analisa a participação das receitas com serviços 
no faturamento total. Conforme pode-se verificar, enquanto 
algumas empresas sofreram aumento na tributação outras 
tiveram redução.
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Gráfico 5: Anexos I e III – Influência das receitas com
serviços. 

Como no Anexo III há redução da tributação no Simples 
Nacional, observa-se que quanto maior o percentual de receitas 
de serviços menor será o ônus tributário. Nos casos analisados, 
quando a participação da receita com serviços no faturamento 
é superior a 30% ocorre redução da tributação.

3.3 Situações especiais

Como já mencionado, o Simples Nacional trouxe algu-
mas inovações perante o Simples Federal. Afora a inclusão 
de novas atividades permitidas para enquadramento no re-
gime e a obrigatoriedade da participação dos Estados e mu-
nicípios, outra mudança influi diretamente no cálculo dos 
tributos devidos. Trata-se da sistemática de determinação da 
alíquota aplicável sobre o faturamento mensal.

No Simples Federal as alíquotas eram determinadas com 
base no faturamento acumulado do ano-calendário em curso. 
Com essa sistemática, a alíquota poderia ser constante ou, en-
tão, poderia ocorrer aumento gradativo durante o ano. 

No Simples Nacional as alíquotas são determinadas 
com base no faturamento acumulado nos doze meses ante-
riores ao tributado. Dessa forma, quando ocorrerem situa-
ções em que o faturamento sofra grandes oscilações, como 
é o caso de faturamentos sazonais ou interrupções da ativi-
dade em alguns meses, as alíquotas podem variar durante o 
ano, inclusive apresentando redução. Essas situações fazem 
com que o impacto gerado pelo novo regime seja diferente 
daquele observado onde não existirem essas situações.

O ICMS foi o tributo determinante 
para a elevação da carga tributária do 
Simples Nacional para as empresas de 

menor faturamento, especialmente 
para as microempresas. 
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Verificou-se, por exemplo, que 
enquanto as empresas com fatura-
mento regular, tributadas no Ane-
xo I, apresentaram um aumento 
de 33% (faixa de R$ 100.000,00 a 
R$ 200.000,00 anuais), as empresas 

com faturamento irregular apresenta-
ram aumento de 9%.

Outra situação verificada diz respei-
to à ocorrência de redução ou aumento 
de faturamento em relação ao ano ante-
rior. Como as receitas do ano pretérito 
fazem parte da base de apuração da alí-
quota, os primeiros meses do novo ano 
serão altamente influenciados por aque-
les faturamentos, pois a sistemática an-
terior não considerava tal fato, partindo 
sempre de uma situação de faturamento 
zero ao início de cada ano. 

No tocante às empresas de pequeno 
porte, esse efeito é ainda mais sentido. 
Enquanto no Simples Federal a alíquota 
aplicada até R$ 240.000,00 de receita bru-
ta anual era a menor da tabela, no Simples 
Nacional, mesmo existindo redução do 
faturamento, ela já pode iniciar num pa-
tamar mais elevado em função das recei-
tas acumuladas nos últimos doze meses. 

Exemplificando essa situação, uma empre-
sa do Anexo I com faturamento anual em 
2006 de R$ 465.699,86, e em 2007, de 
R$ 356.020,91, apresentou aumento de 
22,35% na tributação no Simples Nacio-
nal, enquanto para as empresas na mesma 
faixa de faturamento em 2007, e não ten-
do apresentado redução em relação ao ano 
anterior o aumento foi de 15,60%.

Também devem ser mencionadas 
as situações de início de atividade no 
ano em curso ou no anterior. No Sim-
ples Nacional, quando o início das ati-
vidades se dá no próprio ano-calendário 
da opção pelo Simples Nacional, para 
efeito de determinação da alíquota no 
primeiro mês de atividade, a empresa 
utilizará, como receita bruta total acu-
mulada, a receita do próprio mês de 
apuração multiplicada por 12 (doze). 
Nos 11 (onze) meses posteriores ao do 
início de atividade, para efeito de de-

No Simples Federal 
as alíquotas eram 

determinadas com base no 
faturamento acumulado do 
ano-calendário em curso. 

Com essa sistemática, 
a alíquota poderia ser 

constante ou, então, poderia 
ocorrer aumento gradativo 

durante o ano. 
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terminação da alíquota, utilizar-se-á a 
média aritmética da receita bruta total 
dos meses anteriores ao do período de 
apuração, multiplicada por 12 (doze). 
Na hipótese de início de atividade em 
ano-calendário imediatamente anterior 
ao da opção pelo Simples Nacional, a 
empresa utilizar-se-á da média aritmé-
tica da receita bruta total dos meses 
anteriores ao do período de apuração, 
multiplicada por 12 (doze) até alcançar 
13 (treze) meses de atividade, passando, 
então, a utilizar a receita bruta total acu-
mulada nos 12 (doze) meses anteriores 
ao do período de apuração. Dessa for-
ma, a alíquota não é determinada sobre 
uma base real de faturamento, mas por 
faturamentos estimados, o que poderá 
ocasionar distorções na tributação. 

Assim, empresas que poderiam 
ser enquadradas durante todo o ano 
nas alíquotas de microempresa, ou na 
menor alíquota das empresas de pe-
queno porte, em alguns meses podem 
ter suas receitas taxadas por alíquotas 
mais elevadas. Com isso, observou-se 
que as empresas que iniciaram suas 
atividades em 2007 sofreram maior 
tributação em comparação com as que 
iniciaram as atividades em 2006. E 
quanto maior o número de meses de 
atividade em 2006, menor foi o im-
pacto verificado.

3.4 Análise geral

Analisando a população objeto 
do estudo verificou-se que, de forma 
geral, houve aumento de tributação 
com a implantação das regras da LC 
n° 123-06 em relação à tributação 
do sistema anterior, sendo exceções 
a esse contexto as empresas tributa-
das pelo Anexo III, ou seja, as pres-
tadoras de serviços. Para essas, veri-
ficou-se redução de tributação em 
todas as situações. Ocorre redução 
de tributação, ainda, nas empresas 

tributadas nos Anexos I ou II, co-
mércio e indústria, respectivamente, 
para faturamento anual superior a 
R$ 1.000.000,00.

Nas empresas tributadas nos Ane-
xos I e III, simultaneamente, obser-
vou-se que quanto maior o montante 
de receitas de serviços em relação ao 
total do faturamento, menor será o 
impacto negativo na tributação, ou 
seja, ocorre aumento da tributação, 
porém é menos significativo. 

Observou-se, também, que o au-
mento de tributação deu-se, princi-
palmente, em função da revogação do 
Simples Gaúcho o qual isentava as mi-
croempresas de tributação pelo ICMS, 
possuindo sistemática diferente de apu-
ração da alíquota aplicável em relação 
ao sistema anterior.

 No Anexo III, mesmo havendo 
redução de tributação, o benefício do 
novo sistema é menos significativo para 
as empresas com maior faturamento, 
uma vez que no Simples Nacional a 
alíquota do ISS é progressiva variando 

de 2% a 5%. Assim, cabe ressaltar que, 
dependendo do município em que as 
empresas estiverem instaladas, essa di-
ferença pode ser maior ou menor, pois 
enquanto alguns municípios aplicam 
2% para algumas atividades outros 
adotam a alíquota de 5%.

No tocante aos tributos federais, 
todos sofreram redução, com exceção 
do IPI, no qual não houve alteração na 
tributação, uma vez que a alíquota man-
teve-se em 0,5% sobre o faturamento.

Portanto, denota- 
-se a necessidade do 
aprimoramento da 

legislação tributária, 
principalmente estadual 

e municipal, a fim de 
minimizar os efeitos 
negativos verificados. 
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Cabe enfatizar que, embora te-
nha ocorrido aumento de tributação 
quando na simulação aplicaram-se as 
regras da LC n° 123-06 integralmente 
no ano-calendário de 2007 (Caso 1), 
consideradas as exceções mencionadas, 
esse acréscimo não foi integralmente 

sentido pelas empresas, visto que nes-
se ano ocorreu uma mescla de regimes 
tributários, ocorrendo em parte uma 
tributação menos onerosa (Simples 
Federal e Simples Gaúcho) e no res-
tante do período uma tributação mais 
dispendiosa (Simples Nacional). 

Considerações finais

As micro e pequenas empresas bra-
sileiras tiveram significativas alterações 
em seu regramento tributário a partir da 
implementação do Simples Nacional me-
diante a LC n° 123-06, a qual apresentou 
uma nova sistemática de determinação 
de alíquotas e segmentou as empresas 
segundo as atividades econômicas desen-
volvidas, a fim de apurar o montante de 
tributos devidos. O estudo analisou as 
características do novo sistema e buscou 
verificar o impacto tributário gerado por 
essas novas normas, verificando quais tri-

butos e em quais atividades econômicas 
ocorreram diferenças monetárias em rela-
ção ao regime anterior.

Na análise do comportamento 
tributário das empresas participantes 
da pesquisa verificou-se que o impac-
to tributário do novo regime difere de 
acordo com a atividade desenvolvida 
e o faturamento bruto anual dessas 
entidades. Além disso, a revogação 
do Simples Gaúcho, que pautava a 
apuração do ICMS, contribuiu sobre-
maneira para a elevação do dispêndio 
tributário das empresas com menores 
faturamentos. Dessa forma, indústrias 
e comércios tiveram seu ônus tributá-
rio elevado em relação ao sistema ante-
rior chegando a um aumento de 33% 
no caso das microempresas.

Por outro lado, as prestadoras de 
serviços obtiveram redução no mon-
tante de tributos apurados, chegando a 
7,70% nas empresas com os menores fa-

Quando são desenvolvidas 
simultaneamente atividades 

de comércio ou indústria 
com prestação de serviços, 
observou-se que quanto 
maior a participação das 

receitas desta atividade no 
faturamento total maior será 
o percentual de redução da 

carga tributária.



Revista do CRCRS  21

BORGES, H.B. Gerência de impostos: IPI, 
ICMS, ISS. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1998.

BRASIL. Constituição Federal (1988). 
Constituição da República Federativa 
do Brasil. Brasília, DF: Senado, Subse-
cretaria de Edições Técnicas, 2006.

BRASIL. Lei nº 9.317-96. Vademecum 
universitário de direito. São Paulo: Ju-
rídica Brasileira, 2005.

BRASIL. Lei Complementar 123-06. 
Disponível em http://www8.receita. fa-
zenda.gov.br/ SimplesNacional /. Aces-
so em 14/11/07.

GIL, A.C. Métodos e técnicas de pesqui-
sa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

MARCONI, M.de A.; LAKATOS, E.M. 
Técnicas de pesquisa. 5. ed. São Pau-
lo: Atlas, 2002.

RECEITA FEDERAL. Carga tributária no 
Brasil - 2005. Estudos Tributários 15. 
Brasília, p. 01-16, agosto 2006.

SIMPLES GAÚCHO: perguntas e res-
postas. Disponível em http://www.
sefaz.rs.gov.br/SEF_ROOT/INF/SEF-
SimplesGaucho-info.htm. Acesso em 
22.11.2007.

SUPERSIMPLES: estudo vê aumento 
tributário. Disponível em http://www.
portaldaadministracao.org/2007/08/
supersimples-estudo-ve-aumento-
tributario/. Acesso em 20.11.2007.

Referências

turamentos. Quando são desenvolvidas 
simultaneamente atividades de comér-
cio ou indústria com prestação de ser-
viços, observou-se que quanto maior a 
participação das receitas desta atividade 
no faturamento total maior será o per-
centual de redução da carga tributária.

Tomados individualmente os tri-
butos abrangidos no Simples Nacional, 
verificou-se que somente os de com-
petência federal apresentaram redução 
atingindo, por exemplo, 40% no caso 
da CSLL. Porém, nos segmentos co-
mercial e industrial essa redução foi 
anulada em virtude do acréscimo verifi-
cado no ICMS. Tal comportamento se 
deve ao fato de que, com a revogação do 
regime especial vigente no Rio Grande 
do Sul, as microempresas, anteriormen-
te isentas, e a maioria das empresas de 
pequeno porte apresentaram aumento 
significativo no montante devido rela-
tivo a esse tributo. Além disso, algumas 
empresas que gozavam de determinadas 
isenções passaram a não usufruir mais o 
benefício por falta de regulamentação 
específica do Estado do Rio Grande do 
Sul a esse respeito. Consoante ao ISS, 
observou-se que ocorre acréscimo na 
tributação à medida que o faturamento 
bruto anual aumenta. 

Dessa forma, a pesquisa efetuada 
possibilitou conhecer o novo sistema 
de apuração de tributos para as mi-
croempresas e as empresas de pequeno 
porte e avaliar os efeitos gerados nas 
empresas que o adotaram. Observou-se 
que o resultado varia conforme as ati-
vidades desenvolvidas e o faturamento 
anual. Também se constatou que a au-
sência de regime especial para ICMS 
e o ISS contribuiu significativamente 
para a elevação da carga tributária em 
determinados casos. Portanto, denota- 
-se a necessidade do aprimoramento da 
legislação tributária, principalmente es-
tadual e municipal, a fim de minimizar 
os efeitos negativos verificados. 
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Resumo
O artigo relata pesquisa cujo objetivo prin-

cipal foi verificar a possibilidade de adaptar o 
Custeio Baseado em Atividades (ABC) ao con-
texto operacional de uma empresa prestado-
ra de serviços que atua como Pet Shop. Para 
tanto, foi efetuada uma revisão da literatura a 
respeito dos conceitos ligados ao tema da pes-
quisa. Em seguida, foi apresentado o contexto 
encontrado e descritas as etapas percorridas 
para fazer o custeamento das principais ativi-
dades desenvolvidas na entidade pesquisada. 
Posteriormente, foram exemplificadas as infor-
mações proporcionadas quanto à rentabilidade 
dos principais serviços prestados, ressaltadas as 
limitações da metodologia utilizada e mencio-
nadas as conclusões oriundas.

Palavras-chave
Custeio baseado em atividades. Estudo de 

caso. Pet shop.

Abstract
The article tells research whose main ob-

jective was to verify the possibility to adapt 
Activity-Based Costing (ABC) to the operatio-
nal context of a rendering company of services 
who acts as Pet Shop. For in such a way, a revi-
sion of literature regarding on concepts to the 
subject of the research was effected. After that, 
it was presented the joined context and descri-
bed the covered stages to make the costing of 
the main activities developed in the searched 
entity. Later the information proportionate how 
much to the yield of the main given services 
had been showing, salient the limitations of the 
used methodology and mentioned the deriving 
conclusions.

Key words
Activity-based costing. Case. Pet shop.

R. CRCRS, Porto Alegre, n. 134, p. 22-37, out. 2008.

Rodney Wernke
Contador. Doutor em Engenharia de 
Produção/UFSC.

Alexandre Júnior Machado Moreira
Estudante de Graduação/UNISUL.



24  Revista do CRCRS

Aspectos introdutórios

Um dos principais problemas da 
gestão de custos é a atribuição dos cus-
tos indiretos aos produtos fabricados 
ou serviços executados em determina-
do período. Para efetuar esse custea-
mento pode ser empregado o Custeio 
Baseado em Atividades (ABC), entre 
outras possibilidades. Na literatura 
técnica pertinente é possível encontrar 
diversos benefícios e limitações asso-
ciados a esse método de custeio. Po-
rém, quando da escolha desse método, 
os gestores podem indagar se os dados 
e informações requeridos para utilizá-
-lo podem ser obtidos e atualizados 
com facilidade em uma organização 
de pequeno porte que atua como pres-
tadora de serviços. Nessa direção, com 
esta pesquisa pretendeu-se responder à 
pergunta: o Custeio Baseado em Ati-
vidades (ABC) é aplicável ao contexto 
de uma prestadora de serviços de pe-
queno porte que atua como Pet Shop? 

Para essa finalidade, inicialmente, 
foi efetuada uma revisão da bibliogra-
fia abordando os principais conceitos 
imprescindíveis ao entendimento do 
estudo ora relatado. Posteriormente, 

são descritos a realidade encontrada na 
empresa pesquisada, as etapas seguidas 
para implementação e as informações 
gerenciais obtidas. Por último, comen-
ta-se a respeito de algumas limitações 
relacionadas à metodologia empregada 
na empresa em lume e são apresenta-
das as conclusões do estudo.

No que tange aos aspectos meto-
dológicos desta pesquisa, em relação 
à tipologia quanto aos objetivos, esta 
pode ser classificada como descritiva, 
pois referida modalidade visa, segundo 
Gil (1999), a descrever características 
de determinada população ou fenôme-
no, ou o estabelecimento de relação en-
tre as variáveis. Nessa direção, Andrade 
(2002) destaca que a pesquisa descriti-
va preocupa-se em observar os fatos, 
registrá-los, analisá-los, classificá-los e 
interpretá-los, sem a interferência do 
pesquisador. Pelo aspecto dos procedi-
mentos adotados, a pesquisa caracte-
riza-se como um estudo de caso, pois 
se concentra em uma única empresa 
e suas conclusões limitam-se ao con-
texto do objeto de estudo. No âmbito 
da forma de abordagem do problema, 
a pesquisa pode ser classificada como 
“qualitativa”, que é como Richardson 

(1999, p. 80) denomina os estudos 
que “podem descrever a complexidade 
de determinado problema, analisar a 
interação de certas variáveis, compre-
ender e classificar processos dinâmicos 
vividos por grupos sociais”.

1 Custeio Baseado em
Atividades (ABC)

A origem do Custeio Baseado em 
Atividades (ABC), segundo De Roc-
chi (1994, p. 10), pode ser atribuída a 
Alexander H. Church, que já nos pri-
meiros anos do século XX desenvolvia 
trabalhos baseados nessa concepção. 
Argumenta, complementarmente, que 
importantes contribuições a essa teo-
ria podem ser encontradas nas obras 
de Mellerowicz (publicada na década 
de 1950 e denominada Platzkosten), 
Staubus (intitulada Activity costing and 
input-output accounting, datada de 
1971) e Miller e Vollmann (Transac-
tion based costing de 1985). Nakagawa 
(1994, p. 41) corrobora esse posicio-
namento enfatizando que há registros 
literários que noticiam a utilização do 
ABC por contadores em 1800 e no 
início de 1900, bem como do seu uso 
na década de 1960.

Cogan (2003, p. 4) comenta que 
o “ABC difere do enfoque do custeio 
tradicional, pela forma como os cus-
tos são acumulados”. Defende que, na 
metodologia tradicional de custeio, 
os custos são acumulados por função 
ou departamento e, posteriormente, 
rateados pelos produtos “através de 
um simples fator volumétrico de me-
dição”. Em relação ao ABC, cita que 
neste o foco primordial é de que os 
recursos e as atividades são os gera-
dores de custos, “enquanto o custeio 
tradicional focaliza os produtos como 
geradores de custos”.

O fundamento do ABC, segundo 
Bornia (2002, p. 121), reside em iden-
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tificar “os custos das várias atividades 
da empresa e entender seu comporta-
mento, encontrando bases que repre-
sentem as relações entre os produtos 
e essas atividades”. Nesse sentido, 
Cooper e Slagmulder (2003, p. 35) 
ressaltam que a principal vantagem do 
custeio baseado em atividades na com-
paração com os métodos tradicionais 
de custeio é a “possibilidade de distri-
buir custos de forma causal para ampla 
faixa de geradores de custos, incluindo 
produtos, fornecedores e clientes”.

O ABC, conforme Wanderley et al. 
(2002, p. 4), parte do pressuposto de que 
“custos são direcionados por atividades 
requisitadas pelo processo produtivo e 
levadas aos produtos”. Em função disso, 
os custos indiretos são inicialmente as-
sociados às atividades e, posteriormente, 
alocados aos produtos por intermédio 
dos direcionadores de custos. Essa últi-
ma fase é que distingue tal método do 
sistema tradicional de custeio, pois a alo-
cação é realizada com base nas atividades 
e emprega-se um maior número de bases 
de alocações.

Atkinson et al. (2000, p. 308) 
entendem que o custeio baseado em 
atividades é um método que se apóia 
na idéia de que os direcionadores de 
custos podem vincular, diretamente, 
as atividades executadas aos produtos 
fabricados. Para esses autores, os “di-
recionadores de custos medem o con-
sumo médio ocorrido, em cada ativi-
dade, pelos vários produtos. Então, os 
custos das atividades são atribuídos aos 
produtos, na proporção do consumo 
que os produtos exerceram, em média, 
sobre as atividades”.

Shank e Govindarajan (1997, 
p. 221) asseveram que o intuito princi-
pal do custo ABC é a atribuição de uma 
parcela das despesas gerais (ou custos 
indiretos) aos produtos, com base na 
proporção de cada atividade que cau-
sem. Tal abordagem, portanto, “rejeita a 

noção de que toda a alocação de custos 
indiretos é arbitrária e assim não vale a 
pena tentar melhorá-la. A abordagem 
admite que uma significativa alocação 
de custos fixos é possível e que vale a 
pena ser feita”.

Para Kaplan e Cooper (1998, 
p. 93), o principal propósito do ABC 
é responder: (a) quais atividades estão 
sendo executadas na organização? (b) 
quanto custa a execução das atividades 
organizacionais e dos processos de ne-
gócios? (c) o que motiva a organização 
a executar atividades e processos de 
negócios? (d) quanto de cada atividade 
é necessário para os produtos, serviços 
e clientes da organização?

Cokins, citado por Novaes (2001, 
p. 224), registra que os objetivos do 
custeio por atividades podem ser sin-
tetizados em: (i) eliminar ou reduzir os 
custos que pouco ou nada agregam de 
valor ao produto ou serviço; (ii) oti-
mizar a eficiência e a eficácia das ati-
vidades que adicionam valor; (iii) de-
terminar as causas dos problemas com 
a intenção de corrigi-los, tendo em 
mente que custos excessivos são sinto-
mas que acobertam ineficiências ope-
racionais; e (iv) melhorar a alocação 
dos custos aos produtos e processos.

Shank (2000, p. 55) defende que 
a análise de custos com base nas ativi-

dades deve ser realizada de forma que 
seja possível compreender melhor dois 
aspectos cruciais. O primeiro é enten-
der “quais processos realmente agregam 
valor e quais não agregam”. O segun-
do ponto consiste no caso dos proces-
sos que agregam valor, em averiguar se 
estão sendo usados os procedimentos 
mais adequados ou eficazes em termos 
de custos. Tal autor argumenta que “tra-
ta-se na realidade de, primeiro, identi-
ficar as atividades que agregam valor e 
distingui-las das que não agregam valor. 
E, segundo, no caso das atividades que 
agregam valor, de identificar o nível mí-
nimo de custos para efetivamente levar 
a cabo esses processos”.

Martins (2003, p. 287) defende 
que, enquanto os sistemas tradicionais 
alocam custos conforme a estrutura 
organizacional da empresa, o ABC age 
de uma forma horizontal, procurando 
custear processos que, em geral, são 
interdepartamentais, indo além da or-
ganização funcional. “O ABC, assim, 
pode ser visto como uma ferramenta 
de análise de fluxo de custos e, quan-
to mais processos interdepartamentais 
houver na empresa, tanto maiores se-
rão os benefícios do ABC.”

A adequada compreensão do ABC 
passa pelo conhecimento das termi-
nologias empregadas neste método 
de custeamento, que abrange alguns 
conceitos específicos cujo pertinente 
entendimento é vital para utilização 
escorreita do método, como “proces-
sos”, “atividades”, “tarefas”, “recursos” 
e “direcionadores de custos”. Nakaga-
wa (1994, p. 44) expressa que processo 
pode ser entendido como uma cadeia 
de atividades relacionadas entre si, in-
terdependentes e ligadas pelos servi-
ços que elas intercambiam. Brimson 
(1996, p. 63) considera que processo 
refere-se a uma “rede de atividades 
relacionadas e interdependentes li-
gadas pela produção que permutam. 

A adequada 
compreensão do 
ABC passa pelo 
conhecimento 

das terminologias 
empregadas neste 

método de custeamento.
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As atividades são relacionadas porque 
um evento específico inicia a primei-
ra atividade no processo, a qual, por 
sua vez, dispara as subseqüentes”. A 
definição das atividades, então, ocorre 
em termos dos elementos necessários 
para desempenhá-las e produzir algo. 
Processos, conforme afirma Boisvert 
(1999, p. 93), podem ser considera-
dos como “o conjunto de atividades 
que têm um direcionador comum e 
um objetivo bem preciso que possa ser 
identificado ao cliente externo ou in-
terno”. Como exemplos de processos, 
esse autor cita responder à reclamação 
do cliente, realizar análise de pedido 
de crédito, verificar os balanços finan-
ceiros, montar um produto, etc.

As atividades, conforme Brimson 
(1996, p. 63), têm a função primordial 
de converter os recursos que a entidade 
dispõe (como matérias-primas, mão- 
-de-obra e tecnologia) em bens ou ser-
viços. Santos (2001, p. 178) argúi que 
atividades “são as tarefas necessárias à 
realização de um processo e que con-
somem recursos da organização”. Cita 
como exemplo, no caso do processo 
de venda de uma viagem de turismo, a 
existência de atividades como “divulga-
ção do serviço, recepção ao cliente, co-
municação com a operadora, emissão 
dos documentos de reserva, emissão 
dos documentos de cobrança, etc.”. Ka-
plan e Cooper (1998, p. 107) anotam 
que as atividades, unidades básicas de 
acúmulo de custos nos sistemas ABC, 
também podem ser agregadas para que 
os gerentes possam identificar o custo 
total de execução de um processo de 
negócios. Nesse caso, cada atividade 
pode ser codificada, permitindo que os 
custos sejam acumulados e informados 
por processo de negócio. 

Em um nível de detalhamento 
maior, as atividades podem ser desdo-
bradas em tarefas, que Brimson (1996, 
p. 63) define como sendo a combina-

ção dos elementos de trabalho ou ope-
rações que compõem uma atividade. 
Ou seja, tarefa é a forma de realização 
da atividade. Relata, ainda, que duas 
empresas podem executar uma mesma 
atividade empregando tarefas diferen-
tes. Para evidenciar a diferença entre 
atividades e tarefas, Boisvert (1999, 
p. 58) pugna que a atividade reúne to-
das as tarefas realizadas seqüencialmente. 
Ilustra esse raciocínio com a ida ao banco 
para sacar dinheiro de um caixa automá-
tico, quando é necessário efetuar diversas 
tarefas, como inserir o cartão magnético 
e digitar a senha. Ou seja, “essas tarefas 
fazem parte da atividade que consiste em 
retirar dinheiro de um caixa automático. 
A tarefa é o elemento mais simples da 
atividade; normalmente, ela não se de-
compõe em outros elementos”.

O termo recursos designa, segun-
do Santos (2001, p. 178), o montante 
dos insumos utilizados para realizar as 
atividades da empresa (como salários e 
encargos sociais, energia elétrica, depre-
ciação de equipamentos, etc.). Compa-
rado ao método tradicional, o ABC re-
presenta uma apropriação dos recursos 
mais lógica ou direta. Essa apropriação 
ou alocação dos recursos, conforme 
Martins (1999, p. 102), é efetuada por 
intermédio do rastreamento ou rateio 
desses aos bens ou serviços, utilizando 
os direcionadores de custos.

Um direcionador de custos, no 
entender de Sakurai (1997, p. 100), 
é “qualquer fator que cause uma alte-
ração de custo de uma atividade”. As-
severa que o termo é empregado em 
duas situações: quando se deseja apro-
priar os recursos às atividades (nesse 
caso conhecido como “direcionador 
de recursos”) e quando envolve o me-
canismo contábil de imputação de 
custos de atividades a objetos de custo, 
no sistema de Contabilidade (chama-
do, então, de “direcionador da ativi-
dade”). Santos (2001, p. 178) salienta 
que direcionador de custos “é a base 
utilizada para alocação de custos pelas 
atividades. Representa o consumo de 
recursos por uma atividade. Substitui 
no ABC o papel desempenhado pelos 
critérios de distribuição de custos indi-
retos no sistema tradicional”. Beuren 
e Oliveira (1996, p. 84) relatam que 
pode haver dois tipos de direcionado-
res de custos: o direcionador de custos 
de recursos e o de atividades. No caso 
do direcionador de custos de recursos, 
este é usado para alocar os custos das 
áreas funcionais às diversas atividades. 
Visa a medir a quantidade de recur-
sos consumidos em cada atividade. 
O direcionador de custos de ativida-
des “aloca os custos das atividades aos 
objetos de custo, que podem ser bens, 
clientes ou serviços”. Novaes (2001, 
p. 232) preconiza que os direciona-
dores utilizados no ABC são de três 
tipos: (i) direcionadores de transação: 
se referem ao número de operações 
repetitivas, como o número de setups, 
número de pedidos, número de veícu-
los descarregados, etc.; (ii) direciona-
dores de duração: relacionam-se com 
o tempo de execução de uma atividade 
e são empregados quando há grandes 
variações no tempo de realização de 
uma atividade, em função do produ-
to ou serviço; e (iii) direcionadores de 
intensidade: consideram diretamente 

Comparado ao 
método tradicional, o 
ABC representa uma 

apropriação dos recursos 
mais lógica ou direta. 
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a quantidade de recursos necessária para realizar a atividade, 
sendo utilizados principalmente quando a realização da ati-
vidade for muito complexa ou específica.

Na seqüência, discorre-se acerca de estudo de caso em 
que foi empregado o custeio baseado em atividades.

2 O Contexto da pesquisa

O estudo de caso foi realizado na empresa “XYZ” (nome 
fictício utilizado por solicitação do proprietário), que atua 
como prestadora de serviços no segmento de Pet Shop no mu-
nicípio de Tubarão (SC). Existente desde 1998, por ocasião 
da pesquisa podia ser classificada como empresa de pequeno 
porte, pois contava com o trabalho de dois funcionários e 
do proprietário. O gestor informou que há dois anos optou 
por especializar-se apenas no atendimento de cães, executan-
do serviços típicos desse tipo de negócio (banho, tosa, etc.), 
visando a conquistar uma parcela maior do mercado regional 
que estava ficando cada vez mais concorrido.

No que tange ao tema abordado, constatou-se que o 
gestor da organização em tela não utilizava qualquer mé-
todo tecnicamente consistente para avaliar a rentabilidade 
dos serviços prestados. Segundo o proprietário, era efetuada 
apenas “uma estimativa” a respeito, que não supria a sua 
necessidade de informações gerenciais. Por esse motivo, o 
gestor facultou o acesso aos dados necessários à aplicação 
do Custeio Baseado em Atividades (ABC), visando a apurar 
o resultado propiciado pelos serviços prestados, conforme 
descrito nas próximas seções.

2.1 Aplicação do Custeio Baseado em
  Atividades (ABC)

Para adaptar o Custeio Baseado em Atividades ao con-
texto da organização pesquisada foram percorridas as se-
guintes etapas:

- levantamento das despesas e custos indiretos mensais;
- definição dos processos a serem abrangidos pelo es-

tudo, com a identificação das respectivas atividades mais 
relevantes;

- alocação dos recursos (como salários e encargos, de-
preciações, etc.) às atividades executadas na empresa para 
prestar os serviços aos clientes;

- cálculo do valor do custo unitário das atividades executadas;
- análise da rentabilidade dos serviços prestados consi-

derando o custo atribuído às atividades.
Essas etapas são descritas e exemplificadas nas próximas 

seções.

2.1.1 Levantamento das despesas e custos
   indiretos mensais

Nesta fase foram levantados os valores relativos às des-
pesas e aos custos indiretos médios mensais referentes às 
operações executadas rotineiramente na empresa, conforme 
apresentado na Tabela 1.

Tabela 1: Despesas e custos indiretos do período

Fatores Valor em R$ % do Total

Salários/encargos 2.412,00 42,08

Pró-labore/ encargos 1.665,00 29,05

Aluguel do imóvel   500,00 8,72

Energia elétrica   350,00 6,11

Água   150,00 2,62

Combustível
do veículo   350,00 6,11

IPVA (1/12)     25,00 0,44

Depreciação
do veículo (1/12)   200,00 3,49

Depreciação de
equipamentos (1/12)     80,00 1,40

Total 5.732,00 100,00
Fonte: elaborada pelos autores, com dados obtidos na empresa.

Os valores “médios” apresentados na Tabela 1 foram 
apurados levando-se em conta que esses gastos repetiram-se 
mensalmente em valores aproximados aos montantes cita-
dos nos últimos seis meses, segundo informações repassadas 
pelo gerente do negócio. Ou seja, mesmo que ocorressem 
pequenas oscilações de valor, as alterações verificadas eram 
irrelevantes e não guardavam estreita proporção ao volume 
de serviços prestados mensalmente.

Como pode ser visualizado na Tabela 1, os gastos rela-
cionados com a remuneração dos funcionários (42,08%) e o 
pró-labore do empresário que trabalha na empresa (29,05%) 
equivaliam a 71,13% do valor total das despesas e custos in-
diretos médios mensais no período pesquisado. Além desses 
dois fatores, podiam ser considerados relevantes os gastos 
com aluguel do imóvel (8,72%), energia elétrica (6,11%) e 
combustível do veículo (6,11%). Já os demais gastos tinham 
participação inferior a 3,5% do total do mês. O montante 
desses gastos (R$ 5.732,00) foi alocado às atividades execu-
tadas para apurar o custo da prestação dos serviços, confor-
me abordado nas próximas seções.
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2.1.2 Definição dos processos abrangidos
   e identificação das atividades inerentes

Com fundamento no relato do proprietário e nas observações feitas durante 
o período de pesquisa, foram identificados quatro processos como sendo os mais 
relevantes no contexto da empresa em tela: (1) Recepção; (2) Banho; (3) Tosa; e 
(4) Leva-e-traz.

Na seqüência, para cada um desses quatro processos foram listadas as ativi-
dades mais importantes que eram executadas para prestar os serviços ofertados à 
clientela, conforme mencionado na Tabela 2.

Ou seja, foi verificado que no processo denominado “(1) Recepção” eram 
executadas três atividades: 

a) atendimento (quando o cliente é atendido pessoalmente no interior da loja);
b) agendamento (consiste na marcação das sessões, podendo ser feito por 

telefone ou pessoalmente); e
c) entrega (abrange principalmente o ato de devolver o cão ao seu dono, nas 

dependências da loja).
No processo “(2) Banho” constatou-se que ocorriam as seguintes atividades: 
a) banho: procedimento de lavar os cães dos clientes;
b) secagem/escovação: executado após o banho, envolve os procedimentos de 

secar e escovar os cães; e
c) acabamento: abrange iniciativas como colocação de fitas, laços, coleiras, etc. 
Por sua vez, no caso do processo “(3) Tosa” as atividades identificadas foram:
a) tosa: nesse procedimento eram realizados os cortes na pelagem dos animais, 

visando a apará-los para proporcionar uma melhor imagem aos cães;
b) banho: executado após a tosa, nessa atividade retiravam-se os fragmentos 

de pêlos cortados que restavam no corpo do animal, além da higiene com água e 
outros produtos específicos visando ao bem-estar do cão;

c) secagem/escovação: depois do banho era efetuada a secagem e, em seguida, 
a escovação dos pêlos já aparados anteriormente na atividade de tosa; e

d) acabamento: de forma idêntica ao mencionado no processo “banho”, essa 
atividade abrange a colocação de adornos, fitas, coleiras, laços, etc.

Por último, no processo “(4) Leva-e-traz” eram requeridas a execução de duas 
atividades: buscar os cães (que envolvia o deslocamento até a residência do cliente 
para buscar os cães) e entregar os cães (que consistia levar os cães até onde os 
donos/clientes solicitassem).

Depois de conhecidas as atividades executadas nos quatro processos, passou-se 
à fase de atribuição de valores a estas, conforme descrito na próxima seção.

Processos Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4

(1) Recepção Atendimento Agendamento Entrega -

(2) Banho Banho Secar/escovar Acabamento -

(3) Tosa Tosa Banho Secar/
escovar Acabamento

(4) Leva-e-traz Buscar os cães Entregar os cães - -
Fonte: elaborada pelos autores, com dados obtidos na empresa.

Tabela 2: Atividades executadas em cada processo
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2.1.3 Alocação dos recursos às atividades 

Nesta etapa foram definidos os critérios para atribuir os re-
cursos financeiros citados na Tabela 1 às atividades executadas nos 
quatro processos enumerados. Ou seja, com base nos direciona-
dores de recursos selecionados, foram direcionados os valores que 
são consumidos mensalmente para executar as diversas atividades 
dos processos identificados, conforme descrito na Tabela 3.

Tabela 3: Direcionadores de recursos às atividades

Tipo de gastos Direcionadores de recursos

Salários/encargos 
Percentual do tempo
do funcionário 

Pró-labore/encargos 
Percentual do tempo
do proprietário 

Aluguel do prédio Metros quadrados ocupados 

Energia elétrica 
Consumo kWh de
equipamentos e lâmpadas 

Água Consumo de metros cúbicos 

Combustível 
Km Quilômetros rodados
no período 

IPVA (1/12) 
Quilômetros Km rodados
no período 

Depreciação do
veículo (1/12) 

Quilômetros Km rodados
no período 

Depreciação de
equipamentos (1/12) 

Percentual do tempo de uso

Fonte: elaborada pelos autores, com dados obtidos na empresa.

Na seqüência, foram atribuídos os valores (R$) às atividades, 
chegando-se aos montantes representados nas Tabelas 4 a 7.

A Tabela 4 mostra que o processo “Recepção” consumia 
cerca de R$ 832,50 por mês, sendo que a atividade “aten-
dimento” respondia por 50% desses gastos. Por sua vez, a 
atividade “agendamento” representava 20% do valor total, 
enquanto a atividade “entrega” equivalia a 30% do montan-
te de recursos consumidos nesse processo.

Tabela 4: Custeamento das atividades do processo recepção

Processo (1) Recepção 

Atividades Valores - R$ % do Total

Atendimento 416,25 50,00

Agendamento 166,50 20,00

Entrega 249,75 30,00

Total do proc. (1) 
recepção 832,50 100,00

Fonte: elaborada pelos autores, com dados obtidos na empresa.

Conforme consta na Tabela 5, a distribuição dos recursos 
às atividades empreendidas no processo “Banho” demonstrou 
que o valor despendido foi de R$ 2.149,30. Desse valor, a ati-
vidade “banho” consumia R$ 917,80 (42,70%); a atividade 
“secar/escovar” R$ 884,00 (41,13%) e o “acabamento” R$ 
347,50 (16,17%).

Tabela 5: Custeamento das atividades do processo banho
Processo (2) Banho 

Atividades Valores - R$ % do Total
Banho 917,80 42,70
Secar/escovar 884,00 41,13
Acabamento 347,50 16,17
Total do
proc. (2) banho 2.149,30 100,00

Fonte: elaborada pelos autores, com dados obtidos na empresa.

No caso do processo “Tosa”, as quatro atividades relativas 
a esse processo requeriam o valor de R$ 1.371,20. O maior 
volume de recursos era consumido pela atividade principal 
desse processo (“tosa”), R$ 815,37. Os recursos restantes 
eram consumidos pela atividade “banho” (R$ 286,20), “se-
car/escovar” (R$ 221,00) e “acabamento” (R$ 48,63), como 
representado na Tabela 6.

Tabela 6: Custeamento das atividades do processo tosa
Processo (3) Tosa 

Atividades Valores - R$ % do Total
Tosa 815,37 59,46
Banho 286,20 20,87
Secar/escovar (pós-tosa) 221,00 16,12
Acabamento 48,63 3,55
Total do proc. (3) tosa 1.371,20 100,00

Fonte: elaborada pelos autores, com dados obtidos na empresa.

No processo denominado “Leva-e-traz”, conforme des-
crito na Tabela 7, verificou-se que as duas atividades consu-
miam, em média, R$ 689,50 cada uma, totalizando gasto 
mensal de R$ 1.379,00 nesse conjunto de atividades.

Tabela 7: Custeamento das atividades do processo leva-e-traz

Processo (4) leva-e-traz 

Atividades Valores – R$ % do Total

Buscar os cães 689,50 50,00

Entregar os cães 689,50 50,00

Total do proc. (4) leva-e-traz 1.379,00 100,00

Fonte: elaborada pelos autores, com dados obtidos na empresa.
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Então, com a distribuição dos valores às atividades constatou-
-se que a empresa tinha como gastos totais médios mensais para 
cada processo os valores citados resumidamente na Tabela 8.

Tabela 8: Gastos mensais de cada processo

Processos Valor - R$ % do Total

(1) Recepção 832,50 14,52

(2) Banho 2.149,30 37,50

(3) Tosa 1.371,20 23,92

(4) Leva-e-traz 1.379,00 24,06

Total do mês 5.732,00 100,00

Fonte: elaborada pelos autores, com dados obtidos na empresa.

A alocação de recursos às atividades e o agrupamento destas nos processos respectivos 
evidenciou que o “Banho” é o processo que requeria a maior proporção dos gastos mensais, 
com 37,50% do total. O segundo processo que mais consumia recursos era o “Leva-e-traz” 
(com 24,06%); enquanto os gastos do processo “Tosa” representavam 23,92% e o processo 
“Recepção” consumia o valor restante das despesas e custos indiretos do período (14,52%).

A etapa seguinte de implementação do ABC consistiu em apurar o valor do custo uni-
tário de cada atividade, conforme demonstrado na seção vindoura.

2.1.4 Cálculo do custo unitário das atividades executadas

Conhecidos os valores médios mensais gastos com as atividades executadas nos proces-
sos da empresa, conforme exposto na etapa anterior, passou-se ao cálculo de quanto (em R$) 
custa executar cada atividade em termos unitários. 

Para obter esse valor unitário foi necessário escolher os “direcionadores de custos”, que 
representariam a freqüência com que as atividades eram executadas mensalmente. Os dire-
cionadores de custos selecionados para cada uma das atividades foram os listados na Tabela 9, 
sendo que entre parêntesis consta um número que representa o número “médio” de execuções 
(ou freqüência) de cada parâmetro escolhido, por mês.

Tabela 9: Direcionadores de custos das atividades de cada processo

Processos Atividades Direcionadores de Custos
(1) Recepção Atendimento Número médio de atendimentos executados por mês (150) 
(1) Recepção Agendamento Número médio de agendamentos efetuados por mês (50)
(1) Recepção Entrega Número médio de entregas efetuadas por mês (100)
(2) Banho Banho Número médio de banhos aplicados por mês (350)
(2) Banho Secar/escovar Número médio de secagens realizadas por mês (350)
(2) Banho Acabamento Número médio de acabamentos por mês (350)
(3) Tosa Tosa Número médio de tosas executadas por mês (150)
(3) Tosa Banho Número médio de banhos aplicados por mês (150)
(3) Tosa Secar/escovar Número médio de secagens realizadas por mês (150)
(3) Tosa Acabamento Número médio de acabamentos por mês (150)
(4) Leva-e-traz Buscar os cães Quilometragem média rodada por mês (1.000 km)
(4) Leva-e-traz Entregar os cães Quilometragem média rodada por mês (1.000 km)

Fonte: elaborada pelos autores, com dados obtidos na empresa.
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Após definir os direcionadores de custos e levantado o 
número de vezes que essas atividades eram executadas, foi 
possível conhecer o custo unitário (em R$) de cada ativida-
de. A Tabela 10 mostra os valores pertinentes às atividades 
do processo “Recepção” e como foram obtidos os custos 
unitários dessas atividades. 

Tabela 10: Cálculo do custo unitário das atividades do 
processo recepção

Atividades Valor total/
mês-R$

N° execuções/
mês

Custo
unit. - R$

(a) (b) (c=a/b)

Atendimento 416,25 150 2,78

Agendamento 166,50 50 3,33

Entrega 249,75 100 2,50

Total do
proc. (1) recepção 832,50 xxx xxx

Fonte: elaborada pelos autores, com dados obtidos na empresa.

Para chegar a esses valores unitários foram efetuados os 
seguintes cálculos:

a) atendimento: valor total mensal (R$ 416,25) dividi-
do pelo número médio de atendimentos executados por mês 
(150 vezes), igual ao custo unitário da atividade (R$ 2,78);

b) agendamento: valor total mensal (R$ 166,50) dividido 
pelo número médio de agendamentos efetuados por mês (50 
ocorrências), igual ao custo unitário da atividade (R$ 3,33); e

c) entrega: valor total mensal (R$ 249,75) dividido pelo 
número médio de entregas efetuadas por mês (100 vezes), 
igual ao custo unitário da atividade (R$ 2,50).

Os valores unitários calculados para as atividades do 
processo “Banho” estão reproduzidos na Tabela 11.

Tabela 11: Cálculo do custo unitário das atividades do 
processo banho

Atividades
Valor Total/

Mês-R$ 
No Execuções/

Mês 
Custo

Unit.-R$ 
(a) (b) (c = a / b)

Banho 917,80 350 2,62 

Secar/escovar 884,00 350 2,53 

Acabamento 347,50 350 0,99 

Total do proc. (2) banho 2.149,30 xxx xxx 

Fonte: elaborada pelos autores, com dados obtidos na empresa.

Ou seja, o cálculo do custo unitário das atividades do 
processo “Banho” envolveu os seguintes fatores:

a) banho: valor total mensal (R$ 917,80) dividido pelo 
número médio de banhos aplicados aos animais mensalmen-
te (350), igual ao custo unitário da atividade (R$ 2,62);

b) secar/escovar: valor total mensal (R$ 884,00) dividido pelo 
número médio de secagens/escovações efetuadas nos animais por 
mês (350), igual ao custo unitário da atividade (R$ 2,53); e

c) acabamento: valor total mensal (R$ 347,50) dividi-
do pelo número médio de procedimentos conhecidos como 
“acabamento” por mês (350), igual ao custo unitário da ati-
vidade (R$ 0,99).

Na Tabela 12 estão representados os cálculos efetuados 
para apurar o custo unitário das atividades do processo “Tosa”.

Tabela 12: Cálculo do custo unitário das atividades do 
processo tosa

Atividades Valor total/
mês-R$

N°execuções/
mês

Custo 
unit.-R$

(a) (b) (c = a / b)

Tosa 815,37 150 5,44 

Banho 286,20 150 1,91 

Secar/escovar 
(pós-tosa) 221,00 150 1,47 

Acabamento 48,63 150 0,32 

Total do 
proc. (3) tosa 1.371,20 xxx xxx

Fonte: elaborada pelos autores, com dados obtidos na empresa.

Ou seja, para calcular o valor unitário das atividades desse 
processo foram realizados os seguintes procedimentos: 

a) tosa: valor total mensal (R$ 815,37) dividido pelo 
número médio de tosas executadas mensalmente (150), 
igual ao custo unitário dessa atividade (R$ 5,44);

Outro aspecto a 
considerar é que 
a avaliação do 

desempenho deve levar 
em conta o volume 

vendido mensalmente 
de cada serviço. 
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b) banho: valor total mensal (R$ 286,20) dividido pelo 
número médio de banhos efetuados por mês (150), igual ao 
custo unitário respectivo (R$ 1,91);

c) secar/escovar (pós-tosa): valor total mensal (R$ 221,00) 
dividido pelo número médio de secagens/escovações realizadas 
por mês (150), igual ao custo unitário da atividade (R$ 1,47);

d) acabamento: valor total mensal (R$ 48,63) dividido 
pelo número médio de acabamentos feitos por mês (150), 
igual ao custo unitário dessa atividade (R$ 0,32).

O processo “leva-e-traz” também foi objeto da apura-
ção do custo unitário das atividades que o formavam, con-
forme demonstrado na Tabela 13.

Tabela 13: Cálculo do custo unitário das atividades do 
processo leva-e-traz

Atividades Valor total/
mês-R$ 

N° 
execuções/

mês 

Custo
unit.-R$ 

(a) (b) (c = a / b)

Buscar os cães 689,50 1.000 0,69 

Entregar
os cães 689,50 1.000 0,69 

Total do proc. 
(4) leva-e-traz 1.379,00 xxx xxx

Fonte: elaborada pelos autores, com dados obtidos na empresa.

Nas atividades do processo “leva-e-traz” foram empregados 
os seguintes cálculos para apurar o custo unitário das atividades:

a) buscar os cães: valor total mensal (R$ 689,50) dividi-
do pela quilometragem média rodada por mês (1.000 km), 

igual ao custo unitário dessa atividade (R$ 0,69 por km); e
b) entregar os cães: valor total mensal (R$ 689,50) dividido 

pelo número médio de quilômetros rodados no período (1.000 
km), igual ao custo unitário dessa atividade (R$ 0,69 por km).

A próxima seção demonstra como as informações sobre 
os custos das atividades foram utilizadas.

2.1.5 Análise de rentabilidade dos serviços
   prestados

Ao determinar quanto custa executar cada atividade, foi 
possível calcular a rentabilidade dos serviços prestados pela 
empresa. Essa informação não era conhecida pelo gestor, 
que apenas estimava quais serviços eram os mais lucrativos, 
sem a utilização de qualquer método de custeamento tecni-
camente consistente.

Para minimizar esse desconhecimento e contribuir com 
informações gerenciais que pudessem orientar o administrador 
em relação aos serviços que deveria priorizar ou restringir, foi 
proposta a elaboração de relatórios de rentabilidade das princi-
pais modalidades de serviços prestados, conforme exemplifica-
do a seguir. Nessa direção, além do custo unitário (em R$) das 
atividades, foi necessário levantar as seguintes informações:

a) preços de venda (em R$) praticados: esses valores foram 
obtidos na tabela de preços vigentes por ocasião do estudo;

b) tributos incidentes sobre as vendas: as alíquotas apli-
cáveis ao faturamento dos serviços prestados foram informa-
das pelo contador (terceirizado) da empresa; e

c) insumos utilizados em cada serviço: o proprietário da 
organização estudada possuía uma lista detalhada com os 
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valores (R$) dos materiais empregados na prestação dos di-
versos tipos de serviços ofertados (como xampus, sabonetes, 
adornos, etc.). Por isso, foram utilizados esses valores como 
as “matérias-primas” consumidas em cada serviço, em razão 
da confiabilidade atribuída a esses valores pelo administra-
dor da empresa.

Com essas informações disponíveis foi apurada a mar-
gem de contribuição “revista” dos serviços prestados mais 
importantes. Ou seja, a forma de cálculo utilizada diverge 
da literatura técnica contábil, que defende que não devem 
ser computados os custos indiretos unitários nessa equação 
(somente os custos e despesas variáveis deveriam ser consi-
derados no cálculo da margem de contribuição). Contudo, 
mesmo observando o preconizado pela literatura a respeito 
de como calculá-lo, o valor resultante da margem de contri-
buição pode levar a conclusões enganosas a respeito da ren-
tabilidade do produto/serviço (principalmente em empresas 
em que o peso dos custos indiretos é elevado, como no caso 
da prestadora de serviços utilizada nessa pesquisa).

Isso acontece porque os valores relacionados com salá-
rios e encargos sociais, depreciações, água e energia elétrica 
não são computados no cálculo da margem de contribui-
ção em sua fórmula tradicionalmente mais difundida. Se 
esses gastos têm um montante expressivo e o consumo de 
recursos é distinto de um produto/serviço para outro, ou 
de uma linha de produtos/serviços para outra, não compu-
tá-los na análise de rentabilidade implica distorcer a lucra-
tividade dos itens avaliados. 

Para sanar essa deficiência, Anthony e Govindarajan 
(2002, p. 445) defendem que para avaliar a efetiva rentabi-
lidade dos segmentos visados deva ser apurada a “margem 
de contribuição revista”. Ou seja, referidos autores enten-
dem 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 estudada, da margem de contribui-
ção foi subtraído o valor das despesas e custos indiretos para 
obter-se o efetivo resultado unitário propiciado pelos servi-
ços comercializados.

Por exemplo: suponha que um cliente solicite um ser-
viço hipotético que envolva todas as atividades de todos os 
processos enumerados anteriormente. Para calcular a renta-
bilidade desse serviço “completo”, bastaria deduzir o preço 
de venda atualmente cobrado por um serviço que envolva 
tais atividades e deduzir o valor dos custos a elas associados, 
além dos tributos sobre o faturamento e o material empre-
gado. A Tabela 14 apresenta a avaliação da rentabilidade de 
serviço “completo”.

Tabela 14: Rentabilidade do serviço “completo”

Fatores Valores
R$

%
do PV

(+) Preço de venda do serviço 45,00 100,00

(-) Tributos sobre vendas (2,34) -5,20

(-) Material utilizado (18,30) -40,67

(-) Processo “Recepção” -
Atendimento (2,78) -6,17

(-) Processo “Recepção” - 
Agendamento (3,33) -7,40

(-) Processo “Recepção” - Entrega (2,50) -5,55

(-) Processo “Banho” - Banho (2,62) -5,83

(-) Processo “Banho” -
Secar/escovar (2,53) -5,61

(-) Processo “Banho” -
Acabamento (0,99) -2,21

(-) Processo “Tosa” - Tosa (5,44) -12,08

(-) Processo “Tosa” – Banho (1,91) -4,24

(-) Processo “Tosa” -
Secar/escovar (pós-tosa) (1,47) -3,27

(-) Processo “Tosa” - Acabamento (0,32) -0,72

(-) Processo “Leva-e-traz” -
Buscar cães (0,69) -1,53

(-) Processo “Leva-e-traz” -
Entregar cães (0,69) -1,53

(=) Resultado obtido com o 
serviço (0,90) -2,01

Fonte: elaborada pelos autores, com dados obtidos na empresa.

Como evidenciado, a rentabilidade desse tipo de ser-
viço seria negativa: R$ 0,90 ou -2,01% do preço de venda 
praticado. Esse resultado apenas ressalta a importância de 
efetuar esse tipo de avaliação. Ou seja, ao identificar uma 
situação indesejada, em que o serviço prestado não propicia 
resultado positivo, caberia ao gestor verificar a possibilidade 
de implementar, entre outras, iniciativas como:

• majorar o preço de venda vigente (supondo que o mer-
cado consumidor aceite essa medida);

• buscar formas de reduzir o valor despendido com con-
sumo dos materiais empregados nos serviços (com a troca 
de fornecedores ou com a redução dos insumos utilizados, 
por exemplo); e

• excluir algum tipo de atividade menos importante no 
“pacote completo” (como o leva-e-traz, por exemplo), su-
pondo que isso não diminua o interesse do cliente por esse 
tipo de trabalho.
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O caso relatado na Tabela 14 estima a rentabilidade ob-
tida num caso fictício, em que são prestados todos os ser-
viços concomitantemente no mesmo animal. Porém, essa 
situação raramente acontece. Por isso, a seguir são eviden-
ciados os dois casos de ocorrência mais comum, que servirão 
para ilustrar a análise de rentabilidade efetuada e as informa-
ções gerenciais obtidas.

O primeiro serviço avaliado, conhecido na empresa pes-
quisada por “Banho com Leva-e-traz”, ocorria da seguinte 
forma: o cliente ligava para a empresa, agendava uma hora 
para que fosse prestado o serviço de banho para seu cão. 
Solicitava, também, os serviços de “leva-e-traz”. Para tanto, 
era perguntado sobre a distância percorrida para buscar e 
entregar o cão, que no caso ilustrado abaixo era de aproxi-
madamente 10 km. Diante do cenário apresentado, foi pos-
sível analisar a rentabilidade do serviço como demonstrado 
na Tabela 15.

Tabela 15: Rentabilidade do serviço “Banho com Leva-e-
traz (5 km)”

Fatores Valores
- R$

% do 
PV

(+) Preço de venda do serviço 35,00 100,00

(-) Tributos sobre vendas (1,82) -4,04

(-) Material utilizado (3,70) -8,22

(-) Processo “Recepção” -
Atendimento (2,78) -7,93

(-) Processo “Recepção” - 
Agendamento (3,33) -9,51

(-) Processo “Banho” – Banho (2,62) -7,49

(-) Processo “Banho” – Secar/
escovar (2,53) -7,22

(-) Processo “Banho” - Acabamento (0,99) -2,84

(-) Processo “Leva-e-traz” -
Buscar cães (5 km) (3,45) -9,85

(-) Processo “Leva-e-traz” -
Entregar cães (5 km) (3,45) -9,85

(=) Resultado obtido com o serviço 10,34 29,54

Fonte: elaborada pelos autores, com dados obtidos na empresa.

Conforme expresso na Tabela 15, o serviço em lume pro-
porcionava resultado de R$ 10,34 (equivalente a 29,54% do 
preço cobrado do cliente). Ao conhecer esse desempenho, o 
proprietário mencionou que esperava um resultado melhor 
nesse tipo de serviço, que era o mais procurado pelos clientes. 

Entre os fatores que mais contribuíam para reduzir a 
rentabilidade desse serviço estavam as atividades do Pro-
cesso “Leva-e-traz”, que respondiam por 19,70% (9,85% 
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+ 9,85%) do preço de venda. Nesse caso, uma forma de 
melhorar o resultado seria, por exemplo, ofertar um des-
conto para incentivar os clientes que trouxessem e buscas-
sem o animal atendido. Contudo, é pertinente salientar que 
o cálculo da Tabela 15 considerou a maior quilometragem 
(10 km para buscar e entregar o animal) que costuma ocor-
rer. Portanto, na maioria das vezes os clientes situavam-se 
em regiões mais próximas da sede da empresa, o que melho-
raria o resultado proporcionado pelo serviço.

Como as demais atividades que integravam esse serviço 
dificilmente poderiam ser eliminadas ou reduzidas, restaria 
cogitar acerca da viabilidade de aumentar o preço de venda 
cobrado dos clientes, com possíveis implicações na demanda.

O segundo serviço mais prestado pela empresa em tela 
tinha a seguinte configuração: o cliente levava seu cão até 
a empresa e solicitava o serviço de tosa, combinando que 
buscaria seu cão mais tarde. Nesse caso, a avaliação da ren-
tabilidade do serviço levou em conta os fatores menciona-
dos na Tabela 16.

Tabela 16: Rentabilidade do serviço “tosa (sem leva-e-traz)”

Fatores Valores -
R$

%
do PV

(+) Preço de venda do serviço 28,00 100,00

(-) Tributos sobre vendas (1,46) -3,24

(-) Material utilizado (1,50) -3,33
(-) Processo “Recepção” -
Atendimento (2,78) -9,91

(-) Processo “Recepção” - Entrega (2,50) -8,92

(-) Processo “Tosa” - Tosa (5,44) -19,41
(-) Processo “Tosa” - Banho
(pós-tosa) (1,91) -6,81
(-) Processo “Tosa” -
Secar/escovar (1,47) -5,26

(-) Processo “Tosa” - Acabamento (0,32) -1,16

(=) Resultado obtido com o serviço 10,63 37,96

Fonte: elaborada pelos autores, com dados obtidos na empresa.

O desempenho retratado na Tabela 16 evidenciou uma 
rentabilidade que superou a expectativa do administrador da 
empresa para essa modalidade de serviço. Ou seja, era um ser-
viço que proporcionava um resultado de R$ 10,63 (levemente 
superior àquele obtido pelo serviço comentado na Tabela 15). 
Porém, mesmo sendo cobrado R$ 28,00 dos clientes (contra 
R$ 35,00 do outro serviço), e por envolver menos atividades, 
esse serviço propiciava rentabilidade de 37,96% do preço de 
venda (enquanto o serviço anterior alcançava 29,54%).

Outro aspecto a considerar é que a avaliação do desem-
penho deve levar em conta o volume vendido mensalmente 
de cada serviço. Ou seja, não basta apurar quanto cada ser-
viço proporcionava individualmente. O correto seria avaliar 
com base no número de vezes que cada modalidade de ser-
viço era prestada por mês. Em relação aos dois tipos de ser-
viços citados, segundo o proprietário da empresa pesquisada, 
eles apresentavam historicamente um volume de ocorrência 
semelhante, com leve vantagem do primeiro serviço em rela-
ção ao outro. Em razão disso, o resultado mensal proporcio-
nado por ambos era praticamente igual em termos de valor 
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(R$) total no período. Pela restrição de 
espaço, neste texto optou-se por não 
abordar o desempenho mensal dos ser-
viços prestados considerando o seu nú-
mero de execuções. Porém, isso foi rea-
lizado na empresa e evidenciou a ordem 
decrescente de margem de contribuição 
“revista” total de cada serviço para gera-
ção do resultado mensal.

2.1.6 Limitações associadas
  à metodologia utilizada

Apesar de proporcionar as infor-
mações gerenciais que o proprietário da 
Pet Shop desejava, algumas limitações 
devem ser associadas à metodologia 
empregada. Nesse sentido, é salutar que 
sejam ressaltados os seguintes aspectos:

• a abrangência do estudo restrin-
giu-se ao âmbito das despesas e custos 
indiretos dos processos investigados. 
Portanto, não foi pesquisado a respeito 
do valor gasto pela empresa em termos 
de insumos utilizados para execução 
das diversas atividades (como xampus, 
sabonetes, etc.). Como explicado an-
teriormente, os valores relativos a esses 

insumos foram informados pelo pro-
prietário, que os considerava confiá-
veis para a finalidade desta pesquisa;

• tributação sobre vendas: o eleva-
do grau de informalidade desse tipo 
de negócio pode distorcer os resulta-
dos apurados nos serviços avaliados. 
Assim, nas situações enfocadas, consi-
derou-se que o faturamento da empre-
sa seria integralmente tributado pela 
alíquota informada pelo contador. Po-
rém, a realidade desse segmento pode 
ser bastante distinta, motivo pelo qual 
a utilização da mesma metodologia em 
outra empresa requer a consideração 
deste aspecto;

• na forma de custeamento preco-
nizada pelo ABC é necessário assumir 
que o volume de ocorrência das ativi-
dades utilizadas no cálculo seja repre-
sentativo do cotidiano da empresa. Ou 
seja, assume-se um número “médio” 
mensal de execuções das atividades 
para determinar o custo unitário des-
tas, conforme demonstrado nas Tabe-
las 10 a 13. Porém, oscilações de de-
manda são freqüentes na maioria dos 
ramos de negócios existentes. E, no 

caso das empresas que atuam como Pet 
Shop, isso não é diferente. Portanto, os 
valores apurados devem ser considera-
dos adequados apenas para o contexto 
identificado na pesquisa e necessitam 
ser atualizados à medida que o volume 
de atividades for modificado.

Considerações finais

O Custeamento Baseado em Ati-
vidades tem sido utilizado em diversos 
segmentos para determinação das des-
pesas e custos indiretos aos produtos ou 
serviços comercializados, como atesta a 
literatura especializada. Contudo, apli-
cações em empresas de pequeno porte, 
especialmente no caso de prestadoras 
de serviços, não costumam ganhar des-
taque nos textos publicados a respeito 
do ABC (Activity-Based Costing). 

Nessa direção, este artigo tinha como 
objetivo principal verificar se a teoria 
que fundamenta o ABC é plenamente 
adaptável ao contexto de um empreen-
dimento que presta serviços no segmen-
to de Pet Shop. Como demonstrado nas 
seções precedentes, concluiu-se que esse 
intento foi plenamente alcançado, uma 
vez que restou evidente a adaptabilidade 

O caso relatado evidenciou 
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dessa forma de custeamento ao contexto 
da empresa pesquisada.

Na situação anterior ao estudo re-
latado, o gestor apenas fazia estimativas 
acerca do desempenho dos serviços que 
oferecia aos clientes, sendo que este as 
considerava pouco confiáveis para utilizá-
las no cotidiano gerencial. 

Porém, com a elaboração de uma 
planilha de custos fundamentada no 
Custeio Baseado em Atividades a si-
tuação foi modificada. Os resultados 
oriundos facultaram o conhecimento 
de informações gerenciais relevantes 
como: (i) o custo total de cada um dos 
quatro processos operacionais com os 
quais a empresa atuava; (ii) a determi-

nação do valor mensal direcionado às 
atividades; e (iii) o respectivo custo 
unitário dessas atividades. Com a ob-
tenção dessas informações foi possível 
avaliar a rentabilidade das principais 
modalidades de serviços comercializa-
dos, visando a identificar quais eram 
os que mais contribuíam para o resul-
tado do período. 

Além disso, ao conhecer como era 
composto o resultado propiciado pelos 
diversos serviços prestados, o adminis-
trador passou a ter:

• maior facilidade para selecionar 
quais segmentos deveriam ter suas 
vendas incentivadas com propagandas 
ou promoções especiais;

• informações para decidir se um 
determinado tipo de serviço deveria ter 
suas vendas restringidas, por apresentar 
rentabilidade ínfima ou negativa;

• condições de avaliar se havia neces-
sidade de majorar os preços de venda dos 
serviços executados ou se era pertinente 
ofertar descontos em serviços específicos.

Como exposto, além de demons-
trar a viabilidade da aplicação do ABC 
em uma empresa de pequeno porte, o 
caso relatado evidenciou que os ges-
tores podem passar a contar com in-
formações gerenciais imprescindíveis 
quando implementam uma ferramen-
ta de gestão de custos como o Custeio 
Baseado em Atividades (ABC).
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Resumo
As empresas, cujas estruturas, processos e 

tecnologias não estejam alinhados com os ne-
gócios, terão dificuldades em sobreviver em 
ambientes complexos. Para sobreviverem, es-
trategistas de gestão têm-se apoiado em práti-
cas como a denominada Inteligência Competi-
tiva, que está fundamentada em duas grandes 
bases: a informação e a velocidade de seu uso. 
O propósito deste artigo é discutir se a inteli-
gência competitiva pode ser desenvolvida de 
forma empreendedora. 
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Abstract
The organizations, whose structures, pro-

cesses and technologies are not aligned with 
the businesses, they will have difficulties in 
surviving in complex atmospheres. For us to 
survive, administration strategists have if lea-
ning in practices as denominated Competitive 
Intelligence, is based in two great bases: the in-
formation and the speed of use. This way, the 
purpose of this article is to discuss the compe-
titive intelligence can be developed in an en-
terprising way.
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Introdução

As empresas modernas, indepen-
dente da sua dimensão, estão inseri-
das num mercado caracterizado pela 
globalização da economia e por uma 
intensa competitividade no desenvol-
vimento de novos produtos e serviços 
e na disputa pelo cliente. Além disso, 
são circundadas por um ambiente 
constituído por fatores e forças ex-
ternas que afetam a competência da 
administração em aumentar e manter 
bons relacionamentos com seus con-
sumidores. 

As mudanças no ambiente trazem 
desafios às organizações e as afetam de 
diversas maneiras, o que exige defini-
ções por parte dos administradores a 
cada instante, na busca da sobrevivên-
cia e crescimento (GULINI, 2005). 
Somado a isso, a economia atual passa 
a exigir das empresas uma postura em-
preendedora, e de inovação constante. 
Nesse cenário vem-se consolidando 
o uso empreendedor da inteligência 
competitiva nas empresas, emergindo 
o conceito de Inteligência Competiti-
va Empreendedora. 

Para os grandes gurus da adminis-
tração, como Peter Drucker e Michael 
Porter, as empresas, para sobreviverem, 
deverão lastrear suas atividades na infor-
mação, tendo em vista a transferência do 
centro de gravidade operacional dentro 
das empresas. Esse centro de gravidade 
passou dos trabalhadores manuais para 
os trabalhadores intelectuais. O cresci-
mento empresarial não está mais basea-
do nos músculos, mas, sim, na mente. 
E é dentro desta visão que a inteligência 
competitiva passa de estratégica à em-
preendedora (BRASILIANO, 2008).

A partir dessas considerações pro-
põe-se neste trabalho a discussão sobre a 
importância da aplicabilidade da Inteli-
gência Competitiva Empreendedora, na 
perspectiva de que a prática da inteligên-

cia competitiva contribui sobremaneira 
ao alinhamento das informações am-
bientais às estratégias empresariais dessas 
próprias organizações. 

Diversos pesquisadores têm mos-
trado existir uma forte relação entre e 
o desempenho organizacional e a ca-
pacidade de monitorar o competitivo 
ambiente de negócios. Santos (2007) 
relata que Aguilar (1967) buscou ve-
rificar os meios pelos quais a admi-
nistração obtém informações impor-
tantes sobre eventos que ocorrem no 
ambiente externo da organização, com 
o intuito de orientar o futuro curso de 
ação da empresa. 

Aaker (1983) procurou demons-
trar que para um sistema estratégico 
de monitoramento de informação é 
preciso provar ser útil por meio de in-
formações estratégicas de baixo custo, 
que o foco no objetivo das necessidades 
de informação aloca um esforço maior 
em torno dessas necessidades, as quais 
são relevantes e têm um efetivo siste-
ma de armazenamento, processamen-
to e disseminação da informação. Beal 
(2000) também estudou a inteligência 
competitiva enfocando o desempenho 
estratégico das pequenas empresas no 
ambiente competitivo e constatou 

uma ampla variedade de freqüência e 
escopo do monitoramento ambiental. 

A preocupação de ordenar e escla-
recer o tema leva, em primeiro lugar, a 
delimitar com maior precisão possível 
o assunto foco de estudo. Assim, ini-
cia-se esta discussão abordando a de-
terminação de ambiente empresarial, 
monitoramento do ambiente e da in-
teligência competitiva. Esses esclareci-
mentos iniciais são relevantes à medida 
que fazem parte do conceito de inteli-
gência competitiva empreendedora. 
Em seguida, discorre-se sobre a inteli-
gência competitiva de mercado, com o 
intuito de mostrar a importância de se 
aproveitar as oportunidades que sur-
gem no novo cenário. Abordam-se, a 
seguir, aspectos sobre a aplicabilidade 
da Inteligência Competitiva Empreen-
dedora como fator fundamental para 
se ter o conhecimento das mudanças 
do ambiente na atualidade. 

1 Monitoramento do
ambiente empresarial e a
inteligência competitiva

Ambiente, como muitas outras 
áreas do comportamento organizacio-
nal, não é um conceito bem-definido. 
Não há consenso sobre o que consti-
tui o ambiente de uma organização e 
nem sobre os tipos de questões a serem 
discutidas dentro do assunto “ambien-
tes organizacionais”. Para Bowditch e 
Buono (1990, p. 143) ambiente é as-
sim caracterizado: “todos os elementos 
existentes fora dos limites da organi-
zação, e que tenham potencial para 
afetar a organização como um todo ou 
parte dela”. 

De acordo com Daft (1997), o 
ambiente compreende os elementos 
que existem externamente às fronteiras 
de uma organização e têm potencial 
para afetá-la. Para o autor, o ambiente 
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externo da organização pode ser mais entendido quando di-
vidido em duas camadas: o ambiente geral e o ambiente de 
tarefa, como ilustrado na Figura 1.

Figura 1: Localização dos ambientes geral, de tarefa e 
interno na organização.

Fonte: DAFT, 1997, p. 45.

A Figura 1 ilustra as relações entre o ambientes geral, de 
tarefa e interno. Como um sistema aberto, a organização re-
tira recursos do ambiente externo e devolve bens e serviços. 
O ambiente geral representa as camadas externas do am-
biente. Essas dimensões influenciam a organização através 
do tempo, mas não estão envolvidas nas operações do dia-a-
-dia. As dimensões do ambiente geral incluem a internacio-
nal, a tecnológica, a sociocultural, a econômica e a político-
-legal. E o ambiente de tarefa inclui os setores que têm uma 
relação direta com a organização, dentre eles os clientes, os 
concorrentes, os fornecedores e o mercado de trabalho. O 
interno representa os colaboradores da organização.

O ambiente cria problemas e oportunidades para as or-
ganizações. Incertezas ambientais levam a um processo de 
obtenção de informações, pois os gestores devem identificar 
oportunidades e detectar e interpretar áreas com problemas. 
Um ambiente de incertezas gera diversas mudanças e pode 
criar um reajuste organizacional, uma tensão, empurrando a 
organização e restabelecendo a congruência com uma nova 
condição ambiental. As mudanças no ambiente trazem desa-
fios às organizações e as afetam de diversas maneiras, exigin-
do definições por parte dos administradores a cada instante, 

na busca da sobrevivência e crescimento (GULINI, 2005). 
Para Gulini (2005), uma maneira para não ser surpre-

endido pelas mudanças ambientais é o monitoramento do 
ambiente, o qual compreende um processo essencial de ge-
renciamento estratégico, uma vez que se trata de um canal 
que possibilita aos administradores a percepção das mudan-
ças ambientais. 

Pode-se considerar que o monitoramento do ambiente 
externo começou muito antes de se instalar o conceito atual 
de inteligência competitiva. Um dos primeiros pesquisado-
res a estudar o ambiente como uma fonte de informação foi 
William Dill. Ele afirmou que a maneira mais eficaz de ana-
lisar o ambiente é “vendo-o como informação que se torna 
disponível para que a organização, por meio de uma ativida-
de de busca, possa ter acesso” (MORESI, 2001, p. 3).

Autores como Kefalas (1973), Keegan (1974) e Segev 
(1977), citados por Santos (2007), apontam como princi-
pais funções do monitoramento ambiental: “aprender sobre 
eventos e tendências no ambiente externo; estabelecer rela-
cionamentos entre elas; verificar se os dados obtidos fazem 
algum sentido; extrair as principais implicações para toma-
da de decisão e desenvolvimento estratégico”.

Um sistema de monitoramento facilita a obtenção de si-
nais/informações e pode ser efetivamente considerado se ele 
descreve as condições retratadas no ambiente, mostra sobre 
os avanços, oportunidades e as condições da existência ou 
inexistência de problemas. Um monitoramento efetivo do 
ambiente vem sendo necessário para o sucesso competitivo 
das estratégias (BEAL, 2000).

Entretanto, mais relevante que a “posse de informações 
é saber utilizá-las, agregando valor às mesmas, através de 
um tratamento adequado que possa representar uma vanta-
gem competitiva quando chegar às mãos de quem decide” 
(KÜNZEL, 2001, p. 26).

Nesse aspecto, além de uma estrutura física capaz de 
comportar a coleta, tratamento, disseminação e uso das in-
formações advindas do ambiente externo, torna-se necessá-
rio o desenvolvimento de uma inteligência competitiva que 
seja capaz de aplicar as informações retidas de forma eficaz 
(SOARES JR., 2004). Vale sublinhar que inteligência com-
petitiva é prestar atenção ao ambiente competitivo, para 
entender os sinais que esse ambiente está sempre emitindo. 
Com isso, é possível prever os movimentos dos competido-
res, dos consumidores, do governo, e todos os fatores que 
afetam a organização (GILAD, 1994).

Kahaner (1996, p. 16) afirma que a inteligência compe-
titiva “é um programa sistemático para garimpar e analisar in-
formações sobre atividades da concorrência e as tendências do 
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setor específico e do mercado em geral, 
com o propósito de levar a organização 
a atingir seus objetivos e metas”.

Para Gomes e Braga (2001, p. 28), 
inteligência competitiva é

o resultado da análise de dados e 
informações coletados do ambiente 
competitivo da empresa que irão em-
basar a tomada de decisão, pois ge-
ram recomendações que consideram 
eventos futuros e não somente relató-
rios para justificar decisões passadas.

No mesmo sentido, Neves (2005) 
relata que

a inteligência competitiva pode auxi-
liar as empresas a obter melhores re-
sultados: antecipando movimentos do 
macroambiente que geram impacto 
positivo ou negativo nas organiza-
ções; antecipando os movimentos dos 
concorrentes, fornecedores ou clientes; 
antecipando o surgimento de novas 
tecnologias, o surgimento de produ-
tos substitutos ou de novos entrantes; 
respondendo a questões e anseios dos 
tomadores de decisão; reduzindo o 
risco na tomada de decisão. 

Portanto, “a inteligência competi-
tiva é sinônimo de capacidade de ante-

cipar as ameaças e novas oportunidades 
por meio da informação validada para 
a tomada de decisão” Battaglia (1999, 
p. 204). Para este autor (1999, p. 201),

a inteligência competitiva é funda-
mentada em duas grandes bases: a 
informação e a velocidade de seu uso. 
Estes dois componentes são a chave para 
o entendimento da inteligência compe-
titiva, pela simples razão de que a in-
teligência competitiva faz uso de tipos e 
fontes diversas de informações em uma 
velocidade muito grande para monito-
rar desenvolvimentos de produtos, pro-
cessos, serviços e posições de mercado.

Lembrando que a inteligência 
competitiva é um processo informacio-
nal proativo, adaptável a todos os seg-
mentos das atividades econômicas do 
homem, gerador de produtos capazes 
de subsidiar planejamentos estratégi-
cos, de monitorar o desenvolvimento 
de estratégias e de facilitar o assesso-
ramento a tomadores de decisão, com 
vista à competitividade dos mercados.

2 Inteligência Competitiva
de Mercado

Sabe-se que, ao se analisar o contexto 
em que as organizações estão atualmen-

te inseridas, verificam-se dificuldades em 
definir estratégias que garantam a sobre-
vivência destas. Dada a natureza compe-
titiva do mercado, se uma empresa não 
consegue transformar em ação efetiva as 
informações de que dispõe, não conse-
guirá sustentar ao longo do tempo a sua 
estrutura de inteligência de mercado. 
Pelo contrário, como o custo da estrutu-
ra de informação é muito alto e fixo, ela 
passará a perder competitividade, já que 
terá uma estrutura administrativa mais 
pesada que o necessário e repassará esses 
custos ao consumidor final (GARBER, 
2001, p. 28).

Garber (2001, p. 33) cita ainda:

[...] quando o conhecimento de merca-
do representa um diferencial em rela-
ção aos concorrentes, e este diferencial 
é utilizado como vantagem competiti-
va de mercado, ele é chamado de inte-
ligência de marketing ou inteligência 
competitiva de mercado, fundamental 
para o sucesso em mercados competiti-
vos e por isso cada vez mais valorizada 
pelas organizações.

Assim, pode-se dizer que a inte-
ligência competitiva de mercado está 
sempre colocando em questão o apro-
veitamento das oportunidades, porque 
é preciso utilizar a informação no mo-
mento apropriado, senão esta se perde-
rá rapidamente com o passar do tempo. 
Também, é necessário que a empresa 
desenvolva um eficiente processo de 
sistematização e difusão, mantendo o 
seu próprio banco de dados, a fim de 
fornecer informações rápidas e seguras 
a todos os níveis da organização, re-
duzindo, assim, incertezas e riscos de 
insucesso nas decisões tomadas e ga-
nhando em agilidade sobre a concor-
rência. Todo esse trabalho no trato da 
informação será exercido pelo Sistema 
de Inteligência Competitiva – SIC. 
A Figura 2 sintetiza este processo:
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Figura 2: Inteligência competitiva de mercado.

Fonte: Elaboração do autor (2008).

Para Morais (1999, p. 14),

Sistema de Inteligência Competitiva é o processo organizacional que viabiliza a 
coleta, o tratamento e a análise da informação, disseminada como Inteligência 
aos usuários, gerando conhecimento para a tomada de decisão, tendo em vista 
a geração ou sustentação de vantagens competitivas, centradas muitas vezes em 
racionalização de custos e diferenciação de produtos, serviços e processos.

No mesmo sentido, complementa Battaglia (1999, p. 204):

O Sistema de inteligência competitiva é o processo organizacional de coleta e 
análise sistemática da informação, disseminada como inteligência aos usuários, 
em apoio à decisão, nos níveis estratégico e tático. Inteligência é o resultado que 
começa com a coleta de dados. Esses dados são organizados e transformados em 
informação, que, depois de analisada e contextualizada, transforma-se em inteli-
gência. Esta, por sua vez, aplicada aos processos decisórios gera vantagem compe-
titiva para a organização. Trata-se, portanto, de um processo contínuo em que a 
informação é transformada em conhecimento no processo decisório da empresa. 

Gomes e Braga (2001) enfatizam que a utilização de Sistemas de Inteligência Com-
petitiva em organizações, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte, tem os seguin-
tes objetivos, dentre outros: antecipar mudanças no ambiente de negócios; descobrir 
concorrentes novos ou potenciais; antecipar as ações dos atuais concorrentes; e aprender 
sobre mudanças políticas, regulatórias ou legislativas que possam afetar seu negócio. 

Todavia, Gomes e Braga (2002) e Vasconcelos (1999) ressaltam a necessidade de 
se preparar a empresa para receber um sistema de inteligência competitiva para que 
este não seja mal-interpretado. Lembramos que “os sistemas de Inteligência Competi-
tiva são exclusivos de cada empresa, pois seus projetos baseiam-se fundamentalmente 
nas necessidades de informação estratégica e nas necessidades de recursos existentes” 
(BATTAGLIA, 1999, p. 204). Pode-se ressaltar, ainda, que um Sistema de Inteligência 

Competitiva deve expressar simplicida-
de, buscando valorizar mais os resultados 
que a infra-estrutura, com visão proativa, 
antecipando as exigências e expectati-
vas do mercado atual, caracterizando- 
-se assim como uma Inteligência Compe-
titiva Empreendedora.

3 A Inteligência Competitiva
Empreendedora

A sobrevivência no atual ambiente 
de negócios depende da construção e 
aplicação de uma boa estratégia, apoiada 
em inovação e criatividade, o que exigirá 
da organização conhecer e antever o que 
ocorre ao redor do empreendimento, 
percebendo as ameaças e antecipando as 
oportunidades de crescimento. Assim, 
tentando reduzir o natural isolamento 
vivenciado pelos tomadores de decisão, 
em meio a ambientes empresariais de 
incerteza e competitividade crescente, 
emerge a inteligência competitiva. 

Diante de um ambiente altamente 
competitivo e de rápidas mudanças a 
inteligência competitiva surge como 
um processo de apoio à decisão. O 
processo decisório adotado pelas orga-
nizações tem íntima ligação com o sis-
tema de inteligência, pois este sistema 
visa a fornecer subsídios para a melhor 
tomada de decisão (ARAÚJO; CÂN-
DIDO; SILVA FILHO, 2004, p. 2).

O serviço de inteligência nos 
dias de hoje consiste em perseguir 
as informações desejadas ao proces-
so decisório por meio das redes de 
relacionamentos interpessoais, o que 
implica em criar muitas ligações e fa-
zer pesquisas ou investigações, quan-
do necessário. Nessa acepção, toda 
a sociedade não passa da junção de 
redes entrecruzadas de informações. 
As redes permitem dominar a com-
plexidade do ambiente no qual uma 
organização atua, na atualidade.

Uma das áreas de mais rápido 
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crescimento da ampliação de fronteiras organizacionais é a 
inteligência competitiva. Pequenas e grandes empresas estão 
montando departamentos de inteligência competitiva ou 
contratando especialistas externos para coleta de informações 
sobre os competidores. A inteligência competitiva proporcio-
na aos executivos de topo um modo sistemático de coletar e 
analisar informações sobre os concorrentes e utilizá-las para 
tomar melhores decisões (WESTERN, 1995, p. 22-23). 

Organizar dados, transformando-os em informações com 
valor agregado e aprender tudo sobre o concorrente, captando 
informações sobre seus produtos e serviços, processos de produ-
ção e métodos e estilo de administração são ações que levam a 
empresa a alcançar uma gestão inteligente. Essas estratégias inte-
gram o conceito de inteligência competitiva empreendedora. 

Levantando-se o estado da arte da inteligência competi-
tiva empreendedora, Sapiro (1993, p. 108) afirma que 

o grande desafio é entender as organizações como organismos 
sociais inteligentes. Quanto mais inteligentes, mais chances 
terão de sobreviver e se desenvolverem. Sendo a Inteligên-
cia Competitiva Empreendedora uma área emergente de 
conhecimento, não existe um conceito plenamente formado 
e muitas questões sobre a sua implementação eficaz nas or-
ganizações de diversos setores da economia precisam ainda 
ser mais bem investigadas e definidas. A Inteligência Com-
petitiva Empreendedora tem um papel importante dentro 
das organizações independente da sua dimensão. 

Ela possibilita reduzir a incerteza, em que o gestor estrate-
gista tem pouco ou nenhum conhecimento ou informação para 
utilizar como base para a tomada de decisão. Assim, no cenário 
de incertezas, de competição acirrada e de mudanças freqüentes, 
em que as organizações estão inseridas a Inteligência Competiti-
va Empreendedora torna-se uma aliada, uma vez que, permite às 
empresas, de forma legal e eticamente, identificar os componen-
tes-chaves e as estratégias do seu competidor.

A Inteligência Competitiva Empreendedora é um pro-
cesso informacional proativo que conduz à melhor tomada 
de decisões, seja ela estratégica ou operacional. É um processo 
sistemático, que visa a descobrir as forças que regem os negó-
cios, reduzir riscos e conduzir o gestor a agir antecipadamen-
te, bem como proteger o conhecimento gerado. 

Vale sublinhar que um fator fundamental para o sucesso 
de qualquer operação de Inteligência Competitiva Empreen-
dedora é atender às reais necessidades do usuário, ou seja,

quais os procedimentos mais adequados para se obter as infor-
mações e que recursos são mais apropriadas para coletar, arma-

zenar e disseminar a informação, mas, se deve fazê-lo de modo 
que a organização atue em decorrência da inteligência obtida, 
e, conseqüentemente, tenha sucesso no empreendimento em vis-
ta. (ARAÚJO; CÂNDIDO; SILVA FILHO, 2004, p. 4)

Nesse sentido, a Figura 3 apresenta as etapas do processo res-
ponsável pela formação da inteligência competitiva empreendedora.

Figura 3: Etapas da formação da Inteligência Competitiva 
Empreendedora.

Fonte: Adaptado de Porter (1986).

O foco principal da Inteligência Competitiva Empreende-
dora é analisar as características e atividades do concorrente no 
mercado, focalizando-se nas informações que nos dizem onde 
e como desenvolver estratégias de ataque ou defesa, objetivo 
fundamental e vital para o sucesso dos negócios no mundo glo-
balizado. Portanto, Inteligência Competitiva Empreendedora 
visa à identificação das oportunidades ainda emergentes no 
mercado, bem como à capacitação da organização no sentido 
de obter novas vantagens competitivas para atender às necessi-
dades provenientes das novas oportunidades.

Contribui, desse modo, para que a informação certa esteja no 
momento certo à disposição da organização, para orientar o pro-
cesso decisório e o planejamento estratégico, melhorando o posi-
cionamento estratégico da empresa frente a seus concorrentes. 

Considerações finais

Com a crescente competitividade dos mercados e a rá-
pida evolução tecnológica, é fundamental que as empresas 
tenham grande versatilidade em suas decisões, e, para isso, 
é necessário que tenham em mãos informações precisas e 
atualizadas; logo, devem-se valer da Inteligência Competitiva 
Empreendedora. Esta é um diálogo permanente entre redes 
e fontes de informação, estruturada em torno de perguntas e 
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respostas bem colocadas. 
Observando-se atentamente o que 

está ocorrendo no ambiente dinâmico 
e competitivo, antecipando às expecta-
tivas dos clientes e antevendo-se à con-
corrência. A Inteligência Competitiva 
Empreendedora torna-se um elemento 
estratégico das pequenas organizações 
na busca de vantagem competitiva. 

Esta metodologia permite que 
pequenas empresas antecipem futuras 
direções e tendências do mercado, em 
vez de meramente reagir a elas. Visa, 

portanto, a fornecer subsídios para 
uma melhor tomada de decisão. Até 
porque a Inteligência Competitiva 
Empreendedora não exige o conheci-
mento e o uso de técnicas sofisticadas, 
ou o desenvolvimento de novas habi-
lidades que já não estejam disponíveis 
na maioria das empresas. 

De fato, ela está focalizada nas 
competências, habilidades e técnicas 
já existentes, mas em uma direção e 
num propósito que, esses sim, são no-
vos em muitas empresas. Ela permite 

que os tomadores de decisão se ante-
cipem às tendências do mercado e à 
concorrência, identificando ameaças 
e oportunidades do ambiente de ne-
gócio para definirem as ações adapta-
das às estratégias de desenvolvimento 
da empresa.

Logo, a Inteligência Competitiva 
Empreendedora proporciona o conhe-
cimento das oportunidades e ameaças 
identificadas no ambiente, que poderá 
instruir as tomadas de decisão, visando à 
conquista de vantagem competitiva.
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Resumo
O estudo tem como objetivo analisar o modo como a responsabilidade 

social vem sendo tratada nas empresas gaúchas certificadas com a Norma 
SA 8000. A pesquisa subjacente caracteriza-se por um estudo de multica-
sos, pois envolveu uma investigação empírica nas oito empresas gaúchas 
certificadas pela SA 8000 até o início de 2006, e foi desenvolvida sob a 
ótica da pesquisa social qualitativa do tipo fenomenológica, fundamentada 
no paradigma humanista, e classificada, ainda, como aplicada, descritiva e 
exploratória. A coleta de dados envolveu um roteiro de entrevistas semi- 
-estruturadas com foco na responsabilidade social que condiziu à elabo-
ração de um instrumento de pesquisa para identificar a percepção dos di-
retores, contadores e colaboradores. Com base no modelo de Labovitz e 
Rosansky (1997), na pesquisa teórico-empírica desenvolvida e na proposta 
apresentada nas empresas da amostra, é possível relatar que a responsabili-
dade social vem sendo considerada um elemento essencial do alinhamento 
organizacional, de forma sistêmica, coordenada e integrada nas dimensões 
das pessoas, clientes, estratégias e processos.
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Introdução

O mercado globalizado tem exi-
gido não só empresas competitivas e 
focadas nos clientes, mas, também, 
vem buscando analisar a sua respon-
sabilidade social no meio em que suas 
atividades impactam, concretizando 
sua missão de forma alinhada e social-
mente responsável.

O modelo de alinhamento or-
ganizacional de Labovitz e Rosansky 
(1997), em sua concepção, pondera 
que o alinhamento está fundamenta-
do em uma organização com clientes, 
estratégias, pessoas e processos, bem 
como a relação entre eles. É salutar 
considerar, no entanto, a necessidade 
de intensificar esforços no processo de 
satisfazer às necessidades dos clientes, 
de modo que as pessoas compreendam 
e cooperem na realização da estraté-
gia geral da empresa. Nesse ângulo, 
quando a responsabilidade social está 
alinhada aos objetivos organizacionais, 
poderá contribuir na obtenção de me-
lhorias em sua performance.

A responsabilidade social repre-
senta uma mudança na concepção de 
empresa e de seu papel na sociedade, 
uma vez que se constitui uma nova 
visão da realidade, inclusive econô-
mica, fazendo com que cresça cons-
tantemente o número de organizações 
que buscam reconhecimento como 
socialmente responsáveis. A adoção de 
práticas de responsabilidade social re-
presenta uma evolução no tratamento 
dispensado pelas organizações aos di-
versos públicos com os quais interage. 
O termo responsabilidade social pode 
ser entendido como o relacionamen-
to ético e responsável da organização 
com seu grupo de stakeholders, que a 
influenciam ou são influenciados por 
sua atuação, bem como o desenvolvi-
mento de ações sociais concretas. Esses 
stakeholders correspondem aos interes-

sados em uma organização, entre os 
quais estão os colaboradores, clientes, 
fornecedores, acionistas e comunidade 
na qual a organização está inserida. 

Diante desse quadro, emergem al-
gumas normas internacionais que vêm 
sendo criadas por órgãos ou institui-
ções específicas, buscando desenvolver 
e consolidar um conjunto de padrões 
e indicadores aceitáveis no que se re-
fere aos elementos de responsabilidade 
social, gerando a expectativa de que 
aquilo que hoje é uma opção poderá, 
no futuro, tornar-se uma obrigação. 
Um exemplo disto é a SA 8000 (So-
cial Accountability), uma norma inter-
nacional que avalia o grau ético e de 
responsabilidade social de uma orga-
nização, independente de seu porte e 
setor de atividade. Utiliza-se de um 
sistema de gestão, com o objetivo de 
serem auditáveis e certificáveis, princi-
palmente, no que se refere ao ambien-
te de trabalho.

Dada a complexidade do tema 
responsabilidade social, cuja análise 
requer considerações de múltiplos ele-
mentos e inter-relações, ele tem des-
pertado um grande interesse por parte 
de diversos segmentos da sociedade, 
bem como do meio acadêmico. 

Este artigo resulta de uma dis-
sertação de mestrado em desenvolvi-
mento, que buscou investigar como 
a responsabilidade social vem sendo 
considerada nas diversas dimensões do 
alinhamento organizacional, de modo 
a compreender se a responsabilidade 
social pode ser considerada como ele-
mento essencial do alinhamento orga-
nizacional. 

Nesse contexto e tendo presente 
que não se pode pretender um único 
modelo, o estudo de caso realizado en-
volveu uma investigação empírica nas 
oito empresas gaúchas certificadas pela 
SA 8000 até o início de 2006. Inicial-
mente, apresenta alguns conceitos basi-

lares sobre alinhamento organizacional, 
responsabilidade social e a SA 8000, 
seguido do estudo de caso. 

1 Revisão teórica

1.1 Alinhamento
  organizacional

As mudanças no mercado, tecno-
logia, concorrência, leis governamen-
tais, entre outras, desafiam as organi-
zações, desviando-as, muitas vezes, do 
seu caminho. Entretanto, se todos os 
elementos-chave de um negócio estão 
alinhados entre si e, simultaneamente, 
conectados com o mercado, as deci-
sões ante as mudanças poderão ter 
mais sucesso. Henderson e Venkatra-
man (1993) defendem que nenhuma 
das dimensões envolvidas no processo 
de alinhamento deveria se sobrepor ou 
preceder as demais, pois cada dimen-
são produz e é produzida pelo arranjo 
em que participa.

Por sua vez, Labovitz e Rosansky 
(1997) advertem que as organizações 
não podem seguir reduzindo custos e 
pessoas para sempre, defendendo que 
uma organização que queira sustentar 
o crescimento e a lucratividade, per-
petuar-se no mercado e estar entre as 
líderes, precisa criar um alinhamento 
integrado entre pessoas, clientes, estra-

O termo 
responsabilidade social 

pode ser entendido 
como o relacionamento 
ético e responsável da 
organização com seu 
grupo de stakeholders.
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tégias e processos. Segundo esses autores, é preciso concen-
trar esforços no foco do negócio, ou seja, pensar e agir con-
tinuamente de forma conectada aos pilares no alinhamento 
organizacional, bem como ajustar cada um desses elementos 
para que a organização conquiste o seu propósito essencial. 
As quatro dimensões devem estar alinhadas, integradas e 
estrategicamente gestionadas para realizar o alinhamento 
proposto, maximizando o valor da empresa por meio da 
otimização do foco do negócio. Esses autores consideram 
que os dois grandes desafios do alinhamento organizacional 
estão em ir todos na mesma direção com um propósito de 
ação conjunta e integrar recursos e sistemas da organização 
para atingir o propósito, chamado de “o principal”. Este 
propósito deve ser comum e unificado, para que cada um 
possa contribuir e direcionar a sua meta para a meta geral. 
Portanto, ele deve ser de fácil compreensão e ação, de tal 
modo que todos devem construir, conhecer e compartilhar 
os mesmos objetivos organizacionais, de forma transparen-
te, coesa e alinhada.

Na Figura 1, observa-se que o foco de todos os elemen-
tos precisa estar conectado de forma alinhada e integrada 
entre o propósito principal e cada um dos elementos, bem 
como a integração de todos os elementos entre si e com o 
propósito principal. Sendo assim, os trabalhadores de uma 
organização precisam ver e compreender a importância de 
seus trabalhos particulares e sua conexão ao objetivo prin-
cipal, colaborando, assim, no comprometimento e alinha-
mento direto entre o produto do seu trabalho com os de-
mais elementos da organização à luz do foco principal.

Figura 1: Foco no propósito principal. Fonte: Adaptado 
de Labovitz e Rosansky (1997, p. 44).

Certamente cada organização tem o seu foco, denomi-
nado por Labovitz e Rosansky (1997) como o propósito 
principal do negócio de cada empresa. É preciso, no entan-

to, conhecer seu foco para estruturar todo o processo de um 
alinhamento organizacional próprio. 

Assim, em um ambiente de constantes mudanças, é 
necessário buscar uma harmonia entre organização e am-
biente, de tal maneira que esses possam se adaptar e inte-
ragir mútua e eficazmente, sem demasiados conflitos. Os 
argumentos expostos permitem considerar que as empresas 
precisam repensar de modo estratégico a sua responsabili-
dade social alinhada aos seus objetivos, estimando que o 
alinhamento possa contribuir na obtenção de melhorias em 
sua performance.

1.2 Responsabilidade social

Com o advento dos conceitos e atitudes de responsabili-
dade social, as organizações que adotam um comportamen-
to socialmente responsável têm se constituído em protago-
nistas de mudanças. Uma empresa socialmente responsável 
evidencia coerência de valores e atitudes, incluindo os in-
teresses da sociedade no processo de tomada de decisões. 
Diante do atual cenário, as empresas emergem como gran-
des investidores sociais e principais agentes de desenvolvi-
mento local e global, buscando contribuir de forma efetiva 
para amenizar os principais problemas sociais que assolam o 
mundo. Observa-se que a iniciativa privada, com sua avan-
çada tecnologia de gestão, cada vez mais assume parte dessa 
responsabilidade. 

Nessa percepção, a ética constitui-se um elemento 
norteador das estratégias organizacionais, ao promover o 
equilíbrio entre a necessidade da empresa ser competitiva 
e, ao mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento da 
cidadania num contexto globalizado. Para Moreira (2002, 
p. 31), “o comportamento ético por parte da empresa é es-
perado e exigido pela sociedade. Ele é a única forma de ob-
tenção de lucro com respaldo moral”. Embora a eficiência 
econômica seja uma condição indispensável para a existên-
cia de uma empresa, ela não é a sua única responsabilidade, 
pois as organizações têm responsabilidades sociais, sendo 
essa uma forma de gestão empresarial que envolve a ética 
em todas as atitudes. Esse aspecto é enfatizado por Fischer 
(2002), quando analisa a visão sistêmica das organizações 
e mostra a necessidade delas assumirem um papel ativo e 
íntegro em suas relações com a sociedade.

O conceito de responsabilidade social não é novo e di-
versos segmentos da sociedade, incluindo entidades civis, 
governamentais, meio empresarial e acadêmico, têm investi-
gado essa temática, chegando-se a diferentes interpretações. 
Fischer (2002) enfatiza que, além da responsabilidade econô-
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mica e financeira, as organizações necessitam preocupar-se 
com questões políticas, culturais e sociais, incorporando os 
direitos que asseguram a vida em sociedade, com os quais se 
estrutura a civilidade entre os seres humanos. Por sua vez, 
Pena (2003) entende que o conceito de responsabilidade so-
cial vem sendo construído de forma evolutiva por autores e 
pesquisadores do tema, buscando contribuir no sentido de 
que as empresas socialmente responsáveis, além do compro-
misso social, tenham também compromissos éticos com seus 
stakeholders. Para Ashley, Coutinho e Tomei (2000), o con-Para Ashley, Coutinho e Tomei (2000), o con-Ashley, Coutinho e Tomei (2000), o con-
ceito de responsabilidade social vem-se solidificando como 
um conceito intrinsecamente interdisciplinar, multidimen-
sional e associado a uma abordagem sistêmica, focada nas 
relações entre stakeholders integrados direta e indiretamente 
ao negócio da organização.

Ashley (2005) nota que o conceito de responsabili-
dade social não pode ser abreviado a uma dimensão social 
da organização, mas interpretado por meio de uma visão 
integrada de dimensões econômicas, ambientais e sociais, 
que reciprocamente se relacionam e se definem. Para Srour 
(2000), a responsabilidade social refere-se à tomada de de-
cisão orientada eticamente, relacionada com o bem-estar 
da sociedade, de forma a respeitar seus valores e interesses, 
preservar o meio ambiente e satisfazer às exigências legais. 
E ainda, “ela abarca uma visão compreensiva de políticas, 
práticas e programas que perpassam todas as operações do 
negócio e se traduzem nos muitos processos de tomada de 
decisão” (p. 263).

A empresa que deseja ser socialmente responsável deve, 
inicialmente, envidar esforços para a disseminação em seu 
ambiente interno de valores como a ética e, depois, promo-
ver ações sociais na sociedade. Nesse sentido, observa-se que 
o número de empresas que buscam ser reconhecidas como 
socialmente responsáveis está crescendo constantemente, e 
entre as diversas explicações ressaltam-se as questões relacio-
nadas ao mercado, pois as decisões de compra por parte do 
consumidor estão cada vez mais ligadas à imagem de cidada-
nia e ética das empresas. A responsabilidade social como cida-
dania, no entanto, desenvolve-se quando a organização está 
realmente comprometida com a sociedade como um todo, 
investindo em recursos humanos, financeiros, tecnológicos, 
ambientais, projetos de interesse público, entre outros, visan-
do a melhorar a sociedade como um todo (MELO NETO; 
FROES, 1999). 

Para Tachizawa (2002), o conceito de responsabilidade so-
cial deve enfatizar o impacto das atividades das empresas para 
com os stakeholders, expressando compromissos com a adoção 
e difusão de valores, conduta e procedimentos que induzam e 

estimulem o contínuo aperfeiçoamento dos processos empresa-
riais, para que também resultem em preservação e melhoria da 
qualidade de vida da sociedade, do ponto de vista ético, social 
e ambiental. 

Nesse contexto, organizações internacionais, uniões 
comerciais, grupos de pressão e governos, têm investigado 
sobre as condições de trabalho em todas as organizações. O 
trabalho infantil, o trabalho forçado, práticas de trabalho 
ilegal e a discriminação, continuam sendo utilizados em vá-
rias partes do mundo, incluindo países desenvolvidos, em 
desenvolvimento e subdesenvolvidos.

No passado não havia nenhuma norma sob a qual as or-
ganizações poderiam ser avaliadas. Atualmente, a SA 8000, 
elaborada por consenso e baseada em convenções interna-
cionais, é utilizada como uma norma padrão. Habermas 
(1989, p. 198) contribui ao descrever que “com a construção 
de um mundo social e a passagem para a interação guiada 
por normas, todas as relações sociais adquirem um caráter 
implicitamente ético”. 

Como se observa, é crescente a preocupação social dos 
consumidores e a preferência por produtos de empresas so-
cialmente responsáveis, demonstrando que este pode ser um 
diferencial competitivo ante o mercado. As organizações que 
já conseguiram ter essa nova visão em busca de rentabilidade 
e lucratividade, mas com responsabilidade social, estão dando 
preferência a fornecedores e prestadores de serviços que tam-
bém sejam socialmente responsáveis. É o caso da própria SA 
8000, que entre suas exigências, estabelece que a empresa de-
termine e sustente procedimentos apropriados para avaliar e 
eleger fornecedores e subcontratados, bem como deve atender 
aos requisitos da norma, para o desenvolvimento da respon-
sabilidade social.
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1.3 SA 8000 - Social Accountability

A humanidade está cada vez mais preocupada com dis-
criminações praticadas na sociedade, principalmente aque-
las relacionadas às mulheres, aos portadores de deficiência, à 
exploração de mão-de-obra infantil, ao trabalho forçado ou 
falta de liberdade associativa. Para Karkotli (2002), a Social 
Accountability International (SAI) concebeu o programa SA 
8000 para possibilitar às organizações os meios para assegu-
rar aos clientes que os seus bens ou serviços são produzidos 
sob condições humanas de trabalho e em uma organização 
socialmente responsável. 

O primeiro passo para a certificação das empresas cida-
dãs, segundo Melo Neto e Froes (1999), foi dado pelos in-
gleses por meio da criação das normas BS 8800 (refere-se à 
garantia das condições adequadas de segurança e saúde para 
os empregados) e SA 8000, que se assemelha a uma ISO 
para a área social. A SA 8000 é uma norma internacional 
que avalia o grau ético e de responsabilidade social de uma 
empresa, e está em vigor desde 10 de outubro de 1997, após 
quatro anos de trabalho realizado pela Agência de Acredita-
ção do Conselho de Prioridades Econômicas (CEPAA), uma 
agência do Conselho de Prioridades Econômicas (CEP). A 
norma reflete as convenções da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), a Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos e a Convenção da ONU sobre os direitos da criança, 
contendo em seus critérios requisitos de conformidade com 
leis nacionais e requisitos subscritos pela empresa. 

Para Spers (2005, p. 2), “o ‘coração’ da norma é acreditar 
que todos os lugares de trabalho devem ser geridos de forma que 
os direitos humanos básicos sejam assegurados e que a gerência 
esteja preparada a assumir esta responsabilidade”. Trata-se de 
uma norma para administrar, auditar e certificar a responsabi-
lidade social, principalmente nas questões relacionadas ao am-
biente de trabalho, e tem por objetivo melhorar as condições de 
trabalho em âmbito global, buscando a maior integração entre 
organizações de trabalho e direitos humanos. 

As preocupações com as questões sociais têm levado 
organizações de mais de 47 países a implantar a norma 
SA 8000. A norma, basicamente, está estruturada em nove 
requisitos que fornecem padrões transparentes, mensurá-
veis e verificáveis para certificar o desempenho de empre-
sas em nove áreas essenciais. Trata-se de uma norma para 
administrar, auditar e certificar a responsabilidade social, 
principalmente nas questões relacionadas ao ambiente de 
trabalho. Ela envolve, no mínimo, um representante da alta 
administração e um funcionário eleito pelos demais que os 
representem na implantação e acompanhamento da norma. 

A norma está estruturada em nove requisitos que fornecem 
padrões transparentes, mensuráveis e verificáveis para certi-
ficar o desempenho de empresas.

Quadro 1: As nove áreas essenciais da norma SA800.

1 - Trabalho infantil: proíbe trabalho infantil, sugere 
alocar fundos para a educação de crianças que possam 
perder seus empregos como resultado desta norma.

2 - Trabalho forçado: os trabalhadores não podem ser 
coibidos a deixar os seus documentos de identidade ou 
pagar depósitos como condição para obterem o emprego.

3 - Saúde e segurança: as empresas devem obedecer 
a padrões básicos de ambiente de trabalho saudável 
e seguro, incluindo o fornecimento de água potável, 
treinamento necessário, etc.
4 - Liberdade de associação e direito à negociação 
coletiva: protege os direitos de os trabalhadores unirem-
-se e formarem associações para negociar coletivamente, 
sem temer represálias.
5 - Discriminação: nenhuma discriminação a partir de 
raça, classe social, nacionalidade, religião, deficiência, 
sexo, orientação sexual, idade, associação a sindicato ou 
afiliação política.

6 - Práticas disciplinares: proíbe castigo corporal, 
coerção física ou mental ou, ainda, abuso verbal.

7 - Jornada de trabalho: estabelece o máximo de 48 
horas de trabalho por semana, com pelo menos um dia 
de folga e o máximo de 12 horas extras por semana com 
remuneração diferenciada.

8 - Remuneração: devem atender aos mínimos padrões legais 
e fornecer renda suficiente para as necessidades básicas dos 
colaboradores e proporcionar alguma renda extra.

9 - Sistema de gestão: define procedimentos para a 
implementação, revisão da conformidade à SA 8000, 
determinação dos responsáveis, manutenção de registros, 
solução de problemas e a adoção de ações corretivas.

Fonte: Adaptado dos sites: www.sa-intl.org e www.ethos.org.br

Na concepção de Leipziger (2003), os sistemas de gestão 
da SA 8000 são de fundamental importância. Recomenda que 
esse requisito seja o primeiro a ser implantado e sugere o mode-
lo baseado em: planejamento, execução, verificação e decisão. 
Comenta que o segredo do planejamento é priorizar as áreas 
problemáticas e que a norma é um sistema de melhorias con-
tínuas, pois congrega experiência de funcionários, stakeholders, 
auditores, entre outros, e a mesma demanda de revisões geren-
ciais periódicas na intenção de prevenir problemas futuros.
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Por fim, a responsabilidade social 
vem se tornando uma questão a ser im-
plementada de forma emergente. Nota- 
-se, porém, necessidade do alinhamen-
to integrado entre as dimensões da or-
ganização e o desenvolvimento de uma 
cultura organizacional orientada para 
a responsabilidade social, estimando- 
-se que o alinhamento pode contribuir 
de forma contundente na performance 
da organização, removendo obstáculos 
e adicionando incentivos e mecanis-
mos de suporte, a exemplo da norma 
SA 8000, que encoraja a participação 
de todos os setores na melhoria das 
condições de trabalho e de vida em um 
ambiente cada vez mais competitivo e 
globalizado. É uma questão ética em 
si, tornando-se fundamental na cons-
trução de uma sociedade mais justa e 
fraterna para todos.

2 Metodologia

A pesquisa subjacente caracteriza-
se por um estudo de multicasos, pois 
envolveu uma investigação empírica 
nas oito empresas gaúchas certificadas 
pela SA 8000 até o início de 2006, 
resultando em uma dissertação de 
mestrado. Caracteriza-se como uma 
pesquisa social qualitativa do tipo fe-
nomenológica e fundamentada no pa-

radigma humanista. Do ponto de vista 
de seus objetivos, a metodologia apre-
senta-se como aplicada, exploratória e 
descritiva, utilizando-se de estratégias 
qualitativas e quantitativas, e quanto 
aos procedimentos técnicos constitui-
se em bibliográfica, documental e le-
vantamento de dados. 

A coleta de dados envolveu um ro-
teiro de vinte e quatro entrevistas dire-
tas e semi-estruturadas fundamentadas 
nas dimensões do alinhamento orga-
nizacional dos estudos de Labovitz e 

Quadro 2: Organizações gaúchas certificadas com a SA 8000 até o início de 2006.

Empresa Endereço

Artefatos de Metais Condor Ltda. Av. Alberto Pasqualini,
1500, Centro – Guaporé

GKN do Brasil Ltda. Rua Joaquim Silveira,
557 – Porto Alegre 

Kannenberg & Cia. Ltda. Rodovia BR 471, km 133,
Distr.Industrial – Santa Cruz do Sul 

KBH&C Tabacos Rua Cláudio Mangel,
306, Centro – Vera Cruz 

Luca Ind. e Com. de Calçados Ltda. Rua das Garças,
1390, Centro – Nova Esperança do Sul 

Marcopolo S.A. Av. Rio Branco,
4889, Bairro Ana Rech – Caxias do Sul 

Marelli Móveis para Escritório Ltda. Br 116, km 142,
nº. 11.760 – Caxias do Sul 

Suspensys Sistemas
Automotivos Ltda.

Av. Abramo Randon,
1262 – Caxias do Sul 

Fonte: adaptado dos sites: http://www.sa-intl.org e http://www.cepaa.org

Rosansky (1997), porém com questões 
referentes à responsabilidade social que 
conduziram à elaboração de um ins-
trumento de pesquisa para identificar 
a percepção dos diretores, contadores e 
colaboradores co-relacionados à norma 
SA 8000, no intuito de observar como 
a responsabilidade social tem sido 
considerada nas dimensões do alinha-
mento organizacional nas empresas da 
amostra. Desse modo, as empresas que 
compõem a amostra do estudo, estão as 
descritas no Quadro 02.

Para evitar que as empresas estu-
dadas pudessem ser identificadas por 
meio dos resultados apurados, deci-
diu-se denominá-las de empresas A, B, 
C, D, E, F, G e H, não respeitando a 
ordem em que aparecem no Quadro 
2. Para a realização das entrevistas, 
foi utilizado o modelo de diagnóstico 
apresentado no Quadro 3.

3 Estudo de caso

No estudo de caso são apresenta-
dos, analisados, interpretados e descri-
tos os resultados da pesquisa empírica 
realizada com base na percepção e in-
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Modelo de Diagnóstico utilizado
Grau de efetividade

1 => menor até 10 => maior
ES

TR
AT

ÉG
IA

S
1 A responsabilidade social faz parte das estratégias da empresa e são

legitimadas /institucionalizadas? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 A responsabilidade social faz parte da missão, visão e valores da empresa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 A missão social da empresa compartilha a visão de que o desenvolvimento da 
empresa vai além da lucratividade? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 A inclusão da responsabilidade social na missão e nas estratégias da empresa tem 
proporcionado melhor desempenho mercadológico e econômico a longo prazo? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 A empresa identifica em suas estratégias uma postura de inserção social nos 
ambientes interno e externo? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 As políticas e estratégias da empresa já contemplavam a responsabilidade
social independente da decisão de obter a certificação da SA 8000? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

      Total de pontos na dimensão das estratégias  

PR
O

C
ES

SO
S

1 Os processos organizacionais orientados para a responsabilidade social melhoram o 
desempenho operacional da empresa e a capacidade de aprendizagem do corpo funcional? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2
A sistematização dos processos e procedimentos exigidos para a certificação da
SA 8000, o modelo de gestão e as ferramentas de gestão proporcionam à empresa 
melhores condições de atender às exigências do mercado?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 A empresa prioriza negociações com fornecedores que cumprem os requisitos sociais? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 A norma SA 8000 pode ser utilizada como indicador de responsabilidade social, 
para fins de melhoria contínua dos processos produtivos na empresa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 O processo de certificação formalizou e sistematizou as normas, procedimentos e 
avaliação da responsabilidade social? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 A organização mantém registros apropriados do comprometimento dos
fornecedores com a responsabilidade social? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

      Total de pontos na dimensão dos processos  

C
LI

EN
TE

S

1 A empresa utiliza-se de alguma avaliação formal na sociedade, relativa à qualidade 
de seus produtos e de seus atos sociais? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 As decisões de compra por parte do cliente estão cada vez mais ligadas à imagem
de responsabilidade social e ética da empresa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3  A responsabilidade social influencia positivamente na atuação mercadológica e na 
satisfação dos consumidores? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Os clientes estão integrados na atuação da responsabilidade social da empresa e 
participam de forma efetiva? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 A atuação socialmente responsável contribui para o aumento do número de clientes? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 A responsabilidade social é percebida pelos clientes e altera positivamente a relação 
de troca, deles para com a empresa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

      Total de pontos na dimensão dos clientes  

PE
SS

O
AS

1
O comprometimento das principais lideranças com a responsabilidade social leva 
ao comprometimento do público interno, ou seja, a liderança é a base de atuação 
orientada para a responsabilidade social?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 O posicionamento ético e a responsabilidade social tornam a empresa almejada 
pelos profissionais do mercado? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 A empresa assegura o desenvolvimento de um ambiente de trabalho seguro e 
saudável a todos os seus colaboradores? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Existe o compromisso de toda a corporação no engajamento com responsabilidade social? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5
A norma SA 8000 representa um grande avanço da implementação da 
responsabilidade social, principalmente por desenvolver políticas e procedimentos 
que assegurem a aplicação dos direitos trabalhistas e direitos humanos?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 Desenvolver uma cultura organizacional orientada para a responsabilidade social 
tem exigido mudanças de valores, sistemas e padrões de conduta? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

      Total de pontos na dimensão das pessoas  

  TOTAL GERAL DE PONTOS NAS QUATRO DIMENSÕES

Quadro 3: Modelo de diagnóstico utilizado
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formações dos gestores, dos contadores 
e dos representantes dos colaboradores 
das oito organizações gaúchas certifi-
cadas com a norma SA 8000. 

A caracterização dos entrevistados 
e seu envolvimento com a SA 8000 
está retratada no Quadro 04, sendo 
que, para determinar o nível de envol-
vimento dos entrevistados com a nor-
ma, eles foram questionados a respeito 
e indicaram que esse envolvimento foi 
nulo, baixo, médio e alto.

Apesar da forte tendência expli-
cada pela contabilidade social, obser-
vou-se que apenas na empresa D o 
contador tem alto envolvimento com 
a norma, pois a empresa realizou duas 
escolhas para contemplar todos os co-
laboradores e o contador ficou repre-

sentando os colaboradores da parte 
administrativa, porém ele desconhece 
os controles da contabilidade social e o 
próprio balanço social. Na empresa B, 
percebeu-se um médio envolvimento, 
pois o entrevistado ainda está cursan-
do Contabilidade, e atua, principal-
mente, na área de RH, demonstrando 
ter grande conhecimento e motivação 
em relação à norma. Nas empresas A, 
C e H o envolvimento é baixo, ou seja, 
os contadores contribuem como todos 
os demais colaboradores da organiza-
ção; não há um papel especial desem-
penhado por eles, contudo, conhecem 
o balanço social e a própria contabi-
lidade social. Já os contadores das 
empresas E, F e G apresentaram um 
envolvimento nulo e não foram con-

vidados para a entrevista, pois pouco 
entendem da norma, embora as três 
organizações apresentam publicamen-
te o balanço social. 

Com base nos dados apresentados, 
surgem algumas questões que exigem 
uma análise mais aprofundada quanto 
ao real envolvimento das pessoas de-
finidas na pesquisa, que deveriam ter 
tal envolvimento, com a questão da 
responsabilidade social empresarial, 
alinhando as dimensões às pessoas, 
processos, estratégias e clientes. Fica 
evidenciada mais uma vez a necessi-
dade do profissional da Contabilida-
de valorizar o seu potencial perante 
o social, ultrapassando os limites da 
empresa para prestar informações im-
portantes a toda comunidade. 

Departamento/
Participação/

Empresa
Administração

Envolvimento 
direto da alta 
Administração

com a SA

Representante/
Colaboradores

Envolvimento direto 
do representante
dos colaboradores

com a SA

Contador/ 
Representante

Envolvimento 
direto do 
contador
com a SA

A Gerente de RH Baixo

Representante feminina
dos colaboradores -

Integrante de
Departamento de RH

Alto
Contador, mas 

não envolvido na 
coordenação da SA

Baixo

B Diretor
Financeiro Alto Representante feminina

dos colaboradores Baixo Supervisor de RH e 
acadêmico Médio

C Diretor
Geral Alto Representante masculino

dos colaboradores Alto
Contador, mas 

não envolvido na 
coordenação da SA

Baixo

D Gerente
de RH Baixo

Representante dos
colaboradores da produção

- Equipe de criação
Médio

Técnico em 
Contabilidade

e representante dos 
colaboradores (parte 

administrativa)

Alto

E Diretor
Industrial Alto

Representante masculino
dos colaboradores -

operador de máquina
Baixo

Supervisor de 
RH - formado em 

Comunicação Social 
e especializaçao em 
getão empresarial

Nulo

F Diretor
de Pessoal Médio Representante feminina

dos colaboradores Alto

Gerente de RH 
- Formada em 
Administração 

e acadêmica de 
Psicologia

Nulo

G Gerente 
Financeira Médio

Representante dos
colaboradores e integrante
do Departamento de RH

Alto Relações Públicas - 
ouvidoria Nulo

H Gerente da 
Qualidade Médio

Representante dos
colaboradores e

classificador de fumo
Médio

Contador, mas não 
envolvido

na coordenação
da SA

Baixo

Quadro 4: Caracterização dos entrevistados
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Tabela 2: Média geral por empresa pesquisada

Dimensões/
Média total 
(Questões 1 a 6) A B C D E F G H

Média 
Geral

 (máx.=60)

Estratégias (60) 56,0 59,7 56,3 53,3 53,7 50,7 53,7 56,3 55,0

Processos (60) 54,0 56,7 48,0 52,7 52,0 52,7 49,0 56,3 52,7

Clientes (60) 36,7 52,3 30,0 23,7 35,7 34,3 29,0 46,7 36,0

Pessoas (60) 52,3 59,7 52,3 51,7 48,0 53,0 48,0 50,3 51,9

Média (máx. 60) 49,8 57,1 46,7 45,3 47,3 47,7 44,9 52,4 48,9

Empresas

O contador, como menciona Sá 
(2000), precisa estar presente nesse 
novo cenário, com a disposição e com-
petências necessárias para cooperar 
com a preservação do planeta, prospe-
ridade das sociedades e valorização do 
homem. Deverá ser o agente capaz de 
disseminar a responsabilidade social 
na sua organização e nas empresas a 
quem presta serviços. É ele o detentor 
de informações ricas e privilegiadas, 
capaz de influenciar positivamente nas 
organizações e contribuir para a toma-
da de decisão, desempenhando papel 
importante no cenário social, cuja res-
ponsabilidade transcende as fronteiras 
daquelas entidades (SOUZA, 2003). 

Com as mudanças impostas pelo 
mundo globalizado, a importância do 

papel social do serviço prestado pelo 
profissional contábil passa a ter maior 
ênfase. Em uma concepção construti-
vista, além de facilitar o entendimento 
do conhecimento adquirido pelo indi-
víduo, propõe formar cidadãos críticos 
e conscientes do seu dever, reafirman-
do a sua responsabilidade social como 
agente de mudança. 

3.1 Identificação da
  responsabilidade social
  como elemento essencial
  do alinhamento
  organizacional

Para cada questão, buscou-se 
identificar o grau de efetividade da 
responsabilidade social nas dimensões 

do alinhamento organizacional, quais 
sejam, estratégias, processos, clientes 
e pessoas. A Tabela 1 revela as médias 
dos graus de efetividade atribuídos pe-
los entrevistados em cada dimensão. 

Constata-se que o grau de efetivi-
dade que apresentou o maior desalinha-
mento situa-se na dimensão dos clientes, 
já o maior grau ocorre na dimensão das 
estratégias, confirmando que a temática 
da responsabilidade social faz parte da 
missão, visão e valores das empresas da 
amostra. No tocante aos clientes, desta-
ca-se a preocupação quanto a sua inte-
gração na atuação da responsabilidade 
social das empresas. Determinando-se a 
média geral por dimensão envolvendo a 
responsabilidade social em cada empresa 
da amostra, obtém-se a Tabela 2. 

% 
sobre a 
média 
total 

%
sobre a 
média 
total

%
sobre a 
média 
total

%
sobre a 
média 
total

%
sobre a 
média 
total

1 (10) 9,5 95,0% 8,9 88,8% 6,3 63,3% 9,2 91,7% 8,5 84,7%

2 (10) 9,6 96,3% 8,2 82,1% 6,5 64,6% 9,7 96,7% 8,5 84,9%

3 (10) 9,4 94,2% 9,0 89,6% 7,3 72,5% 9,5 95,0% 8,8 87,8%

4 (10) 8,1 81,3% 8,1 81,3% 3,8 37,9% 8,8 88,3% 7,2 72,2%

5 (10) 8,9 89,2% 9,2 92,1% 6,0 59,6% 7,3 73,3% 7,9 78,5%

6 (10) 9,4 93,8% 9,3 92,9% 6,3 62,5% 7,4 74,2% 8,1 80,8%

Total (60) 55,0 91,6% 52,7 87,8% 36,0 60,1% 51,9 86,5% Total
(max=60) 48,9 81,5%
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Tabela 1: Média do grau de efetividade por dimensão nas questões de responsabilidade social
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Confirma-se na Tabela 2 que em 
todas as organizações o menor grau de 
efetividade relacionado com a respon-
sabilidade social ocorreu na dimensão 
dos clientes. Nas empresas que obtive-
ram as maiores médias (B e H), as jus-
tificativas, entre outras, são: no caso da 
empresa B, os entrevistados acreditam 
que isso se deve à presença de reviso-
res dos clientes na própria empresa e 
a auditoria de responsabilidade social 
realizada pelos clientes; na empresa 
H, por ter como maior cliente outra 
empresa do mesmo grupo, fazendo 
com que muitas das atividades de res-
ponsabilidade social sejam conjuntas. 
Nesse contexto, buscou-se identificar 
nas organizações da amostra por meio 
do diagnóstico, as variáveis em cada 
questão nas dimensões do alinhamen-
to organizacional quando inserida a 
temática da responsabilidade social. 

3.1.1 Dimensão das
   estratégias

A dimensão das estratégias uma 
pontuação relevante de 91,6% sobre 
a pontuação máxima do grau de efe-
tividade. Na perspectiva de que a res-
ponsabilidade social seja pensada em 
consonância com a estratégia global da 
organização, faz-se necessário que esta 
busque a coerência e a efetividade en-
tre o discurso e a prática de suas ações. 
Nesse sentido, quando questionados 
se a responsabilidade social faz parte 
das estratégias da empresa e são legi-
timadas e institucionalizadas, 100% 
dos entrevistados afirmaram que sim, 
tanto no ambiente externo como, 
principalmente, no ambiente interno, 
complementando que faz parte da cul-
tura da empresa. Observou-se, ainda, 
que cada empresa tem uma forma de 
desenvolver a estratégia da responsabi-
lidade social, buscando envolver tam-
bém seus stakeholders. 

Na mesma linha, buscou-se saber 
dos entrevistados se a responsabilida-
de social faz parte da missão, visão e 
valores das empresas. O grau de efe-
tividade apresentou-se alto com uma 
pontuação média de 9,6 em um total 
máximo de 10 pontos. Nesta linha de 
pensamento, ao investigar se a missão 
social da empresa compartilha a visão 
de que o desenvolvimento desta vai 
além da lucratividade, os entrevistados 
mostram-se alinhados com a concep-
ção de Drucker (1994), comentando 
que é necessário o lucro para a sus-
tentabilidade financeira, mas este não 
pode ser um fim em si mesmo. 

Ao questionar se a inclusão da res-
ponsabilidade social na missão e nas es-
tratégias da empresa tem proporciona-
do melhor desempenho mercadológico 
e econômico a longo prazo, verificou-se 
que, para grande parte das empresas, 
essa é uma questão ainda a ser investi-
gada com maior profundidade. A tota-
lidade acredita que sim, mas isso não é 
mensurado, é difícil de fazê-lo, além do 
que não é este o foco das empresas que 
têm responsabilidade social, ela ultra-
passa as questões financeiras. 

Observou-se que em algumas com 
mais efetividade e, em outras, com um 
pouco menos, todas as empresas pes-
quisadas identificam em suas estraté-
gias uma postura de inserção social no 
ambiente interno e externo. Para con-
tribuir com o fortalecimento da socie-
dade e construção da cidadania, 75% 
das empresas pesquisadas participam 
de projetos comunitários (A, B, C, F, 
G e H), de parcerias educacionais (A, 
B, C, E, F, G e H), de programas de 
preservação ambiental (A, B, C, D, F, 
G e H), entre outros. 

Outra questão era verificar se a res-
ponsabilidade social já era contemplada 
nas políticas e estratégias das empresas 
independente da decisão de obter a cer-
tificação da SA 8000. De forma unâni-

me, percebe-se que a responsabilidade 
social já fazia parte das estratégias, das 
políticas, da cultura dessas empresas, 
em especial nas empresas A, B, C, G e 
H, que apresentaram o grau de efetivi-
dade com pontuação máxima, ou seja, 
de 100%. 

É pacífico, portanto, que a pos-
tura socialmente responsável das or-
ganizações pode estar se constituindo 
em mais um elemento essencial a ser 
valorizado e alinhado à missão orga-
nizacional. Dessa forma, as organiza-
ções vêm modelando suas estratégias 
para atender a mais esta demanda que 
o ambiente impõe. Este estudo per-
mite constatar que as estratégias de 
responsabilidade social precisam estar 
enraizadas na cultura dos gestores e 
da gestão, formadas por meio de um 
conjunto de valores e crenças, pela es-
trutura do setor do qual fazem parte e 
por decisões e variáveis influenciadoras 
que são particulares em cada caso.

3.1.2 Dimensão dos
   processos

O percentual do grau de efetivi-
dade das questões de responsabilidade 
social  foi de 87,8% sobre a pontuação 
máxima do grau de efetividade, ou seja, 
percebe-se que a responsabilidade so-
cial constitui um elemento essencial na 
dimensão dos processos.

Examinou-se que os processos or-
ganizacionais, quando orientados para 
a responsabilidade social, melhoram o 
desempenho operacional da empresa e 
a capacidade de aprendizagem do cor-
po funcional. Em vista disto, a adequa-
ção e ajustes entre as funções e opera-
ções cotidianas com as reais e efetivas 
necessidades internas deveriam ocorrer 
de forma integrada, coerente e com si-
nergia entre todas as dimensões da or-
ganização, pois o mercado cada vez tem 
exigido mais das organizações. Diante 
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Certificação/
Empresa/Ano

A B C D E F G H Média

ISO 9001 
versão: 2000

1994 2003 2002 1996 2000 2003 1996 2002 100%

ISO/TS-16949 
Versão: 2002

2002 x x x x 2004 x x 25%

ISO 14001 
Versão: 1996

2000 x 2002 x x 2004 2004 2002 63%

OHSAS 18001 
Versão: 1999

2003 x 2002 x x 2004 2002 2002 63%

SA 8000
Versão 2001

2003 2003 2002 2002 2005 2004 2003 2002 100%

Empresa 
certificadora

DNV DNV BVQI DNV DNV DNV DNV BVQI

Balanço 
Social - AL

Sim x Sim x x x Sim x 38%

Balanço
Social - Ibase

x x x Sim Sim x x 25%

desse quadro, identificou-se que a Norma SA 8000, como modelo e ferramenta 
de gestão, sistematização dos processos e procedimentos, não proporcionou às 
empresas da amostra resultados significativos nas condições de atendimento das 
exigências do mercado. 

Nesse sentido, ao identificar alguns instrumentos de gestão, entre eles as 
certificações e seu processo, foi possível organizar a Tabela 3, com base nas 
certificações de cada organização. 

Tabela 3: Resumo das certificações das empresas da amostra

Como se observa na Tabela 3, 100% das empresas da amostra são certifi-
cadas com a SA 8000 e a ISO 9001. Nas empresas B, C e H, as duas cerifica-
ções foram realizadas no mesmo período e, nas demais, que representam 63%, 
a SA 8000 foi precedida pela ISO 9001. Também o quadro demonstra que 
as empresa B, D e E, priorizaram as certificações da ISO 9001 e da SA 8000. 
Cabe destacar, ainda, que 63% das empresas pesquisadas já possuem também 
a ISO 14001 (meio ambiente) e a OHSAS 18001 (saúde e segurança). 

Ainda, 38% das empresas pesquisadas já divulgaram seus balanços so-
ciais na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, sendo que uma de-
las, recebeu o Troféu Responsabilidade Social. Duas empresas já estão pu-
blicando seus balanços sociais no Ibase, embora publiquem na Assembléia 
Legislativa. Como todas as empresas pesquisadas estão localizadas no Rio 
Grande do Sul, poderiam publicar seu Balanço Social na Assembléia Legis-
lativa como um instrumento de avaliação (FREY; FREY, 2005), mensuração 
e comunicação de suas ações de responsabilidade social.

Nesse cenário, cabe destacar a relevância da Contabilidade como uma Ciên-
cia Social (TESCHE, 1991), capaz de identificar, relatar e demonstrar, tanto no 
aspecto quantitativo quanto qualitativo, as relações ocorridas entre o resultado 
da empresa e a sociedade (DE LUCA, 1998) e poderá fornecer o Balanço Social 
(KROETZ, 2000), por meio do seu profissional, o contador. Para tanto as orga-
nizações, poderão utilizá-lo também como ferramenta de suporte para a tomada 
de decisão ante as novas realidades e tendências (KROETZ, 2001).

Quanto aos fornecedores, buscou-se 
identificar se as empresas estudadas prio-
rizam negociações com fornecedores que 
cumprem os requisitos sociais. Verificou-
se que as empresas priorizam, mas ainda 
não na totalidade, as negociações com for-
necedores, os quais se comprometem e se 
tornam co-responsáveis. 

Outro aspecto levantado refere-se à 
própria Norma SA 8000, ao investigar se 
ela pode ser utilizada como indicador de 
responsabilidade social, para fins de me-
lhoria contínua dos processos produtivos 
nas empresas. Transpareceu que, de acordo 
com a sua configuração, ela não atende à 
questão quanto aos indicadores. As empre-
sas que têm indicadores de gestão social, 
que abordam também aspectos de segu-
rança e de gestão ambiental, as têm devido 
ao Balanço Social e às normas ISO14001 
e 18001, e não por meio da Norma SA. 
Outra informação obtida é que, em média, 
as organizações estudadas conquistaram a 
certificação em seis meses, pois todas já ti-
nham a cultura e desenvolviam atividades 
de responsabilidade social. 

Em vista do exposto, evidenciou-se 
que a responsabilidade social melhora 
a aprendizagem do corpo funcional, e o 
mercado valoriza, embora ainda em pe-
queno grau. Quanto à Norma SA, con-
sideram como um processo voltado à 
responsabilidade social, com maior ênfase 
ao público interno das organizações, mas 
também externamente com os fornece-
dores, pois ela formaliza e sistematiza os 
procedimentos e a avaliação, contribuin-
do com os registros do comprometimento 
dos fornecedores, tornando-se co-respon-
sáveis com a empresa. Isso tudo requer 
uma mudança na cultura organizacional, 
mais orientada para a gestão social, deter-
minando as estratégias de ação, promo-
vendo o equilíbrio nos subsistemas e no 
processo. O alinhamento dos processos 
ajuda a que o comportamento cultural 
produza melhores resultados de forma 
constante e sustentável. 
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3.1.3 Dimensão dos clientes

Em um terceiro momento, as or-
ganizações da amostra foram diagnos-
ticadas quanto aos seus clientes, verifi-
cando-se que o grau de efetividade das 
questões sobre responsabilidade social, 
corresponde a 60,1% do total pos-
sível da pontuação. Esse índice gera 
certa preocupação quanto à forma de 
conduzir os negócios de tal maneira 
que os clientes, como agentes ativos, 
tornem-se parceiros e co-responsáveis 
pelo desenvolvimento social.

O processo de investigação deixou 
transparecer com bastante clareza que 
87,5% das empresas pesquisadas, com 
exceção da empresa C, não têm utili-
zado avaliação formal sistemática e pe-
riódica na sociedade relativamente aos 
seus atos sociais. Quanto à qualidade de 
seus produtos, as empresas A, B, C, E, 
F e H realizam pesquisa de satisfação, 
geralmente com os clientes e represen-
tantes, mas não com a sociedade. 

Há um forte movimento na 
questão da responsabilidade social 
empresarial, pois cresce entre as em-
presas a visão de que uma prática de 
intervenção socialmente responsável 
traz ganhos para o negócio, imagem 
e, principalmente, para a sociedade. 
Nesse contexto, buscou-se identificar 
se as decisões de compra, por parte do 
cliente, estão cada vez mais ligadas à 
imagem de responsabilidade social e 
ética da empresa; segundo os entre-
vistados há um caminho aberto de fo-
mento à responsabilidade social, mas o 
cliente, em sua maioria, ainda decide 
pelo preço e qualidade. Os entrevista-
dos comentaram que a responsabilida-
de social influencia positivamente na 
atuação mercadológica e na satisfação 
dos consumidores, mas ainda em baixa 
proporção, demonstrada pela possível 
dissonância de interesses. 

Ao interpelar se os clientes estão in-

tegrados na atuação da responsabilidade 
social da empresa e participam de for-
ma efetiva, obteve-se a menor pontua-
ção de todo o diagnóstico nas empresas 
A, B, C, D, E e F, e nas empresas G e H 
houve a segunda menor pontuação. Os 
entrevistados também declararam que a 
atuação socialmente responsável contri-
bui, mas ainda em pequena proporção, 
para o aumento do número de clientes, 
o que ficou demonstrado nas respostas 
quantitativas que apresentaram grau de 
efetividade de 6,0 pontos. 

No que se refere à questão de se 
a responsabilidade social está sendo 
percebida pela maioria dos clientes, ou 
seja, se ela não está alterando positi-
vamente a relação de troca deles para 
com as empresas, o grau de efetivida-
de foi de 6,3 pontos. Ao analisar essa 
dimensão, constata-se que poderia ser 
utilizada pelas empresas alguma ava-
liação formal da sociedade relativa aos 
seus atos sociais, como meio de identi-
ficar ações que venham a provocar me-
lhoria na razão de ser da organização, 
pois, na concepção da maioria dos en-
trevistados, a responsabilidade social 
influencia positivamente. Entretanto, 
não pode ser considerada como um 
fator de decisão no momento da com-
pra, inclusive pode até contribuir para 
o aumento do número de clientes, mas 
ainda de forma restrita.

É fundamental, portanto, que o 
cliente, como agente ativo, esteja inte-
grado na atuação da responsabilidade 
social da empresa, conheça e reconheça, 
se posicione, participe de forma efetiva, 
saiba que a empresa está realmente assu-
mindo sua responsabilidade, e, quando 
necessário, também sugira mudanças. 
Esta relação de troca entre cliente e em-
presa pode construir um vínculo ético e 
de co-responsabilidade, desde que haja 
um alinhamento integrado entre clien-
tes, pessoas, processos e estratégias da 
organização, mantendo e incentivando 
uma comunicação aberta nos dois senti-
dos, organização e stakeholders, de forma 
socialmente responsável.

3.1.4 Dimensão das pessoas

Em um quarto momento averi-
guou-se nas organizações pesquisadas 
como a dimensão das pessoas estava 
alinhada com a responsabilidade so-
cial. Na análise quantitativa, obteve-se 
uma pontuação relevante. 

O processo de investigação deixou 
transparecer de modo indubitável a 
necessidade do comprometimento das 
principais lideranças com a responsa-
bilidade social, como propulsores do 
comprometimento do público interno, 
confirmando assim que o exemplo das 
principais lideranças é a base de atuação 
orientada para a responsabilidade social. 

Na visão dos entrevistados, o posi-
cionamento ético e a responsabilidade 
social tornam a empresa almejada pelos 
profissionais do mercado. Essa questão 
foi a que apresentou o melhor grau de 
efetividade de todo o diagnóstico, com 
uma pontuação média de 9,7. 

Os requisitos de saúde e a segu-
rança também estão presentes na es-
trutura da SA 8000. As organizações 
pesquisadas obedecem no mínimo 
aos padrões básicos, assegurando o 
desenvolvimento de um ambiente de 

A norma, basicamente, 
está estruturada em nove 
requisitos que fornecem 
padrões transparentes, 

mensuráveis e verificáveis 
para certificar o 

desempenho de empresas 
em nove áreas essenciais. 
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ESTRATÉGIAS

PROCESSOS

PESSOAS

CLIENTES

Média Geral
questões 1 a 6

36,0

54,8

52,5

51,9

trabalho seguro e saudável a todos os seus colaboradores, 
incluindo o fornecimento de água potável, banheiros lim-
pos, equipamentos de segurança adequados e treinamento 
necessário. 

A pesquisa identificou, ainda, que existe uma forte predis-
posição das pessoas integrantes das empresas do estudo no en-
gajamento e comprometimento com responsabilidade social, 
resultando em um grau de efetividade de 8,8 pontos. 

Outro aspecto levantado, não obstante as críticas, referem- 
-se a uma possível dissonância de interpretação quanto à nor-
ma SA 8000, pois, para a maioria dos entrevistados, ela não 
representa avanço significativo da implementação da responsa-
bilidade social no contexto territorial em que as empresas pes-
quisadas estão localizadas, porque as políticas e procedimentos 
que asseguram a aplicação dos direitos trabalhistas e direitos 
humanos, exigidos pela norma, já vinham sendo desenvolvidos 
pelas organizações. Isso resultou um grau de efetividade média 
de 7,3 pontos. Em consonância com a questão anterior, em 
relação ao grau de efetividade que atingiu 7,4 pontos, os entre-
vistados identificaram que, nas empresas pesquisadas, a cultura 
organizacional orientada para a responsabilidade social já exis-
tia antes mesmo da norma, não exigindo grandes mudanças de 
valores, sistemas e padrões de conduta. 

Os sujeitos da pesquisa deixaram transparecer que o 
comprometimento das lideranças é a base de atuação orien-
tada para a responsabilidade social; que as pessoas almejam 
trabalhar em organizações com posicionamento ético, de res-
ponsabilidade social, que propicie o desenvolvimento de um 
ambiente de trabalho seguro e saudável, resultando pessoas 
comprometidas no engajamento com responsabilidade social. 
Notou-se que a Norma SA 8000 não representa um avanço 
significativo da implementação da responsabilidade social, 
pois as políticas e procedimentos que asseguram a aplicação 
dos direitos trabalhistas e humanos exigidos pela norma vi-
nham sendo observados pelas organizações, ou seja, a cultura 
organizacional orientada para a responsabilidade social existia 
antes mesmo da certificação, conseqüentemente não exigindo 
grandes mudanças de valores, sistemas e padrões de conduta. 
Todos admitem que ela sistematizou, documentou e formali-
zou o que já era realidade na empresa, bem como melhorou a 
relação entre as pessoas nas organizações.

Conclusão

Depois de realizada a análise da responsabilidade social 
em cada dimensão do alinhamento organizacional, e com 
base na pontuação do grau de efetividade atribuída por 
cada entrevistado, identificou-se que a menor pontuação de 

60,1% foi atribuída às questões relacionadas aos clientes, e a 
maior coube à dimensão das estratégias com uma pontuação 
de 91,6%, conforme o Gráfico 1. 
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Gráfico 1: Média geral da responsabilidade social nas 
dimensões do alinhamento.

A média da pontuação obtida na dimensão dos clientes 
merece preocupação, pois se apresenta muito aquém das de-
mais dimensões, revelando certo desalinhamento, segundo 
apregoado pelos autores Labovitz e Rosansky (1997). Por 
meio da medida visual e quantitativa apresentada no gráfico 
radar a seguir, percebe-se a relação entre os elementos do 
alinhamento organizacional (LABOVITZ; ROSANSKY, 
1997), cabendo destacar que foram analisadas as seis ques-
tões, em cada uma das quatro dimensões relacionadas à res-
ponsabilidade social já pontuadas no diagnóstico. 

Gráfico 2: Gráfico radar da média geral do grau de efetividade.

Conforme o Gráfico 2, ao serem mensuradas as questões 
de responsabilidade social nas dimensões do alinhamento or-
ganizacional (LABOVITZ; ROSANSKY, 1997), observou-se, 
que há um bom grau de alinhamento entre as estratégias, pes-
soas e processos. No entanto, verificou-se um desalinhamento 
considerável quanto aos clientes, com um grau de efetividade 
de apenas 36 pontos, de um total de 60. Reportando-se ao ob-
jetivo específico deste estudo e as respostas qualitativas expostas 
pelos entrevistados, percebeu-se que a responsabilidade social 
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está sendo entendida como um esforço sistêmico, coordenado 
e integrado ao alinhamento das organizações pesquisadas. 

Os entrevistados manifestaram-se no sentido de que a 
responsabilidade social é parte da gestão e da cultura organi-
zacional, tendo-se observado também que, em todas as orga-
nizações pesquisadas, a Norma SA 8000 vem precedida e ou 
acompanhada de outras certificações, o que reforça e efetiva a 
integração dos sistemas como suporte para a tomada de deci-
são diante das realidades e tendências do mercado atual.

Com base na pontuação atribuída pelos entrevistados, o 
indicador demonstra que a responsabilidade social na dimen-
são dos clientes pode estar comprometida, principalmente, 
no que se refere à integração e participação efetiva dos clientes 
na atuação da responsabilidade social das organizações, indi-
cando a necessidade delas conduzirem os esforços do negócio 
de forma sistêmica, coordenada e integrada, de tal modo que 
os clientes, como agentes ativos, tornem-se parceiros e co-
responsáveis pelo desenvolvimento social.

Após analisar, com base no modelo de Labovitz e Ro-
sansky (1997), o modo como a responsabilidade social, 
enquanto aspecto essencial do alinhamento organizacio-
nal, vem sendo tratada em empresas do Rio Grande do Sul 
certificadas com a SA 8000, e na tentativa de identificar a 
integração entre os quatro elementos-chave do processo de 
alinhamento com o propósito do negócio, vislumbra-se a 
possibilidade de construir uma proposição para sistematizar 
o modelo de alinhamento organizacional a partir da integra-
ção com a responsabilidade social.

No caso da presente pesquisa, considera-se a proposta 
desenvolvida como o tipo ideal, edificada com base na teoria 
de Labovitz e Rosansky (1997) e integrada de forma intrín-
seca à responsabilidade social, combinando e integrando di-
mensões em uma determinada situação concreta verificada 
na pesquisa de campo, ou mesmo disponibilizar um padrão 
hipotético para examinar as relações entre as dimensões sele-
cionadas. Essa reflexão pode ser observada na Figura 2.

Figura 2: Proposição da responsabilidade social como 
elemento essencial do alinhamento.

Nessa perspectiva, a Figura 2 sugerida como proposição 
no processo de alinhamento organizacional busca sistematizar 
as quatro dimensões-chave do alinhamento organizacional: 
estratégias, clientes, pessoas e processos, de forma conectada 
e integrada sistemicamente entre si e com foco no propósito 
principal do negócio, na qual a responsabilidade social seja 
considerada um elemento essencial em todas as dimensões 
organizacionais, de modo a ser ponderada um elemento inte-
grador e não restrito à determinada dimensão do alinhamen-
to. A responsabilidade social não poderia ser desenvolvida 
como um elemento exclusivamente interno ou externo, nem 
de forma a sobrepor nenhuma das dimensões.

Com base nas análises e informações do estudo realizado, 
fica evidente que, dependendo da intensidade com que cada 
elemento-chave é desenvolvido e mantido, menor ou maior 
será o processo de alinhamento organizacional e, conseqüen-
temente, esse resultado impactará com maior ou menor inten-
sidade nos fatores resultantes da gestão organizacional, sendo 
que, quanto mais alinhado cada um dos elementos, melhores 
e maiores serão as possibilidades de obter crescimento organi-
zacional, na perspectiva de que um bom desempenho social 
poderá gerar um acréscimo no resultado organizacional.

Examinando-se a figura proposta, percebe-se que to-
dos os diferentes elementos apresentados têm participação 
significativa na promoção do alinhamento organizacional, 
necessitando o comprometimento das pessoas internas e ex-
ternas à organização com as estratégias e com os processos 
envolvidos. A proposição não tem a pretensão de exaurir es-
ses elementos, mas apresentá-los com base no modelo teóri-
co, como meio de identificar quanto alinhada uma empresa 
pode estar a partir da integração dos seus elementos-chave, 
em busca da excelência no seu processo de gestão.

 Assim, a noção de responsabilidade social pode ser en-
tendida como um esforço sistêmico, coordenado e integrado 
ao alinhamento organizacional, constituindo-se em uma refe-
rência e um instrumento à disposição da gestão organizacional. 
entende-se que os resultados refletem o entendimento daquelas 
variáveis essenciais que efetivamente têm sensibilizado as ações 
do meio empresarial e social, de forma a obter maiores resul-
tados com custos menores, pois observou-se que as iniciativas 
estão alinhadas à cultura e à experiência das organizações e das 
pessoas com a responsabilidade social, estimulando sua susten-
tabilidade e garantindo sua continuidade.

Nessa ótica, acredita-se que o desenvolvimento das or-
ganizações não pode ser visto tão-somente a partir de seu 
desempenho econômico, uma vez que o mercado globali-
zado tem exigido não só empresas eficazes, competitivas e 
focadas nos clientes, mas procura analisar o processo de ges-
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tão, as estratégias de atuação e o com-
promisso ético dessas, na efetividade 
da responsabilidade social. Entende- 
-se também como desenvolvimento, a 
valorização do ser humano, a qualifi-
cação dos profissionais, a inserção na 

comunidade, o compromisso com as 
pessoas e o meio ambiente, o reconhe-
cimento das atitudes e políticas da ges-
tão empresarial, além do crescimento 
sustentável da organização, de forma 
a alinhar o seu modelo de gestão com 

os princípios do desenvolvimento hu-
mano e sustentável, enraizados na cul-
tura organizacional, desenvolvendo a 
gestão social e construindo com ética 
alternativas de compartilhar, conviver 
e viver melhor. 
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Resumo
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Pleito do lucro cessante e 
fatos originários

Se uma empresa comercial conces-
sionária ou distribuidora pleiteia em juízo 
direito a receber indenização em razão de 
“lucros cessantes”, em função de resilição 
contratual com a indústria fornecedora, 
é necessário antes de qualquer coisa que 
seja investigada a “natureza do lucro”.

Os resultados positivos são acrés-
cimos ao capital embutidos nos pre-
ços dos bens vendidos, mas tal receita 
só ocorre devido à movimentação da 
riqueza, esta que se exerce sob condi-
ções diversas; cada negócio tem a sua 
peculiaridade e esta influi diretamente 
sobre a possibilidade das vendas.

O conceito de “cessar”, pois, de 
obter lucros só existe de “permanen-

te” é a garantia da ocorrência reditu-
al, logo, pode ser um fato natural ou 
não, dependendo das condições sob as 
quais a atividade é desempenhada, das 
originárias condições pactuadas entre 
quem produz e quem distribui.

A dependência da concessão dita 
aquela da realização dos negócios. As-
sim, por exemplo, no caso de uma “dis-
tribuição de produtos” que é cassada 
pela indústria concedente à concessio-
nária é preciso, antes de tudo, que o pe-
rito observe se o contrato entre as partes 
prevê a possibilidade de rompimento 
das transações, seja mediante simples 
denúncia vazia ou indenização, tudo 
dependendo do que é pactuado.

O mesmo poderá ocorrer no caso 
de exploração de serviços públicos nos 
quais existem prazos fixados e condi-

ções sob as quais se interrompem os 
direitos aos concessionários. Como o 
patrimônio não se movimenta sozi-
nho, mas, sim, sob a ação de fatores 
externos a ele, dentre esses se encon-
tram os geradores de fenômenos (no 
caso a concessão é um direito que 
como tal se reconhece).

Assim ensina, em tese, a doutrina 
científica mais moderna da Contabilidade 
e que é a do Neopatrimonialismo, estabe-
lecendo como relações lógicas ambientais 
aquelas que fora do patrimônio influem, 
todavia, sobre a movimentação deste.

Contabilmente, a matéria merece 
do perito-contador uma atenção es-
pecífica sobre as condições originárias 
dos ensejos de lucros. Isso porque lu-
cro é o resultado de atividade empre-
sarial e esta pode estar subordinada a 
condicionantes prefixadas.

Atividade empresarial como 
condição essencial para a 
formação do lucro

Atividade empresarial é a decor-
rência da gestão do empreendimento 
na perseguição do objetivo central que 
é o lucro. Não há lucro sem atividade. 
Não há atividade comercial sem bens 
para vender. Cessado o fornecimento 
de produto cessa a existência de co-
mércio; impedido o exercício de uma 
autorização de exploração de serviços 
não mais se processam rendas.

Se a empresa tem prévio conhe-
cimento da anulação da atividade de 
comercialização ou de prestação de 
serviços concedidos, tem, também, 
obviamente, a da possibilidade de vir a 
não mais possuir bens para comerciar 
e trabalhos a executar, aceitando, por-
tanto, conscientemente a probabilida-
de de anulação de lucros futuros.

Não se trata, no caso, de entender 
algo que poderá “cessar”, mas, sim, de 
algo que se poderá “anular”. Cessa o 
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que pode continuar; anula-se o que 
não tem condições mais de existir; es-
sas as óticas que conceitualmente de-
vem ser aceitas como “razões”.

Logo não ocorre um impedi-
mento, mas, sim, existe um acordo 
sob condições; esse o fato, que sendo 
imperioso, também é um risco aceito 
pela concessionária.

Como o lucro, todavia, só da ativi-
dade pode dimanar, se esta é anulável, 
por decorrência aquele, como efeito, 
segue a natureza da causa.

Em Contabilidade os agentes que 
fazem mover o patrimônio são causas 
dos fenômenos e precisam ser conside-
rados tendo-se em vista a natureza destes 
em suas dimensões de: tempo, espaço, 
qualidade, quantidade, efeito e causa.

Em cada julgamento, sendo este 
uma afirmação, deve ser “positiva” ou 
“negativa”; a negação, todavia, é sempre 
a rejeição de uma afirmação; logo: nega-
da a atividade que gera o lucro rejeita-
se a afirmação da existência deste.

Conceito de lucro vinculado 
à atividade

O julgamento da razão reduzido a 
um atributo é o que constitui um “con-
ceito”, mas este não é o próprio fenôme-
no. O que importa é a idéia que a referida 
desperta atada a um realismo que a pos-
sa credenciar a ser aceita, especialmente 
no campo científico de conhecimentos 
concretos, como é o contábil.

Principalmente na esfera de maior 
expressão, a do “julgamento de julga-
mento”, ou seja, a da “crítica da razão” 
há necessidade de que uma concepção 
seja feita sob a égide de cada finalida-
de, o que implica, no caso da perícia 
contábil, entender os fenômenos sob o 
ângulo do que deveras estes represen-
tam em face do patrimônio.

Isso significa que a abrangência 
conceptual deve circunscrever-se à 

daquela da ciência que serve.
As definições se constroem ao sa-

bor das espécies e se o gênero é inade-
quado aquele igualmente o será. Tudo 
necessita uma “classificação” pertinen-
te ao objetivo que se tem em mira.

Como é a fixação do objeto de exa-
me o que determina a seleção do méto-
do, no caso em tela a obtenção de prova 
sobre a realidade do fenômeno patrimo-
nial é o que deveras importa. Relevante 
é ter em conta o resultado operacional 
desde a sua fonte até o seu destino.

Só se pode conceber o rédito sob a 
ótica da “gestão do capital”, este supri-
do de meios para que se movimente.

O conceito de lucro atado ao de ati-
vidade comercial é relevante e encontra 
respaldo na acepção específica expressa 
pelo tradicional e maior Dicionário de 
Contabilidade dos Estados Unidos:

Lucro – [...] qualquer benefício pe-
cuniário sobre uma operação comer-
cial. (KOHLER, 2005, p. 339)

Semelhante é o conceito do famoso 
dicionário especializado da Comunidade 
Européia (produzido por várias comis-
sões de insignes economistas, financistas 
e contadores), ligando lucro à “ativida-
de” ou “operação” (UEC, 1974, p. 97).

Da mesma forma, bem acentuam 
os eméritos mestres da Universidade de 
Trieste, Maurizio Fanni e Lívio Cossar, 
ambos notáveis intelectuais da Conta-
bilidade na Comunidade Européia, ou 
seja, de que o lucro só pode existir se 
houver dinâmica ou movimentação de 
elementos patrimoniais (no caso em 
tela os produtos que geram o resultado) 
e não havendo ocorrência patrimonial 
como atividade não há decorrência re-
ditual presente e nem futura. 

O rédito dimana da atividade em-
presarial. (FANNI e COSSAR, 
1994, p. 74)

Axiomático é, pois, que a impossi-
bilidade de explorar uma atividade ou 
praticar as operações pertinentes, gera, 
inequivocamente, a impossibilidade do 
lucro; se está pactuado que a entrega de 
bens à venda, por efeito de concessão 
não é algo perene, mas possível de ces-
sar a qualquer momento, mesmo sem 
aviso prévio, ou com este em curto pra-
zo, deixa de existir a probabilidade de 
perene ocorrência de vendas, essas que 
são as geradoras dos lucros.

A lucratividade é um efeito onde 
as causas são as da operacionalidade, 
esta que depende da possibilidade do 
exercício de uma atividade como causa 
agente e motora.

Inexistência do lucro 
cessante para efeito de 
consideração contábil

Uma coisa é calcular-se um lucro 
que se deixa de ter em razão de circuns-
tâncias eventuais; outra é em decorrên-
cia de definida e definitiva anulação da 
atividade previamente pactuada, como 
algo que poderia ocorrer a qualquer 
momento, portanto, “previsível”; no 
caso, aceita como condição para uma 
concessão realizada “o prazo incerto”, 
não cabe a presunção de lucro cessante 
como fenômeno patrimonial.

Atividade empresarial 
é a decorrência da 

gestão do empreendimento 
na perseguição do 
objetivo central 

que é o lucro. Não há 
lucro sem atividade. 
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Trata-se, na questão, do “tempo de 
permissão da atividade”, este no qual 
o lucro tem sua oportunidade de ocor-
rer; se preestabelecida ou prevista, to-
davia, a inexistência de perenidade, 
o tempo de referência será sempre 
aquele que por permissão se efetiva.

Se uma atividade cessa, se estava 
prevista a cessação, se esta se efetiva, 
não há como conceber continuidade, 
ou seja, algo que pudesse prosseguir 
gerando lucros.

O lucro é efeito onde a atividade 
é a causa.

Não se extingue o que já está ex-
tinto. Sem garantia de prosseguimento 
de atividade, prévia e contratualmen-
te estabelecida, não existe garantia de 
lucros e sequer expectativa destes ao 
cessar a concessão; logo, não se pode 
quantificar o que é nulo, nem sequer 
conjecturar sobre a materialidade do 
que carece de essência vital.

Se uma empresa nasce conhecen-

do o risco que possuía e se deseja es-
tabilidade e garantia o que deve fazer 
contra isto é proteger-se.

Isso porque incerteza é risco, 
como já de há muito asseverou o emé-
rito mestre Sassi:

A incerteza que o curso futuro dos 
acontecimentos já tem por mani-
festa, constitui elemento irrefutável 
para o aparecimento do risco. (SAS-(SAS-
SI, 1940, p. 25)

A questão, pois, não está em não 
se poder calcular, nem em julgar-se por 
projeção uma hipótese, nem em supor 
que possa existir avaliação, mas, sim, 
em excluir a probabilidade de cálculo 
e julgamento sobre o que não pode 
ocorrer e que já era um risco assumido 
quando na contratação.

Contabilmente não há, no caso em 
foco, lucro cessante, mas, sim, um risco 
previsto que se consubstanciou relati-

vo à impossibilidade definitiva de ter 
lucro sobre um produto sobre o qual a 
concessionária nunca teve a garantia de 
continuar a distribuir, com isto concor-
dou expressa e antecipadamente.

Não se perde o que não se tem.
Se a concessionária gera lucros, 

mas, por consenso contratual, pode 
ver terminada a oportunidade de ge-
rá-los, diante de uma resilição de que 
sempre teve conhecimento pudesse vir 
a ocorrer, não poderá prever o que não 
tem oportunidade de ocorrer.

Ou seja, só pode cessar o que 
pode continuar.

Se a continuidade já se admitia 
com possibilidade de tornar-se nula, 
nula já era admitida a cessação.

Metodologia na perícia de 
lucros cessantes – aspectos 
qualitativos e quantitativos

Contabilmente lucros cessantes 
são calculados sobre probabilidades 
futuras de ocorrência, baseada em ex-
periência do passado ou em expectati-
vas concretas que se acenam especial-
mente favoráveis.

Tal critério, entretanto, exige em 
perícia contábil uma constatação so-
bre a realidade, ou seja, se e somente 
se diante de perspectivas concretas de 
garantia de acontecimento.

No caso exemplificado da conces-
sionária, por não haver garantia não 
há, também, perspectiva de resultados, 
sendo inadequada qualquer projeção.

Não se pode calcular como ocor-
rência o que está impedido de ocorrer.

Não se quantifica, pois, o ine-
xistente. Valor, em Contabilidade, é 
medida, aspecto quantitativo em que 
a essência do fato patrimonial é o qua-
litativo como origem.

Falecida a qualidade patrimonial 
da função perece a quantidade como 
medida do funcional. O qualitativo 
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preexiste ao quantitativo, como a es-
sência precede a forma.

Só se quantifica o que se admite 
como existência. Se nada existe (zero), 
nada se quantifica.

Anulada a atividade por efeito do 
que estava contratado, anulado fica o 
lucro e a zero então este se reduz. Ao 
zero, quando este representa ausência 
de algo sujeito à quantificação, nada 
se acrescenta nem se subtrai, nem se 
multiplica, nem se divide.

A anulação da atividade, implican-
do anulação do lucro, não só este não 
enseja mais avaliação (cessada a causa 
cessa o efeito) como ao ser previamen-
te estabelecido pressupõe a eliminação 
da origem motivadora do rédito; logo, 
não há cessação ou impedimento, mas 
a exclusão (só é possível cessar o que 
pode acontecer).

Subjetivismo como fator 
condenável nas avaliações 
dos peritos-contadores

Na esfera judicial não são ade-
quadas por parte do “expert” contábil 
oferecer opiniões derivadas de suposi-
ções; sequer sugestões pessoais são tec-
nicamente toleráveis em perícia, pois 
fogem à natureza do trabalho.

Na impossibilidade de opinar ob-
jetivamente, não deve ser oferecido um 

juízo apoiado no “subjetivo” ou “imagi-
nável”, ainda que solicitado como que-
sito, por impertinente que é do ponto 
de vista contábil.

Entende-se como imprópria tec-
nicamente, como impertinente à na-
tureza do trabalho contábil em perícia, 
o uso de suposições sobre fatos patri-
moniais ou afins.

A um quesito que possa induzir a 
resposta não apoiada em prova o peri-
to-contador deve julgá-lo impertinen-
te em face da natureza ética que deve 
preservar a todo custo.

A subjetividade perante a Teoria 
do Valor é recusável em Ciência Con-
tábil, como o é a conjectura sem apoio 
técnico; em caso de dúvida existe um 
princípio que a razão básica sustenta e 
que é o da “Prudência”; antes de tudo, 
porém, no caso de lucros cessantes, 
mais que cautela, exigível se faz o es-
tudo da natureza do provento, ou seja, 
se ele prosseguiria existindo, se cessada 
a causa que o motivaria.

O “subjetivismo” é a negação da 
ciência, pois esta requer o “objetivo” 
como condição essencial.

O perito-contador deve ser fiel ao 
preceito científico, este que com o má-
ximo rigor deve adotar, especialmen-
te porque tudo o que se requer como 
opinião depende de conceitos.

Em matéria de “avaliação de ele-
mento da estrutura patrimonial ou do 
rédito” é fundamento que se tenha a 
percepção de que se trata de “medida” 
ou quantificação, esta que depende de 
fatores ligados à “realidade objetiva”.

Não é como cada um entende as 
coisas, nem como alguns a vêem, um 
poder exige ou mesmo um grande nú-
mero a reconhece como verdadeira que 
se constrói a ciência; vale sobre isso 
lembrar que por muito tempo, em de-
terminadas civilizações, até pelo clero, 
proclamava-se que era o Sol que girava 
em torno da Terra, ou seja, impunha-

CRAVO, D.J.S. Da teoria da conta-
bilidade às estruturas conceptuais. 
Aveiro: Instituto Superior de Con-
tabilidade e Administração, da Uni-
versidade de Aveiro, 2000.

FANNI, M.; COSSAR, L. Il metodo 
contabile. Roma: La Nuova Italia 
Scientifica, 1994.

KOHLER, E. A dictionary for ac-
countants. New York: Prentice Hall, 
1953.

KOLLER, T. e outros. Valuation – 
measurin and manging the value 
of companies. New Jersey: Wiley, 
2005. 

LÉRIAS, A.G. Demarcação das al-
terações no capital próprio. Jornal 
de Contabilidade APOTEC, Lisboa, 
n. 370, Janeiro de 2008. 

SASSI, S. Il sistema dei rischi 
d´impresa. Milão: Casa Editrice 
Dottor Francesco Vallardi, 1940.

UEC. Lexique. 2. ed. Düsseldorf: 
Verlag, 1974.

ZEFF, S.A. El informe de auditoria 
y el principio fundamental de la 
imagen fiel. Boletim AECA, Madri, 
n. 49, abr./jul. 1999.

-se uma “teoria geocêntrica”; isso foi 
pregado e imposto internacionalmen-
te como verdade, daí podendo-se me-
taforizar dizendo que a quantificação 
patrimonial subjetiva (essa consagrada 
em Normas de Contabilidade) é como 
uma “avaliação egocêntrica”; embora 
se alardeie sejam as ditas normas frutos 
de consenso isso pouco e, às vezes, até 
nada significa como verdade.

Em matéria pericial só os concei-
tos científicos devem ser acolhidos e 
empregados nas verificações, em face 
da relevância do compromisso que tal 
tarefa profissional tem com a “realida-
de” perante a lei.

Entende-se 
como imprópria 

tecnicamente, como 
impertinente à natureza 

do trabalho contábil 
em perícia, o uso de 

suposições sobre fatos 
patrimoniais ou afins.
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Introduccion

La doctrina contable coincide en re-
conocer que los llamados estados financie-
ros o estados contables, están  destinados 
a revelar información sobre la marcha de 
una entidad y determinar los resultados 
del ejercicio, este aspectos es esencial para 
poder determinar la retribución al capital 
invertido por los dueños o accionistas.

Por otra parte, un importante núme-
ro usuarios externos, accionistas minori-
tarios, potenciales inversores, proveedo-
res, acreedores, el estado y todos aquellos 
que no tienen capacidad de exigir a la 
entidad una información especifica uti-
lizan los estados contables para tomar 
decisiones, aún cuando se reconoce los 
limites de la información que se expone 
donde se privilegia aquellos hechos o su-
cesos económicos que ya han ocurrido, 
por otra parte, las normas que regulan 
la emisión de los estados no establecen 
modelos para que los usuarios externos 
puedan recibir información acerca del 
futuro, muy necesarios en los procesos 
para la toma de decisión.

• Procesos de armonización de 
normas:

El IASB1, como organismo res-
ponsable de la emisión de las normas 
internacionales de contabilidad, tiene 
como misión regular las características 
técnicas aplicable a los estados finan-
cieros que presentan las empresas que 
operan en los mercados de capitales.

El objetivo del IASB es lograr que 
las empresas presenten información 
contable confiable sobre su situación 
financiera, en la búsqueda de estos 
objetivos deben aplicarse las normas 
internacionales, que exigen determi-
nar las perspectivas futuras del nego-
cio como mínimo en un horizonte no 
menor a los próximos doce meses con-

tados desde la fecha de cierre de ejer-
cicio. Los emisores deben adoptar una 
posición más rigurosa en los procedi-
mientos para proyectar los escenarios 
futuros que garantizan la marcha del 
negocio en el futuro. 

Los nuevos aportes doctrinarios 
realizados por el IASB, básicamente, 
están destinados a dar respuestas a las 
demandas que han venido realizan-
do los inversores que operan en los 
mercados de capitales y que se vieron 
seriamente perjudicados, ya que, so-
portaron pérdidas significativas de sus 
ahorros, a raíz de que muchas empresas 
no reflejaban en sus estados financieros 
las crisis por las que atravesaban. 

• El futuro de la empresa y el 
principio de empresa en marcha:

La NIC 12 establece que, al confec-
cionar los estados financieros de cierre 
de ejercicio, se evalúe si la empresa con-
tinuará como una empresa en marcha. 

Para poder establecer este supues-
to es necesario que:

 ...la gerencia toma en cuenta toda la 
información disponible por lo menos 
para el futuro previsible, que será de 
por lo menos doce meses de la fecha 
del estado de situación patrimonial 
aunque no se limita a tal período.

Las normas internacionales de 
contabilidad, (NIC), no determina un 
modelo contable destinado a presen-
tar información contable prospectiva o 
proyectada, no obstante, se refuerza la 
obligación que tienen los emisores de in-
formar a los usuarios externos sobre los 
hechos o sucesos que puedan constituir 
contingencias negativas para la entidad.

El objetivo que nos proponemos 
abordar en esta presentación es definir 

las características que debe reunir un 
modelo de información contable pros-
pectiva, que esta dirigido a responder 
los requerimientos que realizan los 
usuarios externos que no pueden exigir 
al ente emisor información adicional a 
la que brinda los estados contables. 

• Los antecedentes y la doctrina 
sobre información del futuro:

Los antecedentes que se han recogi-
do sobre el tema provienen de casi 80 
años atrás y se puede observar una gran 
variedad de regulaciones que establecen 
la necesidad de presentar información 
prospectiva, sin embargo, no se han en-
contrado “modelos de presentación” que 
garanticen cierto grado de homogenei-
dad para la lectura e interpretación de la 
información que se presenta, tampoco se 
considera la necesidad de mostrar datos 
comparados con ejercicios anteriores o 
información que pueda relacionarse con 
otras empresas de actividades similares 
que operan dentro del mismo mercado. 

La doctrina contable internacional 
siempre ha destacado la ventaja que 
representa, para los usuarios externos, 
contar con información sobre el futuro 
de la empresa, no solo, para que pueda 
reunir evidencias que le permitan ase-
gurarse sobre el recupero de la inversión 
realizada, si no también, que sirva de 
guía para mejorar y disminuir el riesgo 
en la toma decisiones de las nuevas in-
versiones que proyecten realizar. 

En Gran Bretaña, país en el que 
existe una basta experiencia en establecer 
recomendaciones para presentar infor-
mación proyectada, la (ASSC)3 señala:

Las cuentas de resultados y el balance 
no son suficientes para comunicar una 
descripción comprensiva de las activi-
dades económicas, por lo que son nece-
sarios estados e información adicional 

1Accouting Standards Boards.
2 NIC n° 1 del IASC.
3 Accounting Standards Committee - documento titulado: “The Corporate Report”.
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que permitan un perfecto entendi-
miento de los estados financieros.

En este sentido, la recomendación 
precedente considera que:

Es necesario añadir, entre otros, un 
estado de perspectivas futuras que 
muestre el nivel de resultado, empleo 
e inversión futuros.

Esto permitiría, a los usuarios exter-
nos, “evaluar las perspectivas futuras de la 
entidad y evaluar la eficacia en la gestión.”

Las XIX Jornadas de Ciencias 
Económicas del Cono Sur, celebradas 
en Chile en 1998, y la XXI Conferen-
cia Interamericana de Contabilidad, 
realizada Puerto Rico en 1999, coin-
ciden en señalar que:

La información contable actual-
mente utilizada debería ser com-
plementada a efectos de mejorarla 
y permitir ampliar la comprensión 
de la situación patrimonial y eco-
nómica de la empresa en cuanto al 
pasado, presente y futuro.

Los objetivos de la información 
contable prospectiva o proyectada, sus 
cualidades y/o requisitos de la informaci-
ón y el modelo contable, constituyen los 
dilemas que deben buscar respuestas en 
las propuestas que se vienen realizando 
desde el campo de la doctrina contable.

Los principios contables que se 
adopten para desarrollar un modelo de 
información prospectiva, tienen que 
sortear las desventajas que representa 
para una entidad, informar acerca del 
futuro, preservando sus planes estraté-
gicos para el desarrollo de su negocio.  

Aquellas entidades que se oponen a 
la presentación de cualquier tipo de in-
formes proyectados destinados a usuarios 
externos, basan sus críticas, fundamental-
mente, por considerar que en su confec-

ción se utilizan imágenes basadas en su-
puestos que podrían, o no, ser alcanzadas 
por el negocio en el futuro. 

Ahora bien, si un usuario externo 
“privilegiado” (Bancos, Proveedores y 
otros Acreedores Financieros) que está 
en condiciones de exigir informes con-
tables proyectados, tales como estados 
de “fluir de fondos”, “proyecciones 
económicas”, “forma de recupero de 
la inversión” y otros, que exigen una 
visión del futuro, las prácticas actuales 
demuestran que fuera de toda regula-
ción sobre la materia, se suelen prepa-
rar y presentar informes sin atender a 
modelos contables específicos. 

En esencia, para lograr adhesión 
en la emisión de los estados financieros 
prospectivos, se requiere que la entidad 
emisora privilegie el valor ético y su res-
ponsabilidad social con respecto a la so-
ciedad, sin ignorar los conflictos de inte-
reses que puedan estar en juego cuando 
la empresa es exitosa o entra en crisis.

Cabe señalar que, dentro de los al-
cances de las normas contables interna-
cionales, se incorporó la obligación para 
que la entidad emisora de los estados 
contable reconozcan, frente a la perdida 
de valor de recupero de sus activos totales 
o parciales, los efectos negativos en los re-
sultados. Esta situación puede significar 
la crisis de la empresa y los responsables 
de conducir la entidad afectada deberán 
instrumentar las acciones destinadas a 
aplicar medidas de salvataje en defensa 
de todos los que se encuentran interesa-
do en la marcha de la entidad.  

El marco conceptual para 
definir un modelo

La obligación, de las entidades eco-
nómicas que operan en los mercados, 
referidas a la presentación de informa-
ción contable prospectiva, según las in-
vestigaciones realizadas, ha promovido 
acalorados debates. Una visión positiva, 

señala que mediante estos instrumentos 
se lograría vincular la información del 
pasado y las perspectivas futuras de la 
empresa, metafóricamente ablando, los 
estados prospectivos tiene como objeti-
vo construir un puente entre la informa-
ción contable del pasado representado 
por los estados financieros de cierre del 
ejercicio con el futuro de la empresa, en 
un determinado período de tiempo. 

Los manuales de normas contables 
internacionales establecen la necesidad 
de revelar la evolución prospectiva de la 
entidad, en un plazo no menor al año 
posterior al cierre de ejercicio, ya que, 
constituye un requisito que permite es-
tablecer que la empresa esta en marcha 
en el momento de presentar los estados 
financieros al cierre de ejercicio. 

En nuestra opinión, para desar-
rollar un modelo de información con-
table proyectado o prospectivo, será 
necesario reconocer todos los aspectos 
que la doctrina contable reconoce para 
confeccionar los estados financieros de 
cierre de ejercicio, ya que, los modelos 
proyectados deben ser confeccionados 
a su imagen y semejanza. 

Principales aspectos 
terminológicos

Para el desarrollo de nuestra pre-
sentación se hace necesario identificar 
y definir algunos aspectos terminológi-
cos, y en este sentido, transcribimos los 

La doctrina contable 
internacional siempre ha 
destacado la ventaja que 

representa, para los usuarios 
externos, contar con 

información sobre el futuro 
de la empresa.
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conceptos y definiciones que fueron recogidos en el trabajo de 
investigación realizado en el ámbito de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde se han 
logrado importantes avances en la determinación de las caracte-
rísticas que debe considerar un modelo contable prospectivo.

Diccionario general etimológico de la lengua española- 
Madrid- imprenta de los hijos de Ricardo Álvarez (1898):

Previsión: La acción o efecto de prever.

Etimología: Del latín praevisio; De prae, antes, 
y visión: italiano, previsione; francés, prévision; 
catalán, previsió.

Contingencia: Femenino. Filosofía. Posibilidad 
de que una cosa suceda o no suceda, según la 
acción desconocida de la causalidad necesaria.//
Eventualidad, peligro.

Etimología: De contingente: catalán, contingencia; 
francés, contingence; italiano, contingenza.

Contingente: Adj. Filosofía. Dícese de los 
hechos que no llevan en si su razón de ser y de 
obrar, considerándose como término opuesto a 
necesario.//Eventual.

Etimología: del latín contingens, contingentis, 
participio activo de contingere, llegar con la mano; 
De cum, con, y tangere, tocar: catalán, contingent; 
francés, contingent, ente; italiano, contingente

Diccionario de la lengua española: real academia es-
pañola (1984):

Previsión: Acción o efecto de prever. // Acción 
de disponer lo conveniente para atender a 
contingencias o necesidades previsibles.

Previsible: Adj. Que puede ser previsto o entra 
dentro de las previsiones normales.

Prever: (del latín praevidere) Ver con anticipación.//
Conocer, conjeturar por algunas señales o indicios 
lo que ha de suceder.//Disponer o preparar medios 
contra futuras contingencias.

Contingencia: (del latín contingentia) Posibilidad de 
que una cosa suceda o no suceda.//Cosa que puede 
suceder o no suceder.//Riesgo.

Diccionario de Sinónimos y Antónimos El Ateneo- 
Editorial El Ateneo-Quinta

Edición- (1993):

Diccionario Enciclopédico el Ateneo- Editorial El Ate-
neo-(1992):

La definición de términos tales como “estimación”, 
“pronóstico”, “proyección” e ilustración”, constituyen pa-
labras claves, necesarias para poder interpretar los alcances 
de la información financiera proyectada. La International 
Capital Markets Group (ICMG), en su investigación sobre 
“Información Financiera Prospectiva” 4 de 1999, presenta 
las siguientes definiciones:

Información Financiera Proyectada (IFP): 

Estimación – IFP con respecto a un período 
financiero que no ha expirado, pero por el cual los 
resultados todavía no han sido publicados;
Pronóstico – IFP con respecto a un período financiero 
que no ha sido completado y los directores están 
razonablemente seguros de alcanzar;
Proyección - IFP con respecto a un período futuro 
en la que los directores tienen razonable confianza 
(pero no están razonablemente seguros) de 
alcanzar;
Ilustración – IFP con respecto a un período futuro 
que se basa en una serie de suposiciones de 
eventos futuros, sobre los cuales no es posible tener 
suficiente confianza en que el resultado demostrado 
sea alguna vez alcanzado

• Previsión: Acción o efecto de prever.
• Alemán: Vorsicht.
• Francés: Prévision.
• Inglés: Foresight.
• Italiano: Previsione.
• Portugués: Previsão.

Prever: Ver con anticipación; Conjeturar lo que 
ha de suceder. Prever el éxito de una empresa; 
Sinónimo: predecir, pronosticar, del latín previdere.

4 International Capital Markets Group: “Información Financiera Prospectiva: Una perspectiva internacional sobre los tipos, propósitos y limitaciones de la Infor-
mación Financiera Prospectiva.”

Previsión: Perspectiva, precaución, presentimiento 
(antónimo irreflexión).
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En los Estados Unidos de América, el AICPA5 señala que:

Una previsión financiera está basada en las hipótesis que 
reflejan las condiciones que las partes responsables esperan 
que existan y los cursos de acción que esperan tomar.

En Canadá, el CICA6 define a la información prospec-
tiva, señalando que ésta puede ser presentada como una pre-
visión o como una proyección y señala:

La previsión es la información financiera prospectiva es-
tablecida usando hipótesis, considerando las condiciones 
económicas más probables a juicio de la dirección.

Mientras, que la proyección junto a esas hipótesis existen 
otras (una o más) que conllevan suposiciones consistentes 
con el objetivo de la información, pero que no son, a juicio 
de la dirección, necesariamente las más probables.

En España, el Plan General de Contabilidad se refiere a 
los “estados financieros presupuestados” y señala que son:

informes contables elaborados con estimaciones que, en base 
al mejor juicio de la dirección de la empresa, se espera pre-
senten la situación financiero - patrimonial, los resultados 
de las operaciones y/o los cambios en la situación financiera 
de una entidad en una fecha futura determinada.

A modo de síntesis, podríamos concluir en los siguien-
tes conceptos: 

5 “Guide for prospective financial statements”. Año 1986.

6 Canadian Institute of Cherterd Accountants / Institut Canadian des Comptables Agréés.

• Estimación: Información financiera proyectada 
 con respecto a un período financiero que aún no 
 se terminó y los resultados no se publicaron.

• Pronóstico: Información financiera proyectada 
 con respecto a un período financiero que no 
 terminó y los directores están razonablemente 
 seguros de alcanzar. Cuando hablamos de director 
 se refiere a una actitud de aquellos que tienen la 
 responsabilidad de conducir el proyecto. Son ellos 
 los que hacen las proyecciones.

• Previsión: Información financiera proyectada 
 basada en las condiciones que las partes 
 responsables esperan que exista y los cursos de 
 acción que esperan tomar.

• Presupuesto: Se limita a lo que en algunos países 
 se define como “previsiones”y en consecuencia 
 no son “hipótesis”que constituye el sustento de las 
 proyecciones. Es una herramienta que sirve para 
 la planificación, la gestión y el control.

• Proyección: Información financiera proyectada 
 con respecto a un período futuro en lo que los 
 directores tienen razonable confianza de alcanzar 
 (las probables a juicio de la dirección).

Los objetivos de la información 
contable prospectiva o proyectada, 
sus cualidades y/o requisitos de la 
información y el modelo contable, 
constituyen los dilemas que deben 

buscar respuestas en las propuestas que 
se vienen realizando desde el campo 

de la doctrina contable.
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Antecedentes sobre las prácticas contables

Un recorrido sobre las practicas contables en el ámbito 
internacional, ha permitido recoger importantes evidencias, 
donde en forma asistemático y sin adoptar un modelo de-
terminado, algunos organismos profesionales y de control 
obligan a las entidades a presentar información contable 
adicional a las que contienen los estados financieros y en 
donde también se puede observar interesantes antecedentes 
sobre la presentación de información proyectada:

Gran Bretaña:
Desde (1969 y 1972) ha sido uno de los precursores 

en destacar la importancia que representa contar con IFP; 
básicamente, en el ámbito del mercado bursátil se establece 
que la previsión de resultados debe, como mínimo, presen-
tar cifras previsionales tales como:

En el año 1975 el ASSC7 señaló que, considerando las 
necesidades de diferentes grupos de usuarios, debe brindarse 
IFP de forma tal que se pueda, entre otros aspectos, realizar:

• La evaluación de la capacidad de la entidad para llevar 
a cabo futuras reasignaciones de sus recursos, con propósitos 
económicos o sociales o de ambos tipos.

• La estimación de las perspectivas futuras de la entidad, 
incluyendo su capacidad para satisfacer dividendos, remu-
neraciones y otras salidas de caja, y la predicción de niveles 
futuros de inversión, producción y empleo. 

Estos informes deben presentarse con un anexo en el 
que se indiquen las hipótesis principales en las que se ha 
basado la información y en el que, además, se deberían ex-
plicitar aspectos tales como:

Estados Unidos de América:
En los Estados Unidos de América la SEC, hasta 1972, 

prohibió a las sociedades publicar información prospectiva. 
Esta postura tenía como antecedente la crisis económica de 
1929, que provocó que este organismo decidiera adoptar 
una postura muy prudente.

La posición adoptada por este organismo de control, 
produjo desigualdades entre aquellos usuarios externos que 
estaban en condiciones de exigir “información previsional” 
a pesar de la prohibición, respecto de aquéllos que no tenían 
este  tipo de privilegio.

En 1973 la SEC8 modificó su posición con el fin de 
mejorar la distribución de las previsiones levantando, en 
consecuencia, la prohibición. Las previsiones corresponden 
a las ventas y a los beneficios dentro de un razonable período 
de tiempo. Esta información normalmente se depositaba en 
el organismo de control.

En 1978 la SEC9 recomendó a las empresas, fomentar 
la publicación de información prospectiva, ya no tanto en 
los documentos que se depositan en el organismo, sino para 
terceros, estableciendo que debería incluir como mínimo:

Finalmente, en 1979, la SEC10 estableció reglas para limitar 
la responsabilidad de las empresas que presentan información 
prospectiva, admitiendo que en la preparación y publicación de 
esta información, aún cuando se prepare de buena fe, siempre 
es posible que se deslice algún error en la estimación.

El AICPA, por su parte, ha mantenido una posición bas-
tante neutral en cuanto a la información prospectiva que las 
empresas decidan presentar junto a los estados financieros. 

¸ Cifra de negocio.
¸ Resultados antes de impuestos.
¸ Impuestos.
¸ Resultado antes de resultados extraordinarios.
¸ Resultados después de impuestos.
¸ Beneficio por acción antes de resultados 
 extraordinarios.

7 Accounting Standards Steering Committe, en un documento titulado: “The Corporate Report” (segunda parte párrafo 2.40). Párrafos citados por Caraballo 
Esteban en la obra ya mencionada, pág. 47.

8 Securities Act Release N° 5362, 2 de febrero de 1973: “Statement by the commission on disclosure of projeccions of future economic performance”. 

9 Securities Act Release N° 5992 “Guides for discloure of projections of future economic perfomance”.

10 Securities Act Release N°6068 “Stafe harbor rule for projections”.

 Niveles de resultados futuros.
 Niveles de empleo futuro y perspectivas.
 Niveles de inversión futura.

1. Las hipótesis subyacentes.
2. La información prospectiva vinculada con 
aquellos temas de mayor interés para los inversores, 
tales como: ventas o ingresos por servicios prestados, 
resultado neto y beneficio por acción.
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En 1986 publicó un documento11 donde señala que 
ningún dato que se presente como información prospecti-
va debería ser interpretado como significativo, aún cuando 
acompañe a los estados financieros básicos, pretendiendo de 
esta forma, limitar la responsabilidad de los auditores.

Asimismo, el AICPA señala que la IFP es cualquier in-
formación financiera acerca del futuro, pudiendo presentar-
se como estados financieros completos – posición financie-
ra, los resultados de las operaciones y cambios en la posición 
financiera -, o limitados a uno o más elementos. Su prepara-
ción, según este organismo, depende si es de “uso general” o 
para “usuarios privilegiados”.

En aquellos casos en los que no se presente un estado 
financiero prospectivo completo, este organismo señala que 
las alternativas de exposición pueden limitarse a brindar in-
formación sobre los siguientes conceptos:

Canadá:
En Canadá el CICA12, en 1980, publicó un estudio 

acerca de la presentación de información financiera sobre el 
futuro. Básicamente señala que existen algunas opiniones en 
el sentido de publicar este tipo de información para que, al 
siguiente año, los estados anuales expliquen las variaciones 
entre las cifras previstas y las realizadas, reconociendo que 
existe cierta resistencia por parte de las empresas.

En 1983 este organismo publicó un documento13, dirigido 
en general a toda entidad que presente públicamente informa-
ción prospectiva y en particular a las que depositan este tipo de 
información en la Comisión de Valores Mobiliarios, en don-
de se señala expresamente que no debe formularse opinión en 
cuanto a la oportunidad de publicar información prospectiva e 
instando a tener sumo cuidado en su preparación y presentaci-
ón, en función del riesgo que supone para terceros. 

Francia:
En Francia se estableció la obligación legal de presentar 

información prospectiva. En el año 1984 se publica la Ley 
N° 84-148, que se refiere a la previsión y arreglo amistoso de 
las dificultades de las empresas. Además, en 1985, median-
te el Decreto no 85-195 se declara obligatorio, para ciertas 
empresas, presentar información prospectiva, estableciendo 
que deben elaborarse:

Esta información debe acompañarse con un informe 
anexo que describa los principios contables, métodos utili-
zados, hipótesis para la previsión, justificando su pertinen-
cia y coherencia.

En 1985 el OECCA14 expresa que las cuentas previsio-
nales comprenden las cuentas de resultados, el cuadro de 
financiación, el balance y las notas anexas que se destinan 
a ser comunicados a terceros. Las recomendaciones de este 
organismo no expresan opinión en cuanto a la publicación 
o no de la información prospectiva, no obstante emite sus 
recomendaciones para responder a las exigencias legales.

International Federation of Accountants (IFAC):
El IFAC en el año 1989 señaló en la Guía de Auditoria 

no 27 que la información prospectiva puede incluir:

a) entas o ingresos brutos;
b) beneficio bruto o coste de ventas;
c) partidas inusuales o infrecuentes;
d) provisión para impuesto sobre sociedades;
e) operaciones discontinuadas o partidas extraordinarias;
f) resultados de operaciones continuas;
g) beneficio neto;
h) beneficio por acción primario. Se trata del resultado 
de la siguiente razón: Beneficio o Pérdida/(Acciones 
Ordinarias + Equivalentes a Acciones Ordinarias). Este 
último factor corresponde a aquellos valores que sin 
ser aún acciones ordinarias, permitirán al inversor en 
convertirse en un accionista ordinario;
i) beneficio por acción completamente diluido. Se 
 trata del resultado de la siguiente razón: Beneficio 
 o Pérdida/(Acciones Ordinarias + Equivalente 
 a Acciones Ordinarias + Cualquier otro valor 
 debilitante). Este último término de la ecuación se 
 refiere a los efectos de operaciones discontinuadas;
j) cambios significativos en la posición financiera;
k) una descripción de lo que los administradores 
 –responsables – se proponen con la presentación 
 de la previsión financiera y un aviso acerca de que 
 los resultados previstos podrían no ser alcanzados;
l) resumen de las hipótesis significativas;
m) resumen de las políticas contables significativas.

¸ cuentas de resultados previsionales;
¸ plan de financiación previsional.

11 Documento preparado por Financial Forecasts and Projections Task Force 
12 Canadian Institute of Chartered Accountants – Insttitut Canadien des Comptables Agréés, publicó  un documento titulado: “Corporate Reporting: Its Future 
Evolution”.
13 CICA - Note d’Orientation en Comptabilité:- “Présentation des prévisions financiéres”.
14 Ordre des Experts Comptables et des Comptables Agréés: “Principes d¨ëstablissement et de présentation des comptes prévisionnels” y “Les diligences de I¨expet 
comptables en matiére de comptes prévisionnels”, recomendación que se produce en el marco de la Ley.
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Este tipo de información debe ir acompañado de notas 
anexas donde se incluirán las presunciones en las que está 
basada y las políticas contables aplicadas en su preparación.

Cabe aclarar que esta guía no expresa opinión alguna 
respecto de si se debe elaborar y publicar la información 
financiera prospectiva por parte de las empresas.

Australia:
En 1993, en un pronunciamiento15 en línea con la Guía 

N° 27 del IFAC, establece:
a) Cuando sea relevante, considera apropiado que el 

auditor informe si la información prospectiva ha sido o no 
preparada sobre una base consistente con las políticas con-
tables adoptadas y publicadas por la entidad en sus cuentas 
anuales auditadas y, además, si ha sido preparada sobre una 
base consistente con la información histórica.

b) El informe del auditor debe incluir un párrafo de al-
cance para explicar la naturaleza y la extensión de su trabajo 
y el grado de confianza proporcionado.

Argentina:
Desde el año 1972, la Ley de Sociedades Comerciale-

s16establece la obligación de los administradores de revelar 
las perspectivas futuras de la entidad.

La aplicación de recomendaciones realizadas por organis-
mos internacionales y los criterios empleados por las calificado-
ras de riesgo de reconocido prestigio están influyendo, significa-
tivamente, en el dictado de normas por parte de los organismos 
de control con respecto a información prospectiva.

El Banco Central de la República Argentina17 ha estable-
cido obligaciones que deben cumplimentar las entidades fi-
nancieras para clasificar su cartera de créditos tomando, como 
principal indicador, la capacidad de repago que tienen las em-
presas con relación a los compromisos que asumen y exigien-
do, a tal fin, la presentación de flujos de fondos proyectados.

La Comisión Nacional de Valores18 obliga a las entida-

des que opten por operar en el mercado de capitales, me-
diante la oferta pública de sus títulos valores, a presentar 
estados contables proyectados. Se trata de una norma muy 
precisa que reglamenta la forma de preparación y presenta-
ción de estos informes.

Los autores del presente trabajo han desarrollado una 
investigación de campo, consistente en analizar la informa-
ción contable proyectada incluida en estados contables emi-
tidos en la República Argentina durante el año 199919.

Como resultado de la labor efectuada se puede señalar 
lo siguiente:

Los estados financieros que se preparan actualmente en 
cumplimiento de las normas contables, requieren que la en-
tidad como responsable de la emisión de los estados conta-
bles, realicen proyecciones para evaluar el futuro y de forma 
tal que, se pueda verificar con cierto grado de razonabilidad 
las siguientes situaciones contingentes como por ejemplo: 

¸ los estados financieros; o,
¸ una o más partes de los mismos.

15 Auditing Standards Board del Australian Accounting Research Foundation Statement of Auditing Practice N° 36.

16 Ley 19550 - Art. 66: “Los administradores deberán informar en la memoria... su juicio sobre la proyección de las operaciones y otros aspectos que se consideren 
necesarios para ilustrar sobre la situación presente y futura de la sociedad”.

17 Banco Central de la República Argentina: Comunicación A 2729 (que modifica y ordena la anterior Comunicación A 2216).

18 Comisión Nacional de Valores Resolución 290/97: Considerandos: ....”imponiendo mayores requisitos informativos a aquellas... sociedades... en las que la 
participación del público... así lo imponga“, “en particular en aquellos casos en que las emisoras ingresen a la oferta pública o recurran a ella para obtener nuevos 
fondos”. “Normas relativas a la forma de preparación y presentación de estados contables proyectados”.

19 Estados Contables analizados: Acindar S.A. (30.06.99); Banco Río de la Plata S.A. (31.12.99); BBV S.A. (31.12.99); Massalin Particulares S.A. (31.12.99); 
Domec S.A. (30.04.99); Telefónica de Argentina S.A. (30.09.99); Longvie S.A.. (31.12.99); Telecom de Argentina S.A. (30.09.99); Renault Argentina S.A . 
(31.12.99); Gas Natural Ban S.A. (31.12.99), Metrogás S.A. (31.12.99).

¸ En la totalidad de los casos analizados, se ha 
 podido constatar que en la Memoria del 
 Directorio, que acompaña a los estados contables, 
 se ha incorporado información vinculada con el 
 futuro de la sociedad. La misma, básicamente, se 
 refiere a: 
ß Perspectivas futuras, tanto del contexto en el que 
 interactúan las empresas como, en forma 
 particular, de cada una de ellas vinculándolo, en 
 algunos casos, con las expectativas de crecimiento 
 del producto bruto interno del país.
ß Propuestas de distribución de resultados, como así 
 también las limitaciones para esas distribuciones.
ß Enumeración de objetivos vinculados con el futuro 
 de la empresa, en general, en forma cualitativa.

¸ Si bien existe alto grado de incertidumbre en 
 los informes proyectados, se reconoce que desde
 el punto de vista de los usuarios internos, sería 
 imposible conducir una organización sin tener 
 determinados indicadores que proyecten el futuro 
 de la empresa. 
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Objetivos de los Informes Contables 
Proyectados

Los objetivos que se proponen, en opinión de los auto-
res del presente trabajo 20, son:

a) Lograr una mejor definición de los resultados 
del ejercicio, ya que se puede recoger información 
posterior al cierre verificándose algunas 
convenciones adoptadas en su determinación.
b) Facilitar la asignación de ganancias acumuladas 
que pueden relacionarse con las necesidades 
financieras futuras del proyecto.
c) Constituirse en un argumento insoslayable para 
demostrar que la empresa se encuentra en marcha y 
tiene perspectivas futuras.
d) Contribuir a orientar la selección de alternativas 
para el negocio.
e) Contribuir a reducir los riesgos que asumen, al 
tomar decisiones, los terceros ajenos a la entidad 
emisora.

Si bien, la enumeración de los objetivos que presenta-
mos es consistente con los que se proponen en numerosos 
documentos transcribimos una cita importante: 

En España Caraballo Esteban21 señala:

Es importante que los documentos contables previsionales 
respondan a las diferentes necesidades de los usuarios.....

Serían aquellos usuarios que, de acuerdo con la denomi-
nación que les asigna Caraballo, no son los “privilegiados” 
que están en condiciones de exigir la información necesitan.

En este trabajo se proponen tres objetivos fundamentales:

Los requisitos de la información contable
proyectada

Los principios contables básicos a aplicar, en la prepa-
ración y presentación de los estados contables proyectados, 
deben ser el resultado de la elaboración de una guía de acep-
tación generalizada, de forma tal, que permita cumplir con 
los objetivos y contribuya a la caracterización del modelo 
contable aplicable.

a) Postulados básicos:

• Estimaciones para determinar las contingencias;
• Cálculo de la morosidad y la incobrabilidad.
• Vida útil de los activos de uso;
• Test de recuperabilidad y valor límite:
• Bienes de Uso;
• Intangibles;
 Llave de Negocio;
 • Inversiones en bienes inmuebles;
 • Saldos activos de impuestos diferidos;
 • Inversiones en otras sociedades.

 Proveer a los usuarios una estimación razonable de 
la rentabilidad previsional, del equilibrio financiero a 
corto plazo, así como de la solvencia y del grado de 
autonomía de la empresa.

 Permitir a los usuarios apreciar el carácter 
razonable de la información publicada, a fin de 
que puedan determinar el grado de confianza que 
conceden esos documentos contables previsionales.

 Evitar la divulgación de información perjudicial 
para la empresa y que podría suponer el 
entorpecimiento en la realización de sus objetivos 
generales.

20 Juan Carlos Viegas, Luis Norberto Rial e Ignacio Fabián Gajst: “Un modelo financiero proyectado para usuarios que no se encuentran en la posición de exigir a 
una empresa un informe que satisfaga sus necesidades específicas.” XXI Conferencia Interamericana de Contabilidad. San Juan de Puerto Rico. Año 1999.

21 Teodoro A. Caraballo Esteban: “Los Documentos Contables Previsionales. Año 1998. Pág.25.

ß Utilidad: debe ser útil a aquellos usuarios que 
no tienen posibilidades de exigir a la entidad otro 
tipo de información. Estarán destinados a mejorar 
la capacidad de decisión, perdiendo sentido su 
presentación si su utilización fuera casual y la 
receptividad de estos informes por parte de los 
destinatarios resultara indiferente.

ß Costo - beneficio: el beneficio que puede 
obtenerse por su utilización debe justificar el 
costo agregado que demanda su elaboración 
y presentación. La preparación de los estados 
contables proyectados exige un esfuerzo que no 
debe exceder lo que puede considerarse normal 
para la entidad emisora.
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b) Principios generales:

ß Oportunidad: el uso de fondos de terceros para poder financiar el 
funcionamiento de la entidad, constituye un punto clave para establecer 
la necesidad de la emisión de estados contables proyectados.

ß Viabilidad: la presentación de estos informes debe cumplir con un 
objetivo insoslayable que justifique el esfuerzo que representa su emisión, 
caso contrario no se consideraría viable.

ß Empresa en marcha: los estados proyectados tienden a reforzar la 
idea de que se trata de una empresa en marcha, que se encuentra 
funcionando y que tiene capacidad económica para continuar operando 
en el futuro.

ß Totalidad: todos los sectores de la entidad emisora deben 
comprometerse con las metas reflejadas en la proyección disponiéndose, 
para cumplir con este requisito, que toda la información sea suministrada 
por los responsables de las acciones que la entidad proyecta ejecutar.

ß Comparabilidad: este principio afirma la idea de que el estado 
proyectado debe respetar los principios contables básicos y responder a un 
modelo contable. Si se optara por la no definición de un modelo, el usuario 
recibiría los datos sin ningún diseño determinado y le resultaría imposible 
obtener un informe comparable. Este principio debe facilitar el análisis de la 
información que brinda la entidad emisora y de la que pudieran presentar 
otras entidades que actúan en similares ramas de actividad.

ß Uniformidad: la aplicación consistente de los principios básicos permite 
vincular el pasado - posiciones ya asumidas - con el futuro - sucesos y 
hechos proyectados.

ß Confidencialidad: deben preservarse las estrategias diseñadas por 
la entidad emisora para el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, la 
información que se brinde no debe superar lo que puede considerarse 
tolerable para no debilitar la competitividad de la empresa.

ß Exposición: las características de la presentación deben ser similares a la 
de los modelos que utilizan los estados financieros tradicionales. Un aspecto 
a considerar, que no se podrá identificar en las mismas condiciones, se 
refiere a los resultados extraordinarios atento su propia naturaleza.

c) Principios contables específicos:

ß Prudencia: resulta utópica la posibilidad de diseñar estados proyectados que 
describan con certeza los hechos o sucesos que se presupuestan. Sin embargo, 
debe actuarse con prudencia en la selección de los indicadores y en el uso de 
los instrumentos para la proyección. Los antecedentes históricos de la misma 
entidad, donde se comparan datos proyectados con hechos y sucesos ocurridos, 
constituyen parámetros valiosos para la preparación de los nuevos informes.

ß Devengado: el reconocimiento de hechos y sucesos que se espera 
ocurrirán deben ser proyectados desde su devengamiento sin importar el 
momento del pago o de la cobranza.

En el diseño de la Información 
contable proyectada no se aplica como 
principio contable específico el de 
“realización”, ya que, éste se relaciona 
con los hechos o sucesos ocurridos. En 
consecuencia, éste principio se utiliza 
en la etapa de control, cuando se com-
pare lo realizado con lo proyectado. 
Asimismo, cabe señalar que el criterio 
de lo “percibido” es de aplicación sólo 
al proyectar el flujo de fondos.

Nuestra propuesta de presentar 
información prospectiva exige tomar 
como imagen los estados contables de 
cierre de ejercicio, para ello se debe 
identificar los requisitos que se cum-
plen para su preparación y presentaci-
ón, en este sentido  la NIC 1 constituye 
un marco conceptual adecuado para 
establecer los puntos de convergencia 
y las diferencias, entre los estados fi-
nancieros clásicos y los proyectados. 
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La NIC 1 (revisada)22, de acuerdo con el “Marco Concep-
tual del IASC” para la preparación y presentación de los Esta-
dos Financieros, sostiene que debe cumplirse con requerimien-
tos tales como: significatividad, empresa en marcha, selección 
de políticas contables cuando no existan normas al respecto, 
consistencia y presentación de información comparativa.

En el párrafo no 15 de la NIC 1 se señala que para rea-
lizar una presentación razonable se requiere:

Cuando la NIC 1 se refiere a políticas contables las de-
fine como principios, bases, convenciones, reglas y prácticas 
específicas adoptadas por una empresa en la preparación y 
presentación de estados financieros23. Estas políticas conta-
bles deben ser desarrolladas para asegurar que los estados 
financieros provean información que sea:

Importancia de la emisión de Información 
contable proyectada o prospectiva

Los agentes económicos basan sus decisiones de inver-
sión en una variedad de información, pero la información 
que es particularmente importante es la que les permite de-

sarrollar un análisis y considerar las posibilidades de eventos 
futuros. No obstante, tal información, llamada comúnmen-
te información financiera prospectiva, no está generalmente 
disponible de manera consistente y efectiva24.

No existen normas contables que establezcan un mo-
delo de IFP que acompañe a los estados contables para que 
una amplia franja de potenciales usuarios – potenciales in-
versores –, se encuentren en condiciones de medir el riesgo 
de las decisiones que tienen que tomar.

En efecto, si los modelos de informes contables que se 
proponen no brindan información sobre el futuro, cómo 
puede evaluarse:

Si bien el ente emisor puede haberse mostrado rentable y 
solvente hasta hoy, ello no implica necesariamente la continui-
dad de esta situación en el futuro, ya que la misma depende de 
las nuevas decisiones que tome la gerencia (planeamiento).

Al analizar la situación económica – financiera de un 
ente, especialmente su rentabilidad y su solvencia, más que 
su capacidad de pago interesa evaluar su capacidad de repa-
go. En el primer caso se determina si es capaz de afrontar 
sus compromisos (incluyendo el retorno de la inversión de 
los propietarios) con la riqueza acumulada. En el segundo, 
se intenta predeterminar si el ente será capaz de autogenerar 
un flujo de fondos que le permita afrontar los compromisos 
asumidos.

La fiabilidad de la información referida a las perspecti-
vas futuras de la empresa nos obliga a realizar algunas refle-
xiones que parecen interesantes considerar:

• ¿cómo evaluar la confiabilidad de la información 
contable prospectiva?

Una síntesis de las principales limitaciones que se ob-
servan en el uso de la información prospectiva podemos en-
contrarla en el trabajo elaborado por International Capital 
Markets Group que señala:

a) la selección y la aplicación de las políticas contables;

b) presentación de información, incluyendo políticas 
contables, de forma que proporcione información 
pertinente, confiable, comparable y comprensible; y,

c) ….exposiciones adicionales cuando los 
requerimientos de las NICs son insuficientes para 
permitir a los usuarios entender el impacto de las 
transacciones o hechos particulares en la posición 
financiera de la empresa y su desempeño financiero.”

a) pertinente para las necesidades de toma de 
decisiones de los usuarios;

b) confiable, en el sentido que:

1) represente fielmente los resultados y la posición 
financiera de la empresa;
2) refleje la sustancia económica de los hechos y de las 
transacciones y no meramente su forma legal;
3) sea neutral, esto es libre de sesgos;
4) sea prudente; y
5) sea completa en todos sus aspectos significativos.

22 Reemplaza a la NIC 1 “Revelaciones de Políticas Contables”, a la NIC 5 “Información que debe revelarse en los Estados Financieros” y a la NIC 13 “Presentación 
de Activos y Pasivos Corrientes”.

23 NIC 1, párrafo 21.

24 ICMG: “Información Financiera Prospectiva: una perspectiva internacional sobre los tipos, propósitos y limitaciones de la Información Financiera Prospectiva”.

 el riesgo inherente a su inversión;
la probabilidad de que la empresa pague 
dividendos;
 la alternativa de comprar o vender sus 
participaciones;
 la estabilidad y rentabilidad del ente emisor; o,
 la capacidad del emisor de afrontar sus 
obligaciones a su vencimiento?
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Responder afirmativamente a esta pregunta implica po-
der utilizar dicha información prospectiva para la toma de 
decisiones económicas.

En realidad, si lo que en definitiva se quiere evaluar es el 
riesgo que se asume al tomar una determinada decisión econó-
mica, la IFP debería cumplir, como mínimo, con los siguientes 
tres principios: confiabilidad, representatividad e integridad.

Se ha expuesto el significado de confiabilidad. No obs-
tante, y con el objeto de precisar aún más el alcance de este 
principio, puede agregarse que la confiabilidad de la IFP 
está determinada por el hecho de que no contenga antece-
dentes falsos que puedan inducir a conclusiones erróneas 
respecto de una decisión.

Se considera que la información cumple con el princi-
pio de representatividad cuando permita inferir razonable-
mente la situación económica, patrimonial y financiera del 
emisor. Es decir:

• ¿los datos que han sido incorporados a la IFP, refle-
jan razonablemente la realidad esperada?

En lo que respecta al principio de integridad, debería 
responderse afirmativamente la siguiente pregunta:

• ¿contiene la IFP toda la información que debería?
El objetivo final de aquél que toma decisiones econó-

micas respecto de un proyecto, inclusive de un proyecto - 
empresa, es realizar un estudio acabado de la capacidad de 
pago del emisor. El mismo incluye:

Todo ello sensibilizado por los escenarios que contienen 
las variables críticas (endógenas y exógenas) que enfrenta el 
emisor y que pueden afectar el desarrollo del proyecto.

Lo detallado precedentemente puede agruparse en las si-
guientes cuatro grandes cuestiones fundamentales a evaluar:

a) que el responsable/operador del proyecto es confiable 
(antecedentes históricos) y que tiene la capacidad para eje-
cutarlo. Esto incluye:

• la capacidad técnica (know – how).
• la capacidad operativa (estructura organizativa, ele-

mento material y elemento humano).
• la capacidad financiera (capital operativo).
b) que las premisas utilizadas son válidas y guardan co-

herencia con la realidad. Esto incluye el análisis macroeco-
nómico (global y sectorial) y sus perspectivas.

c) que el grado de sensibilidad que tiene el proyecto 
ante cambios en el comportamiento previsto de aquellas 
variables que, incluidas en las premisas tenidas en cuenta, 
resultan críticas para el mismo. No sólo se evalúa el impacto 
que se produciría, sino también, las medidas alternativas de 
que se dispone para atenuar el efecto de dichos cambios y 
mantener el proyecto bajo control.

d) que la razonabilidad del cálculo presupuestario y de la 
rentabilidad del proyecto (tasa interna de retorno y período 
de repago). Esto tiene que guardar relación con la naturaleza 

a) Confianza – Creabilidad: Al no existir una 
definición común respaldando la presentación 
de esta información, es necesario darle al usuario 
una bandera de aceptación general para indicar la 
fiabilidad esperada aproximada de la proyección.

b) Tiempo: Cuanto mayor es el período de tiempo 
que abarca la proyección, aumenta la incertidumbre, 
esto también, se vincula con las características del 
proyecto, un negocio ya establecido ofrece más 
garantías que un proyecto nuevo.

c) Litigios: El marco jurídico que rodea las relaciones 
económicas, influye significativamente sobre la 
posibilidad de adhesión por parte de las entidades 
emisoras a presentar información prospectiva. En 
EEUU se sostiene que si un inversor actúa sobre 
la base de esta información y sufre un daño, tiene 
derecho a demandar al emisor, en otros países este 
tipo de litigios es bajo o no existen.

d) Expectativas- Posibilidades de logro: Esta 
limitación puede superarse en la medida que en el 
futuro la entidad presenta la información prospectiva 
de un período anterior comparada con los hechos y 
sucesos ya ocurridos.

e) Competitividad: En un mercado competitivo 
las compañías no estarán dispuestas a divulgar 
información a los competidores. 

• la solvencia;
• su capacidad de generar un flujo futuro de 
fondos;
• la rentabilidad;
• el estudio de las características propias del 
emisor, del sector de la actividad económica 
en el que esté inserto y de la influencia 
sobre éste de las variables exógenas de la 
economía;
• el riesgo que enfrenta en su entorno 
industrial;
• su participación y ubicación en el sector 
económico en el que desarrolla su actividad;
• la calidad de la gerencia y propiedad.
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del proyecto, su vulnerabilidad y los antecedentes del res-
ponsable/operador.

Corresponde señalar que la evaluación de cada una de 
estas cuestiones implica analizar factores individuales que, 
una vez integrados, permiten emitir una opinión sobre la 
cuestión global.

Si bien, el objeto de nuestra investigación es desar-
rollar en profundidad, aspectos tales como por ejem-
plo, el análisis de la situación y tendencia del sector 
económico en el que desarrolla su actividad el emisor, 
debería incluir, entre otras, cuestiones como: fase de 
la industria; sensibilidad al tipo de cambio; sensibili-
dad a precios relativos; sensibilidad a tasas de interés; 
sensibilidad al nivel de remuneraciones; competencia; 
mercados potenciales; proveedores de la industria; cam-
bios tecnológicos; barreras de entrada y de salida; orga-
nización sindical, dado la extensión que se fijo para esta 
presentación impiden su desarrollo. 

Modelo Contable Proyectado

Una conclusión a la que ha arribado la Interna-
cional Capital Markets Group (ICMG)25 expresa que 
la IFP recae en dos categorías principales: cuantitativa 
(numerativa) y cualitativa (narrativa).

El modelo contable para la emisión para 
la Información Contable prospectiva

Siendo los estados contables proyectados un nue-
vo instrumento de información destinado a los mismos 
usuarios que los estados financieros de cierre de ejer-
cicio, su diseño deberá ser construido a su imagen y 
semejanza.

En consecuencia, se deberán aplicar los principios 
contables básicos, relacionando los elementos que cor-
respondan de acuerdo con el modelo contable elegido, 
el que deberá guardar relación con el utilizado por la 
entidad emisora para presentar la situación económica 
y financiera al cierre de ejercicio.

Existe abundante doctrina referida a la definición del modelo contable aplicable a los estados financieros de cierre de 
ejercicio. Algunas reflexiones sobre este tema permitirán afirmar la importancia que implica presentar estados contables 
proyectados.

Cuantitativa: “... los más importantes tipos de información 
a la que considerarían cuantitativa son los flujos de 
fondos, presupuestos, declaraciones de ingresos, y 
pronósticos de ganancias. La IFP cuantitativa se extiende 
hasta los estados contables completos. Esta información 
podría ser complementada por análisis de índices de los 
elementos clave de los estados financieros. Por ejemplo, 
la ganancia bruta y las ganancias por acción basadas en 
resultados pasados puede ser más útil como indicador de 
desempeño futuro que ciertos pronósticos.”

Cualitativa: “...incluye la información narrativa, en 
términos financieros, sobre el desempeño pasado y 
futuro de la empresa, así como las perspectivas futuras. 
Por ejemplo, esto podría cubrir los objetivos comerciales 
generales de la empresa, métodos para conducir el 
negocio, sus relaciones con otros (accionistas principales, 
directores, administradores), explicaciones de las 
relaciones y cambios en los indicadores principales de 
los datos operativos que se centran en los cambios clave 
y las razones para esos cambios. Puede también incluir 
información futura para identificar y evaluar los posibles 
efectos de las tendencias clave (por ejemplo, en relación 
con la producción, ventas, stock, el estado del libro de 
ordenes, costos o procesos de venta), las principales 
metas, factores estratégicos que son críticos para 
implementar exitosamente la estrategia corporativa y los 
planes principales, finanzas, oportunidades y riesgos, y 
las mediciones narrativas de los indicadores líderes.

• Capital a mantener: Capital financiero o Capital físico.
• Unidad de medida: Moneda homogénea o Moneda 
heterogénea.
• Criterio de valuación: Valores históricos o Valores 
presentes.
• Tasa de descuento de los flujos futuros de fondos 
esperados: Se trata de un elemento clave para la 
proyección. Surge en los procesos de selección de 
indicadores macroeconómicos.

25 International Capital Markets Group: “Información Financiera Prospectiva: Una perspectiva internacional sobre los tipos, propósitos y limitaciones de la Infor-
mación Financiera Prospectiva.” 



Revista do CRCRS  81

Las corrientes de opinión, mayoritariamente, se incli-
nan por reconocer un modelo construido sobre la base de:

Si el modelo contable elegido responde a estas tres claves, 
los estados contables proyectados serán un instrumento que 
permitirá, a los usuarios externos, identificar los aspectos po-
tenciales que están contenidos en el proyecto en explotación 
y que, por las características que deben garantizar los estados 
financieros de cierre de ejercicio, no pueden ser revelados.

La tendencia a incorporar determinados valores cor-
rientes en los estados contables de cierre de ejercicio, en 
muchos casos haciendo un uso indebido de ello, constituyó 
una práctica que confundió a los usuarios. Un ejemplo de 
ello son los revalúos técnicos de algunos activos. Estos pro-
cedimientos de valuación han permitido mejorar los índices 
de responsabilidad patrimonial, creando una falsa imagen 
de la real situación económica y financiera de la entidad. 

El mayor valor que pueden tener algunos activos de-
pende de las perspectivas económicas, por lo tanto, deberían 
ser únicamente presentados como un horizonte posible y 
cualquier interpretación que se aparte del costo como crite-
rio de valuación para medir los resultados al cierre de ejerci-
cio, exige presentar argumentos indiscutibles para sostener 
las apreciaciones que se realicen.

El resultado de ejercicio es una hipótesis y para poder 
confirmarla será necesario proyectarse a un tiempo futuro. 
Los estados contables proyectados son un buen instrumento 
para estos fines.

Un nuevo elemento adquiere importancia significativa 
en la determinación del modelo contable: la tasa de descuen-
to de los flujos futuros de fondos futuros esperados.

La propuesta que se formula en el presente trabajo rescata 
un instrumento clave que se utiliza para medir los resultados 
que se espera obtener en un proyecto de inversión. La empre-
sa constituye un proyecto de inversión por excelencia.

En la empresa en marcha, el momento de inversión y 
el de rescate de lo invertido se presentan en un movimiento 
continuo; es decir, no existe un tiempo exclusivo para la 
inversión y otro para el pago de los servicios y del capital in-
vertido. Aquí lo importante es el mantenimiento del capital 
financiero necesario para continuar funcionando.

Reconocer a la empresa como un proyecto de inversión, 
permite utilizar un instrumento fundamental para buscar 
cierto grado de razonabilidad en los datos que se proyectan.

La elección de la tasa es una clave para el modelo. Será necesa-
rio, en consecuencia, elegir la tasa que debe aplicarse. La situación 

26 Norma Internacional de Contabilidad N.I.C. Nro. 29 – “La información financiera en economías hiperinflacionarias.”

27 Norma Internacional de Contabilidad N.I.C.: Nro.15 – “Información que refleja los estados de precios cambiantes.”

a) capital a mantener: capital financiero. Se trata de 
las cifras efectivamente invertidas por los propietarios, 
entendiendo por tales los aportes realmente 
efectuados, así como las ganancias capitalizadas, 
en la medida en que provengan de incrementos 
patrimoniales genuinos.
b) unidad de medida: monetaria, tomando la moneda 
del país y considerando los efectos que se producen 
cuando la moneda se ve expuesta a cambios en el 
poder adquisitivo. En este aspecto en la Argentina 
las normas profesionales han establecido que debe 
ajustarse cuando la inflación supera el 8% anual, en 
tanto la NIC Nro.2926 contempla la posibilidad de 
realizar ajustes cuando exista hiperinflación.
c) criterio de medición: costos históricos. La NIC 
Nro.1527 admite la posibilidad de utilizar valores 
corrientes, señalando que, en estos casos, el resultado 
se debe reconocer una vez que se determine como 
capital a mantener, el capital económico en lugar del 
capital financiero. No se reconocen resultados que no 
provengan del intercambio, el resultado de tenencia 
debe retenerse en el patrimonio neto.
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general de la economía y su repercusión, en 
el momento de la medición o valuación, 
sobre la tasa de interés que para esa entidad 
puede considerarse relevante, razonable 
y estable (para lo cual se deberá también 
tomar en cuenta los factores estacionales), 
constituyen los elementos que deben ser 
evaluados objetivamente y en forma pru-
dente en su determinación.28

Debe reconocerse que para cada 
empresa el costo de financiación le es 
propio y diferente del de las demás. Se 
deberá aceptar, en consecuencia, que 
la financiación a la que accede una 
empresa es la mejor posible para sí, 
buscando situarse en una “posición de 
óptimo relativo” en la mezcla de sus 
pasivos y de su capital. De hecho, las 
decisiones de financiamiento son to-
madas en el marco de las alternativas 
que le plantea el mercado al cual la 
empresa tiene acceso en cada opor-
tunidad, suponiéndose que la misma 
adopta la que considera más conve-
niente atento las circunstancias.29

Por lo tanto, parece adecuado usar 

la tasa a la que accede la empresa en lu-
gar de la tasa de mercado cuya estima-
ción es extremadamente subjetiva.30

No obstante lo expresado prece-
dentemente, también debe aceptarse 
que no siempre una empresa se encuen-
tra en una “posición de óptimo relativo” 
en lo que respecta a su financiamiento 
mezcla. En ese caso, y a los efectos del 
análisis interno, deberá evaluarse si tal 
situación obedece a causas endógenas 
(p.e. ineficiencia de la gestión financie-
ra) con el objeto de producir el ajuste 
que pudiera corresponder.31

Conclusiones

Los agentes económicos basan sus 
decisiones de inversión en una variedad 
de información, pero la información 
que es particularmente importante es la 
que les permite desarrollar un análisis y 
considerar las posibilidades de eventos 
futuros que deberá afrontar la empresa.

Un recorrido sobre las practicas 
contables en el ámbito internacional, 
ha permitido recoger importantes 
evidencias relacionadas con la infor-
mación contable prospectiva, donde 
en forma asistemática y sin adoptar 
un modelo determinado, algunos or-
ganismos profesionales y de control 
obligan a las entidades a presentar in-
formación contable adicional a las que 
contienen los estados financieros y en 
donde se observa interesantes antece-
dentes sobre la presentación de infor-
mación proyectada.

Por aplicación de las normas con-
tables las entidades son responsables de 

realizar proyecciones para evaluar el futu-
ro del proyecto en explotación, de forma 
tal, que se pueda verificar con cierto gra-
do de razonabilidad las situaciones con-
tingentes que deberán enfrentar como 
mínimo en los próximos doce meses y 
demostrar que la empresa cumple con el 
principio de empresa en marcha.

No existen normas contables especí-
ficas que establezcan un modelo de Infor-
mación Contable Prospectiva que acom-
pañe a los estados contables para que una 
amplia franja de potenciales usuarios 
– potenciales inversores –, se encuentren 
en condiciones de medir el riesgo de las 
decisiones que tienen que tomar.

La propuesta de presentación de in-
formación contable prospectiva, según 
el relevamiento realizado ha promovido 
acalorados debates. Una visión positiva 
señala que mediante estos instrumentos 
se lograría vincular la información del 
pasado y las perspectivas futuras de la 
empresa, metafóricamente ablando, los 
informes contables prospectivos tiene 
como objetivo construir un puente en-
tre la información contable del pasado 
representado por los estados financieros 
de cierre del ejercicio, con el futuro de 
la empresa en un determinado período 
de tiempo. 

En nuestra opinión, para desar-
rollar un modelo de información con-
table proyectado o prospectivo, será 
necesario reconocer todos los aspectos 
que la doctrina contable reconoce para 
confeccionar los estados financieros de 
cierre de ejercicio, ya que, los modelos 
proyectados deben ser confeccionados 
a su imagen y semejanza. 

28 Trabajo base elaborado por los Dres. Juan Carlos Viegas y Luis Norberto Rial para el Proyecto de Informe Nº 47 del Instituto Técnico de Contadores Públicos: 
Una Cuestión Fundamental en los Resultados Financieros: su Reconocimiento y Tratamiento Contable. Presentado en la XVlll Asamblea Nacional de Graduados 
en Ciencias Económicas. Lomas de Zamora – Buenos Aires – Argentina – Octubre de 1997. 

29 Citada en Nota Nº 11.

30 Norma Internacional de Contabilidad N.I.C. Nro. 29 – “La información financiera en economías hiperinflacionarias.”

31 Norma Internacional de Contabilidad N.I.C.: Nro.15 – “Información que refleja los estados de precios cambiantes.”

Para desarrollar un modelo 
de información contable 

proyectado o prospectivo, 
será necesario reconocer 
todos los aspectos que la 

doctrina contable reconoce 
para confeccionar los 
estados financieros de 

cierre de ejercicio.



Revista do Conselho Regional de 

do Rio Grande do Sul

A Revista do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul é uma publicação trimestral, editada 
pelo CRCRS desde 1972. Seu código ISSN é 1806-9924 e está enquadrada na CAPES como Local-A.

Podem encaminhar artigos para a Revista profi ssionais da Contabilidade residentes no Brasil, devidamente 
registrados em CRC, e também no exterior. Os artigos em língua espanhola serão publicados na versão 
original.

As normas estabelecidas para remessa de artigo são as seguintes:
1.  o artigo deverá versar sobre a Ciência ou Profi ssão Contábil, com construção silogística (introdução, 

desenvolvimento e conclusão) e, necessariamente, com emissão de opinião crítica;
2.  deverá ser inédito e poderá ser elaborado por mais de um profi ssional da Contabilidade, todos 

devidamente registrados em Conselho Regional de Contabilidade;
3.  deverá conter indicações como título, nome(s) completo(s) do(s) autor(es), categoria(s) profi ssional(ais), 

número de registro no CRC, endereço(s) completo(s), fone/fax, e-mail, data de elaboração do artigo;
4.  deverá ser digitado preferentemente nas fontes “Times New Roman” ou “Arial”, corpo 12, com espaço 

entrelinhas de 1,5, com margens inferior, superior e laterais de 2,5 cm;
5.  deverá conter um resumo da matéria (em português e em inglês, cada um com, no máximo, 15 linhas), 

palavras-chave (em português e em inglês), bem como a bibliografi a consultada de acordo com as normas 
da ABNT, em relação às referências bibliográfi cas, notas, citações, tabelas e quadros;

6.  deverá conter, no mínimo, 10 páginas e, no máximo, 20 páginas; e
7.  os artigos deverão ter sido completa e perfeitamente revisados.

Os trabalhos deverão ser encaminhados por e-mail, contendo dois arquivos anexados na mesma mensagem: 
um com o trabalho em si e outro com a folha de identifi cação. Nas folhas de identifi cação devem constar: 
título do trabalho, nome completo, n° de registro em CRC, endereço completo, telefone, fax, e-mail, breve 
currículo (no máximo 10 linhas). Enviar também fotografi a colorida.

Ao enviar o trabalho para ser avaliado pelo Conselho Editorial, automaticamente o(s) autor(es) abre(m) 
mão de seus direitos autorais. Com o envio, o CRCRS está autorizado a publicar ou não o trabalho, sem 
qualquer remuneração ou contraprestação.

Os artigos recebidos serão encaminhados ao Conselho Editorial da Revista do Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio Grande do Sul, para apreciação. As matérias não publicadas passarão a integrar o 
arquivo da Revista do CRCRS.

Os trabalhos deverão ser encaminhados ao CRCRS – Conselho Editorial da Revista do Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio Grande do Sul – Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS, CEP 90160-070 
ou para o e-mail editoria@crcrs.org.br ou ainda para marcia@crcrs.org.br.

CRCRS_ed134_capas.indd_02.indd 2 1/10/2008 21:21:33



CRCRS_ed134_capas.indd_02.indd 2 1/10/2008 21:21:33


