
Fatores motivacionais que 
contribuem para a formação 
de capital humano de valor

IS
SN

 1
80

6-
99

24

Indicadores para gestão de contas a 
receber e a pagar - estudo de caso

O perfil profissional de egressos dos cursos 
de Ciências Contábeis no Rio Grande do Sul





Revista do CRCRS  3

Sumário

6
18

76

38
50

Expediente

Conselho Regional de Contabilidade
do Rio Grande do Sul – CRCRS

Rua Baronesa do Gravataí, 471
CEP 90160-070 – Porto Alegre-RS 

Fone/fax (51) 3254.9400 
editoria@crcrs.org.br – www.crcrs.org.br

Conselho Editorial

Coordenador
Contador Dr. Olivio Koliver

Ex-Presidente do CRCRS. 
Detentor da Medalha do Mérito Contábil 

João Lyra e do Prêmio Roberto Casas Alatriste

Membros
Contador Dr. Ernani Ott

Professor da Unisinos

Contadora Dra. Ilse Maria Beuren
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

em Ciências Contábeis da FURB-SC

Contador Dr. Juan Carlos Viegas
Professor da Faculdad de Ciencias Económicas 

da Universidad de Buenos Aires

Contadora Dra. Márcia Martins 
Mendes De Luca 

Professora da Universidade Federal do Ceará

Contador Dr. Rolando Beulke
Professor da UFRGS

Contador Zulmir Ivânio Breda
Especialização em Contabilidade, 

Auditoria e Finanças Governamentais – UFRGS

Supervisão
Márcia Bohrer Ibañez

Jornalista
Valderez Micheletto – MTb 6407

Projeto e Design Gráfico

Tiragem
2.000 exemplares

É permitida a reprodução de qualquer 
matéria, desde que citada a fonte.
Os conceitos emitidos em artigos 

assinados são de inteira 
responsabilidade de seus autores.

ISSN 18069924

O perfil profissional de egressos  

dos cursos de Ciências Contábeis  

no Rio Grande do Sul

Ernani Ott

Laurise Martha Pugues

Análise vertical e horizontal dos 

investimentos em renda fixa de uma 

entidade de seguridade social

Antônio Nunes Pereira

Luiza Borges Macedo

Eduardo Rodrigues dos Santos

Fatores motivacionais que  

contribuem para a formação  

de capital humano de valor

Tarcísio Staudt

Flávia Monaco

Jucelaine Bitarello

Indicadores para gestão  

de contas a receber e a pagar:  

estudo de caso

Rodney Wernke

62

Intangível e realidade  

objetiva patrimonial

Antônio Lopes de Sá

As mutações patrimoniais  

e os Princípios Fundamentais  

de Contabilidade

Olivio Koliver



4  Revista do CRCRS

Conselho Regional de Contabilidade
do Rio Grande do Sul

Biênio 2008/2009

Composição da Diretoria
Presidente

Contador Rogério Rokembach

Vice-Presidente de Gestão
Contadora Ana Tércia Lopes Rodrigues 

Vice-Presidente de Fiscalização
Contador Paulo Walter Schnorr

Vice-Presidente Técnico
Contador Antônio Carlos de Castro Palácios

Vice-Presidente de Registro
Técn. Cont. Luciano Kellermann Livi Biehl

Vice-Presidente de Controle Interno
Contador José Claudio Buzatta

Vice-Presidente de Desenvolvimento 
Profissional

 Contador Zulmir Ivânio Breda

Vice-Presidente de Relações Institucionais
Contador Pedro Gabril Kenne da Silva

Vice-Presidente de Relações 
com os Profissionais

Técn. Cont. Renato João Kerkhoff

Composição do Plenário
Titulares 

Contadores
Rogério Costa Rokembach | Antonio Carlos

de Castro Palácios | Carlos Edgar de 
Magalhães Valmorbida | Carlos Fernando 
Paléo da Rocha | Erineu Clóvis Xavier | 

Gilberto Bagaiolo Contador | José Cláudio Buzatta| 
José Francisco Pagani Echevarria | José Rocha 

Saldanha | Moacir Carbonera | Paulo Walter 
Schnorr | Tanha Maria Lauermann Schneider | 

Zulmir Ivânio Breda | Ana Tércia Lopes Rodrigues | 
Jesse Alencar da Silva | Luiz Fernandes da 
Rosa Pohlmann | Marcelo Alexandre Vidal | 

Pedro Gabril Kenne da Silva

Técnicos em Contabilidade
Geneci Vicente Lopes | Luciano Kellermann 

Livi Biehl | Nair Giacobbo de Lima | 
Paulo Roberto Salvador | Renato João 
Kerkhoff | Aroldo Barboza Meneghel | 

Beatriz Aparecida Ferreira Martins | 
Isidra Ramos Lopes | Marco Aurélio Bernardi

Suplentes 
Contadores

Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin | 
Celso Luft | Cleonice Moreira Bitencourt | 

Giovani Dagostim | José Roberto dos 
Santos Pires | Lorimar Francisco Munaretto | 

Lúcia Regina Faleiro Carvalho | Magda Regina 
Wormann | Marisa Aurélia Balestro Costa | 

Maurício Gatti | Neusa Maria da Costa Gonçalves 
Salla | Neusa Teresinha Balardin Monser | 
Alcides Beninca | André Ricardo Jubin | 

João Carlos Andriotti Silveira | Rosana Lavies 
Spellmeier | Silvio Luís da Silva Zago

Técnicos em Contabilidade
Daniel Souza dos Santos, Eugenio Gressler | 

Loris Jardim Guimarães | Márcio Pereira
 das Neves | Maria Rosa de Freitas | Magdalena 
Dapper | Nadmir Pedro Colbachini | Roberto dos 

Santos Onofrio | Solange Maria Pessi

Custo político e 
legitimidade nas 
evidenciações 
contábeis

As organizações privadas e públicas utilizam a evidenciação 
(disclosure) de informações contábeis compulsórias para atender 
às exigências dos órgãos fiscalizadores e para demonstrar à socie-
dade os resultados da gestão. Também podem utilizar a evidencia-
ção voluntária para contribuir no esclarecimento aos usuários da 
informação contábil. No entanto, a evidenciação contábil não é 
isenta da intenção do gestor e do responsável pela sua elaboração 
de chamar a atenção do público sobre determinados aspectos que 
consideram relevantes.

A transparência dos atos da gestão é uma exigência legal, seja na 
área pública ou privada. Diversos órgãos reguladores e fiscalizado-
res no país vêm continuamente se dedicando à criação de normas e 
acompanhamento de seu cumprimento, visando a este fim. Ainda, 
em decorrência da globalização de mercados, nas últimas décadas, 
discussões sobre as convergências das normas internacionais de con-
tabilidade (International Financial Reporting Standards - IFRS) têm 
intensificado estudos sobre o quê e como evidenciar.

Mais que simplesmente cumprir normas legais, a sociedade 
clama por maior transparência das organizações. Diversos artifí-
cios foram e continuam sendo criados por órgãos que representam 
segmentos da sociedade para promover maior transparência, como 
certificações de qualidade, selos de qualidade, prêmios de destaque 
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da qualidade, financiamentos de projetos por órgãos de 
fomento com esse intuito, adesão a níveis de governança 
corporativa. Todos têm em comum, entre outros aspec-
tos, o de forçar as organizações a ter maior compromisso 
com a evidenciação dos processos e resultados da gestão.

Evidenciação não significa apenas tornar públicas 
as informações sobre determinada organização, mas 
implica em publicar com qualidade, clareza e tem-
pestividade. Para alcançar esse intuito, a informação 
pode ser de natureza quantitativa ou qualitativa ou a 
combinação de ambas. O Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), em seu “Pronunciamento Conceitu-
al Básico: estrutura conceitual para elaboração e apre-
sentação das demonstrações contábeis” (aprovado pela 
Resolução CFC n° 1.121-08), apresenta as principais 
características qualitativas que elas devem apresentar 
para serem úteis aos usuários: compreensibilidade, re-
levância, confiabilidade e comparabilidade.

Alcançar a transparência pretendida com a eviden-
ciação contábil é de interesse dos gestores. Por meio das 
evidenciações contábeis, buscam manter, ampliar ou re-
cuperar a legitimidade de seus atos e minimizar o custo 
político. A teoria da legitimidade tem por premissa que 
existe uma espécie de acordo, um contrato social, entre a 
organização e a sociedade em que atua, a partir do qual 
são criadas expectativas por parte de seus membros sobre 
o modo de consumir os recursos disponibilizados pela 
sociedade e a geração de resultados com esses inputs.

Quando os gestores sentem ameaçada a legitimidade 
de seus atos, tendem a aumentar a evidenciação nas or-
ganizações em que operam para recuperar a legitimidade. 
O incremento no nível de evidenciação, embora não seja 
o único motivo, pode ter estreita relação com a ameaça 

ou a perda da legitimidade em decorrência de alguma 
frustração causada na expectativa de membros do acordo 
entre a organização e a sociedade em que aquela atua.

Organizações com custos políticos potencialmente 
elevados precisam estar atentas às ameaças de perda da 
legitimidade. A pressão pública pode fazer com que uma 
empresa, por exemplo, preocupe-se com lucros elevados, 
porque pode denotar recolhimento de impostos abaixo 
do esperado, exploração indevida de mão-de-obra, utili-
zação incorreta de recursos ambientais e sociais. No caso 
de uma entidade pública, a preocupação deve existir com 
a aplicação dos recursos dentro dos limites estabelecidos 
pela legislação e a transparência do emprego adequado 
dos recursos públicos.

Os gestores dessas organizações, na tentativa de 
minimizar interferências políticas em suas atividades, 
aumentam o nível de evidenciações compulsórias e vo-
luntárias, quantitativas e qualitativas, particularmente as 
relacionadas aos aspectos que a sociedade está questio-
nando. Fazem isso no sentido de recuperar ou de dimi-
nuir a possibilidade de perda da legitimidade alcançada 
entre os membros da sociedade.

Depreende-se do exposto que a teoria da legitimida-
de e a hipótese do custo político contribuem para expli-
car o aumento do nível de evidenciação das organizações. 
Em outras palavras, a evidenciação contábil não é isenta 
da intenção de chamar atenção do público sobre algum 
aspecto que possa causar algum custo político ou com-
prometer a legitimidade. A motivação para incrementar 
a evidenciação contábil é inerente à relação custo-benefí-
cio de produzir a informação.

Ilse Maria Beuren
Membro do Conselho Editorial
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Fatores motivacionais 
que contribuem para 
a formação de capital 
humano de valor
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Resumo
O ser humano motivado sente-se mais valori-

zado, contribuindo para a formação de um capital 
de valor e constituindo um ativo para a organiza-
ção. Este estudo tem por objetivo identificar os 
fatores motivacionais existentes na empresa cal-
çadista Sugar Shoes Ltda., situada na Região das 
Hortênsias/RS. No referencial teórico são aborda-
dos os temas relacionados com o capital humano 
e os fatores motivacionais. O estudo de caso foi 
desenvolvido no segundo semestre de 2007, com 
297 funcionários ativos, tendo sido utilizados dois 
modos de pesquisa: primeiro a pesquisa quanti-
tativa, contando com uma amostra probabilística 
composta de 178 funcionários, fazendo-se a coleta 
de dados por meio de questionários. Os resultados 
foram gerados pelo Centro de Pesquisa e Plane-
jamento do Centro Universitário Feevale, anali-
sados a partir da ferramenta “Janela do Cliente”. 
No segundo momento foi realizada uma pesquisa 
qualitativa, com uma amostra não-probabilística, 
intencional, mediante a aplicação de dois formulá-
rios com a participação dos dirigentes da empresa. 
As relações humanas foram identificadas como o 
fator de maior relevância. Percebeu-se, também, 
que a empresa proporciona aos seus funcionários 
satisfação e motivação, e a maioria acredita que o 
seu trabalho lhe traz crescimento pessoal, contri-
buindo para a formação de um capital humano.

Palavras-chave
Motivação. Crescimento pessoal. 
Satisfação. Capital humano.

Abstract
With motivation the human being if feels valued  

more, contributing for construction of a value  
capital, contributing as an asset for the organiza-
tion. This work has for objective to identify the 
existing motivations factors in the Company Sugar 
Shoes Ltda, from the Region of Hortências/RS. 
The theoretical references, approaches the moti-
vations factors and the human capital. The case 
study it was carried through in the second semes-
ter of 2007, with 297 active employees; two ways 
of research had been used: first the quantitative 
research, with 178 employees; the collection of 
dates was with an application of questionnaires. 
The results has been generated by the Center of 
Research and Planning of the University Center of 
Feevale, analyzed from the tool “Window of the 
Customer”; at the second moment, the qualitative 
research, with a sample not intentional probabi-
listic, the application was with two forms with the 
participation of the controllers of the company.  
The relations had been identified as factor of bigger  
relevance human beings. It was perceived that  
the company provides to its employees satisfaction 
and motivation, and the majority believes that its  
work brings some personal growth thus contri-
buting for the construction of a human capital.

Key words
Motivation. Personal growth. 
Satisfaction. Human capital.

Flávia Monaco
Bacharel em Ciências Contábeis.

Jucelaine Bitarello
Contadora. Mestre em Desenvolvimento Regional pela UNISC. 
Professora de Ciências Contábeis da FEEVALE. Coordenadora do Curso 
de Ciências Contábeis das Faculdades Monteiro Lobato/FATO-RS.

Tarcísio Staudt
Contador. Mestre em Ciências Contábeis/UNISINOS. 
Professor de Ciências Contábeis no Centro Universitário 
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R. CRCRS, Porto Alegre, n. 136, p. 6-17, abr. 2008.
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Introdução

As empresas precisam se ajustar 
para competir no mercado atual, pois 
somente as que estiverem de fato pre-
paradas permanecem no mercado e se 
desenvolvem, uma vez que o cenário 
empresarial apresenta mudanças ace-
leradas, novas tecnologias, recursos es-
cassos, clientes cada vez mais exigentes 
e tomadas de decisões rápidas. 

O papel do gestor contábil nes-
te cenário é o de auxiliar as empresas 
a se desenvolverem e permanecerem 
competitivas no mercado, dando su-
porte para as tomadas de decisões, 
orientando e participando da gestão, 
agindo como consultor, conhecendo 
os seus negócios e contribuindo para 
o seu sucesso.

Muitos gestores preocupam-se 
apenas com as inovações tecnológicas, 
porém, se não existirem as pessoas, de 
nada adianta a tecnologia. São as pes-
soas que agregam qualidade e criativi-
dade para a realização do trabalho e es-
sas características tornam as empresas 
sustentáveis.

O motivo que levou à realização 
deste estudo reporta-se à necessidade 
de o gestor contábil incentivar as em-
presas a formarem um capital huma-
no de valor, investindo nas pessoas, 
em seus conhecimentos, habilidades 
e competências. O capital humano, 
quando desenvolvido, é um ativo para 
a organização, nele se encontra o dife-
rencial competitivo da empresa.

Todas as organizações almejam 
obter resultados positivos e garantir o 
crescimento no mercado, e uma for-
ma eficiente e prática de atingir este 
objetivo é contar com o seu capital 
humano. A satisfação das pessoas que 
compõem uma organização tem liga-
ção direta com o seu desempenho, ou 
seja, a forma como elas são motivadas 
e capacitadas. 

As considerações apresentadas le-
varam a estabelecer-se como proble-
ma de pesquisa: Quais são os fatores 
motivacionais de maior relevância 
em uma empresa calçadista para que 
se obtenha um ambiente de trabalho 
satisfatório e que contribua para a 
formação de capital humano capaz 
de agregar valor?

Como objetivos específicos, po-
dem ser mencionados:

capital humano, percebendo  
as pessoas como um ativo  
a ser desenvolvido pelas 
empresas e gerador de  
vantagens competitivas;

motivacional, observando que 
um ambiente satisfatório leva 
as pessoas a utilizarem a sua 
capacitação na realização  
do trabalho; 

ferramenta “Janela do Cliente”, 
os fatores motivacionais de 
maior relevância no ambiente 
de trabalho de uma  
empresa calçadista;

capital humano encontra na 
empresa, identificando como 
os fatores motivacionais estão 
sendo satisfeitos. 

Inicialmente, elaborou-se um re-
ferencial teórico em que foi descrito 
o conceito e importância do capital 
humano, seu comportamento, teorias 
motivacionais e motivação da equipe 
de trabalho. Na sequência, desenvol-
veu-se a pesquisa, propriamente dita, 
a qual, segundo os objetivos, pode ser 
classificada como descritiva, tendo-se 
utilizado como procedimento técnico 
o estudo de caso e uma abordagem 
quantitativa. 

Para embasar a abordagem quan-
titativa, fez-se uma coleta de dados 
em maio de 2007, quando a empresa 
contava com 297 funcionários ativos, 
e que compuseram a população. Foi 
determinada uma amostra probabilís-
tica e resultou no envio de 200 ques-
tionários aos funcionários de todos 
os setores da empresa, dos quais 178 
retornaram preenchidos. A amostra 
analisada tem 95% de confiabilidade, 
com uma margem de erro de 5%. 

Antes do envio definitivo fez-se 
um pré-teste do questionário, incor-
porando-se as observações e sugestões 
obtidas. As quatro perguntas iniciais 
referiam-se ao perfil demográfico do 
funcionário respondente: identifi-
cação de sexo, idade, escolaridade e 
tempo de serviço.

 Nas questões cinco e seis foram 
relacionados treze itens referentes ao 
ambiente empresarial. Para avaliar o 
grau de importância (questão cinco) e 
o grau de satisfação (questão seis) de 
cada um desses fatores foi utilizada a 
escala de Likert de cinco elementos, 
sendo 1 o grau mais baixo (nada im-
portante/muito insatisfeito), 2 (não 
tão importante/insatisfeito), 3 (neu-
tro/parcialmente satisfeito), 4 (impor-
tante/satisfeito) e 5 o grau mais alto 
(muito importante/muito satisfeito).

O questionário era composto por 
dez perguntas dicotômicas, com alter-
nativas de resposta, sim ou não. Essas 
perguntas procuraram avaliar o que a 
empresa oferece aos respondentes, a 
participação desses em eventos sociais 
realizados pela empresa, participação 
em palestras e seminários, além da 
percepção quanto ao seu trabalho, sua 
importância na empresa e se eles per-
cebem que um ambiente satisfatório 
contribui para a sua motivação.

Os dados obtidos na aplicação 
dos questionários foram tabulados,  
e os seus resultados gerados no Centro  
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de Pesquisa e Planejamento (CPP), 
do Centro Universitário Feevale. Nas 
análises foram considerados os per-
centuais válidos e a ferramenta “Jane-
la do Cliente”, uma matriz que iden-
tifica os fatores de maior importância 
para os funcionários e o seu grau de 
satisfação.

Para dar embasamento à abor-
dagem qualitativa, em julho de 2007 
foram enviados, após terem passado 
por pré-teste, questionários conten-
do dez perguntas não-estruturadas 
e campo para identificação do cargo 
dos respondentes, a um dos diretores 
da empresa e ao gerente de produção. 
As perguntas foram elaboradas com 
a finalidade de obter maior esclareci-
mento nos resultados apurados pela 
pesquisa quantitativa, considerando-se 

que as respostas obtidas dão confiabili-
dade para a realização das análises. 

1 Referencial teórico

1.1 Capital Humano

As pessoas possuem habilidades 
que devem ser aperfeiçoadas. De acor-
do com Herckert (2002), “cada vez 
mais os estudiosos valorizam a intelec-
tualidade que movimenta o capital e 
que gera valor. Há tendência, na atua-
lidade, em valorizar mais o aspecto hu-
mano na companhia”.

Loureiro (2001) adverte que 

competir na era do capital huma-
no exige muito trabalho, esforço e 
determinação. O ser humano com 

toda a sua potencialidade é a figura 
principal na formatação destes no-
vos tempos e efetivamente pode fazer 
a diferença no sentido de construir, 
não só empresas mais ágeis e lucrati-
vas mas, também e, principalmente, 
um mundo justo e humano, pois só 
assim terá valido à pena ter vivido 
estes novos tempos em que o capital 
humano é personagem principal 
desta nossa história. 

O capital intelectual é uma fonte 
inesgotável de recursos, sendo o pon-
to de partida para o sucesso das em-
presas. Segundo Sveiby (1998, p. 33), 
“a economia da era do conhecimento 
oferece recursos ilimitados, porque a 
capacidade humana de gerar conheci-
mentos é infinita”.

Na economia de hoje, em que as 
inovações são ultrapassadas diaria-
mente, é inegável que a ferramenta 
mais importante de uma entidade é 
seu capital humano, composto que é 
pela soma de diversas peculiaridades 
como, conhecimento, habilidades in-
dividuais, valores, cultura, filosofia 
da empresa, ou seja, a somatória de 
diversos ativos intangíveis. (NEU-
MANN e ARNOSTI, 2004)

As organizações do conhecimento 
possuem poucos ativos tangíveis, pois 
os ativos intangíveis, que resultam da 
incorporação da informação e do co-
nhecimento às atividades produtivas 
de uma entidade (NEUUMANN e 
ARNOSTI, 2004), são mais valiosos 
para ela. As organizações, junto com 
a ampliação cultural de seu pessoal, 
precisam criar novos procedimentos e 
capacidades para as mudanças, visan-
do ao seu desenvolvimento. Devem 
encontrar uma maneira de aumentar o 
valor de seu capital humano por meio 
de um gerenciamento melhor. 
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A capacidade intelectual do em-
pregado, moldada a um sistema de 
trabalho específico e com método 
adequado, é importante para o êxito 
da organização. Este ativo imaterial 
fará diferença de uma empresa para 
sua concorrente. A célula social pode 
adquirir tais forças intelectuais ou 
investir na formação delas. Deverá 
buscar manter tais ativos intangí-
veis sempre atualizados e em cons-
tante evolução; isto passa a ser um  
objetivo estratégico de valor. (HERC-
KERT, 2002)

De acordo com Sveiby (1998, p. 9), 
“as pessoas são os únicos verdadeiros 
agentes na empresa. Todos os ativos e 
estruturas – quer tangíveis ou intangí-
veis – são resultados das ações humanas. 
Todos dependem das pessoas, em últi-
ma instância, para continuar a existir”. 

O capital humano nasce a par-
tir da valorização do indivíduo; é a 
transformação das pessoas em ativos 
para as organizações. As empresas es-

tão percebendo que a valorização dos 
seus recursos humanos traz vantagens 
para o negócio. Conforme Deeprose 
(1995, p. VII), “os funcionários que 
são reconhecidos tendem a ter mais 
autoestima, confiança em si mesmos, 
disposição para enfrentar desafios e 
para contribuir com novas ideias, me-
lhorando a produtividade”. 

Quando a empresa opta por ge-
renciar seu pessoal, ela cria uma van-
tagem competitiva sustentável, que 
não pode ser copiada por nenhuma 
outra. Segundo Milkovich e Boudreau 
(2000, p. 137),

a concorrência pode comprar as 
mesmas instalações e equipamentos, 
adquirir os mesmos estoques e ins-
trumentos e copiar suas práticas de 
distribuição e política de preços, já 
que tudo isto é observável. No en-
tanto, é particularmente difícil es-
piar por dentro da organização para 
decifrar como se cria a capacidade e 
a motivação entre os funcionários. 

Ter capital humano de valor signifi-
ca desenvolver as capacidades que cada 
um possui. Edvinsson e Malone (1998, 
p. 31) entendem a amplitude do termo 
capital humano da seguinte forma: 

Toda capacidade, conhecimento, 
habilidade e experiência individu-
ais dos empregados e gerentes estão 
incluídos no termo capital humano. 
Mas ele precisa ser maior do que 
simplesmente a soma dessas medi-
das, devendo, de preferência, captar 
igualmente a dinâmica de uma or-
ganização inteligente em um am-
biente competitivo em mudanças. 

Além do conhecimento, é ne-
cessário que as pessoas coloquem em 
prática o que sabem, pois é a partir 
das ações que se encontram as solu-
ções para os problemas. Para Lourei-
ro (2001), os resultados são obtidos a 
partir do poder de criar soluções para 
os problemas ou superar os desafios 
que se apresentam. 
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O capital humano pode ser visto 
como uma fonte de riqueza para a em-
presa, de tal forma que, ao investir no 
funcionário, está-se investindo na pró-
pria empresa. Loureiro (2001) atribui 
boa parte do sucesso de uma empresa a 
seu pessoal, à medida que este é respon-
sável pelo aumento na qualidade dos 
produtos e serviços e, em consequência, 
pela sua competitividade no mercado. 

Para dar valor às pessoas, Fried-
man, Hatch e Walter (2000, p. 31) 
afirmam que “as empresas devem ir 
além da noção de recursos humanos e 
mover-se em direção à noção de capital 
humano, uma noção que vê as pessoas 
não como recursos perecíveis a serem 
consumidos, mas como um bem de 
valor a ser desenvolvido”.

Para desenvolver os talentos e 
fazer emergir as suas capacidades, 
é fundamental saber motivar. Para 
Maksuri (2005), 

as empresas que não investirem nos 
talentos e na paixão de sua equipe ten-
dem a perder dinheiro no futuro. Por 
isso, tão importante quanto o resul-
tado é o processo de desenvolvimento 
humano em si, em que se equilibram 
a amizade e o profissionalismo, o ga-
nho financeiro e a responsabilidade 
social, a equipe e a individualidade. 
[...] A chave para o sucesso pessoal e 
de uma empresa é unir tecnologia e 
humanismo, técnica e talento, em 
equipes multidisciplinares de especia-
listas. Com ou sem crise, ficou para 
trás o tempo quando os diferenciais 
de empresas e empreendimentos pes-
soais eram somente o capital finan-
ceiro e a tecnologia. Hoje, sem dúvi-
da, um dos valores mais importantes 
é o capital humano. 

Na reflexão de Gramigna (2002, 
p. 5), depreende-se que “é necessário 
discutir e refletir os fatores que atra-

em um profissional em seu ambiente 
de trabalho”. Na atualidade, existem 
vários fatores que podem contribuir 
para que as pessoas se motivem e apli-
quem suas competências e talentos 
em seu trabalho.

1.2 Motivação

A motivação organizacional é es-
sencial para se obter um ambiente sa-
tisfatório no qual as pessoas se sintam 
valorizadas e faça com que invistam 
em suas capacidades, gerando maior 
desenvolvimento à organização, bem 
como seu fortalecimento.

Para Bergamini (1997, p. 31),

Motivação deriva originalmente da 
palavra latina movere, que significa 
mover. Essa origem da palavra encer-
ra a noção de dinâmica ou de ação 
que é a principal tônica dessa função 
particular da vida psíquica. O cará-
ter motivacional do psiquismo hu-
mano abrange, portanto, os diferentes 
aspectos que são inerentes ao processo, 
por meio do qual o comportamento 
das pessoas pode ser ativado. 

A forma como as pessoas se com-
portam em um ambiente de trabalho, 
seu desempenho na função estabeleci-
da e a sua responsabilidade para a sua 
rea lização da mesma têm ligação com 
a forma como ela está motivada.

O clima que os indivíduos têm na 
empresa influencia sua motivação. Isso 
leva Chiavenato (1994, p. 50) a men-
cionar que “o clima organizacional é o 
ambiente humano dentro do qual as 
pessoas de uma organização fazem seu 
trabalho”. Ele constitui a qualidade, 
ou propriedade do ambiente, que é 
percebido pelos funcionários, influen-
ciando seus comportamentos. O clima 
organizacional pode ser favorável ou 
não; quando favorável, oferece satisfa-

ção às necessidades pessoais e, quando 
desfavorável, proporciona frustração 
àquelas necessidades. 

A motivação existe dentro de cada 
indivíduo, ela é impulsionada a partir 
das necessidades humanas. Para Chia-
venato (1994, p. 153), “em termos de 
comportamento, a motivação pode ser 
conceituada como o esforço e tenaci-
dade exercidos pela pessoa para fazer 
algo ou alcançar algo”. “As pessoas já 
trazem dentro de si expectativas pes-
soais que ativam determinado tipo de 
busca de objetivos” (BERGAMINI, 
1997, p. 32). Portanto, a motivação 
mantém as pessoas na execução das ta-
refas, até que os objetivos sejam atingi-
dos. Na visão empresarial, a motivação 
visa à realização dos objetivos organi-
zacionais, o esforço está relacionado 
especificamente ao trabalho. Nessa 
linha, Coelho (2003) apresenta o se-
guinte conceito:

Motivação é um processo endóge-
no, responsável pela intensidade, 
direção e persistência dos esforços 
de uma pessoa para atingir uma 
determinada meta. A intensidade 
está relacionada à quantidade de 
esforço empregado - muito ou pou-
co. A direção refere-se a uma esco-
lha qualitativa e quantitativa em 
face de alternativas diversas. E a 
persistência reflete o tempo direcio-
nado à prática da ação, indican-
do se a pessoa desiste ou persiste no 
cumprimento da tarefa.

É relativamente fácil saber a fun-
ção e como uma máquina irá funcio-
nar com precisão, porém não é tão 
simples saber como um funcionário 
irá se adaptar e se comportar em seu 
ambiente de trabalho.

Há várias teorias sobre motiva-
ção, o que mostra a complexidade do 
ser humano. Uma teoria não anula a 
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outra, mas se completam; todas com 
o objetivo de construir um ambiente 
de trabalho motivado, surgindo neste 
contexto o esforço de equipe.

A motivação existe quando um in-
divíduo encontra-se em um ambiente 
propício para satisfação de suas neces-
sidades e realização de seus objetivos. 
As pessoas motivadas trabalham me-
lhor e têm a oportunidade de alcan-
çar seu potencial. Conforme Moura e 
Carvalho (1999, p. 86), “a motivação 
é o combustível, a base energética para 
superar obstáculos”.

Uma preocupação constante em 
todas as organizações é saber como 
motivar uma equipe de trabalho. De 
acordo com Freitas (2004), “existem 
diversas formas de motivar e aguçar a 
fome de crescer do ser humano, mas 
cada um se motiva por uma razão di-
ferente, o importante e essencial é co-
nhecer um pouco de cada um”.

Ninguém pode motivar outra 
pessoa, no entanto é possível incen-
tivar a equipe para que esta atinja a 
motivação interna. Existem várias ma-

neiras para influenciar o potencial de 
motivação. De acordo com Deeprose 
(1995, p. 13), “uma dessas maneiras 
é oferecer incentivos, sob a forma de 
reconhecimento e recompensas, para 
estimular as pessoas a manter um de-
sempenho excelente ou melhorar um 
desempenho abaixo da média”.

A empresa deve conhecer e pro-
porcionar um ambiente satisfatório 
que contribua para a motivação de 
seus funcionários, existindo diversos 
fatores que motivam os funcionários. 
Segundo Deeprose (1995, p. 15), “o 
desafio para o gerente é identificar o 
que cada funcionário está buscando 
e a maneira de recompensá-lo satisfa-
zendo essa necessidade”.

Em resumo, um bom líder deve es-
tar sempre atento às habilidades, 
aptidões, necessidades e aos anseios 
de sua equipe. [...] e buscar inces-
santemente contribuir para a autor -
realização de cada um em conjunto 
com a realização dos objetivos em-
presariais. (VILS, 2006, p. 69)

Quanto à forma de manter uma 
equipe motivada, Moura e Carvalho 
(1999, p. 86) levam em conta que “to-
dos os seres humanos procuram qua-
tro alimentos básicos para o seu ego: 
aprovação, reconhecimento, atenção 
pessoal e compreensão”. 

Os quatro itens citados podem ser 
satisfeitos sem nenhum gasto finan-
ceiro por parte da empresa. Os líderes 
têm a capacidade de realizá-los, pois 
conhecem cada membro que compõe 
a sua equipe de trabalho.

De acordo com Rodgers e Levey 
(1991, p. 112),

pessoas adequadamente motivadas 
ganham um sentido de realização 
– de ser uma parte fundamental do 
quadro global. Os indivíduos que 
executam o trabalho devem se sentir 
orgulhosos e felizes com seu desempe-
nho. Estarão, assim, ansiosos e ener-
gizados para a tarefa seguinte. 

As organizações devem construir 
um ambiente de disposição e entusias-
mo, assim todos estarão motivados a in-
vestir suas energias para alcançar os ob-
jetivos gerais da empresa. A motivação 
organizacional envolve relacionamento 
entre líderes e subordinados. O subor-
dinado só estará satisfeito com o líder 
quando este conhecer as suas expectati-
vas e ajudá-lo a atingir os seus desejos. 

Estudos mais atualizados a respeito 
de liderança apontam que a grande 
maioria dos chefes conhecidamente 
autoritários são tipicamente incapa-
zes de conseguir um ambiente de tra-
balho em que aqueles que trabalham 
se sintam normalmente propensos a 
criar, impedindo, assim, a descoberta 
de maneiras inéditas e melhores de se 
realizar o trabalho, bem como resol-
ver os mais variados tipos de proble-
mas. (BERGAMINI, 1997 p. 35)
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Uma chefia autoritária gera insatisfação em seus subor-
dinados, afetando o desempenho organizacional a médio e 
longo prazo. Muitas empresas têm esta visão, e já adotam 
sistema participativo. Para Gramigna (2002, p. 4), 

o sistema autoritário e centralizador, que prevaleceu até 
pouco tempo, está sendo substituído pelo participativo, 
em que as decisões já chegam ao “chão da fábrica”, na 
esfera de competências das equipes e times que trabalham 
em forma de células. Tais práticas, embora não estejam 
presentes em todas as organizações, refletem um novo pen-
sar e um novo agir.

Conforme Vils (2006, p. 54), “para fortalecer a equi-
pe, é absolutamente fundamental que se respeite e valo-
rize o indivíduo. Isso é uma responsabilidade que precisa 
ser compartilhada por todos”. Nota-se que atitudes bá-
sicas, como respeito, confiança e reconhecimento estão 
diretamente ligados à satisfação dos indivíduos no am-
biente de trabalho.

Na visão de Siqueira Neto (2006), “são muitos os 
fatores que motivam e, inclusive, podem variar na mes-
ma pessoa em diferentes épocas”. O líder deve ter um 
relacionamento sincero e aberto, especialmente ter co-
municação e empatia cotidiana, para poder perceber os  
fatores motivacionais ou, ainda, identificar o que está 
prejudicando na motivação.

Uma pessoa não-motivada ou pouco motivada preju-
dica o ambiente de trabalho, assim como a si mesma. Her-
ckert (2002) alerta para a seguinte situação:

Um trabalhador que não vê perspectiva em seu trabalho 
para desenvolver suas capacidades e de crescimento na em-
presa não terá motivação para desenvolver bem sua função 
na empresa. Desenvolverá sua tarefa com pouca motivação 
e interesse influenciando assim o bom andamento da dinâ-
mica do meio patrimonial. 

O trabalho sem motivação inibe a autoestima e a valo-
rização pessoal, excluindo a oportunidade que cada indiví-
duo possui de realizar os seus desejos por meio dele. Para 
Rodgers e Levey (1991, p. 150), “provavelmente, o maior 
prêmio que uma pessoa pode obter de seu emprego é a sa-
tisfação no trabalho”.

Seria importante que cada organização conhecesse os 
fatores necessários para obter um ambiente satisfatório, que 
motivem os funcionários a investir em conhecimentos, ge-
rando cada vez mais valor para a empresa. 

2  O caso da empresa Sugar Shoes Ltda.

O estudo de caso foi realizado em uma empresa cal-
çadista da Região das Hortênsias – Campos de Cima da 
Serra, tendo como objetivo principal identificar os fatores 
motivacionais de maior relevância para os funcionários da 
empresa pesquisada e analisar o grau de satisfação de cada 
um desses fatores.

2.1  Análise e Discussão dos Dados

A empresa Sugar Shoes Ltda. foi fundada em 10 de outu-
bro de 2000, localizada na cidade de Picada Café/RS. A empre-
sa produz tênis vulcanizado e vende para todos os Estados bra-
sileiros e exporta para o Mercosul, Estados Unidos e Europa. 

No quadro funcional, a empresa conta com 297 funcio-
nários ativos, nos seguintes setores: 194 trabalham diretamen-
te na produção; 12 indiretamente na produção; 13 trabalham 
em setores de apoio; 25 em setores administrativos e 60 em 
desenvolvimento de produtos. 

O cenário identificado a partir das 4 questões iniciais revela 
que a maioria dos funcionários compõe-se de mulheres jovens 
com ensino médio e pouco tempo de empresa. As questões 5 e 
6 são compostas por 13 itens constantes no ambiente de traba-
lho, esses fatores estão relacionados à motivação dos indivíduos. 
Quanto maior a importância dos fatores para o funcionário, 
maior a necessidade de a empresa os satisfazer. 

A partir das médias obtidas desses 13 itens, foi gerada a 
Janela do Cliente pelo Centro de Pesquisa e Planejamento 
(CPP), na Feevale, exposta no gráfico abaixo; seguida pela 
legenda, que identifica o fator correspondente a cada cor. 

Gráfico 1 – Janela do Cliente.

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Nota-se no Gráfico 1, da “Janela do Cliente”, que todas 
as respostas ficaram na média de importante a muito impor-
tante (4 a 5). Os cinco fatores mais importantes apontados 
pelos funcionários foram: Relacionamento com colegas; Re-
lacionamento com supervisor (chefe); Reconhecimento pelo  
seu trabalho; Segurança no emprego; e, por último, Salário.

Quanto à satisfação, percebe-se que o fator salário ficou 
entre insatisfeito a parcialmente satisfeito (2 a 3); dez fica-
ram entre parcialmente satisfeitos a satisfeitos (3 a 4) e dois 
ficaram entre satisfeitos a muito satisfeitos (4 a 5). Os cinco 
fatores com o maior grau de satisfação para os funcionários 
foram: Relacionamento com supervisor (chefe); Relaciona-
mento com colegas; Segurança no emprego; Horário de Tra-
balhado; e Sua apreciação pelo trabalho efetuado.

Conforme a ilustração da “Janela do Cliente”, obser-
va-se que os dois fatores mais importantes são também os 
que geram mais satisfação, sendo eles os relacionamentos 
com os colegas e com os superiores. Essa situação é um 
ponto positivo, pois a empresa está gerando um ambiente 
de trabalho no qual os funcionários se sentem satisfeitos e 
motivados. Sobre a importância das relações da empresa 
com os empregados, Milkovich e Boudreau (2000, p. 474) 
mencionam que “[...] o objetivo é criar um clima no qual 
todos os empregados possam desempenhar suas funções 
com o melhor de suas habilidades e contribuir criativa-
mente para a organização”. 

De forma geral, os funcionários estão satisfeitos com 
os fatores que influenciam o ambiente, gerando motivação 
para a realização do trabalho. O fator que ficou com me-
nor grau de satisfação e, dentre um dos mais importantes, 
foi o salário. Segundo Rodgers e Levey (1991, p. 125), 
“todos sabem que o dinheiro é um dos maiores motivado-
res do mundo. Felizmente, para a raça humana, ele não é a  
força propulsora número um na vida da maioria de nós, 
embora, às vezes, pareça sê-lo”. 

Mesmo o salário não sendo o fator mais importante, 
a falta dele é razão para grande insatisfação; porém, não é 
de estranhar que este seja o fator com média mais baixa de 
satisfação, pois seu valor motivacional é de curta duração. 
Freitas (2004) oferece uma solução para o descontenta-
mento do salário: 

Para que o problema do “baixo salário” e descontenta-
mento seja resolvido, é necessário que haja uma grande 
flexibilidade entre as partes, empresa x colaborador. Se 
a empresa oferecer oportunidades de crescimento profis-
sional como: cursos, palestras, auxílio e bolsa de estudos, 
planos de saúde, reconhecimento de suas atividades de-
senvolvidas, proporcionar desafios; fará com que se des-
perte uma autoconfiança que até então estava adorme-
cida dentro do colaborador, que trará junto a motivação 
de fazer sempre mais e melhor. 

As principais prioridades definidas na empresa para 
promover o bem-estar dos funcionários, segundo o diretor, 
são: “bom ambiente de trabalho e salário justo”. Conforme 
o gerente de produção, é: “trabalhando principalmente para 
que o funcionário se sinta bem dentro da empresa através 
do relacionamento humano”. Realmente, o relacionamento 
humano é a principal característica deste ambiente.

O clima empresarial pode ser avaliado como propício 
para a motivação, pois nenhum dos fatores ficou na média 
de muito insatisfeito a insatisfeito (1 a 2). A maioria dos fa-
tores ficou entre parcialmente satisfeitos a satisfeitos (3 a 4), 
com índices acima de 3,50. Somente os itens: reconhecimen-
to pelo seu trabalho e promoção e crescimento na empresa 
ficaram com 3,37 e 3,45, respectivamente. 

Numa questão foram respondidas dez perguntas dico-
tômicas. Na primeira pergunta, 65,30% dos respondentes 
assinalaram que a empresa oferece cursos e treinamentos e 
34,70% que não são oferecidos. Para o gerente de produção, 
“é muito importante, mas fizemos com pouca frequência”; 
e, segundo o diretor, não há oferta de cursos e treinamentos 
“no momento da formação profissional”.
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Quanto ao auxílio escola/faculdade, 81,20% dos empre-
gados responderam receber o auxílio. Conforme o diretor e o 
gerente de produção, a empresa oferece os seguintes auxílios 
para o aperfeiçoamento do funcionário: “material escolar e 
nos cursos técnicos é pago 70% do valor da mensalidade”. 

No cruzamento de dados, observa-se que os 18,80% 
que não recebem auxílio escola/faculdade referem-se a 60% 
dos respondentes que possuem o ensino médio completo 
até os que têm o ensino superior completo. Os 40% restan-
tes referem-se aos funcionários que possuem ensino fun-
damental incompleto (30%) e ensino fundamental com-
pleto (10%), que provavelmente não estavam estudando 
no momento ou não cursavam formação na área técnica. 
Observa-se que a empresa não auxilia seus funcionários na 
realização de cursos superiores.

Para analisar a participação dos funcionários foram rea-
lizadas três perguntas conforme mostra o Gráfico 2. Perce-
be-se pelo gráfico que há necessidade de fazer com que os 
funcionários participem com mais frequência das decisões, 
em eventos e em palestras/seminários. Segundo Rodgers e 
Levey (1991, p. 159), “pessoas motivadas aumentam a pro-
dutividade de todos à sua volta. Encoraje seus subordinados 
a fazerem tantos cursos quantos puderem”.

Gráfico 2 – Participação dos funcionários.

Fonte: Dados da pesquisa.

Observa-se que 57,60% dos funcionários responderam 
participar das decisões de melhorias quando há mudanças 
em sua área, e 42,40% não participar. Seria aconselhável 
que todos participassem das decisões, pois as mudanças 
afetam a todos. Conforme o diretor, a empresa incentiva a  
participação dos funcionários “por meio de cursos, com 
frequência mensal”.
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Observa-se, também, que 70,40% dos funcionários 
não participam de eventos sociais realizados pela empresa, 
o que representa um ponto negativo, já que os relaciona-
mentos humanos é um dos fatores motivacionais com maior 
relevância identificados neste ambiente de trabalho, e que 
pouco mais da metade dos respondentes têm participado de 
palestras e seminários. 

No Gráfico 3 constam as respostas a três perguntas que 
visam a identificar a percepção dos funcionários em relação 
a seu trabalho, na avaliação de como o capital humano gera 
valor para a organização. 

Gráfico 3 – Percepção dos funcionários.

Fonte: Dados da pesquisa.

Observa-se que 84% dos funcionários reconhecem 
que suas habilidades e conhecimentos são aplicados no tra-
balho e, para 73,70%, o trabalho traz algum crescimento 
pessoal. Nesta visão, a empresa é percebida como gestora 
do capital humano, elevando a motivação de seus funcio-
nários, que veem o seu trabalho executado como desenvol-
vimento pessoal.

O Gráfico 3 demonstra, ainda, que 71,30% dos funcio-
nários percebem sua importância na empresa, mas 28,70% 
não a percebem. Para a maior parte, a empresa consegue 
repassar a importância que cada indivíduo possui para a rea-
lização dos objetivos. 

De acordo com o gerente de produção, a forma utiliza-
da para demonstrar a importância que o setor/departamen-
to e o funcionário têm na realização de seu trabalho para 
obtenção do produto final da empresa, é a seguinte: “sempre 
procuro fazer com que o colaborador tenha a visão do todo 
dentro da empresa, para que tenha espírito crítico e entenda 
a finalidade do seu trabalho”. 

No Gráfico 4 constam as duas últimas perguntas do 
questionário. 

Gráfico 4 – Percepção da motivação.

Fonte: Dados da pesquisa.

Observa-se que 98,30% dos funcionários responde-
ram que quando o ambiente de trabalho é mais satisfató-
rio, sentem-se mais motivados, e 97,10% acreditam que 
quando estão motivados o trabalho parece mais gratifican-
te. Logo, percebe-se que o ambiente de trabalho influencia 
a motivação das pessoas.

Conforme o diretor, a forma que os gerentes/superiores/
líderes da empresa motivam a equipe de trabalho é: “mos-
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trando que antes de serem gerentes 
ou diretores, são também seus colegas 
de trabalho”. O gerente de produção 
enfatiza que a motivação se dá: “con-
versando, interagindo, orientando, 
questionando, treinando em novas 
funções, etc.”.

Considerações finais

Este estudo teve por objetivo 
identificar os fatores motivacionais 
de maior relevância em uma empresa 
calçadista, com vista a obter um am-
biente de trabalho satisfatório, que 
contribua para a formação de um ca-
pital humano de valor.

Foi identificado, mediante a utiliza-
ção da ferramenta “Janela do Cliente”, 
que praticamente todos os fatores con-
sultados foram considerados importan-
tes e satisfatórios pelos respondentes, 
com exceção do salário. Esses fatores in-
fluenciam na motivação, sendo o ponto 
primordial, nesta empresa em específi-
co, o relacionamento humano. Pode-se 
perceber que na empresa, neste aspecto, 
tem ocorrido a geração de um ambien-
te satisfatório, motivando o empregado 
a utilizar as suas potencialidades.

Os gestores concordam que o su-
cesso da empresa depende de sua equi-
pe de trabalho e que pessoas motivadas 
trabalham melhor e têm a oportunida-
de de alcançar seu potencial. O diretor 
justifica este ponto de vista, afirman-
do: “uma empresa se faz com pessoas 
e não com máquinas”; e o gerente de 
produção acrescenta que “o sucesso da 
empresa depende muito da liderança 
que vai formar uma equipe de acordo 
com seus valores”.

Com as afirmações acima, obser-
va-se a importância de motivar os fun-
cionários. É por meio da motivação  
que se torna possível construir um 
capital humano de valor. Conforme 
Vils (2006, p. 70), “não apenas é pos-

sível ser feliz no trabalho, como para 
a empresa é mais rentável”. 

Existem limitações nesta pesquisa 
no que diz respeito ao gênero. Suge-
re-se para trabalho futuros, analisar 

os fatores motivacionais abordando a 
questão de gênero, pois alguns desses 
fatores podem ser explicados a partir 
do perfil das pessoas que compõem 
a amostra. 
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Indicadores para gestão 
de contas a receber 
e a pagar: estudo de caso
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Resumo
O artigo relata estudo de caso que objetivou 

verificar a aplicabilidade de indicadores para ges-
tão de contas a receber e a pagar numa pequena 
empresa. Utilizou-se metodologia do tipo descri-
tiva, no formato de estudo de caso, com abor-
dagem qualitativa. Inicialmente, foi efetuada uma 
revisão da literatura enfocando os conceitos en-
volvidos na pesquisa, como Prazo Médio, Prazo 
Médio Linear, Duration e Aging, mostrando seus 
principais aspectos, como calculá-los e interpretá- 
-los. Na sequência, foram descritas as etapas per-
corridas para apurar os indicadores citados no am-
biente administrativo da empresa em tela e foram 
comentados os resultados apurados. Concluiu-se 
pela aplicabilidade desses parâmetros no contex-
to dessa empresa de pequeno porte bem como 
restou evidente a importância do conhecimento 
desses indicadores para melhorar o desempenho 
da gestão financeira da entidade.

Palavras-chave
Indicadores. Contas a receber. 
Contas a pagar. Estudo de caso.

Abstract
The article tells case study that objectified to 

verify the applicability of pointers for manage-
ment of accounts to receive and accounts to pay 
in a small company. In relation to the methodo-
logy, it of the descriptive type was used, in the  
format of case study, with qualitative emphasis.  
Initially a revision of literature was effected fo-
cusing the involved concepts in the research, as 
Average Stated period, Linear Average Stated 
period, Duration and Aging, showing its main 
aspects, as to calculate them and to interpret 
them. In the sequence the covered stages had 
been described to select the pointers cited in the 
administrative environment of the company in 
screen and had been commented the refined 
results. It was concluded for the applicability 
of these parameters in the context of this small 
business company, as well as remained evident 
the importance of the knowledge of these point-
ers to improve the performance of the financial 
management of the entity.

Key words
Pointers. Accounts to receive. 
Accounts to pay. Study of case.

Rodney Wernke
Contador, Professor Universitário/UNISUL, 
Mestre e Doutor em Engenharia de Produção/UFSC.
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Introdução

A gestão financeira vem assumin-
do relevância cada vez maior no con-
texto empresarial hodierno à medida 
que aumenta a concorrência mercado-
lógica. Contribuiu para acentuar essa 
importância também o fato de que o 
ambiente econômico mundial passou 
por significativas mudanças no ano de 
2008, tornando os cenários financeiros 
futuros ainda mais incertos. 

Para minimizar essas incertezas 
cabe ao gestor das finanças utilizar 
medidas de avaliação de desempenho 
no sentido de identificar a evolução da 
empresa em determinadas áreas. Com 
isso, poderá obter subsídios quanto à 
adequação das políticas implementadas 
pelos administradores ou informes que 
alertem para a necessidade de modificar 
os procedimentos até então em uso.

Isso é especialmente importante na 
gestão das contas a receber e das contas 
a pagar da empresa, pois essas duas fun-
ções costumam representar a maior par-
te dos recursos financeiros movimenta-
dos pelas organizações empresariais. 
Para tanto, os profissionais do setor 
financeiro podem encontrar na litera-
tura especializada diversos indicadores 
aplicáveis à gestão de contas a pagar e a 
receber, como Prazo Médio, Prazo Mé-
dio Linear, Aging, Duration, etc.

Porém, referidas ferramentas ge-
renciais não costumam ser utilizadas 
no cotidiano gerencial de empresas de 
pequeno porte por díspares razões, que 
podem passar pelo desconhecimento 
de suas existências, pela inadequação 
dos controles internos, pela capacita-
ção insuficiente dos gestores, entre ou-
tros aspectos.

Nesse ponto surge a questão que 
esta pesquisa pretende responder: Os 
indicadores citados são aplicáveis ao 
contexto de uma empresa de pequeno 
porte? Para responder a essa pergunta 

foi estabelecido como objetivo princi-
pal efetuar a aplicação prática dos indi-
cadores mencionados em uma entidade 
que atua no segmento de industrializa-
ção e comércio de máquinas, com pos-
terior análise dos resultados.

No que tange aos aspectos metodo-
lógicos desta pesquisa, em relação à ti-
pologia quanto aos objetivos, esta pode 
ser classificada como descritiva, pois 
referida modalidade visa, segundo Gil 
(1999), a descrever características de de-
terminada população ou fenômeno, ou 

o estabelecimento de relação entre as va-
riáveis. Nessa direção, Andrade (2002) 
destaca que a pesquisa descritiva preocu-
pa-se em observar os fatos, registrá-los, 
analisá-los, classificá-los e interpretá-los 
sem a interferência do pesquisador. Pelo 
aspecto dos procedimentos adotados, a 
pesquisa caracteriza-se como um estudo 
de caso, pois se concentra em uma única 
empresa e suas conclusões limitam-se ao 
contexto do objeto de estudo. No âmbi-
to 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 inte-
ração de certas variáveis, compreender e 
classificar processos dinâmicos vividos 
por grupos sociais”.

1 Gestão de contas

Esta pesquisa priorizou a gestão de 
contas a receber e de contas a pagar por 
intermédio de indicadores como Prazo 
Médio de Recebimento e de Pagamen-
tos, Aging, Prazo Médio Linear de Ven-

“Contas a pagar” é 
uma conta figurante 
do passivo exigível, 

destinada ao registro 
de compromissos 

financeiros  
representados por títulos  

devidamente aceitos. 
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das e de Compras e Duration. Destarte, 
para uma escorreita compreensão do 
estudo é salutar conhecer os conceitos 
empregados, conforme exposto nos 
próximos parágrafos.

Como contas a receber conside-
rou-se que estas, segundo Assef (1999), 
são direitos que a empresa possui cor-
respondentes à venda de mercadorias, 
prestação de serviços ou venda de bens 
do Ativo Permanente (imóveis, veícu-
los, máquinas, etc.). A preocupação com 
essas contas se justifica porque, para a 
maioria das empresas, os investimentos 
em valores a receber, conforme Assaf 
Neto (2003, p. 498), “representam uma 
parte significativa de seus ativos circu-
lantes, exercendo, em consequência, 
importantes influências em suas renta-
bilidades. O nível desses investimentos 
depende do comportamento das ven-
das e da formulação de uma política de 
crédito para a empresa”. Santos (2001) 
defende que uma boa administração de 
contas a receber deve incluir, além da 
execução, as funções de planejamento 
e controle, para que as vendas pelo cré-
dito comercial concedido propiciem re-
sultados efetivamente favoráveis. Pug-
na, ainda, que a cobrança é a principal 
função operacional da área de contas 
a receber e que a formulação da políti-
ca de crédito e o acompanhamento de 
seus resultados são as funções típicas 
de planejamento e controle da carteira 
de contas a receber. Quanto à correta 
gestão de contas a receber, Assaf Neto 
(2003, p. 514) aduz que entre as várias 
preocupações que o administrador deve 
ter, especial atenção cabe ser destina-
da à necessidade de “manter eficiente 
controle sobre o desempenho de sua 
carteira de duplicatas a receber”. Nessa 
direção, o mesmo autor assevera que o 
referido processo de controle procura, 
entre outras informações gerenciais im-
portantes, apurar o nível de atraso com 
que os clientes estão pagando, proces-

sar uma análise dos clientes de forma 
a identificar a pontualidade com que 
saldam seus compromissos e identificar 
as razões de determinada variação na 
carteira de valores a receber. 

No caso das contas a pagar, Iudíci-
bus et al. (2007, p. 231) registram que 
“são cabíveis nessa conta as obrigações 
decorrentes do fornecimento de utili-
dades e da prestação de serviços, tais 
como de energia elétrica, água, telefo-
ne e outras contas a pagar, geralmente 
a fornecedores de insumos”. Calderelli 

(2002, p. 169) menciona que o item 
“contas a pagar” é uma conta figuran-
te do passivo exigível, destinada ao 
registro de compromissos financeiros 
representados por títulos devidamen-
te aceitos. Por outro lado, em termos 
de controles internos úteis à função de 
contas a pagar, Reis e Vittorato Neto 
(2000, p. 163) defendem que o setor 
de contas a pagar, de posse da docu-
mentação de contratação (pedidos de 
compra, contratos, autorização de ser-
viços), de efetivação (notas fiscais) e 
validação (nota de recebimento de ma-
teriais, atestado de execução de servi-
ços), deve “certificar-se de que estejam 
em ordem e bem esclarecidas as ma-
neiras como deve ser processado o pa-
gamento (se por meio dos escritórios da  
empresa ou de rede bancária)”. No que 
tange aos procedimentos a serem uti-
lizados no gerenciamento das contas a 
pagar, Wernke (2008, p. 179) salienta 
que estes devem assegurar que sejam 
evitadas quitações de títulos em dupli-
cidade, que sejam observados os venci-
mentos estipulados pelos credores, que 
todos os pagamentos sejam efetuados 
somente com a comprovação docu-
mental de existência de dívida e que 
os valores pagos correspondam exata-
mente ao valor devido (se houver dis-
ponibilidade de caixa para tanto).

Uma das possibilidades 
de controle é a forma 
contábil tradicional 
de cálculo do Prazo 
Médio de Contas a 
Receber e do Prazo 
Médio de Contas a 
Pagar que utilizam 
os dados oriundos 
das demonstrações 

contábeis da empresa.
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Assim, no intuito de otimizar o gerenciamento da cartei-
ra de clientes e de credores, podem ser adotadas medidas de 
controle que permitam identificar pontos falhos e, posterior-
mente, a implementação de iniciativas para saná-los. Entre os 
parâmetros que podem ser utilizados encontram-se os men-
cionados nas seções seguintes.

1.1  Prazo Médio de Recebimento  
e Prazo Médio de Pagamento

Nas operações envolvendo valores e prazos é comum a 
preocupação de calcular-se o “prazo médio”. Isto acontece 
tanto nas operações ativas (contas a receber) quanto nas 
operações passivas (contas a pagar) e é oriunda da necessi-
dade de avaliar possíveis “descasamentos” dos prazos con-
cedidos e recebidos, para administrar melhor o capital de 
giro da empresa. Nessa direção, uma das possibilidades de 
controle é a forma contábil tradicional de cálculo do Prazo 
Médio de Contas a Receber e do Prazo Médio de Contas 
a Pagar que utilizam os dados oriundos das demonstrações 
contábeis da empresa.

Em relação ao Prazo Médio de Recebimento (PMR), 
Padoveze (1994, p. 138) registra que este indicador pro-
porciona um “parâmetro de quanto tempo em média a em-
presa demora para receber suas vendas diárias”. Recomenda 
a frequência mensal para o cálculo do referido indicador, 
preferencialmente com os demonstrativos livres dos efeitos 
inflacionários. Entretanto, caso os dados disponíveis estejam 
“contaminados” pela inflação, referido autor sugere “o cálcu-
lo mensal, levando-se em consideração as vendas médias dos 
últimos três meses”. A fórmula para determinação do PMR é 
a constante do Quadro 1.

Quadro 1 – Prazo Médio de Recebimento.

Fonte: Adaptado de Padoveze (1994).

Interpretando o indicador acima calculado, constata-se 
que nesse exemplo a empresa leva 18,78 dias (em média) para 
receber as vendas a prazo que efetua a seus clientes. Quanto  
à pertinência ou não desse resultado, cabe que este seja  
comparado com o padrão do setor em que a organização atua, 
bem como com os seus concorrentes diretos. Obviamente, 
quanto menor for o prazo resultante deste indicador, melhor 
para a empresa que financia as vendas.

No que respeita ao Prazo Médio de Pagamento (PMP), 
Wernke (2008, p. 262) pugna que por esse indicador “é pos-
sível conhecer o tempo médio (em dias) que uma empresa 
demora para quitar seus débitos perante fornecedores”. Ao 
contrário do prazo médio relacionado aos clientes, neste 
caso, quanto maior o prazo médio conseguido para os for-
necedores, melhor. 

Para apurar esse prazo, Padoveze e Benedicto (2004, 
p.155) citam que pode ser utilizada a fórmula expressa no 
Quadro 2.

Quadro 2 – Prazo Médio de Pagamento.

Fonte: Adaptado de Padoveze e Benedicto (2004).

O resultado da fórmula empregada indica que a empresa 
consegue obter prazo médio de 13,92 dias para pagamento 
de seus fornecedores. Novamente cabe comparar esse prazo 
com as demais empresas que atuam no segmento, em termos 
de verificar a sua pertinência.

PMP = (Duplicatas a pagar x 360 dias) / Compras do Período
PMP = ($ 58.000 x 360 dias) / $ 1.500.000

PMP = 13,92 (dias)

PMR = (Duplicatas a receber x 360 dias) / Receita Operacional Bruta

PMR = ($120.000 x 360 dias) / $2.300.000

PMR = 18,78 (dias)
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1.2  Prazo Médio Linear (PML)

Mucillo Netto (1998) assevera que esta forma de cálculo 
do prazo médio pode ser chamada de “linear” porque resulta 
de uma proporção ponderada pelo prazo das operações. Para 
calculá-lo pode ser utilizada a fórmula exposta no Quadro 3.

Quadro 3 – Prazo Médio Linear.

Fonte: Adaptado de Mucillo Netto (1998).

Na equação citada, deve ser considerado que:
a)  E1, E2 e E3 sejam os valores de contas a pagar  

ou a receber;
b)  d1, d2 e d3 sejam os prazos concedidos  

(ou obtidos) em dias; 
c)  ∑E seja o somatório dos valores de E1, E2 e E3.

Na gestão do capital de giro das empresas industriais e 
comerciais essa fórmula pode ser aplicada nas contas a pagar 
e nas contas a receber. Para exemplificar essa aplicabilidade, 
inicialmente, devem ser considerados os dados mencionados 
no Quadro 4.

Os dados coligidos no Quadro 4 induzem o gestor a  
considerar que o prazo médio de pagamentos é de 15 dias e 
o prazo médio de recebimentos é de 30 dias. Entretanto, se 
convencionado mensurar-se esses prazos a partir de uma “da-
ta-base” ou “data zero”, definida no início do primeiro mês, e 
que as respectivas vendas e compras fossem recebidas e pagas, 
de uma só vez, ao final de cada período correspondente aos 
prazos considerados, mês a mês, ter-se-ia uma nova situação.  
Assim, reordenando os dados do Quadro 4 para essa nova 
configuração, a situação seria a constante do Quadro 5.

Tomando por referência os dados citados no quadro an-
terior, os PML podem ser calculados conforme descrito no 
Quadro 6.

Quadro 6 – Prazo Médio Linear de vendas e de compras.

Fonte: Adaptado de Mucillo Netto (1998).

Quadro 4 – Base de dados para calcular 
o Prazo Médio Linear.

Mês Vendas (R$) Prazo Compras (R$) Prazo

1° 100.000 30 dd 50.000 15 dd

2° 100.000 30 dd 75.000 15 dd

3° 250.000 30 dd 100.000 15 dd
Fonte: Adaptado de Mucillo Netto (1998).

Quadro 5 – Dados reordenados para determinar  
o Prazo Médio Linear.

Mês Vendas (R$) Prazo Compras (R$) Prazo

1° 100.000 30 dd 50.000 15 dd

2° 100.000 60 dd 75.000 45 dd

3° 250.000 90 dd 100.000 75 dd
Fonte: Adaptado de Mucillo Netto (1998).

Vendas:
(R$ 100.000 x 30dd) + (R$ 100.000 x 60 dd) + (R$ 250.000 x 90 dd)PMLV = ----------------------------------------------------------------------- = 70,00 dias

(R$ 100.000 + R$ 100.000 + R$ 250.000)

Compras:
(R$ 50.000 x 15 dd) + (R$ 75.000 x 45 dd) + (R$ 100.000 x 75 dd)

PMLC = ---------------------------------------------------------------------- = 51,67 dias
(R$ 50.000 + R$ 75.000 + R$ 100.000)

(E1 x d1) + (E2 x d2) + (E3 x d3)
PML= -----------------------------------------------------

∑E
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Então, os PMLs de “contas a receber” e de “contas a pagar”  
seriam de 70,00 dias e 51,67 dias, respectivamente. Constata-
-se um “descasamento” entre os prazos de recebimento e de  
pagamentos de 18,33 dias, cabendo ao gestor encetar pro-
vidências objetivando reduzir a diferença entre esses prazos. 
Assim, minimizaria o risco associado ao lapso temporal em 
questão e seus consequentes efeitos sobre a situação financeira 
da empresa. Na impossibilidade de reduzir essa diferença en-
tre os prazos é pertinente verificar as implicações em relação 
ao custo do capital associado ao financiamento das vendas por 
prazo superior ao do pagamento das compras. Contudo, é in-
teressante salientar que o método do PML pode ser criticado 
por não corrigir o poder aquisitivo dos fluxos de recursos. Ou 
seja, por não considerar o valor do dinheiro no tempo ao agre-
gar fluxos de caixa de distintas dimensões temporais. Esse pro-
blema é minimizado por intermédio do cálculo do Duration, 
comentado no tópico seguinte.

1.3 Duration

Securato (1999, p. 241) relata que “a fórmula do Duration 
inicialmente sugerida por Macaulay em 1938, depois foi gene-
ralizada por Fischer e Well em 1971, leva em conta o valor do 
dinheiro no tempo”. Ainda segundo esse autor, “o Duration 
nada mais é do que a fórmula do prazo médio ponderado le-
vando em conta o valor do dinheiro no tempo”.

Mellagi Filho e Ishikawa (2000) advogam que Duration é 
uma medida de volatidade e representa o tempo médio que o 
detentor de um título deve esperar para receber seu pagamen-
to em dinheiro. Esse parâmetro expressa o descompasso exis-
tente entre o ativo e o passivo de uma empresa, que refletirá 
negativamente em seu patrimônio líquido.

Mucillo Netto (1998) pugna que Duration é um indi-
cador análogo ao do PML, com a diferença de que todos os 
fluxos envolvidos na análise são corrigidos para uma data fo-
cal, segundo taxas de juros que reflitam o custo de oportuni-
dade1. Desse modo, o denominador da fórmula do Duration 
deve ser o valor agregado dos fluxos de caixa na “data zero”, 
ou seja, o Valor Presente2. 

O custo de oportunidade a ser considerado deve refletir 
o custo incorrido por estar comprando e vendendo a prazo. 

Como taxa de juros para as operações de compras pode ser utili-
zada a taxa de juros de uma aplicação financeira corrente, como 
o CDB, à base de 1% ao mês, por exemplo. No tocante às contas 
a pagar, poderia ser considerada taxa de desconto bancário de 
duplicatas, como 5% ao mês (apenas a título de ilustração). 

Outro refinamento requerido pelo Duration é a consi-
deração da taxa equivalente3 diária das taxas mensais utiliza-
das. No caso do exemplo a seguir, a taxa equivalente diária a 
ser utilizada para as contas a pagar é 0,162766% e 0,03317% 
para as contas a receber (5 e 1% ao mês, respectivamente). 
Assim, para exemplificar a utilização desse parâmetro de 
avaliação, considere-se como base de dados os mesmos va-
lores anotados no Quadro 6. Nesse caso, os prazos obtidos 
calculados pela aplicação da fórmula do Duration seriam os 
mencionados no Quadro 7.

Quadro 7 – Duration de vendas e de compras.

Fonte: Adaptado de Mucillo Netto (1998).

Observa-se, então, que surge uma divergência entre as 
taxas calculadas pelo PML e o Duration. Neste último, o  
“descasamento” de prazos apresenta uma discrepância de 
19,09 dias entre o recebimento das vendas (69,80 dias) e o 
pagamento das compras (50,71 dias), enquanto no PML a 
diferença foi de 18,33 (70,00 - 51,67) dias, conforme de-
monstraram as equações.

1  Nascimento, apud Lopo, Brito, Silva e Martins (2001, p. 187), cita que “quando analisa várias alternativas de decisão, o decisor, intuitiva ou propositadamente, sempre se perguntará 
se o benefício a ser obtido, em relação ao sacrifício de recursos correspondentes, será melhor possível nas circunstâncias em que a decisão está sendo tomada. Essa é a exata essência do 
conceito de custo de oportunidade”.

2  Para Tosi (2000, p. 101), o Valor Presente pode ser entendido como o valor que “representa os valores atuais de uma série uniforme de capitais futuros, descontados a uma determinada 
taxa de juros compostos, por seus respectivos prazos”. A fórmula utilizada para determinação do Valor Presente (VP), conforme Kuhnen (2006, p. 18), é dada por: VP = VF (1 + i)^n, 
onde “VF” é o Valor Futuro, “i” é a taxa de juros e “n” é o prazo da operação.

3  Puccini (2004, p. 66) cita que “taxas equivalentes são taxas de juros fornecidas em unidades de tempo diferentes que ao serem aplicadas a um mesmo principal durante um mesmo prazo 
produzem um mesmo montante acumulado no final daquele prazo, no regime de juros compostos”.

R$ 100.000
--------------------------   
(1+ 0,03317%)^30

R$ 100.000
----------------------------  

1+ 0,03317%)^60

R$ 250.000
----------------------------
(1+ 0,03317%)^90

+ +

(R$ 100.000 x 30dd) 
----------------------------  

(1+ 0,03317%)^30

(R$ 100.000 x 60 dd)
----------------------------  

(1+ 0,03317%)^60

(R$ 250.000 x 90 dd)
----------------------------
(1+ 0,03317%)^90

+ +

R$ 50.000
--------------------------   
(1+ 0,162766%)^15

R$ 75.000
----------------------------  
(1+ 0,162766%)^45

R$ 100.000
----------------------------
(1+ 0,162766%)^75

+ +

(R$ 50.000 x 15 dd) 
----------------------------  
(1+ 0,162766%)^15

(R$ 75.000 x 45 dd)
----------------------------  
(1+ 0,162766%)^45

(R$ 100.000 x 75 dd)
----------------------------
(1+ 0,162766%)^75

+ +

DC = ------------------------------------------------------------------------- = 50,71 dias

Vendas:

DV = ------------------------------------------------------------------------- = 69,80 dias

Compras:
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O método Duration propicia informações mais con-
sistentes que o PML por considerar o reflexo das taxas 
de juros e do prazo decorrido. Entretanto, sua fragilidade 
reside na escolha das taxas, que devem ser determinadas 
com cuidado sob pena de prejudicar a análise e as decisões 
decorrentes. Isso ocorre porque quanto maiores forem as 
taxas utilizadas para trazer a Valor Presente, maior será a 
diferença entre os dois métodos.

1.4 Aging

Aplicável no controle das contas a receber e também 
das contas a pagar, segundo Wernke (2008, p. 173), o Aging 
pode ser definido como um parâmetro que verifica a “idade” 
dos valores a receber (ou a pagar) que constam da carteira de 
clientes (ou de fornecedores), independentemente se “ven-
cidas” ou “vincendas”. Ou seja, indica o percentual do valor 
total (em $) da carteira que tem vencimento em 30 dias, em 
60 dias ou em 90 dias, por exemplo, bem como o percentu-
al das contas que já estão vencidas considerando os prazos 
determinados pelos gestores. A aplicação dessa medida de 
controle é exemplificada no Quadro 8.

Na situação representada no quadro anterior constata- 
-se que 10% das vendas a prazo estão vencidas (item 2) e que 
90% das duplicatas a receber vencem em até 90 dias (item 1). 
A análise da evolução desses índices possibilita controlar de 
forma mais adequada a carteira de títulos a receber e identi-
ficar qualquer mudança no comportamento desses valores, 
principalmente se verificado o desempenho, de forma com-

parativa, mensalmente. Exemplificando: se no mês seguinte 
àquele retratado no exemplo aumentar o percentual de dupli-
catas vencidas, detecta-se uma modificação desfavorável que 
enseja iniciativas para reverter o quadro. No entanto, referido 
demonstrativo pode ser aprimorado em termos de qualidade 
informativa ao se empregarem valores atualizados para uma 
mesma data-base. Para isso, é necessário deflacionar os valores 
a vencer e inflacionar as contas vencidas.

Saliente-se, ainda, que a informação mais relevante oriun-
da do Aging consiste evidenciar a participação percentual de 
cada grupo de vencimento de duplicatas no total da carteira. 
E, conforme Assaf Neto (2003, p. 515), “por trabalhar com 
proporções o Aging não fornece maiores explicações com re-
lação a alterações no volume de vendas”.

2  Contexto do estudo de caso

A pesquisa foi realizada no segundo semestre de 2008 
na empresa Máquinas Especiais (nome fictício, por solicita-
ção dos administradores), situada em município do litoral de 
Santa Catarina. A entidade foi fundada há 14 anos e possuía 
62 funcionários à época da realização do estudo. Atuava na 
fabricação e comércio de máquinas industriais de pequeno  
porte, voltadas para os segmentos de marcenarias e moldurei-
ras. Seus clientes situavam-se principalmente na Região Sul 
do Brasil e parte de sua produção era exportada.

No tocante ao tema desta pesquisa, a empresa contava 
com um software ERP fornecido por empresa especializada. 
Referido aplicativo gerava informações comumente encontra-
das em relatórios de Contas a Receber e de Contas a Pagar, 
como o valor total das contas vincendas e vencidas, o valor 
do crédito ou do débito por cliente ou fornecedor, valores to-
tais por dia de vencimento, etc. Contudo, indicadores mais 
aprimorados não integravam o rol de informações propicia-
das pelo software citado. Por isso, com o intuito de sanar ou 
minimizar esse problema foi sugerido aos administradores a 
utilização de indicadores de gestão de contas a receber e a pa-
gar conforme evidenciado na sequência.

Quadro 8 – Aging de contas a receber.

Situação Valor (em $) % do Total 

Vincendas até 30 dias 50.000 50,00

Vincendas entre 31 e 60 dias 30.000 30,00

Vincendas entre 61 e 90 dias 10.000 10,00

Vincendas após 90 dias - -

1) Total de Duplicatas Vincendas 90.000 90,00

Vencidas até 30 dias 5.000 5,00

Vencidas entre 31 a 60 dias 2.000 2,00

Vencidas entre 61 a 90 dias 1.000 1,00

Vencidas após 90 dias 2.000 2,00

2) Total de Duplicatas Vencidas 10.000 10,00

3 = 1+2) Total da Carteira 
de Contas a Receber 100.000 100,00 

Fonte: Adaptado de Wernke (2008, p. 173).

Contudo, é interessante salientar que 
o método do PML pode ser  

criticado por não corrigir o poder 
aquisitivo dos fluxos de recursos.
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2.1 Coleta de Dados

Para coletar as informações e os dados necessários utili-
zou-se a técnica de entrevistas informais (não-estruturadas) 
com os responsáveis por díspares setores da empresa em tela. 
Ou seja, foram entrevistados os funcionários das áreas de con-
tas a receber, contas a pagar e o gerente financeiro. A partir 
dessas entrevistas puderam ser identificados e analisados os 
controles internos existentes, a metodologia utilizada para 
gerenciar os débitos e créditos da organização perante forne-
cedores e clientes, bem como os dados disponíveis no software 
em uso na empresa. Em seguida, foram obtidos os valores ine-
rentes aos meses de julho, agosto e setembro para calcular os 
indicadores de desempenho descritos nas próximas seções.

2.2  Mensuração dos Indicadores

Concluída a fase inicial de coleta dos dados, passou-se a 
mensurar os indicadores sugeridos utilizando-se planilha ele-
trônica Excel elaborada pelo autor do estudo como ferramen-
ta de suporte. Para tanto, foram mensurados os parâmetros 
apresentados a seguir.

2.2.1  Prazo Médio de Recebimentos  
e Prazo Médio de Pagamentos

O primeiro indicador de desempenho mensurado foi 
o Prazo Médio de Recebimentos (PMR) e o Prazo Médio 
de Pagamentos (PMP), utilizando dados das demonstrações 
contábeis da empresa pesquisada e de controles internos da 
área financeira. 

Nessa direção, inicialmente foram obtidos os valores de 
Contas a Receber e de Vendas dos meses abrangidos, o que pos-
sibilitou determinar o PMR, conforme exposto na Tabela 1.

Como o período enfocado era mensal, multiplicou-se 
o valor de Contas a Receber por 30 dias e o resultado foi 
dividido pelo valor de Vendas. Com isso, constatou-se que 
em julho o PMR foi de 38,68 dias, passando para 39,58 dias 
em agosto e reduzindo para 35,92 dias no último mês do tri-
mestre considerado. O ideal, sob o ponto de vista financeiro, 
seria a redução do prazo médio de recebimento e isso ocor-
reu no último mês da série analisada, após ter aumentado 
levemente de julho para agosto. Assim, essa tendência pode 
ser considerada positiva.

Em seguida, foi apurado o PMP levando-se em conta 
os valores de Contas a Pagar (ou Fornecedores) e o valor das 
Compras dos meses envolvidos na pesquisa, como evidencia-
do na Tabela 2.

Os dados levantados permitiram apurar que em julho o 
PMP foi de 39,66 dias. No mês seguinte caiu para 32,82 dias 
e em setembro elevou-se para 41,85 dias. Sob o ângulo de fi-

Tabela 1 - Prazo Médio de Recebimentos – Contábil.

Fatores Julho Agosto Setembro

a) Contas a Receber – R$ 910.694,49 1.157.765,29 1.176.212,03 

b) Prazo do período (em dias) 30 30 30

c) Vendas do Período – R$ 706.348,01 877.493,78 982.485,53

d=[axb]/c) Prazo Médio 
de Recebimento 38,68 39,58 35,92

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados obtidos da empresa.

Tabela 2 - Prazo Médio de Pagamentos – Contábil.

Fatores Julho Agosto Setembro

a) Contas a Pagar - R$ 345.804,87 319.874,20 442.212,88

b) Prazo do período (em dias) 30 30 30

c) Compras do Período - R$ 261.590,91 292.362,85 316.975,76

d=[axb]/c) Prazo Médio 
de Pagamento 39,66 32,82 41,85

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados obtidos da empresa.
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nanças, seria interessante a obtenção de prazos maiores dos 
fornecedores. Nesse aspecto, de julho para agosto ocorreu uma 
evolução indesejada, pois houve redução de 6,84 dias no prazo 
médio para pagamento dos credores comerciais. Por outro lado, 
a tendência verificada de agosto para setembro foi positiva, uma 
vez que o prazo passou de 32,82 dias para 41,85 dias.

Porém, os indicadores de PMR e PMP proporcionam 
uma informação de maior qualidade quando avaliados con-
juntamente. Ou seja, é salutar avaliar se os prazos de recebi-
mento são maiores ou menores que os prazos de pagamentos, 
pois conforme o resultado desse confronto, os gestores teriam 
melhores condições de avaliar se as formas de financiamento 
das vendas e das compras são adequadas ou se requerem me-
didas para modificar a situação. 

Nessa direção, com os dados citados nas Tabelas 2 e 3, 
foi elaborado o Gráfico 1 para permitir a visualização do con-
fronto dos dois prazos em epígrafe nos meses enfocados.

Gráfico 1 – Confronto dos prazos médios  
de recebimento e pagamento.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados obtidos da empresa.

Financeiramente é interessante pagar as compras de for-
necedores após receber as vendas dos clientes, como sucedeu- 
-se nos meses de julho e setembro. Ou seja, os prazos de pa-
gamento e recebimentos calculados apontam que em julho o 
PMP foi superior ao PMR em cerca de 0,98 dia (38,68 dias 
- 39,66 dias). Comportamento assemelhado ocorreu em se-
tembro, quando as vendas foram recebidas 5,94 dias antes do 
pagamento das compras (35,92 dias - 41,85 dias). Porém, o 
mês de agosto mostrou uma situação indesejada, pois o prazo 
de recebimento foi 6,76 dias superior ao prazo de pagamento 
(35,92 dias - 41,85 dias).

PMR PMP Diferença

38,68 39,66

Julho Agosto

32,82

39,58
41,85

35,92

-0,98 Setembro

-5,94

Prazos Médios – Enfoque Contábil

6,76
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2.2.2  Aging das Contas a Receber

Outra possibilidade de gerenciamento da carteira de 
Clientes consiste em determinar a participação de cada com-
ponente em relação ao total do período, segregando os valores 
por intervalos envolvendo períodos de vencimentos. Ou seja, 
apurando o Aging (ou Idade) da carteira de créditos, confor-
me representado a seguir na Tabela 3.

Na referida tabela foi possível constatar que as contas 
vencidas no final de julho representavam 7,58% do valor total 
da carteira. As contas pendentes com atraso até 30 dias res-

pondiam por 5,24% do total; enquanto as vencidas entre 31 
e 60 dias participavam com 1,01% e os débitos vencidos após 
61 dias equivaliam a 1,33% (0,94% + 0,39%).

No que tange às duplicatas vincendas, estas participa-
vam com 92,42% do total das contas a receber dos clientes. 
Esse percentual era formando por 51,40% de contas a vencer 
até 30 dias, 25,97% de débitos cujo vencimento ia de 31 a 60 
dias, 12,53% com vencimento entre 61 e 90 dias e somente 
2,52% do total venceria após 90 dias do encerramento do 
período em análise (julho).

Para facilitar a comparação do desempenho entre os três 
meses da série histórica abrangida, foi elaborada a Tabela 4, a 
seguir reproduzida.

Ao avaliar esse resumo verificou-se a ocorrência de um 
aumento na participação das duplicatas vencidas em agosto 
e setembro em relação ao mês inicial do trimestre em tela. O 
mês de julho já mostrava um índice considerado alto pelos 
administradores da entidade pesquisada (7,58%) e aumentou 
para 9,45% em agosto e 8,60% no mês seguinte. A evolução 
demonstrada na Tabela 4 pode ser considerada indesejada, 
pois seria mais interessante aumentar a participação das du-
plicatas vincendas em relação às vencidas.

Tabela 3 – Aging das Contas a Receber de julho/2008.

Descrição Valores (R$) % do 
Total

% 
Acumulado

Vencidas até 30 dias     47.702,18 5,24 5,24

Vencidas entre 31 e 60 dias    9.207,12 1,01 6,25

Vencidas entre 61 e 90 dias     8.560,53 0,94 7,19

Vencidas após 90 dias     3.524,48 0,39 7,58

A) TOTAL DE VENCIDAS   68.994,31 7,58 xxxx

Vincendas até 30 dias  468.103,07 51,40 58,98

Vincendas entre 31 e 60 dias  236.507,36 25,97 84,95

Vincendas entre 61 e 90 dias  114.140,25 12,53 97,48

Vincendas após 90 dias    22.949,50 2,52 100,00

B) TOTAL DE VINCENDAS  841.700,18 92,42 xxxx

C = A+B) Total da carteira   910.694,49 100,00 xxxx

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados obtidos da empresa.

Tabela 4 – Resumo do Aging.

Período Vencidas (%) Vincendas (%)

Julho 7,58 92,42

Agosto 9,45 90,55

Setembro 8,60 91,40

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados obtidos da empresa.
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2.2.3  Prazo Médio Linear de Vendas

A determinação do PML das vendas efetuadas pela em-
presa faculta ao administrador conhecer o número de dias 
médio do prazo concedido aos clientes quando a distribui-
ção dos valores é distinta entre os diversos vencimentos ofer-
tados à clientela. 

Para tanto, faz-se a multiplicação do valor das vendas con-
cretizadas no período (em R$) com determinado vencimento 
pelo respectivo prazo (em dias). Esse cálculo, considerando os 
valores de julho da empresa em tela, foi realizado conforme 
demonstrado na Tabela 5.

Em seguida, dividiu-se o valor ponderado (no caso, R$ 
35.815.340,53) pelo valor das vendas do mês (R$ 706.348,01). 
O valor resultante (50,70) é conhecido como PML, como ex-
posto na Tabela 6, a seguir.

Ao comparar os meses do trimestre em lume percebeu- 
-se que o prazo médio aumentou em agosto, passando para 
52,68 dias e foi reduzido para 48,30 dias no último mês da 
série histórica pesquisada. Essa evolução pode ser considerada 
positiva, pois mostrou uma tendência declinante no mês que 
encerrou o trimestre enfocado.

2.2.4  Prazo Médio Linear de Compras

O PML também é mensurável no âmbito das compras 
da entidade. Nesse sentido, na Tabela 7 estão representados 
os dados que foram considerados no cálculo dessa medida, 
abrangendo o mês de julho.

Com os mesmos procedimentos mencionados na seção 
anterior, foram apurados os prazos médios para os meses de 
julho, agosto e setembro, conforme exposto na Tabela 8.

Tabela 7 – Dados para Cálculo do Prazo Médio Linear  
de Compras - julho.

 Descrição  Compras 
(R$) 

 Prazo 
(Dias) 

 Valor 
Ponderado

(R$) 

 Compras com prazo de 15 dias 84.658,93 10 846.589,28

 Compras com prazo de 30 dias 40.141,39 30 1.204.241,60 

 Compras com prazo de 60 dias 73.695,39 60 4.421.723,47 

 Compras com prazo de 90 dias 63.095,20 90 5.678.568,39 

 Totais do mês de julho 261.590,91  xxx 12.151.122,74 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados obtidos da empresa.

Tabela 8 – Prazo Médio Linear de Compras (em dias).

 Descrição/Meses  Julho  Agosto  Setembro 

a) Valor total 
Ponderado - R$ 12.151.122,74 15.568.883,35 13.938.579,75 

b) Valor total 
Compras – R$ 261.590,91 292.362,85 316.975,76 

c = a/b)  Prazo 
Médio Linear (dias) 46,45 53,25 43,97 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados obtidos da empresa.

Tabela 6 – Prazo Médio Linear de Vendas (em dias).

 Descrição/Meses  Julho  Agosto  Setembro 

a) Valor total 
Ponderado - R$ 35.815.340,53 46.224.134,72 47.458.914,40 

b) Valor total
 Vendas - R$ 706.348,01 877.493,78 982.485,53 

C = a/b) Prazo 
Médio Linear (dias) 50,70 52,68 48,30 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados obtidos da empresa.

Tabela 5 – Dados para Cálculo do Prazo Médio Linear 
de Vendas - julho.

Descrição Vendas 
(R$)

Prazo 
(Dias)

Valor 
Ponderado

(R$)

 Vendas com prazo de 15 dias 86.506,44 15 1.297.596,61 

 Vendas com prazo de 30 dias 260.098,53 30 7.802.955,83 

 Vendas com prazo de 60 dias 188.736,19 60 11.324.171,30 

 Vendas com prazo de 90 dias 171.006,85 90 15.390.616,79 

 Totais do mês de julho 706.348,01 xxx 35.815.340,53 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados obtidos da empresa.
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A análise dos prazos médios lineares da série histórica 
enfocada permitiu concluir que a evolução desse indicador 
foi favorável de julho para agosto, pois aumentou o prazo 
médio que a organização dispunha. Ou seja, passou de 46,45 
dias em julho para 53,25 dias em agosto. Contudo, no mês 
de setembro ocorreu uma piora significativa, pois o PML foi 
reduzido para 43,97 dias. Seria mais benéfico que a empresa 
conseguisse a ampliação do PML de compras, ao contrário 
do que ocorreu.

2.2.5  Comparativo entre o Prazo Médio 
Linear de Vendas e de Compras

A informação gerencial fornecida pelo cálculo do PML é 
enriquecida pelo confronto dos resultados mensais em termos 
de vendas e compras. Essa comparação pode ser visualizada 
no Gráfico 2.

Gráfico 2 – Prazo Médio Linear de Vendas e de Compras.

No contexto em lume, percebeu-se que no mês de julho 
o PML de vendas (50,70 dias) foi superior ao PML de com-
pras (46,45 dias), ocasionando uma defasagem de 4,25 dias  
entre eles. Essa situação, sob o prisma financeiro, pode ser con-
siderada como indesejada, pois seria mais interessante pagar 
após receber. Situação semelhante ocorreu no mês de setem-
bro, quando o PML de recebimentos foi 4,33 dias superior ao 
PML de compras (48,30 - 43,97 = 4,33).

Entretanto, no mês de agosto constatou-se que o PML 
de vendas foi menor que o prazo médio linear de compras, 
acarretando uma exígua folga de 0,57 dias (52,68 - 53,25). 
Tal desempenho pode ser avaliado como desejável, uma vez 
que indica a possibilidade de pagar as compras após o rece-
bimento das vendas.

50,70
46,45

4,25

52,68 53,25

-0,57

48,30
43,97

4,33

Julho Agosto Setembro

Prazo Médio Linear

Prazo Médio Linear - Vendas

Prazo Médio Linear - Compras

PM Linear - Diferença Compra/Venda
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2.2.6  Duration das Vendas e das Compras

O resultado do PML de vendas e de compras pode ser 
aprimorado com a consideração do “valor do dinheiro no 
tempo”, calculando-se o Duration. 

No caso das vendas, os valores respectivos são trazidos a 
valor presente, computando-se nesse cálculo uma taxa de juros 
a título de “custo de oportunidade”. Na Tabela 9 está reprodu-
zida a base de dados utilizada para calcular esse parâmetro, no 
tocante às vendas do mês de julho, a título de exemplo.

No caso em tela, a taxa de juros foi definida tendo por 
base o custo de captação de recursos que a empresa pesqui-
sada vinha pagando por ocasião do estudo. Com a aplicação 
da fórmula do valor presente, foram determinados os valores 
das vendas por vencimento (sexta coluna da Tabela 9) e o 
valor ponderado dessas mesmas vendas (sétima coluna da 
tabela citada). Em seguida, foram apurados os valores seme-
lhantes relativos aos demais meses da série abrangida, o que 
possibilitou determinar o Duration das vendas (em dias), 
sintetizado na Tabela 10.

Tabela 9 – Dados para Cálculo do Duration das Vendas - julho.

Descrição Vendas 
(R$)

Prazo 
(Dias)

V.Pond. 
(R$)

Taxa 
Juros %

Vendas 
(R$ - Vp)

V. Pond. 
(R$ - Vp)

 Vendas com prazo de 15 dias 86.506 15 1.297.597 3,00 85.237 1.278.560 

 Vendas com prazo de 30 dias 260.099 30 7.802.956 3,00 252.523 7.575.685 

 Vendas com prazo de 60 dias 188.736 60 11.324.171 3,00 177.902 10.674.118 

 Vendas com prazo de 90 dias 171.007 90 15.390.617 3,00 156.495 14.084.595 

 Totais do mês de julho 706.348 xxx 35.815.341 xxx 672.158 33.612.957 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados obtidos da empresa.

Tabela 10 – Cálculo do Duration das Vendas (em dias).

 Descrição/Meses  Julho  Agosto  Setembro 

 a) Valor total 
Ponderado - R$ - VP 33.612.957 43.212.186 44.498.302 

 b) Valor total 
Vendas - R$ - VP 672.158 833.452 937.201 

 c = a/b) Duration 
das Vendas (dias) 50,01 51,85 47,48 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados obtidos da empresa.
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O desempenho da empresa nesse indicador sinalizou que 
houve uma piora de julho para agosto, pois o Duration passou 
de 50,01 dias para 51,85 dias. Como se trata de prazo de ven-
das, o interessante seria a redução desse prazo. No que tange à 
evolução ocorrida de agosto para setembro, constatou-se uma 
melhora nesse indicador, tendo em vista que o prazo diminuiu 
de 51,85 dias em agosto para 47,48 dias em setembro.

Mensuração de desempenho semelhante também foi 
efetuada em relação às compras do período em tela. Ou seja, 
utilizando-se os dados anteriormente empregados no cálculo 
do PML de compras e aplicando-se a fórmula do valor pre-
sente, foram levantados os valores necessários para determinar 
cálculo do Duration das compras (em dias). Esses valores e os 
prazos de Duration resultantes estão descritos na Tabela 11.

Como evidenciado na Tabela 11, no mês de julho a em-
presa tinha um prazo de 45,49 dias para pagar as compras, em 
termos de Duration. Esse prazo aumentou para 52,39 dias no 
mês de agosto e caiu para 43,16 dias no último mês da série em 
análise. Como já foi ressaltado, seria salutar que o prazo de pa-
gamento das compras aumentasse e não que tivesse a redução 
identificada em setembro. Com isso, foi possível avaliar como 
indesejada a tendência apresentada nesse indicador.

A apuração do Duration das vendas e das compras da em-
presa possibilitou a sua comparação, conforme ilustrado no 
Gráfico 3.

Gráfico 3 – Duration das Vendas X Duration  
das Compras.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados obtidos da empresa.

A análise dos prazos relacionados ao Duration das ven-
das e das compras permitiu concluir que no mês de agosto a 
empresa conseguiu pagar suas contas em prazo superior àque-
le que deu aos seus clientes. O Duration das compras foi de 
52,39 dias, contra um prazo de 51,85 dias para vendas, o que 
resultou uma diferença de -0,54 dia (51,85 - 52,39).

Tabela 11 – Cálculo do Duration das Compras (em dias).

 Descrição/Meses  Julho  Agosto  Setembro 

 a) Valor total 
Ponderado - R$ 11.372.048 14.538.944 13.105.672 

 b) Valor total 
Compras - R$ 250.007 277.537 303.657 

 c = a/b) Duration 
das Compras (dias) 45,49 52,39 43,16 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados obtidos da empresa.
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Porém, nos meses de julho e setembro ocorreu situação 
inversa. Por esse parâmetro, em julho a empresa concedeu 
prazo aos clientes de 50,01 dias e obteve 45,49 dias para pagar 
suas compras. Assim, pagou suas compras 4,52 dias antes de 
receber de seus clientes. Em setembro, o prazo concedido à 
clientela foi equivalente a 47,48 dias, enquanto obteve-se dos 
credores prazo de 43,16 dias para saldar as dívidas. Portanto, 
as compras eram pagas 4,32 dias antes do recebimento das 
vendas, sob o ponto de vista do Duration. 

2.2.7  Confronto entre o Duration  
e o Prazo Médio Linear

O Duration e o PML utilizam a mesma base de dados, 
mas as respectivas metodologias de cálculo conduzem a resul-
tados distintos. Essas diferenças estão representadas de forma 
sintetizada no Gráfico 4.

Gráfico 4 – Duration X Prazo Médio Linear.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados obtidos da empresa.

50,01 50,70 52,68
48,30

45,49
43,16 43,97

46,45

53,2552,3951,85
47,48

Duration - 
Vendas

PM Linear - 
Vendas

Duration - 
Compras

PM Linear - 
Compras

Comparativo Duration X Prazo Médio Linear

Julho

Agosto

Setembro

Duration é uma medida de volatidade 
e representa o tempo médio que  

o detentor de um título deve  
esperar para receber seu pagamento 

em dinheiro. 



34  Revista do CRCRS

Por trazer a valor presente os valores de compras e ven-
das, o Duration tende a apresentar prazos (em dias) menores 
que o indicador PML. Por exemplo: em julho o Duration das 
vendas foi de 50,01 dias, enquanto o PML das vendas foi de 
50,70 dias. No que toca às compras, o Duration respectivo foi 
de 45,49 dias em julho e o PML foi de 46,45 dias. No mês 
de agosto o Duration das vendas foi de 51,85 dias e o PML 
foi de 52,68 dias. No âmbito das aquisições, o Duration das 
compras foi de 52,39 dias e o PML de compras equivalia a 
53,25 dias. No último mês da série enfocada, o Duration das 
vendas foi de 47,48 dias e o PML representou 48,30 dias. Em 
relação às compras, o Duration foi de 43,16 dias e o PML foi 
de 43,97 dias.

Mais relevante que a avaliação dos prazos em si é o con-
fronto entre esses prazos de vendas e de compras pelos dois 
indicadores citados, visando a identificar o lapso temporal 
existente entre os prazos obtidos de fornecedores e os prazos 
concedidos à clientela. Essas discrepâncias podem ser melhor 
compreendidas pela observação do Gráfico 5.

Gráfico 5 – Diferenças entre Prazos de Vendas e 
Compras pelo Duration e pelo Prazo Médio Linear.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados obtidos da empresa.

Referidas diferenças entre os dois indicadores menciona-
dos podem ser maiores ou menores, dependendo da taxa de 
juros adotada no cálculo do Duration para trazer a valor pre-
sente os valores de vendas e compras.

Nesse sentido, o exame do gráfico mencionado propicia 
concluir que em julho a diferença de dias entre o recebimento 
das vendas e o pagamento das compras foi de -4,25 dias pelo 
PML e de -4,52 dias pelo critério do Duration. Nesses dois pa-
râmetros restou nítido que a situação é indesejada, pois os pa-
gamentos são realizados antes dos recebimentos das vendas. 

Em agosto, contudo, o desempenho modificou-se favo-
ravelmente à empresa nos dois critérios. O Duration indicou 
uma diferença positiva de 0,54 dia entre os recebimentos e os 
pagamentos. Por sua vez, o PML sugere que as vendas são re-
cebidas 0,57 dia antes da quitação das compras.
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Já no mês de setembro a situação 
identificada voltou a ser indesejada, 
evidenciando o pagamento das com-
pras antes do recebimento das ven-
das. Ou seja, o Duration indicou que 
a defasagem entre o recebimento e o 
pagamento foi de -4,32 dias, enquanto 
o PML apontou -4,33 dias entre a co-
brança de clientes e o pagamento dos 
fornecedores.

2.3  Comparação Entre os 
Prazos Oriundos dos 
Indicadores Utilizados 
no Estudo

Conforme o indicador adotado na 
avaliação, o administrador pode identi-
ficar uma evolução distinta ao longo da 
série histórica abrangida, conforme evi-
denciado no Gráfico 6.

As linhas do gráfico mencionado 
evidenciam que o mês de agosto mos-
trou maiores oscilações, especialmente 
nos indicadores “Prazo Médio Contábil 
– Vendas” e “Prazo Médio Contábil 
– Compras”. Em agosto o prazo de re-
cebimento das vendas (39,58 dias) foi 
maior que o prazo de pagamento das 
compras (32,82 dias), diferentemente 
dos outros dois meses da série (em julho 
recebia vendas com 38,68 dias e pagava 
compras com 39,66 dias; em setembro, 
o recebimento ocorria com 35,92 dias e 
o pagamento com 41,85 dias).
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados obtidos da empresa.

Gráfico 6 – Evolução dos Indicadores no Trimestre.

O método Duration 
propicia informações 
mais consistentes que 
o PML por considerar 

o reflexo das taxas 
de juros e do prazo 

decorrido.
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Nos indicadores de PML de ven-
das, PML de compras, Duration de ven-
das e Duration de compras, a evolução 
gráfica mostrou-se bastante semelhante 
nos meses de julho e setembro. Por sua 
vez, o mês de agosto manteve-se com 
resultados numericamente superiores 
aos outros dois períodos nesses quatro 
parâmetros. Ou seja, julho apresentou 
prazos que oscilavam entre 45,49 dias 
a 50,70 dias; agosto teve prazos entre 
51,85 dias e 53,25 dias; enquanto se-
tembro trouxe prazos entre 43,16 dias 
e 48,30 dias.

O que motivou as diferenças entre 
os prazos nos indicadores em lume? No 
caso do PML e do Duration, esses dois 
indicadores utilizam a mesma base de 
dados em termos de valores (R$) e pra-
zos de vencimento. Porém, a diferença  
no número de dias entre eles deve- 
-se principalmente ao fato de que no  
Duration há a consideração de uma 
taxa de juros para trazer a valor presen-
te o montante de cada faixa de venci-
mento. Quanto maior for essa taxa de 
juros, quanto maiores forem os prazos 
e a respectiva concentração de valores 
nesses prazos, maiores serão as chan-
ces de serem acentuadas as diferenças 
nos resultados desses dois indicadores. 

Saliente-se, ainda, que essa influência 
ocorre tanto no caso das vendas, como 
no âmbito das compras.

No que diz respeito à diferença de 
prazos entre o Prazo Médio Contábil 
(PMC) e os prazos apresentados pelo 
Duration e pelo PML, a causa da dife-
rença consiste principalmente na forma 
como são calculados esses três parâme-
tros. O PMC parte do valor total do 
período, sem considerar faixas de ven-
cimento. Por outro lado, tanto no PML 
como no Duration, existe o acúmulo de 
valores em determinados vencimentos. 
Como pode ocorrer uma concentração 
maior em certa faixa de vencimentos 

durante determinado mês, geralmente 
causadas por razões mercadológicas ou 
mudanças nas políticas de financiamen-
to das vendas e compras da empresa, os 
resultados podem oscilar, em termos de 
prazos, por esse motivo.

Conclusões

A atividade de gestão financeira de 
uma entidade exige a atenção redobrada 
em ambientes econômicos turbulentos 
como os vivenciados em 2008. Nesse 
sentido, ao empregar indicadores para 
monitorar o desempenho das políticas 
que conduzem as operações comerciais, 
o administrador financeiro terá melho-
res condições para avaliar se a tendência 
apontada é favorável ou se requer inicia-
tivas de correção.

Como visto ao longo do texto, no 
gerenciamento das contas a receber e a 
pagar da empresa podem ser utilizadas 
medidas de avaliação que propiciam 
informes relevantes sobre a evolução 
dos prazos obtidos de fornecedores e 
dos prazos concedidos à clientela. O 
conhecimento desses prazos permite 
que o responsável pelas finanças da 
empresa conclua se a política adotada 
de financiamento de vendas e as con-

O Duration e o PML 
utilizam a mesma 

base de dados, 
mas as respectivas 
metodologias de  

cálculo conduzem a  
resultados distintos. 
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dições impostas pelos fornecedores 
são compatíveis ou podem conduzir 
a dificuldades na gestão do capital de 
giro. Igualmente, proporciona analisar 
se são necessárias ações para minimi-
zar os efeitos de eventuais “descola-
mentos” entre os prazos de compra e 
venda, bem como aproveitar possíveis 
benefícios quando essa relação entre os 
prazos seja favorável.

Quanto ao objetivo do estudo, que 
visou a averiguar a viabilidade da utili-
zação dos indicadores mencionados no 
contexto da empresa de pequeno porte 
pesquisada, restou evidente que estes 
são plenamente aplicáveis. Ou seja, com 
os dados sobre contas a receber e a pa-
gar disponíveis nos controles internos 
da organização foi possível mensurar os 
prazos médios, os prazos médios linea-
res e o Duration, além de evidenciar a 
aplicabilidade de um relatório que de-
monstrasse o Aging das contas a receber. 
Assim, conforme exposto nas tabelas e 
gráficos apresentados ao longo do texto, 
os resultados dos parâmetros utilizados 
possibilitaram conhecer os prazos de 
recebimento e pagamento, o lapso tem-
poral existente entre eles , a evolução ao 
longo da série histórica estudada, bem 
como inferir se a tendência identificada 
era favorável ou não.

Em razão do exposto, concluiu-se 
que as empresas de pequeno porte que 
possuem controles internos básicos na 
área financeira têm amplas condições de 
utilizar os indicadores de avaliação con-
siderados nesta pesquisa. Para isso, a con-
tribuição do contador pode ser relevante 
em vários aspectos: auxiliando o gestor 
a implementar controles internos que 
facultem a obtenção dos dados necessá-

rios; ajudando a calcular os indicadores; 
explicando como interpretar os resulta-
dos e sugerindo formas de melhorar o 
desempenho revelado pelos parâmetros 
mensurados. Com isso, o profissional de 
Contabilidade estaria fortalecendo a ges-
tão da empresa e, ao mesmo tempo, real-
çaria ainda mais a importância de uma 
empresa manter uma assessoria contábil 
tecnicamente consistente.
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Intangível e realidade 
objetiva patrimonial
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Resumo
O patrimônio imaterial ou intangível das em-

presas para que possua consideração dentro de 
uma realidade objetiva deve ser considerado e 
evidenciado de forma racional. Não é isso que as  
Normas denominadas internacionais de Contabili-
dade estão fazendo. Segundo a visão científica o 
incorpóreo patrimonial em sua generalidade enseja 
característica variação de valor à riqueza, motivada 
por causas defluentes de elementos sem tradução 
corpórea. Fator relevante na análise do fenômeno é 
a “potencialidade funcional” dos Intangíveis, sejam 
estes de que espécies forem.
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1  Preliminares sobre  
o conceito 

Conceito é atribuição de qualida-
de, esta que distingue uma coisa ou 
acontecimento em relação a outro de 
forma inequívoca e abrangente, repre-
sentando por expressão os raciocínios 
pertinentes; dimana de observações e 
estudos, mas “quando os pensamentos 
são desordenados, derivados de medi-
tações obscuras turbam as luzes natu-
rais da razão e cegam a inteligência”, 
segundo Descartes (1973, v. IV).

Imprescindível ao conceituar, 
pois, é ater-se objetivamente à qua-
lidade de cada coisa ou acontecimento 
naquilo que de outra ela se diferencia, 
de modo claro, ordenado, abrangen-
te, dentro de uma visão ampla; isso 
implica usar as palavras corretamente 
sem escravizá-las a regras eivadas de 
subjetivismo; lecionou Wittgenstein 
(1975, p. 60), um dos precursores da 
filosofia da linguagem, que normas 
compulsórias que deturpam concei-
tos são, em geral, não só ferrolho do 
pensamento como tendem a aviltar 
o conhecimento, sendo obstáculo à 
evolução.

Cientificamente, o conceito de 
forma hialina deve, além do mencio-
nado, traduzir-se por meio de palavra 
que exprima com fidelidade a ideia 
emersa da “realidade objetiva”, evitada 
sempre a homonímia. 

Isso por que as proposições lógicas 
das quais dependem as teorias (essas 
que estruturam a Ciência) estribam-se 
no conceitual.

Como a prática sem a teoria não 
oferece direção ao pensamento (se-
gundo já há meio milênio lecionou 
Leonardo Da Vinci), deficiente se 
torna qualquer ramo do conhecimen-
to que em sua aplicação não tenha 
conceitos sustentados pela filosofia da 
linguagem. 

2  Conceito em contabilidade 
e intangível

Sendo o fenômeno patrimonial o 
objeto do conhecimento da Contabi-
lidade (por este entendendo-se tudo o 
que se refere e acontece com a riqueza) 
imperativo se torna uma rigorosa ob-
servância conceitual em tudo o que ao 
mesmo se refira.

Sob o aspecto geral, portanto, em 
doutrina científica contábil, “Intan-
gível” é a qualidade de ausência de re-
presentação física de um componente do 
patrimônio em face da função por este 
exequível. Trata-se de uma disparidade 
entre a forma física, aparente ou pro-
cessual de uma coisa e a essência fun-
cional que dela dimana na produção de 
fenômenos patrimoniais. Tal conceito 
é tradicional e assim foi acolhido pelos 
expoentes intelectuais da Contabilida-
de no século XX (ZAPPA, AZZINI e 
CUDINI, 1949, p. 84).

Portanto, a classificação patrimo-
nial do Ativo que a Lei n° 11.638-07 
veio distinguir, surgida como “inova-
ção modificadora” já era lecionada há 
trinta anos em minha obra sobre so-
ciedades por ações; o tema, todavia, 
já estava bem-definido em doutrina 
contábil há mais de seis décadas, cons-
tando de “Planos Oficiais de Contas” 
na primeira metade do século XX na 
Alemanha (Plano Goëring) e França 
como já havia merecido considerações 
práticas há quase um século quanto ao 
Aviamento em face da estrutura patri-
monial (BELLINI, 1918, p. 69). 

A distinção, pois, do Intangível 
como grupo autônomo na estrutura 
patrimonial representa apenas o aco-
lhimento tardio do que se encontrava 
consagrado na literatura doutrinária 
da Contabilidade.

Conceito clássico, consolidado, 
realista, o denominado “Intangível” é 
atribuível ao componente patrimonial 

que não possui representação física com-
patível com a função que desempenha 
como utilidade no patrimônio de um 
empreendimento. A questão funcional 
do elemento patrimonial não está, 
pois, condicionada ao que é “legal”, 
mas, sim, à “capacidade de suprir a ne-
cessidade”, rendendo utilidade.

A metodologia do “direito” na cul-
tura contábil foi abraçada na Antigui-
dade quando procuraram estabelecer os 
primeiros conceitos nos fins da Idade 
Média (era pré-científica), assim como 
no século XIX as doutrinas “personalis-
tas”; agora, portanto, ressurge o apelo 
conceitual à equivocada e vetusta ótica 
do “Personalismo” (portanto, na con-
tramão da modernidade científica con-
tábil), nas ditas Normas Internacionais 
de Contabilidade (acolhida no Brasil 
pela Deliberação CVM n° 553, de 12 
de novembro de 2008, aprovando o 
CPC 04, este fiel à NIC 38 do IASB); 
em razão disso, os que desconhecem a 
literatura contábil e a sua história, po-
dem até aceitar o retorno aludido como 
“modificação inovadora”, mas, na reali-
dade, é apenas reminiscência do arcaico 
regime, superado em doutrina. 

Em Ciência Contábil o conceito de  
Intangível não defluiu deste poder  
ser vendido, transferível, ter forma  
jurídica ou ser lucrativo; assim a prá-
tica ensina, a razão aceita e as doutri-
nas científicas consagram de há muito; 
a verdade tal como a aceita Descartes 
(1973, p. 42 ss), o “pai do método”, de-
pende primeiro do uso da razão encon-
trá-la e depois da experimentação como 
complemento confirmá-la; são esses os 
fatores que ao intelecto se evidenciam 
como percepção do que por “Intangí-
vel” foi aceito pela Ciência Contábil e o 
que na efetividade se constata racional-
mente; as normas ditas internacionais, 
todavia, seguem rumo diferente, alheias 
à essência dos fatos incorpóreos no que 
tange à matéria conceptual.
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 A intangibilidade está na “natu-
reza do fenômeno” esta que se classifi-
ca pela razão inversa da representação 
física em face da função que o com-
ponente patrimonial tem condições 
de prestar.

O exposto tem sido assim aceito 
como perfeito entendimento sobre a 
questão por ser condizente com a racio-
nalidade, com tudo que sem dificulda-
de se percebe na vida prática. 

A lógica da expressão no campo 
científico responsável pelo conceito 
tem compromisso com a “realidade 
objetiva”; não deve resultar de imagi-
nação ou convenção que represente a 
conveniência de pessoas, entidades ou 
grupos, a menos que se pretenda dis-
torcer ou ocultar a verdade. É preciso 
que distinguir entre a natureza da coi-
sa em si e aquilo dela deflui, ou seja, 
entre o potencial e a decorrência. 

Não é a representação material, 
mas a potencialidade funcional o que 
caracteriza a “imaterialidade” como 
componente patrimonial, segundo o 
conceito científico contábil. Um con-
trato, um arquivo magnético, um pro-
grama, uma fórmula, um modelo, por 
exemplo, não são intangibilidades, mas 
ensejos dessas pelas potencialidades das 
funções que possam motivar. Desde 
que exista a potencialidade de ocorrên-
cia de um fenômeno patrimonial pou-
co importa a forma física que o enseja; 
relevante, sim, é o contido na essência, 
pois é isso o que se torna objeto de es-
tudo e classificação.

Em Contabilidade não se estu-
dam corpos, pessoas, direitos, mas 
funções da riqueza do empreendi-
mento humano sob a ótica da eficá-
cia constante. Oportuno ainda é des-
tacar que o simples registro contábil 
não é o próprio fenômeno patrimo-
nial, nem constitui por si só um ob-
jeto de ciência; inadequada, pois, é 
a pretensão de modificar a realidade 

objetiva mediante regras de registros 
e demonstrações. 

Ainda que sem evidência infor-
mativa patrimonial, mesmo sendo ela 
irrelevante, se existir potencialidade, 
prevalecerá o conceito de “imateriali-
dade”, se esta for a natureza do fato; 
isso significa que pode inclusive ocor-
rer o caso da existência da potencia-
lidade da utilidade sem elemento que 
expressamente a identifique ou sinalize 
de forma corpórea (nisso se incluem, 
por exemplo, concessões verbais ou 
contratos tácitos que ensejem produ-
ção de utilidade).

Para fim conceitual da “imate-
rialidade”, irrelevante é que a forma 
representativa corpórea subsista se a 
essência da função patrimonial per-
dura potencial ou efetivamente. É esse 
desrespeito a uma realidade que mais 
uma vez se consubstancia nas normas 
ditas internacionais e que representa 
o contraditório em face da ciência da 
Contabilidade.

 Conceitos científicos válidos não 
se constroem ao sabor de políticas, 
nem podem estruturar-se a não ser 
comprometidos integralmente com a 
verdade, esta que a “realidade objetiva” 
oferece, quer pelos efeitos da razão, 
quer da constatação, mantendo-se 
sempre distantes dos “jogos de lingua-
gem” e homonímias.

É contracultural contabilmente 
admitir (como preceituam as referidas 
normas) que um componente patri-
monial deixe de ser considerado incor-
póreo simplesmente porque não pode 
dar lucro, ser transferido ou esteja ain-
da não utilizado.

Quando se pretende traduzir 
em palavra outra ideia relativamente 
a um fato ou coisa para caracterizar 
uma espécie da mesma, logicamente 
se faz exigível buscar outra expres-
são; deve esta alcançar a “extensão” 
do atributo com uma “identificação 
de qualidade específica, derivada, res-
trita”; isso o que ensinou Maritain 
(1995, p. 60 ss) em face da Lógica, 
na ordem dos conceitos; assim o fez 
Albert Einstein na Física frente aos 
conceitos de “relatividade”; dessa for-
ma, antes deles, na Química Moder-
na procedeu Lavoisier; assim para a 
excelência da Contabilidade é preciso 
fazer; imprescindível é que se respei-
te a realidade quando é a informação 
que se objetiva, fato este que não foi 
preocupação normativa no caso do 
Intangível.

O uso da expressão de algo que 
pretenda a generalidade nem sempre 
autoriza com propriedade o indis-
criminado da expressão; o restrito, 
o derivado, o específico, necessita de 
identificação particular; a extensão 
do conceito depende da precisão com 
que se correlacionam sujeito e objeto 
destes.

Nada tão nocivo a um ramo de 
conhecimento quanto a subversão das 
ideias. A falta de respeito à realidade 
objetiva, a adoção de critérios pessoais 
de conveniência, o jogo de palavras, a 
ausência de clareza e deficiente iden-
tificação de qualidade são fatores que 
tendem a gerar o caos e ensejar ideias 
confusas, fato que Einstein e Infeld 
(1980) já acusavam na famosa obra 
“A Evolução da Física”. 

O uso da expressão 
de algo que pretenda 
a generalidade nem 

sempre autoriza com 
propriedade 

o indiscriminado 
da expressão.
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Mesmo sem possuir tendência 
científica, similar advertência sobre 
o conflito entre palavra e a realidade 
foi feito no século XVII pelo filósofo 
preferido de Einstein, Baruch Espi-
nosa, em seu Tratado da Correção do 
Intelecto; tendo sido Espinosa ad-
mirador e seguidor do excelso René 
Descartes, forma-se, nesse particular, 
uma corrente de celebridades, uma 
prática de herança e sequência de en-
tendimento sobre o valor das expres-
sões; complementando, ratificando 
conceitos, é ainda útil lembrar que 
assim também lecionou Wittgens-
tein (1975, sp), um dos precursores 
da “filosofia linguística”; tudo isso 
inspira extremo respeito intelectual e 
não se pode deixar de acolher. 

O “Intangível” em ciência contá-
bil liga-se à irrelevância dos elementos 
físicos em contraposição à relevância da 
função que desempenham, ou seja, à ra-
zão inversa entre tais aspectos, sendo 
este o princípio que justifica o concei-
to contábil.

Em Contabilidade, essencial-
mente, para fim de atribuição de 
“qualidade” um bem para que seja 
considerado “imaterial” não depende 
diretamente de relações de direitos, 
obrigações, mercadológicas ou es-
peculativas, mas, substancialmente, 
da função que presta; é contrariar o 
preceito da essência sobre a forma e ad-
mitir diferentemente do referido (nesse 
particular a norma dita internacional 
fere tal princípio).

A expressão que representa a ideia 
não pode ser uma ficção ou visão mo-
nocular de fatos; como o conhecimen-
to científico representa a verdade e ela 
tem relevante responsabilidade na área 
contábil, os conceitos que de tal ótica 
se distanciam deixam de merecer fé 
perante a “realidade objetiva” patrimo-
nial, ensejando proposições e informa-
ções falaciosas.

O conceito contábil como unida-
de em um conhecimento sistemático 
deve subordinar-se a um estrito respei-
to à qualidade e “realidade objetiva”, o 
que se assim não o for sujeita-se a ser 
inválido ou enganoso.

Tais fundamentos lógicos, racio-
nais e competentes lamentavelmente 
não são seguidos à risca pelas normas 
denominadas internacionais de Con-
tabilidade na emissão de conceitos e 
regras sobre os Intangíveis.

3  Formação dos valores 
imateriais 

Os capitais transformam-se por 
efeito da gestão interna e influência 
dos entornos, assimilando e gerando 
elementos intangíveis. Por serem ad-
quiridos de terceiros ou intencional-
mente constituídos dentro da própria 
empresa, os elementos incorpóreos 
agregam utilidades sem que essas, 
todavia, desempenhem funções em 
razão direta de suas configurações fí-

sicas. Ou seja, não é a representação 
formal, mas apenas a nela contida que, 
em muitos casos, representa o “intan-
gível” patrimonialmente.

Em face da realidade objetiva em 
Contabilidade, pois, não são as coisas 
que fisicamente existem, nem as formali-
dades jurídicas, mas as funções que delas 
se derivam as que constituem o patrimô-
nio e autorizam as qualificações. Não 
são poucas as atribuições de valor que 
ocorrem mesmo sem a correspondente 
existência corpórea do que a enseja.

O valor que deflui da constituição 
patrimonial é simplesmente medida de 
poder de função, ou seja, de utilidade 
e só isso justifica a mensuração. O en-
tendimento sobre o funcional permite 
mensuração ou avaliação, indepen-
dentemente do elemento patrimonial 
ter tangível ou não. Portanto, identi-
ficado o qualitativo, o quantitativo é 
apenas decorrência.

Em razão de tal compreensão so-
bre o “poder do funcional” os clássicos 
das doutrinas científicas da Contabi-
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lidade, nas décadas de 1940 a 1960, 
trataram com competência a questão, 
oferecendo relevo ao que se atribuía 
como “intangível”. 

Assim, por exemplo, de forma 
exaustiva, Vincenzo Masi, em sua Sta-
tica Patrimoniale (1945) dedicou am-
plos e claros estudos sobre as “imobili-
zações imateriais”. 

De forma rigorosamente científi-
ca, Giovanni Ferrero (1066, p. 2) ela-
borou toda uma obra para o assunto, 
lecionando que há uma inequívoca 
agregação ao fisicamente constatável 
e que é a imaterialidade, inclusive, a 
formada pela “capacidade de funcio-
namento da empresa”.

O mestre evocou ainda sobre uma 
valia maior que um empreendimen-
to ganha simplesmente porque tem a 
capacidade de movimentar um patri-
mônio ou exercer uma atividade (uma 
empresa em atividade tende a valer 
mais que uma apenas em projeto).

Quer Masi, quer Ferrero, quer na 
literatura contábil em geral, em curso 
no século XX os “intangíveis” eram 
identificados por vários elementos, 
dentre eles:

 1.  ponto comercial;
 2.  marca de fábrica;
 3.  clientela;
 4.  aviamento  

(como um complexo);
 5.  investimentos gerais e os feitos 

para dotar de qualidades especiais 
a estrutura organizacional  
e administrativa;

 6.  imagem institucional  
e nome da empresa;

 7.  patentes de invenção;
 8.  direitos de autor;
 9.  marcas de fábrica;
 10.  concessões de exploração;
 11.  permissões;
 12.  licenças, garantias e franquias;
 13.  modelos de fabricação;
 14.  programas de computadores;
 15.  acordos comerciais em relação à 

concorrência nos mercados;
 16.  tradição;
 17.  recursos e capacidade intelectual 

humana de experiência, cultura, 
habilidade, criatividade  
e liderança;

 18.  aforamentos e arrendamentos 
privilegiados, etc.

Todos os fatores referidos foram 
em doutrina contábil considerados 
como espécies autônomas de imate-
rialidades patrimoniais (sem se con-
fundirem entre si ou com outros), 
ensejando a extensão conceptual; 
representam ampliação de utilização 
do capital, tudo isto influindo no au-
mento da funcionalidade, podendo 
alcançar a todos os sistemas da empre-
sa (liquidez, resultabilidade, economi-
cidade, estabilidade, produtividade, 
invulnerabilidade e elasticidade) em-
bora de forma diferenciada em inten-
sidade e expressão.

Mesmo sem forma tangível, todos 
os fatores referidos podem traduzir-se 
em funções eficazes que modificam o 
valor da empresa.

Todas as empresas (possuam as di-
mensões que possuírem e dediquem-se 
a que ramos se dedicarem) terminam 
por agregar aos seus capitais elemen-
tos ou forças sem representação física 
compatível com a expressão funcional; 
muitas das aludidas não têm sido evi-
denciadas contabilmente (quase sem-
pre pelos defeitos da lei ou mau tra-

Mesmo sem forma 
tangível, todos os 

fatores referidos podem 
traduzir-se em funções 
eficazes que modificam 

o valor da empresa.
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tamento dado pelas normas), mas em 
verdade existem, quer seja para ampliar 
as condições funcionais quer seja para 
reduzi-las, independentemente de te-
rem sido compradas, doadas, concedi-
das, contratadas e transferidas.

Factível é, todavia, que venham 
os referidos valores representar ver-
dadeiras reservas ocultas, como, tam-
bém, capitais virtuais, dependendo da 
circunstância; ou seja, uma empresa 
pode valer mais e não evidenciar, e, 
valer menos e se apresentar como va-
lorizada, dependendo de como venha 
a tratar a evidência da “imaterialidade” 
existente em seu ativo.

O valor entendido como o de mer-
cado, aquele que se propaga muitas vezes 
como de comercialização, nem sempre é 
o competente para traduzir a realidade 
ou o enunciado pelas normas ditas in-
ternacionais como “valor justo”. Isso é 
o que se infere das afirmações de Koller, 
Goedhart e Wessels (2005, p. 3) quando 
justificam que as sucessivas crises deri-
vadas de quebras foram bases para que 
editassem livro sobre “avaliação”, este 
que alcançou centenas de milhares de 
exemplares vendidos.

4  Incerteza quanto à fixação 
do valor dos elementos 
intangíveis

O fato de um agregado do capital 
não possuir forma tangível não autori-
za afirmar que se torna inviável aferir-
-se o seu valor. É natural admitir que 
exista um receio de incerteza quanto 
ao futuro, mas tal fato alcança a qual-
quer elemento de um capital, quer 
corpóreo, quer incorpóreo, sendo, 
todavia, factível, tecnologicamente, 
encontrarem-se critérios de prudência 
que assegurem confiabilidade às evi-
dências imateriais.

Tudo em uma empresa está en-
volvido pelo risco, e se tomarmos isso 

em sentido absoluto inviabilizam-se 
projeções. Cada elemento patrimonial 
tem suas peculiaridades e intangíveis, 
possuindo características também dis-
tintas que se sujeitam a critérios espe-
ciais de aferição.

Não se deve confundir a avaliação 
para fins de informação geral financei-
ra, todavia, com aquelas para fins ge-
renciais e negociais. Variando o crité-
rio de observação, variam também os 
critérios de medição e os decorrentes 
valores, é óbvio.

Uma coisa é atender-se a um sis-
tema legislativo e normativo, presos, 
ambos os referidos, ainda, às questões 
tradicionais exclusivas do “direito” e 
de “normas egressas de entidades”, e 
outra é avaliar-se para estabelecer uma 
particular determinação para gerir ou 
negociar, considerado o critério espe-
cífico de interesse particular.

Afirmar, por exemplo, que a ava-
liação dos intangíveis só deve ser con-
siderada ao custo de aquisição é ad-
mitir como exclusiva tal condição (as 
normas tomam esse sentido). Negar 
que seja possível avaliar e reavaliar os 
intangíveis, comprados ou frutos de 

formação interna no empreendimen-
to, é também recusar conhecer sobre 
a variação natural do movimento das 
riquezas e de seus entornos que são, 
por natureza, mutáveis por transfor-
mação constante (sujeita a influências 
às vezes transitórias).

Valores estabelecidos em bases 
“subjetivas”, quando praticados em 
negociações, deixam de traduzir a 
“realidade objetiva” (que é de índole 
científica).

A expressão do intangível tem sido 
vítima tanto de licenciosidade quanto 
de restrições radicais para que não se 
insira o constituído nas demonstrações 
contábeis. Tal extremismo (como o 
adota a norma denominada internacio-
nal) prejudica a qualidade da informa-
ção e fere a doutrinária científica sobre 
a matéria, ofuscando a realidade.

Existem, todavia, empresas que 
valem mais pela força de seus intan-
gíveis formados dentro delas mesmas 
que pela dos elementos corpóreos, 
como são algumas do ramo de infor-
mática, farmacêutico, químico, pres-
tações de serviços e outras de altas 
especializações científicas, onde não 
se pode desprezar na avaliação, como 
riqueza efetiva, o que as aludidas pos-
suem de “incorpóreo”.

Sonegar a evidência e realidade 
referida é deformar a fidelidade infor-
mativa, ocultando a realidade.

Recusável é a afirmativa de que se 
devem excluir os valores dos elemen-
tos imateriais nas demonstrações con-
tábeis porque são de incerta fixação ou 
insegura efetividade. Tal posiciona-
mento ideológico exclui a capacidade 
técnica de considerar as questões em 
relação às potencialidades patrimoniais 
efetivas constituídas.

No entanto, a incerteza no caso 
pode no máximo, ser tida como uma 
advertência, mas nunca como um 
parâmetro. 

Afirmar, por exemplo, 
que a avaliação dos 

intangíveis só deve ser 
considerada ao custo 

de aquisição é admitir 
como exclusiva 
tal condição.
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5  Considerações sobre 
a potencialidade dos 
elementos do patrimônio 
e problemas das 
evidências contabéis

Potencialidade de um elemento 
patrimonial é o poder de “função” ou 
utilidade acumulada ou contida em 
um componente, neste latente e que 
pode converter-se em eficácia ou ine-
ficácia, no curso da atividade de um 
empreendimento.

Quer tangível, quer intangível, 
uma função possui “potencialidade” 
desde que o componente da riqueza 
ou agente de influência sobre esta pos-
sa produzir transformação. 

Por natureza, a função é um mis-
to específico dos efeitos dos agentes 
externos sobre um elemento do capi-
tal, em uma interação e integração que 
permite a satisfação das finalidades das 
empresas e instituições.

Potencialidade eficaz da função 
é, pois, a que se traduz pela capaci-
dade acumulada que um componente 
patrimonial possui para poder suprir 

necessidades e promover a prosperi-
dade, dependendo, pois, não só de 
elementos corpóreos, mas também 
dos incorpóreos.

Tal capacidade inata não depende, 
pois, só do estado físico de um compo-
nente, nem de seu aspecto legal, mas 
direta e primordialmente daquela fun-
cional (é a função que produz a trans-
formação e é esta que se faz competen-
te para o suprimento das finalidades).

Desde o reinado de Luiz XIV, na 
França, tornou-se obrigatório o registro 
de tudo o que fosse possível ou capaz 
de influenciar sobre o comportamento 
da riqueza patrimonial (Ordenanças 
de Colbert, no século XVII) e isto deu 
origem às contas de “compensação” ou 
de “ordem” (assim se denominaram na 
origem), como “registros de potenciali-
dades” competentes para influir sobre a 
transformação patrimonial; a obrigato-
riedade referida foi prevenção adotada 
depois que um calote financeiro criou 
uma crise no mercado financeiro.

Na atualidade, todavia, em re-
lação aos intangíveis e mesmo a ou-
tros elementos tem faltado clareza 

demonstrativa na consideração dos 
efeitos funcionais do patrimônio. A 
omissão da evidência contábil das po-
tencialidades negativas nos balanços, 
por exemplo, foi a responsável pelas 
ocultações dos riscos que envolviam os 
“derivativos”, e as pertinentes con-
sequências de tais omissões tiveram 
influência direta na grande crise de 
2008, tão gravosa financeiramente 
quanto a de 1929.

Eméritos intelectuais como os 
professores Cañibano, Ayuso e Sán-
chez (1999) expressaram, com clareza 
hialina, muito antes do desastre eco-
nômico, a inconformidade com essa 
situação que consideraram injusta, em 
face do que se deveria conceber como 
imagem fiel da riqueza.

A falta de conhecimento científico, 
por vezes demonstrada na elaboração 
de normas denominadas internacionais 
adotadas em Contabilidade, em muito 
prejudica a evidência das potencialidades.

Sobre o tema da deficiência cultu-
ral aludida em recente trabalho apre-
sentado à Real Academia de Ciências 
Econômicas e Financeiras em 2002, 
o professor Sarrió (2002), catedráti-
co de Finanças e Contabilidade da 
Universidade de Barcelona, fez duras 
críticas, alegando que tal colapso de 
competência conduzia ao alternativo, 
fugindo da realidade objetiva. Tais 
defeitos, sem dúvida, são constatáveis 
em algumas conceituações feitas pelas 
normas, essas que não conseguiram 
evitar as falsidades informativas que 
sustentaram a crise financeira que 
eclodiu em 2008.

O que na prática se tem perce-
bido, pois, são más influências legais 
sobre as demonstrações contábeis, 
apoiando sem restrições necessárias as 
deficiências de normas denominadas 
internacionais, abrindo as portas ao sub-
jetivismo, o que pode deformar a rea-
lidade quanto à efetiva potencialidade  
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de intangíveis. O poder público, em 
muitos países, eivado de voracidade 
tributária, influenciado por grupos de 
especulação financeira (que tanto tem 
lesado a economia mundial), tem alta 
dose de responsabilidade na deforma-
ção dos demonstrativos.

Por outro lado, algumas empre-
sas, temerosas de serem oneradas por 
tributos, buscam ocultar os efeitos 
positivos dos intangíveis; diversas, de 
forma inversa, sob outra ordem de in-
teresses, especialmente as financeiras e 
imobiliárias, para encobrirem efeitos 
negativos, ocultaram potencialidades 
negativas (como foi sucedido no caso 
dos denominadas derivativos).

A Contabilidade científica, em 
face dessas circunstâncias a ela adver-
sas, torna-se deformada e violentada 
em seus princípios. A análise, pois, do 
fenômeno da “potencialidade patri-
monial”, precisa ser feita, basicamen-
te, sob três prismas: 1) o científico, 
que é o da realidade objetiva e de in-
teresse para decisões administrativas e 
pesquisas; 2) o dos efeitos negociais, 
que fica no domínio do arbítrio entre 

as partes interessadas; e 3) o da evi-
dência compulsória, que é aquela 
imposta por força de leis e normas, 
mais de interesse do Fisco e da espe-
culação financeira.

Podem, pois, existir três evidências 
defluentes de informes contábeis e que 
são as da realidade (científica), da con-
veniência (negocial) e da compulsorieda-
de (legal e normativa), para expressarem 
um mesmo fenômeno.

Seja qual for o aspecto a deter-
minação do valor, assim como a da 
qualidade do cálculo empregado, em 
nada destruirá a realidade manifesta-
da pela ação dos elementos imateriais 
quanto a influência desses sobre os 
diversos sistemas de funções da rique-
za patrimonial.

O que poderá existir é maior ou 
menor precisão das medições em tais 
influências referidas, ensejando reser-
vas ocultas (no caso de subavaliação) 
ou um capital fictício ou virtual (no 
caso de superavaliação).

A evidência dos valores das po-
tencialidades imateriais, em todos os 
casos, entretanto, será sempre a rela-

tiva, quer porque a moeda o é, em si, 
como instrumento de aferição, quer 
pelos riscos naturais que ameaçam os 
elementos patrimoniais intangíveis.

6  Aspectos científicos dos 
componentes imateriais  
do capital

Tudo o que se acha em transfor-
mação é axiomático, deflui de movi-
mentos e resulta em modificações; tal 
é o aspecto primordial da riqueza que 
deve preocupar o analista contábil, re-
querendo rigorosa observação na bus-
ca da verdade. 

O estudo científico de qualquer 
elemento do patrimônio fundamenta-
-se em uma análise de relações e tem 
como meta a realidade objetiva.

Mesmo adotando a metodolo-
gia do holismo, a Teoria das Funções 
Sistemáticas do Patrimônio, base do 
Neopatrimonialismo Contábil, deu 
prevalência em sua visão doutrinária à 
função específica dos elementos patrimo-
niais, portanto, independente dos aspec-
tos formais, físicos ou legais.

O fenômeno patrimonial passou, 
segundo a referida teoria, a ser anali-
sado em seus grupos de relações (es-
senciais, dimensionais e ambientais) e 
o foco de análise centrou-se na utili-
dade dos agentes, em suas capacidades 
de suprirem as necessidades, e para pro-
duzirem a eficácia.

Essa nova forma de raciocinar 
sobre o assunto, sob rigor lógico, in-
tegrando todas as relações, autoriza 
a observar os elementos imateriais sem 
atribuir-lhes um caráter discriminató-
rio, como tem ocorrido na considera-
ção de alguns outros estudiosos e em 
normas; ou seja, na doutrina neopatri-
monialista os elementos incorpóreos 
são tomados em conta pela capacidade 
funcional, como os demais compo-
nentes da riqueza.
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Se uma empresa, por exemplo, 
investir para obter uma concessão, 
ao obtê-la passará a ser ativa motora 
de funções sobre o capital, pouco im-
porta que não tenha a forma de um 
equipamento, prédio ou de qualquer 
outro objeto palpável. Aqui, conside-
ra-se a função exercida; isso porque a 
função é algo que se assemelha à energia, 
não possuindo em si, obrigatoriamente, 
a materialidade, mas, sem dúvida, sob 
qualquer aspecto, a característica da ca-
pacidade de produzir a utilidade.

Como o que é útil é também men-
surável como utilidade, e como o valor 
monetário tem sido o instrumento 
habitual de medida, é óbvio que a 
função é competente para ser avaliada 
em termos financeiros. Portanto, não 
é a imobilização intangível em si que se 
mede, mas, sim, a função que ela enseja 
e dela dimana na formação dos fenôme-
nos patrimoniais.

Não são os elementos do patri-
mônio em si que se tornam relevantes 
sob a ótica científica, mas as funções 
que exercem para o cumprimento das 
finalidades das células sociais (fisica-
mente, o algodão é matéria-prima em 
uma indústria, pode ser produto em 
outra e ainda material de consumo 
em outra). Logo, não é o material como 
coisa, para fins contábeis, o que classi-
fica a função que irá desempenhar um 

elemento, mas sem dúvida a utilidade 
que presta é que será relevante.

Não é o que enseja o uso, mas o 
uso que se faz, o que deste resulta em 
face de satisfação da necessidade, é o 
que se torna relevante como objeto de 
estudos da Contabilidade segundo a 
visão Neopatrimonialista.

Uma concessão, em si, pode ter o 
seu valor de custo de aquisição, ser ava-
liada desta forma porque as normas ou a 
lei assim determinam, mas, pode não ser 
este o seu valor efetivo, nem aquele para 
efeitos de conveniência em negócios, se-
quer para fins de tomadas de decisões. 
Para fins científicos, a realidade objetiva 
é a traduzida pela utilidade que como 
“função” representa a referida concessão 
(só assim se pode considerar a prevalên-
cia da essência sobre a forma).

Somente a verdade interessa à ci-
ência, mas não é isso, todavia, sob o 
aspecto de realidade objetiva, o que 
vem sendo respeitado pelas normas di-
tas internacionais e nem pela própria 
lei, em diversas partes do mundo. Os 
conflitos estão ocorrendo nesse referi-
do particular porque tanto os legisla-
dores quanto os poucos encarregados 
em normatizar continuam a se man-
ter distantes da estrutura doutrinária 
científica da Contabilidade.

Considerações diversas justificam 
o afirmado.

Assim, por exemplo, a ciência con-
tábil reconhece ser possível deixar-se de 
investir em um componente do imobi-
lizado imaterial e, no entanto, continu-
ar a se tirar crescente proveito dele.

Também admissível na realidade 
como ativo intangível é algo imaterial 
como a educação de pessoal, seleção de 
elementos de maior experiência e cria-
tividade, disto obtendo-se um resulta-
do muitas vezes maior que a aplicação 
feita. Contudo, tais valores sequer têm 
integrado as demonstrações dos balan-
ços patrimoniais como tal.

Alguns gastos são, na realidade, 
investimentos, mas os defeitos da le-
gislação, de normas, levam as empresas 
a preferir considerar tudo como despe-
sa, visando a reduzir cargas tributárias 
ou seguir critérios de conveniência de 
grupos, abandonando classificações 
que deveriam apropriar os valores 
aludidos no ativo, como genuínos ele-
mentos do capital que são.

Para fins de realidade, o que se 
aplica e o que pode aumentar a ca-
pacidade funcional é deveras um in-
vestimento. Essa é a razão pela qual 
não se pode confundir o estudo de 
matéria científica com aquela apenas 
tecnológica de registros e demons-
trações porque, enquanto estas ser-
vem apenas à lei e ao convencional 
aquelas estão a serviço da evidência 
da verdade.

Aplicações para a formação da 
imagem da empresa, por exemplo, 
normativas e legais são, via de regra, 
imputadas como despesas ou, no má-
ximo, consideradas como diferimen-
tos, quando, em realidade, possuem 
de fato o objetivo da perenidade.

O exame da realidade dos elemen-
tos intangíveis transcende ao habitual-
mente normatizado e considera, como 
já foi referido, como o estado funcio-
nal do elemento que influi sobre os di-
versos sistemas de funções do capital. 
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O que importa, em essência, quer 
em dimensão, quer em relação aos en-
tornos, é a função que cada elemento 
que se agrega ao capital ou que sobre 
ele influi como utilidade efetiva, com-
petente para produzir a eficácia e a 
continuidade desta.

Sobre essa matéria, em 1953 o 
emérito contador e professor Francisco 
D´Áuria escreveu uma brilhante tese 
que denominou de “Variação do Valor 
Efetivo do Capital”, afirmando que o 
capital convencionado sofre, ao longo 
de seu movimento, variações quantita-
tivas e monetárias que terminam por 
dar-lhe outra expressão, à qual aquele 
luminar de nossa doutrina denominou 
“valor efetivo”.

Incluiu, o grande cientista, como 
fatores dessas variações:

1. fatores aleatórios;
2.  variações da moeda  

e do crédito;
3. capacidade lucrativa;
4. fatores naturais e sociais;
5. causas psicológicas.

Reconheceu a relatividade dos valo-
res e os distinguiu e conceituou como his-
tórico ou nominal, arbitrário e efetivo.

O efetivo, todavia, no entender do 
mestre é o do campo da ciência, aquele 
que considera as transformações den-
tro de critérios de realidade objetiva.

A doutrina brasileira, pois, tem 
uma tradição no estudo da matéria, rea-
lizada muito antes que com a matéria 
se preocupassem diversos autores es-
trangeiros e os normatizadores (que só 
se preocuparam com o assunto, muitas 
décadas depois).

O ilustre Contador Emérito das 
Américas Francisco D´Áuria lecionou 
sobre a impossibilidade de os registros 
contábeis de ordem legal, fiscal e nor-
mativa serem considerados instrumen-
tos fiéis de informação do capital efe-

tivo. Ou seja, um dos maiores mestres 
brasileiros do século XX consagrou 
como única possibilidade de determi-
nação da realidade do capital aquela 
por caminhos científicos.

7  Aspectos compulsórios  
e intangíveis do capital

As empresas estão sujeitas à legisla-
ção e às normas impostas. Uma rigoro-
sa cautela quanto à evidência dos ativos 
incorpóreos ou intangíveis formados na 
própria empresa tem ensejado eviden-
ciações de valores fora da realidade.

Temendo que se possam inflar os 
valores das demonstrações por meio dos  
Intangíveis, de modo a oferecer uma 
falsa impressão patrimonial (esse o ar-
gumento que mais se tem utilizado) as 
empresas compulsoriamente excluem 
uma informação importante. Por analo-
gia, pode-se evocar que seria justificável, 
diante da exceção tomada como norma, 
que em nome da proteção à vida, as em-
presas ficassem impedidas de construir 
escadas, porque algumas pessoas morre-
ram ao cair delas, pois podem ser fatais 
quando ocorrem tombos.

Não reconhecendo a necessidade de 
evidência dos intangíveis formados na 
própria empresa, como fazem as normas 
denominadas internacionais, deixa-se de 
considerar uma realidade objetiva, ense-
jando omissão e com esta o falseamento 
da realidade patrimonial.

Enquanto científica e administra-
tivamente existe plena liberdade e má-
ximo interesse em face da realidade, 
dos pontos de vista legal e normativo o 
critério não tem sido o mesmo (decidi-
do em bases de políticas específicas).

Muito se tem referido, nessa 
área, a intangíveis identificáveis e não- 
-identificáveis. Em algumas partes do 
mundo, todavia, chegou-se a atribuir 
a capitalização dos referidos, como 
ocorreu, por exemplo, na Austrália, 

segundo Cañibano, Ayuso e Sánchez 
(1999), procurando-se evitar que o 
registro da aquisição, se totalmente 
considerado como despesa, pudesse 
prejudicar aos acionistas, em face da 
distribuição de dividendos.

Merecem crédito os referidos au-
tores quando afirmam que “a incapa-
cidade do modelo contábil atual para 
refletir corretamente o impacto dos in-
tangíveis na situação presente e futura 
da empresa deflui da razão de que as 
demonstrações contábeis encontram-se 
incapazes de refletir a imagem fiel (ver-
dadeira e justa) da posição financeira 
da empresa” (CAÑIBANO, AYUSO e 
SÁNCHEZ, 1999). 

Tal incapacidade evocada pelos 
ilustres autores deriva-se da interven-
ção de normas e leis no sistema contá-
bil, gerada de fontes nem sempre preo-
cupadas com os princípios científicos 
da Contabilidade.

Como as normas contábeis deno-
minadas internacionais restringem a 
evidência do ativo imaterial formado 
na própria empresa e sendo que tais 
regras só se aplicam no Brasil a uma 
infinitésima parte das empresas (pou-
co mais de 1.000 em 6.000.000), as 
demais poderão e até optarão, em meu 
entender, por consignar as potenciali-
dades, em contas de compensação.

Existem casos, por exemplo, em 
que a importância do ativo intangível 
pode chegar a tais extremos e ser de tal 
forma influente que, se retirado da em-
presa, esta poderia sensivelmente per-
der a sua vitalidade e até definhar; isso 
o que ressalta o importante trabalho 
doutrinário de Paton (1949, p. 398), 
editado há cerca de 60 anos... 

Científica e intelectualmente os fa-
tos que representam “potencialidades” 
ou “coisas por acontecer”, desde que 
com probabilidade aceitável como con-
creta ou real, devem ser registrados em 
“contas de compensação”.
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Análise vertical e horizontal 
dos investimentos em renda 
fixa de uma entidade de 
seguridade social
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Resumo
O estudo apresenta a evolução entre os recursos investi-

dos pela Fundação Previx (nome ficticio) em títulos de ren-
da fixa, no cenário de redução da taxa Selic, entre 2000 e 
2007. O estudo de caso, nos moldes de Yin (2003) e Gil 
(1999), possui caráter exploratório e descreve a história da 
Previx e a evolução do quantitativo de participantes e patro-
cinadoras da instituição no período supracitado, bem como 
a contribuição da Previdência Social e da Previdência Com-
plementar no âmbito socioeconômico brasileiro. Metodolo-
gicamente o estudo utiliza-se das demonstrações contábeis 
da Previx para realizar o cálculo e a análise da composição 
dos investimentos em renda fixa. A técnica utilizada trata-se 
de análise de balanços vertical e horizontal clássicas com va-
lores nominais. Os resultados demonstram uma propensão 
histórica da entidade em investir os recursos coletados de 
seus participantes e patrocinadoras em títulos de renda fixa, 
não obstante a queda da taxa Selic. Os resultados contraria-
ram a expectativa teórica de que se esperava que a queda 
da taxa Selic implicasse no aumento nas aplicações em ren-
da variável, em tese mais rentáveis no contexto estudado. 
Sugere-se para futuras pesquisas estudos de correlação para 
fins de análise da relação entre a taxa de juros e o volume 
de investimentos em renda fixa de outros fundos de pensão, 
bem como outros tipos de investimentos.
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Introdução

A Previdência Social é um siste-
ma de proteção social que consiste em 
um conjunto de políticas sociais cuja 
finalidade é assegurar o sustento do 
trabalhador e de sua família em situa-
ções como velhice, doença, acidente, 
maternidade e morte.

A Constituição Federal de 1988 
define o Sistema Previdenciário em 
três áreas: o regime geral de Previ-
dência Social, relativo à maioria dos 
trabalhadores brasileiros; os regimes 
próprios da União, Estados, municí-
pios e Distrito Federal, para os ser-
vidores públicos com cargos efetivos 
e o regime de previdência comple-
mentar. Este último é segregado em 
Entidades Abertas de Previdência 
Complementar (EAPC) e em Enti-
dades Fechadas de Previdência Com-
plementar (EFPC).

O regime geral consiste no finan-
ciamento dos benefícios dos aposenta-
dos baseado nas contribuições dos tra-
balhadores ativos. Entretanto, devido 
às mudanças ocorridas no regime ao 
longo dos anos, surgiram problemas 
estruturais que contribuíram para a 
crise na previdência social:

O primeiro é o demográfico e é 
devido ao envelhecimento da po-
pulação, causado pelo aumento da 
esperança de vida e pela diminuição 
da taxa de natalidade. O segundo é 
o econômico com o crescimento do 
trabalho informal, que acarreta na 
diminuição da arrecadação sobre 
folha de salários. E por último têm- 
-se as inúmeras ampliações de cober-
tura previstas pela Constituição de 
1988, sem a devida contrapartida 
nas receitas. (WESTENBERGER e 
PEREIRA, apud CHAN, SILVA e 
MARTINS, 2006, p. 7)

Tendo em vista a incerteza da 
população em relação aos pagamen-
tos de benefícios futuros pela Previ-
dência Social e a política aplicada 
para a obtenção de tais benefícios, 
a previdência privada torna-se uma 
alternativa interessante para aqueles 
que possuem o objetivo de manter a 
qualidade de vida em casos que im-
possibilitem a prestação de serviços 
por parte do trabalhador.

Assim, devido à relevância do 
tema e tendo em vista que grande 
parte dos recursos dos fundos de pen-
são provém de investimentos, a pre-
sente pesquisa visa a identificar a evo-
lução dos investimentos em renda fixa 
no contexto de queda da taxa Selic, a 
partir da análise horizontal e vertical 
dos balanços entre a renda fixa e a taxa 
de juros Selic.

Além disso, a pesquisa contempla: 

de pensão e seus benefícios 
socioeconômicos;

entidade através de sua história 
e dos seus participantes; e

os investimentos em renda  
fixa da Previx.

Isso se deve porque os investimen-
tos em renda fixa são os responsáveis 
por grande parte da arrecadação do 
fundo de pensão analisado (conforme 
os balanços patrimoniais anexos), e, 
sendo assim, a presente pesquisa visa 
a identificar a relação desse tipo de in-
vestimento com a taxa Selic.

A metodologia utilizada para a rea-
lização do presente trabalho é o estudo 
de caso com a pesquisa das demons-
trações contábeis dos anos de 2000 a 
2007, com a consequente montagem 
da planilha dos dados. Após, foi efetua-
da a análise vertical e horizontal dos  

dados planilhados, a correlação e ve-
rificada a relação entre a taxa Selic e a 
renda fixa. Gil (1999) salienta que:

O estudo de caso é caracterizado pelo 
estudo profundo e exaustivo de um 
ou de poucos objetos, de maneira a 
permitir conhecimentos amplos e 
detalhados do mesmo, tarefa pratica-
mente impossível mediante os outros 
tipos de delineamento considerados.

Yin (2005) descreve estudo de 
caso como uma estratégia de pesqui-
sa que contribui para o conhecimento 
de diversos fenômenos, sejam indivi- 
duais, organizacionais, sociais, políti-
cos e de grupo, entre outros.

Dentre as restrições encontradas 
para a realização do presente trabalho, 
cita-se a dificuldade de encontrar as refe-
ridas demonstrações, porque no site da 
entidade em exame constam apenas os 
anos mais recentes (2005 a 2007). Sen-
do assim, foi necessário entrar em conta- 
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to com a entidade e solicitar o envio dos relatórios anuais 
desde o ano de 2000. Importante salientar também que 
alguns dados sobre os participantes e os benefícios concedi-
dos pela entidade entre os anos de 2005 e 2007 não foram 
localizados no site; logo, os dados referentes a dezembro do 
período supracitado foram consultados no endereço eletrô-
nico do Ministério da Previdência Social.

Uma limitação deste trabalho é a não-utilização da 
correção monetária, que pode ter modificado alguns índi-
ces devido à inflação.

1  Fundo de pensão e sua contribuição 
socioeconômica

Paixão, Pinheiro e Chedeak (2005) definem a entidade 
fechada de previdência complementar, também denominada 
fundo de pensão, como pessoa jurídica de direito privado, 
que não possui fins lucrativos, cujo objetivo é administrar e 
executar os recursos captados de terceiros, acumulados em 
um ou mais planos de benefícios previdenciários.

A entidade fechada é acessível somente aos empregados 
de uma empresa ou um grupo de empresas, aos servidores 
públicos e aos associados de pessoas jurídicas de caráter pro-
fissional, classista ou setorial, denominados instituidores.

Ao receberem as contribuições previdenciárias dos par-
ticipantes e investirem os recursos em diversas aplicações, 
os fundos de pensão passam a ter importância social e eco-
nômica, tendo em vista que os recursos capitalizados pro-
movem o pagamento dos benefícios aos participantes em 
caso de incapacidade laborativa e os montantes captados  
financiam diversas empresas e a dívida pública brasilei-
ra. Devido ao fato de investirem no mercado de capi-
tais, os fundos de pensão estimulam a adoção, por parte 
das entidades investidas, da abertura e transparência das 
informações, promovendo assim o desenvolvimento da 
governança corporativa.

1.1  Estrutura de um balanço  
de um fundo de pensão

A finalidade da utilização do plano de contas em uma 
entidade fechada de previdência complementar é organizar, 
de forma objetiva, a escrituração de fatos contábeis da enti-
dade. É constituído por codificação alfanumérica e é vedada 
aos fundos de pensão qualquer modificação na Planificação 
Contábil Padrão, sendo competência exclusiva da Secretaria 
de Previdência Complementar (SPC) a decisão e a determi-
nação referentes às mudanças no Plano de Contas.

De acordo com o artigo 22 da LC n° 109-01, que dis-
põe sobre os Regimes de Previdência Complementar, o ciclo 
operacional de um fundo de pensão é de um ano, coinci-
dente ao ano civil, período em que devem ser elaboradas as 
demonstrações contábeis e feitas as avaliações atuariais de 
cada plano de benefícios, por pessoa jurídica ou profissional 
legalmente habilitado.

As contas do Balanço Patrimonial classificam-se em:

2.2.1 Balanço Patrimonial:
 1.  Disponível: destina-se a registrar as disponi-

bilidades existentes em caixas e bancos, bem 
como valores equivalentes, tais como cheques 
emitidos em poder da tesouraria e erários em 
trânsito;

 2.  Realizável: são registrados os valores referen-
tes à manutenção das atividades necessárias da 
entidade, como as contribuições dos partici-
pantes, os adiantamentos e os direitos sobre 
investimentos;

 3.  Permanente: são registrados os bens e direitos 
imobilizados, além de aplicações que contri-
buam para a formação de resultados superiores 
a um exercício social;

 4.  Exigível Operacional: destina-se a registrar as 
obrigações assumidas relativas aos Programas 
Previdencial, Administrativo e Assistencial, 
como direitos aos benefícios pelos participan-
tes e assistidos, salários dos empregados do 
fundo de pensão, contribuições fiscais e inves-
timentos imobiliários;

 5.  Exigível Contingencial: são contabilizados os 
valores relativos às incertezas que podem pro-
vocar impactos na situação econômico-finan-
ceira da Entidade;

 6.  Exigível Atuarial: compõe-se de provisões ma-
temáticas líquidas, que são calculadas pelo va-
lor atual dos benefícios futuros deduzidos do 
valor atual das contribuições futuras, e estabe-
lecidas em nota técnica atuarial;

 7.  Reservas e Fundos: destina-se a constituir 
fundos, de acordo com critérios do Fundo 
Previdencial Atuarial, do Fundo do Programa 
de Investimentos e da diferença positiva entre 
os Programas Assistencial e Administrativo, e 
registrar os resultados acumulados dos planos 
de benefícios.
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1.2  Análises Vertical e Horizontal  
dos Investimentos da Previx

1.2.1  História do fundo de pensão

A Fundação Previx foi constituída em outubro de 
1984 e iniciou suas atividades em janeiro de 1985, com a 
finalidade de administrar e executar planos de benefícios 
de natureza previdenciária, assemelhados ou suplemen-
tares ao da Previdência Social. A única patrocinadora da 
Entidade era a Vix S/A.

Em 1994, ocorreu a adesão Controlada Vix 1 S/A e, 
em 1999, a Previx obteve a autorização da Secretaria de 
Previdência Complementar para atuar como Fundo Mul-
tipatrocinado. A Previx tem como patrocinadoras conve-
niadas quatro empresas: Vix 2 Ltda. (adesão em março de 
2000), Vix 3 Ltda. (adesão em junho de 2000), Vix 4 S/A 
(adesão em setembro de 2002) e Vix 5 Ltda. (adesão em 
novembro de 2003).

Atualmente, a Previx possui 4.098 participantes ativos, 
sendo a Vix S/A a maior patrocinadora da entidade, confor-
me dados de março de 2008.

1.2.2  Participantes e assistidos  
do fundo de pensão Previx

Participam do Fundo de Pensão Previx todos os em-
pregados das patrocinadoras que se inscreverem no plano 
de aposentadoria e são assistidos aqueles que estiverem em 
gozo de aposentadoria normal, aposentadoria por invalidez 
ou de pensão por morte.

Na Tabela 1 percebe-se que entre os anos de 2000 a 2004 
a Vix S/A possuiu a maior parte dos participantes da entidade 
e que 17% dos participantes são patrocinados pela Vix 4 S/A. 
Quanto aos índices de participantes vinculados ou autopa-
trocinados, que contribuem adicionalmente com a quota do 
empregador após sofrer a perda total ou parcial de sua remu-
neração, houve redução de 10 para 6% entre 2000 e 2004.

Tabela 1 – Análise vertical do quantitativo de participantes contribuintes e não-contribuintes da Previx (em %).

Patrocinadora 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Vix S/A 80 79 64 61 59 INL INL INL

Controladada Vix 1 S/A 6 5 5 5 4 INL INL INL

Vix 2 Ltda. 2 3 2 2 2 INL INL INL

Vix 3 Ltda. 3 4 8 7 8 INL INL INL

Vix 4 Ltda. 0 0 12 17 17 INL INL INL

Vix 5 Ltda. 0 0 0 0 4 INL INL INL

Particip. Vinculado/Autopatrocinado 10 9 9 8 6 INL INL INL

Total 100 100 100 100 100 - - -
Fonte: Relatórios anuais da entidade e no endereço eletrônico do Ministério da Previdência Social. 
Elaboração própria. Nota: INL Informação não localizada no site da entidade.

Tabela 2 – Análise Vertical do Quantitativo de Benefícios da Previx (em %).

Benefícios 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Aposentadoria por Invalidez 42 40 37 37 34 INL INL INL

Aposentadoria Especial 6 6 6 6 6 INL INL INL

Aposentadoria por Idade 7 6 5 5 4 INL INL INL

Aposentadoria por Tempo de Serviço 15 18 22 22 25 INL INL INL

Auxílio-Doença 0 0 0 0 0 INL INL INL

Pensão por Morte 30 30 30 30 30 INL INL INL

Benefício Mínimo 0 0 0 0 0 INL INL INL

Total 100 100 100 100 100 - - -
Fonte: Relatórios anuais da entidade e no endereço eletrônico do Ministério da Previdência Social.
Elaboração própria. Nota: INL Informação não localizada no site da entidade.
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Quanto aos benefícios concedidos pela Previx, é 
possível verificar que os principais assistidos pela en-
tidade são aposentados por invalidez (temporária ou 
permanente), embora tenha reduzido o percentual de 
incidência entre 2000 e 2004; em seguida, os pensionis-
tas; e os aposentados por tempo de serviço, que quase 
duplicaram em 2004, se comparado ao ano de 2000.

2  Análise vertical e horizontal  
dos balanços patrimoniais

Nesta seção utiliza-se a técnica de análise horizon-
tal e vertical dos Balanços Patrimoniais da entidade 
analisada. Assaf Neto (2003) define a análise horizon-
tal e vertical como uma das técnicas mais simples de 
aplicação e a mais importante, devido à riqueza infor-
macional por ela gerada quanto à avaliação do desem-
penho de uma entidade.

A análise horizontal permite a comparação de itens 
constantes nas demonstrações em um determinado pe-
ríodo de tempo, enquanto a análise vertical compara 
os itens afins em uma mesma demonstração contábil.

Com base nos dados apresentados na Tabela 3 
percebe-se que quase a totalidade do Ativo da Previx  
situa-se no Ativo Realizável, no Programa de Investi-
mentos, no qual estão concentradas as aplicações em 
renda fixa da entidade.

Tabela 3 – Análise Vertical do Ativo (em %).

ATIVO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Disponível 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Realizável 99,9 99,9 99,9 99,98 99,9 99,8 99,9 99,9

Programa Previdencial 0,0 3,1 0,0 0,0 0,5 0,6 0,0 0,0

Programa Administrativo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Programa de Investimentos 99,9 96,8 99,8 99,9 99,4 99,2 99,9 99,9

Renda Fixa 66,5 71,8 72,7 75,7 92,2 97,0 97,7 97,6

Renda Variável 21,4 17,1 20,1 19,4 3,9 0,0 0,0 0,0

Investimentos Imobiliários 9,8 5,9 4,8 3,0 1,4 0,0 0,0 0,0

Operações com Participantes 2,3 2,0 2,2 2,0 2,0 2,2 2,1 2,3

Permanente 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Imobilizado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Diferido 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total do Ativo 100 100 100 100 100 100 100 100
Fonte: Balanços patrimoniais da entidade disponíveis em relatórios anuais e em meio eletrônico. 
Elaboração própria.
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A análise horizontal da Tabela 4 destaca o crescimento 
do patrimônio de aproximadamente 337,68%. No Ativo, esse 
crescimento foi provocado por um aumento no Programa de 
Investimentos, devido à estratégia da Previx em aplicar inten-
samente os recursos captados em renda fixa e reduzir as aplica-
ções em empreendimentos imobiliários e em renda variável.

3  Programa de investimentos da Previx

Esta seção demonstra os investimentos em renda fixa da 
Previx no período analisado bem como a evolução quantita-
tiva da carteira de investimentos.

Percebe-se na Tabela 5 adiante, uma migração da renda 
fixa lastreada em títulos públicos para investimentos em tí-
tulos privados no período analisado. No relatório anual de  
2004, a Previx informa que parte das aplicações existentes 
compõe-se de investimentos em renda fixa e variável e são 
classificadas contabilmente como investimentos em renda 
fixa, devido às normas contábeis das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar.

4  Explorando uma potencial correlação  
entre taxa Selic e renda fixa

O gráfico de dispersão demonstra a relação entre duas 
variáveis quantitativas e, para fins de cálculo, utiliza pares 
de dados para verificar a existência da relação entre as va-
riáveis analisadas.

Tabela 4 – Análise Horizontal do Ativo.

ATIVO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Disponível 100,0 116,2 285,1 300,0 356,8 714,9 603,0 462,2

Realizável 100,0 121,6 123,6 164,0 206,2 241,2 288,0 337,8

Programa Previdencial 100,0 1.4043,9 141,5 41,0 3529,3 5575,6 271,0 9,8

Programa Administrativo 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Programa de Investimentos 100,0 117,8 123,6 164,0 205,3 239,8 288,0 337,9

Renda Fixa 100,0 131,3 135,2 187,0 286,1 352,4 424,0 496,2

Renda Variável 100,0 97,1 116,0 149,0 37,2 0,0 0,0 0,0

Investimentos Imobiliários 100,0 73,4 61,4 50,0 29,4 0,0 0,0 0,0

Operações com Participantes 100,0 109,5 121,6 141,0 184,0 235,7 275,0 343,4

Permanente 100,0 87,5 65,9 92,0 73,9 71,6 59,0 60,2

Imobilizado 100,0 115,8 94,7 295,0 284,2 331,6 274,0 279,0

Diferido 100,0 79,7 58,0 36,0 15,9 0,0 0,0 0,0

Total do Ativo 100,0 121,5 123,6 164,0 206,2 241,4 288,0 337,7
Fonte: Balanços patrimoniais da entidade disponíveis em relatórios anuais e em meio eletrônico. 
Elaboração própria.
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Percebe-se nos Gráficos 1 e 2 que a correlação existente 
é negativa, sendo que o grau de correlação no Gráfico 2 é 
mais forte que no Gráfico 1 devido à proximidade dos pon-
tos às retas traçadas nos diagramas.

Gitman (1997, p. 213) apresenta que “correlação é uma 
medida estatística da relação, se houver, entre séries de nú-
meros que representam qualquer tipo de dados, desde retor-
nos até resultados de testes”. É uma ferramenta estatística 
bastante utilizada para avaliar o grau de diversificação do 
risco em uma carteira de ativos.

Para avaliar a correlação dos investimentos feitos pela 
Previx entre 2000 e 2007, será utilizada a média anual da 
taxa Selic dos referidos anos, tendo em vista que é estabele-
cida pelo Comitê de Política Monetária (COPOM), órgão 
do Banco Central e é a taxa básica da economia brasileira.

Na Tabela 6 é possível verificar a correlação negativa 
entre a renda fixa e a taxa Selic. Murteira e Black (1983) re-
latam que quando os fenômenos variam em sentido inverso, 
a correlação é negativa. Portanto, não há uma relação direta 
entre os investimentos em renda fixa e a taxa Selic.

Tabela 6 – Correlação entre taxa Selic e renda fixa (em %).

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Renda Fixa - Análise Vertical 66,45 71,81 72,67 75,63 92,18 97,03 97,72 97,64

Renda Fixa - Análise Horizontal 100,00 131,32 135,19 187,18 286,06 146,02 423,84 496,16

Média Anual - Taxa Selic 17,60 17,46 19,22 23,51 16,38 19,14 15,32 12,04

Correlação entre Renda Fixa (AV) e Taxa Selic -0,520771

Correlação com Renda Fixa (AH) e Taxa Selic -0,723147

Fonte: dados divulgados pelo IPEA-DATA – Taxa Selic.
Elaboração própria.
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Fonte: Elaboração própria a partir das demonstrações contábeis da entidade e 
dados do IPEA-Data.

GRÁFICO 1 - Relação entre taxa Selic e análise 
horizontal da renda fixa.
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Fonte: Elaboração própria a partir das demonstrações contábeis da entidade e 
dados do IPEA-Data.

GRÁFICO 2 – Relação entre taxa Selic e análise vertical 
da renda fixa.

Tabela 5 – Investimentos em renda fixa.

Investimentos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Notas de Tesouro Nacional (NTN) 15.581 - - - - - - -

Quotas de FIF – Fundo 83.611 71.400 - - - - - -

Financeiro – Renda Fixa  
Fundo de Aplic. em quotas FIF – R. Fixa 3.210 63.131 138.280 189.858 249.172 322.665 354.837 508.386

Fundo de Invest. em quotas FIQ – R. Variável - - - - - 35.780 79.448 -

ARX FIA - - - - 30.780 - - -

Opportunity Lógica II Institucional FIA - - - - 10.911 - - -

Letras Financeiras do Tesouro – LFT 63 27 244 1.932 2.250 2.682 - -

Total 102.465 134.558 138.524 191.790 293.113 361.127 434.285 508.386

Fonte: Relatórios Anuais Previx. 
Elaboração Própria.
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Por meio dos dados apresentados nos Gráficos 3 e 4, 
é possível verificar que a Previx investiu as contribuições 
previdenciárias arrecadadas em títulos de renda fixa, em-
bora a taxa Selic tenha oscilado, com tendência de queda 
a partir de 2005, demonstrando a propensão conservadora 
da entidade. Causa estranheza o fato de a Previx investir 
basicamente em renda fixa enquanto a taxa Selic decresce, 
sendo que poderia obter maiores rendimentos aplicando 
uma parcela dos recursos em renda variável em linha com 
a expectativa da literatura.

Fonte: Dados obtidos a partir dos Balanços Patrimoniais Previx.
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GRÁFICO 3 – Evolução da taxa Selic entre os anos 
de 2000 e 2007.

Fonte: Dados divulgados pelo IPEA-DATA, Taxa de juros – Selic, fixada pelo 
Copom (% a.a.), BCB Boletim/M.Finan.

GRÁFICO 4 – Investimentos em renda fixa e renda variável.
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Apêdice A – Balanços Patrimoniais da Previx entre 2000 e 2007.

ATIVO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Disponível 74 86 211 222 264 529 446 342

Realizável 154.031 187.217 190.343 253.292 317.634 371.580 443.924 520.288

Programa Previdencial 41 5.758 58 17 1.447 2.286 111 4

Programa Administrativo - - 7 3 2 - - -

Programa de Investimentos 153.990 181.459 190.278 253.272 316.185 369.294 443.813 520.284

Renda Fixa 102.465 134.558 138.524 191.790 293.113 361.127 434.285 508.386

Renda Variável 33.024 32.066 38.316 49.076 12.281 1 - -

Investimentos Imobiliários 15.036 11.041 9.224 7.506 4.415 - - -

Operações com Participantes 3.465 3.794 4.214 4.900 6.376 8.166 9.528 11.898

Permanente 88 77 58 81 65 63 52 53

Imobilizado 19 22 18 56 54 63 52 53

Diferido 69 55 40 25 11 - - -

Total do Ativo 154.193 187.380 190.612 253.595 317.963 372.172 444.422 520.683

5 Análise

O estudo realizado demonstrou 
que a Previx, no contexto de queda 
de juros, alterou suas decisões de in-
vestimento. Aparentemente, a entida-
de privilegiou instrumentos de renda 
fixa, tidos popularmente como conser-
vadores. Assim, não foi possível obser-
var a expectativa da literatura de que 
a queda na taxa de juros estimule os 
investimentos em renda variável, em 
decorrência da esperada maior renta-
bilidade dessa em relação à renda fixa.

Há de se considerar que, ainda 
que o fundo seja caracterizado como 
renda fixa, ele pode ser composto 
por investimentos em renda fixa e 
variável.

Esse fato ficou mais evidente a 
partir do ano de 2003, quando a taxa 
média anual Selic começou a apresen-

tar uma redução e ela concentrou seus 
investimentos na renda fixa, pratica-
mente zerando os valores em renda va-
riável nos anos de 2005 e 2006.

O estudo demonstrou ainda que, 
entre os anos de 2000 a 2007, houve 
um crescimento significativo no nú-
mero de participantes, de 1.851 para 
4.131 pessoas, o que pode demons-
trar o interesse dos funcionários em 
complementar suas aposentadorias, 
refletir a expansão do número de 
funcionários.

Conclusão

A pesquisa indicou que entre 
2000 e 2007 o investimento em renda 
fixa foi superior aos valores investidos 
em renda variável, contrariando as ex-
pectativas da literatura acerca da rela-
ção entre taxa de juros e rentabilidade. 

Apesar de Assaf Neto (2003, p. 68) afir-
mar que “[...] uma even tual elevação na 
taxa básica de juros da economia não 
proporciona equivalente aumento nos 
ganhos dos títulos emitidos.[...]”, não 
foi possível verificar essa expectativa.

No entanto, não foi possível 
identificar os fatores que tornaram 
a entidade conservadora, acentuada-
mente a partir de 2003, passando a 
investir praticamente todos os recur-
sos em renda fixa.

Pesquisar os fatores que deixaram 
a Previx nesse conceito conservador, 
nos anos de 2005 a 2007, não inves-
tindo qualquer valor em renda variá-
vel, mesmo quando o mercado acena 
com uma possibilidade de ganhos 
superiores aos valores daqueles anos, 
caso optasse por uma diversificação 
maior dos seus investimentos, é nossa 
sugestão para futuras pesquisas.
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Apêndice B – Participantes e patrocinadoras entre 2000 e 2007.

Patrocinadora 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Vix S/A 1.456 1.534 1.455 1.519 1.995 - - -

Controladada Vix 1 S/A 104 106 109 136 131 - - -

Vix 2 Ltda. 47 52 51 56 58 - - -

Vix 3 Ltda. 60 85 183 177 282 - - -

Vix 4 Ltda. - - 284 420 560 - - -

Vix 5 Ltda. - - - - 143 - - -

Particip. Vinculado/Autopatrocinado 184 175 195 191 212 - - -

Total 1.851 1.952 2.277 2.499 3.381 3.742 3.891 4.131

Fonte: Elaboração própria.

PASSIVO

Exigível Operacional 139 21.832 285 395 537 369 443 558

Programa Previdencial 36 48 68 78 136 137 180 273

Programa Administrativo 103 449 119 190 193 230 260 284

Programa de Investimentos - 21.335 98 127 208 2 3 1

Exigível Contingencial 7.382 120 - - - - - -

Programa de Investimentos 7.382 120 - - - - - -

Exigível Atuarial 145.205 164.184 192.357 252.845 310.358 361.594 430.832 504.670

Provisões Matemáticas 145.205 164.184 192.357 252.845 310.358 361.594 430.832 504.670

Benefícios Concedidos 50.656 56.729 71.491 86.577 104.763 119.000 136.574 175.289

Benefícios a Conceder 101.111 110.785 123.311 167.113 205.595 242.594 294.258 329.381

(-) Prov. Matemática a Constituir (6.562) (3.330) (2.445) (845) - - - -

Reservas e Fundos 1.467 1.244 (2.030) 355 7.068 10.209 13.147 15.455

Equilíbrio Técnico - - (3.339) (2.211) - - - -

Resultados Realizados - - - - - - - -

(-) Déficit Técnico Acumulado - - (3.339) (2.211) - - - -

Fundos 1.467 1.244 1.309 2.566 7.068 10.209 13.147 15.455

Programa Previdencial 1.234 1.094 1.084 2.188 6.317 9.562 12.095 14.160

Programa Administrativo 233 150 225 378 751 647 1.052 1.295

Total do Passivo 154.193 187.380 190.612 253.595 317.963 372.172 444.422 520.683

Fonte: Elaboração própria.



Revista do CRCRS  61

Apêndice C – Quantitativo de benefícios entre 2000 e 2007.

Benefícios 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Aposentadoria por Invalidez 168 167 163 159 156 - - -

Aposentadoria Especial 25 25 25 26 26 - - -

Aposentadoria por Idade 28 23 21 20 20 - - -

Aposentadoria por Tempo de Serviço 62 74 88 95 115 - - -

Auxílio-Doença 1 1 1 1 1 - - -

Pensão por Morte 119 127 126 130 138 - - -

Benefício Mínimo 0 0 0 0 0 - - -

Total 403 417 424 431 456 563 532 555

Fonte: Elaboração própria.
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Resumo
O artigo apresenta uma análise descritiva do 

perfil de egressos dos cursos de Ciências Contábeis 
de Instituições de Ensino Superior (IES) do Rio Gran-
de do Sul. Para a sua consecução, foi realizada uma 
pesquisa de campo com o uso de questionários en-
viados por meio eletrônico, respondidos por uma 
amostra de 448 egressos: 242 do sexo masculino 
e 206 do sexo feminino, que fizeram seus registros 
profissionais no Conselho Regional de Contabilida-
de do Rio Grande do Sul no período compreendi-
do entre 1996 e 2005. Como principais resultados 
da pesquisa podem ser destacados: a) a maior par-
te dos egressos se dedica à prestação de serviços 
contábeis na condição de empregados, merecendo 
destaque a atuação na área de controladoria, reve-
lando uma mudança no perfil profissional à medida 
que há maior ingerência na gestão das entidades; 
b) há um bom nível de satisfação com a profissão e 
com a remuneração percebida, observando-se que 
a maior parte dos respondentes atua na área entre 
7 e 15 anos; c) cerca de 40% entendem que esta-
vam bem preparados para enfrentar o mercado de 
trabalho e 37% razoavelmente preparados; d) os 
elementos entendidos como fundamentais para o 
sucesso na profissão são: responsabilidade; compe-
tência; dedicação; e atualização permanente.

Palavras-chave
Perfil profissional. Análise descritiva. Egressos.

Abstract
This article presents a descriptive analysis of the 

profile of the graduates from the Accounting Cour-
ses of the Institutes of Superior Education (IES) of 
Rio Grande do Sul. Field research based on ques-
tionnaires sent by e-mail was carried on among a 
sample of 448 professionals: 242 males and 206 fe-
males who had requested their professional register 
at the Regional Accounting Council of Rio Grande 
do Sul from 1996 to 2005. The main results found 
in this research are: a) most accountants work as  
employees, mainly in the controller area, pointing 
to changes in the professional profile, as there  
has been more intervention in company manage-
ment; b) there is a good level of satisfaction regarding 
profession and wages, taking into consideration  
the fact that most respondents have been working 
as accountants for periods of time that vary from 
7 to 15 years; c) around 40% of the respondents 
perceive themselves as being well prepared to face 
the work market while 37% think they have been 
reasonably prepared; d) responsibility, competency, 
commitment, and constant update are the elements 
thought as essential to succeed in the profession.

Key words
Professional profile. Descriptive analysis. 
Graduates.
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Introdução

No Rio Grande do Sul existem 73 
cursos de Ciências Contábeis, 12 dos 
quais na capital (MEC/INEP, 2008). 
Os egressos desses cursos somente po-
dem exercer a profissão de contador(a) 
a partir do momento em que estão 
registrados no Conselho Regional de 
Contabilidade (CRC) de seu Estado. 
No Brasil, 212.887 contadores estavam 
registrados nos seus respectivos Con-
selhos em dezembro/2008 e no Rio 
Grande do Sul haviam 17.356 conta-
dores registrados no CRCRS (CFC, 
2008). Considerando o elevado núme-
ro de egressos que atua no mercado no 
Rio Grande do Sul e as diferentes IESs 
em que estes se graduaram, questiona-
-se: qual o perfil profissional dos egres-
sos dos cursos de Ciências Contábeis de  
Instituições de Ensino Superior do Rio 
Grande do Sul? Portanto, o objetivo 
geral da pesquisa é analisar o perfil pro- 
fissional de egressos dos cursos de Ciên-
cias Contábeis de Instituições de Ensino  
Superior do Rio Grande do Sul; e por 
objetivos específicos foram propostos: 
(1) descrever e caracterizar o ensino su-
perior de Ciências Contábeis, o egresso 
do curso e a profissão contábil; e (2) 
identificar características pessoais e pro- 
fissionais de egressos dos cursos de Ciên-
cias Contábeis do Rio Grande do Sul.

1 A profissão contábil

Com as transformações ocorridas 
em todo o mundo nas áreas política, 
social, econômica, tecnológica e cul-
tural, os negócios passaram a ser mais 
complexos e o ambiente dos negócios 
mais desafiador, exigindo uma per-
manente atualização dos profissionais 
da área contábil.

O profissional que aprimorar seus 
conhecimentos com a finalidade de 
cumprir com suas atribuições de ma-

neira competente tem, certamente, 
um significativo campo de atuação. 
Além disso, deve pautar o desempe-
nho de suas funções com atitudes éti-
cas, adquirindo a confiança dos em-
presários e da sociedade.

Figueiredo e Fabri (2000, p. 24) 
destacam que o perfil do profissional 
da Contabilidade deve incluir 

o domínio da linguagem dos negócios, 
pois é o responsável pelo ambiente de 
geração de informações fundamen-
tais ao processo decisório/estratégico 
das organizações. Caracteriza-se co-
mo um profissional crítico, ético e 
lúcido, solidamente capacitado para 
planejar, organizar, liderar e dirigir 
as atividades de controle do gerencia-
mento contábil das empresas.

Marion (2005) sugere que o con-
tador deve ser o profissional mais bem 
informado de toda a empresa, pois sua 
atuação exige que conheça as opera-
ções realizadas, faça o seu registro e 
apresente as informações resultantes 
do processo contábil na forma de rela-
tórios para a administração da empre-
sa, a fim de que esta possa tomar deci-
sões. As decisões tomadas, por sua vez, 
podem ocasionar retornos positivos ou 
negativos para a empresa e influenciar 
quem dela depende. Nessas circuns-
tâncias, o contador assume verdadei-
ramente uma responsabilidade social.

As questões relacionadas com o 
curso de Ciências Contábeis o estudan-
te de Ciências Contábeis e o campo de 
atuação dos profissionais da Contabili-
dade têm sido objeto de pesquisas, den-
tre as quais podem ser mencionadas: 

a) O Conselho Federal de Contabi-
lidade (CFC, 1996) procurou traçar o 
perfil socioeconômico-cultural do con-
tabilista brasileiro, além de obter indica-
tivos para orientar a atuação do próprio 
Conselho. Os questionários enviados 

foram respondidos por 19.335 profissio-
nais registrados nos Conselhos Regionais 
de Contabilidade de todo o Brasil. Das 
conclusões do estudo, destacam-se:

da classe contábil pertence ao 
sexo masculino (72,55%);

os profissionais são: serviços 
(68,9%), comércio (26,9%)  
e indústria (22,4%);

como empregados (52,8%), 
autônomos (27,4%) e 
empregadores (19,8%);

são, em maior percentual:  
chefe de contabilidade (27,5%) 
e empresário de  
contabilidade (25,6%);

encontradas pelos contabilistas 
está a constante mudança na 
legislação (24,4%), falta de 
valorização profissional (13,3%) 
e baixa remuneração (13,06%);

 
dos profissionais expressaram 
elevado grau de satisfação  
com a profissão;

dos profissionais em participar 
de programas de treinamento 
(70,6%), com preferência por 
cursos de curta duração.

b) Frey (1997) realizou uma pes-
quisa para conhecer e analisar a atua-
ção profissional dos egressos do curso 
de ciências contábeis da Universidade 
de Santa Cruz do Sul (UNISC). O 
estudo foi feito com os bacharéis di-
plomados pela instituição no período 
de 1967 a 1994, tendo sido enviados 
818 questionários e obtida resposta de 
32%. Os principais resultados da pes-
quisa indicaram:
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estavam habilitados 
para atuar na profissão 
contábil, ou seja, fizeram 
seu registro no Conselho 
Regional de Contabilidade. 
A potencialidade da área 
possivelmente era desconhecida 
pela maioria dos egressos  
que participaram da pesquisa; 

respondentes trabalhavam 
em atividades afins da 
Contabilidade, exercendo 
diversos cargos (desde auxiliares 
de Contabilidade até diretores). 
Desses, 30,7% exerciam o cargo 
de contador (empregado ou 
empregador);

atuava no setor de serviços 
(41,8%) e na indústria (38%); 
e havia uma prevalência de 
diplomados do sexo  
masculino (67,4%);

enfrentada pelos respondentes 
era a falta de experiência 
prática, seguida pela 
remuneração não-compatível 
com a função. Também foi 
identificado que os principais 
fatores que levaram os 
respondentes a procurar  
outras opções foram  
a falta de experiência  
(30,2%) e o problema  
do mercado escasso e 
concorrido (27,2%);

 
dos respondentes que  
atuavam em atividades  
afins da Contabilidade 
buscaram formação 
complementar por meio 
de cursos de atualização, 
aperfeiçoamento e 
especialização.

c) Moreto et al. (2005) realizaram 
uma pesquisa com profissionais da me-
sorregião noroeste do Rio Grande do 
Sul composta de 13 cidades, visando a 
identificar os desafios impostos à for-
mação prática do bacharel em Ciências 
Contábeis, bem como as possibilida-
des de sua atuação, considerando a 
realidade econômica e social em que 
ele se insere. A pesquisa de campo ob-
teve respostas de uma amostra de 333 
profissionais. Os principais resultados 
obtidos na pesquisa foram:

um papel de maior relevância 
frente as rápidas transformações 
tecnológicas;

disciplinas na grade curricular 
do curso que focalizem o 
controle e o gerenciamento de 
atividades direcionadas para a 
prestação de serviços, comércio, 
indústria e agropecuária, 
focando, principalmente, a 
implementação de controle 
de caixa e fluxo de caixa, 
ferramentas de análises de 
concessão de crédito, métodos 
de formação de preço de venda, 
além de outras ferramentas  
de controladoria.

d) Guimarães (2006) traçou o per-
fil dos profissionais de Contabilidade 
requerido pelo mercado de trabalho 
da região metropolitana de São Paulo, 
expresso em ofertas públicas por meio 
de anúncios de emprego Folha de São 
Paulo, Estado de São Paulo e Gazeta 
Mercantil, no período de março/2004 
a junho/2005. Foram coletados 4.017 
anúncios, porém foram utilizados 
2.560, pois alguns não menciona-
vam qualquer habilidade profissional 
como pré-requisito para o candidato 
disputar a vaga. Os anúncios foram 

divididos em grupos de conhecimen-
tos: experiência profissional; conhe-
cimentos diversos; idiomas; contabi-
lidade gerencial e gestão empresarial; 
contabilidade societária, tributária e 
legislação; administração, economia e 
finanças; tecnologia da informação e 
normas contábeis internacionais. Essas 
habilidades foram comparadas com a 
exigência de níveis hierárquicos, tendo 
sido constatado:

profissional de Contabilidade 
que demonstre capacidade  
de participação em sua  
gestão e que acompanhe, 
em termos de qualificação 
profissional, as mudanças 
que ocorrem no cenário 
macroeconômico;

 
legislação profissional é 
outro fator que faz com que 
as empresas busquem um 
profissional de Contabilidade 
que possua um perfil que 
atenda tanto às necessidades 
técnicas quanto aos  
princípios éticos e morais;

 
para todos os níveis  
hierárquicos foi a experiência  
profissional, demonstrando  
que as empresas buscam um  
profissional contábil  
já experiente;

complementar seus estudos  
por meio da educação 
profissional continuada;

não tenham sido muito 
requeridas pelas empresas,  
o profissional deve buscá-las 
para que apresente um perfil 
adequado às necessidades do 
mercado de trabalho.
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1.1  Campo de atuação do 
profissional contábil

Segundo Marion (2003), a ima-
gem do contador em outros países é 
totalmente diferente da idealizada no 
Brasil, embora por aqui aos poucos 
isso esteja mudando. Com relação à 
imagem do profissional contábil, Ma-
rion (2003, p. 1) menciona que

a certificação do contador na Ingla-
terra é dada pela rainha. Nos Esta-
dos Unidos, se você perguntar qual 
a vocação que alguém quer para 
seu filho, aparecem as profissões de 
médico, advogado e contador. Em 
alguns estudos americanos o conta-
dor é o mais bem remunerado entre 
as profissões liberais.

O contador deve prestar um ser-
viço diferenciado para o seu cliente, 
atuando no planejamento tributário, 
na análise de mercado, nas decisões 
financeiras das empresas, auxiliando 
seu cliente no gerenciamento das ati-
vidades da empresa.

Sousa (2003, p. 20) enfatiza que

as empresas contábeis invistam 
em técnicas avançadas de gestão. 
Aquelas que possuírem um sis-
tema de gestão eficiente e capaz 
de fornecer informações úteis aos 
gestores estarão certamente aptas 
para garantir sua sobrevivência e 
continuidade nesse cenário de mu-
danças e incertezas.

Isso independe de o profissional 
ser autônomo, empregado ou em-
pregador, pois em qualquer forma de 
atua ção ele pode apresentar uma atua-
ção diferenciada.

Figueiredo e Fabri (2000, p. 20) 
consideram que a função principal do 
profissional da Contabilidade é 

executar a contabilidade geral, 
financeira e gerencial, nas áreas  
agrícola, bancária, comercial, 
hospitalar, industrial, imobiliá-
ria, pastoril, pública e de seguros, 
além de todas as outras atividades 
a ela pertinentes, bem como gerar 
informações referentes a todos os 
atos relativos à gestão econômica 
das organizações.

Marion (2003) cita inúmeras 
alternativas para a atuação dos pro-
fissionais contábeis, como: (a) em 
empresas privadas: contador geral, 
contador de custos, controller, audi-
tor interno e cargo administrativo; 
(b) em órgãos públicos: contador, fis-

cal de tributos e tribunal de contas; 
(c) no ensino: professor, pesquisador, 
escritor e parecerista; e (d) atuação 
independente: auditor independente, 
consultor, perito contábil, empresário 
da Contabilidade, etc.

Qualquer que seja o segmento em 
que o contador atue, é imprescindível 
que se comprometa com um perma-
nente processo de educação continua-
da. Nessa linha, Moura e Silva (2003, 
p. 3) mencionam que “as empresas es-
tão procurando profissionais cada vez 
mais especializados, que possuam uma 
visão generalista e sejam capazes de co-
nectar fatos, acontecimentos em várias 
áreas e ajudar as empresas na consecu-
ção dos seus objetivos”.
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Guimarães (2006), na pesquisa 
rea lizada com a finalidade de identificar  
as habilidades e competências requeri-
das no mercado de trabalho da região 
da grande São Paulo, chegou aos se-
guintes grupos de conhecimentos: 

legislação societária e 
tributária: inclui contabilidade 
geral, legislação tributária e 
cumprimento de obrigações 
tributárias principais e acessórias. 

empresarial: conhecimentos 
contábeis mais complexos, 
como planejamento e controle, 
análise das demonstrações 
contábeis, custos, entre outros.

internacionais: conhecimentos 
sobre normas para conversão 
e tradução das demonstrações 
contábeis em moeda estrangeira.

conhecimentos da área  
de tecnologia.

finanças: conhecimentos em 
áreas afins à Contabilidade.

 
outros idiomas.

envolvem habilidades pessoais 
(liderança, trabalho em  
equipe, etc.).

conhecimentos adquiridos 
anteriormente.

O autor identificou na pesquisa 
que experiência profissional, conhe-
cimentos diversos, idiomas, contabi-
lidade gerencial e gestão empresarial, 
contabilidade societária, tributária e 
legislação societária, administração, 
economia e finanças são as caracte-
rísticas mais exigidas pelas empresas, 

evidenciando que o profissional deve 
expandir seus conhecimentos. Por-
tanto, é possível compreender que o 
nível de exigência é cada vez maior e 
mais diversificado, devendo o profis-
sional estar preparado para atuar no 
mercado de trabalho.

A consultoria contábil e a análise 
financeira também são importantes 
áreas de atuação para os contadores, 
conforme Marion (2003). A primei-
ra, devido à terceirização nas empre-
sas, o que ampliou essa oportunida-
de de trabalho em diversas áreas de 
especialização. A segunda, pelo fato 
de que as negociações em bolsa de 
valores tendem a crescer, necessitan-
do profissionais preparados para de-
sempenhar essa função, ou seja, que 
proporcionem um suporte técnico 
adequado aos demais integrantes do 
mercado com relação às questões do 
risco e retorno esperados. 

Outra área de atuação para os con-
tadores é o campo da pesquisa e docên-
cia, pois são poucos os pesquisadores 
na área contábil. Para Marion (2003), 
praticamente não existem autores, do-
centes de carreira e pesquisadores dis-
poníveis. Ressalta a importância desses 
profissionais pelo fato de que eles são 
essenciais para o desenvolvimento dos 
futuros contadores que atuarão em to-
das as áreas retromencionadas.

2  Procedimentos 
metodológicos

2.1 Classificação da pesquisa

A pesquisa realizada pode ser 
classificada como aplicada, à medida 
que se objetivou conhecer e analisar 
os elementos que compõem o perfil 
profissional de egressos dos cursos de 
Ciências Contábeis das Instituições 
de Ensino Superior do Rio Grande do 
Sul. É, também, quantitativa e descri-

tiva, pois as informações obtidas dos 
egressos, por meio de aplicação de 
questionário, foram quantificadas para 
fins de análise descritiva. Em função 
do objetivo da pesquisa, utilizou-se 
como procedimento técnico o levan-
tamento ou pesquisa de campo (GIL, 
1999; SILVA e MENEZES, 2001).

2.2 Universo e amostra

Para determinação do universo 
da pesquisa, levou-se em consideração 
o número de egressos que fizeram os 
seus registros profissionais no Conse-
lho Regional de Contabilidade do Rio 
Grande do Sul no período de 1996 a 
2005 (dez anos), totalizando 7.747 
egressos, conforme dados fornecidos 
pelo Departamento de Registro Pro-
fissional do Conselho.

Em um primeiro momento optou- 
-se por determinar uma amostra pro-
babilística com nível de confiança de 
95%, chegando-se a 736 egressos, para 
os quais foram enviados os questioná-
rios por meio eletrônico. Como foram 
recebidos somente 163 questionários 
respondidos, mesmo após a segunda e 
terceira remessas, decidiu-se enviar os 
questionários para a totalidade da po-
pulação, excluindo-se os 163 egressos 
que já haviam respondido, obtendo-
-se, então, um retorno de 285 ques-
tionários, totalizando uma amostra de 
448 egressos que passaram a compor a 
amostra final da pesquisa, nesse caso 
por acessibilidade ou conveniência. 

2.3 Coleta de dados

Os dados foram colhidos por 
meio de um questionário conten-
do perguntas fechadas, enviado por 
e-mail aos sujeitos da pesquisa. O 
questionário, previamente elabo-
rado pelos autores, foi aprimorado 
e validado por um Grupo de Foco 
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(SCHEUREN, 2004) composto 
por seis egressos não-pertencentes à 
amostra e com registro profissional 
no CRCRS. O grupo foi organiza-
do em círculo e coordenado por um 
dos autores da pesquisa que, inicial- 
mente, esclareceu os propósitos e 
o motivo pelo qual haviam sido se-
lecionados para dele participar. A 
reunião foi gravada em áudio e cada 
participante fez a sua apresentação,  
informando nome, área e setor em 
que atua, tempo de atuação na área 
e cargo ocupado. Na sequên cia, a 
mediadora (uma das autoras do tra-
balho) formulou perguntas ao grupo 
que constavam na versão preliminar 
do questionário e esses expressaram 
seus entendimentos a respeito, sem 
que lhes tivesse sido informado que 
essas perguntas constavam nesta ver-
são preliminar. As considerações dos 
participantes e as discussões que se 
seguiram oportunizaram à media-
dora comprovar que as questões for-
muladas eram pertinentes, cabendo 
pequenas reformulações e inclusões 
de novas questões, validando assim o 
instrumento de coleta de dados. 

3  Apresentação e análise 
dos resultados

3.1  Identificação dos 
respondentes

Obteve-se junto ao setor de re-
gistros do CRCRS uma relação na 
qual constavam os nomes, endereços, 
telefones e o ano em que os bacha-
réis realizaram seus registros profis-
sionais. O ano de conclusão do curso 
foi informado pelos próprios egres-
sos. Apurou-se que cerca de 70% dos 
egressos da amostra graduaram-se no 
período de 1995 a 2003, sendo que 
54% são do sexo masculino e 46% do 
sexo feminino.

3.2  Forma de atuação 
profissional

Indagados a respeito de sua atua-
ção profissional, pouco mais de 2/3 
dos egressos informaram atuar na con-
dição de empregados; 17% como au-
tônomos; e 13% como empregadores. 
Esses dados aproximam-se dos apu-
rados na pesquisa efetuada pelo CFC 
(1996), quando 60% dos responden-
tes informaram atuar como empre-
gados, 22% como autônomos e 18% 
como empregadores.

Há um número maior de profis-
sionais do sexo feminino atuando na 
condição de empregado. O exercício 
de atividade autônoma mostra-se bem 
equilibrado entre homens e mulheres, 
e há um número maior de homens 
atuando como empregadores.

4.3  Setor de atividade 
econômica em  
que atuam

Os principais setores de atividade 
econômica nos quais os egressos atuam 

são: a) prestação de serviços (33%); b) 
serviço público (18%); indústria (16%); 
d) ensino (11%); e) comércio (9%); e 
f ) instituições financeiras (5%). 

A grande quantidade de profissio-
nais que atua na prestação de serviços 
contábeis é explicada pela expressiva 
quantidade de organizações contábeis 
e escritórios individuais existentes no 
Rio Grande do Sul. Dos 30.569 Téc-
nicos em Contabilidade e Contadores 
registrados no CRCRS, 9.222 atuam 
com escritórios individuais e/ou socie-
dades (CRCRS on-line, 2008).

Confrontando a quantidade de 
homens e mulheres e o setor de ativi-
dade econômica em que esses profis-
sionais atuam, percebe-se existir um 
equilíbrio entre os sexos masculino e 
feminino em cada setor de atividade. 
No setor da indústria há uma pequena 
prevalência das mulheres, ocorrendo 
o contrário em relação à prestação de 
serviços contábeis, onde o percentual 
de homens é ligeiramente superior.

Na pesquisa do CFC (1996), os 
resultados indicaram que 24% dos 
respondentes dedicavam-se à presta-
ção de serviços; 25% atuavam no se-
tor público e 23% no setor industrial. 
Embora os percentuais sejam diferen-
tes, os setores preferenciais para atua-
ção profissional coincidem nas duas 
pesquisas.

Frey (1997) identificou que 41,8% 
dos egressos da UNISC atuavam na 
prestação de serviços, 38% atuavam 
na indústria e apenas 14,6% atuavam 
no setor de comércio, revelando prati-
camente a mesma tendência observada 
nesta pesquisa.

Guimarães (2006) constatou que 
o maior número de vagas é para o pro-
fissional da Contabilidade que atua 
como prestador de serviço, com 54% 
dos anúncios, seguido da indústria 
(32,4%), do comércio (9,4%) e finan-
ceiro (4,1%).

No setor da indústria 
há uma pequena 
prevalência das 

mulheres, ocorrendo o 
contrário em relação à 
prestação de serviços 

contábeis, onde o 
percentual de homens é 
ligeiramente superior.
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3.4  Área de atuação funcional

Complementando a questão anterior, nesta questão ob-
jetivou-se conhecer as áreas de atuação funcional dos respon-
dentes e as respostas obtidas são apresentadas na Tabela 1.

O maior número de respondentes (73 ou 16,3%) atua 
profissionalmente na área de controladoria, seguida pela área 
de contabilidade societária, com 59 respondentes (13,1%). 
Atuações relacionadas com a legislação fiscal, contabilida-
de pública e auditoria ocupam um mesmo patamar (pouco 
mais de 8% cada). Esses dados revelam um envolvimento 
maior do profissional contábil com a gestão das organiza-
ções e mostram uma evolução na comparação com a pes-
quisa realizada em 1996, pelo CFC, na qual foi apurado 
que 26% dos respondentes atuavam na função de chefe de 
Contabilidade, enquanto a função de controller era desem-
penhada por apenas 6% dos respondentes.

3.5  Nível de satisfação com a área contábil

Os respondentes foram indagados a respeito do nível de 
satisfação com a profissão. Justifica-se tal questionamento à 
medida que se considera que somente um profissional satis-
feito com a profissão escolhida é capaz de apresentar uma 
atuação qualificada. O posicionamento dos respondentes 
está expresso na Tabela 2.

As respostas revelam que pouco mais de 87% dos pro-
fissionais contábeis que representam a amostra do estudo 
estão satisfeitos ou plenamente satisfeitos com a atuação na 
área. Os insatisfeitos representam em torno de 13%. Esta 
situação é melhor que a observada na pesquisa realizada pelo 
CFC (1996), em que 74% dos questionados revelaram estar 
satisfeitos ou plenamente satisfeitos em atuar na área contá-
bil, enquanto 26% manifestaram insatisfação.

Tabela 2 – Nível de Satisfação.

Nível de satisfação Quantidade %

Plenamente insatisfeito 3 0,8

Insatisfeito 44 12,0

Satisfeito 249 67,7

Plenamente satisfeito 72 19,6 

O maior período de atuação situa-se 
entre 7 e 15 anos (51%), seguido de 
16 a 20 anos (15%), demonstrando 
que o profissional que atua na área 

contábil tem uma tendência  
a permanecer nessa atividade. 

Tabela 1 – Área de Atuação funcional.

Área funcional Quantidade %

Controladoria 73 16,3

Contabilidade societária 59 13,1

Legislação fiscal 39 8,7

Contabilidade pública 38 8,5

Auditoria 37 8,2

Administrativa e financeira 34 7,6

Contabilidade em geral 34 7,6

Perícia 30 6,7

Planejamento e orçamento 28 6,3

Legislação tributária 27 6,0

Custos 21 4,7

Outra 16 3,6

Pessoal 12 2,7

Total 448 100
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3.6  Época de início na atividade contábil

Outra questão colocada aos profissionais que respon-
deram à pesquisa visava a conhecer quando começaram a 
trabalhar na área contábil: se antes, durante ou após terem 
concluído o curso de Ciências Contábeis, ou se não estão 
atuando na área. A Tabela 3 contempla os dados obtidos nas 
respostas a esta questão.

Praticamente a mesma quantidade de respondentes ini-
ciou suas atividades na área contábil antes de ingressar no 
curso (33,7%) e durante o curso (33,3%), sendo que 20,5% 
o fizeram após a sua conclusão. A opção “não trabalho na 
área” foi apontada por 12,5% dos respondentes. 

A quantidade de profissionais que começaram a trabalhar 
antes de ingressar no curso e durante é significativa, o que 
indica uma identificação com a área contábil e explica o alto 
nível de satisfação assinalado na questão anterior (Tabela 2). 

Como a maioria dos cursos ocorre em período noturno 
e a maioria dos alunos trabalha durante o dia, considera-se 
importante divulgar no início do curso as perspectivas que a 
profissão oferece, bem como fazer ver àqueles que não estão 
atuando na área contábil que procurem fazê-lo para que te-
nham um melhor aproveitamento no curso.

3.7  Tempo de atuação  
na área contábil

Indagados sobre o tempo de atuação profissional na 
área contábil, 386 respondentes manifestaram o que consta 
na Tabela 4.

O maior período de atuação situa-se entre 7 e 15 anos 
(51%), seguido de 16 a 20 anos (15%), demonstrando que 
o profissional que atua na área contábil tem uma tendên-
cia a permanecer nessa atividade. Os homens atuam na área 
contábil há mais tempo que as mulheres. Esses dados se jus-
tificam pelo fato de que o curso de Ciências Contábeis era 
procurado em maior número pelos homens e só recente-
mente percebe-se uma tendência contrária. Os profissionais 
que atuam na condição de empregadores encontram-se há 
mais tempo vinculados à área, enquanto os que atuam há 
menos tempo (menos de 10 anos) exercem suas atividades 
como autônomos.

3.8  Cargo ocupado atualmente

Do total da amostra, a maior parte ocupa o cargo de 
supervisor/chefe (13,2%), seguido de autônomo (12,9%). 
O cargo de gerente é ocupado por 9,2%, os empresários re-
presentam 8,9%; os que ocupam o cargo de contador 8,7%; 
de assessor 7,8%; de professor 7,1%; de auxiliar 6,5%; de 
controller 6%, ou seja, a maior parte dos profissionais da 

Tabela 3 – Época em que começou a trabalhar 
na área contábil.

Época em que começou a 
trabalhar na área contábil Quantidade %

Antes de ingressar no curso 151 33,7

Durante o curso 149 33,3

Após ter concluído o curso 92 20,5

Não trabalho na área contábil 56 12,5

Total 448 100,0

Tabela 4 – Tempo de atuação na área contábil.

Tempo de atuação Quantidade %

menos de 1 ano 5 1,3

1 a 3 anos 26 6,7

4 a 6 anos 53 13,7

7 a 10 anos 99 25,6

11 a 15 anos 98 25,4

16 a 20 anos 58 15,0

mais de 20 anos 47 12,2

Total 386 100,0
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amostra ocupa postos de destaque. Apenas um respondente 
dedica-se à pesquisa, o que se entende por se tratar de uma 
atividade nova na área contábil.

Os homens representam a maioria dos que atuam como 
empresário ou ocupam cargo de gerência, enquanto as mu-
lheres ocupam em maior número cargo de supervisão e/ou 
chefia. Na atuação como autônomos há praticamente uma 
equivalência.

3.9  Faixa de remuneração bruta mensal

Os egressos foram questionados sobre o seu nível sala-
rial mensal, tendo as respostas indicado que a maior parte se 
situa na faixa de 3 a 10 salários mínimos (61,6%) e apenas 
1,8% recebem mais de 30 salários mínimos mensalmente; 
cerca de 35% dos egressos recebem entre 11 e 30 salários 
mínimos, o que significa que um bom número de profissio-
nais está sendo bem-remunerado.

Pesquisa realizada por Silva (2002) abordou o perfil do 
profissional contábil sob a ótica dos gestores das microin-
dústrias da região da campanha do Rio Grande do Sul e sua 
postura frente ao mercado globalizado. O autor revela que 
em suas entrevistas pôde observar que nas empresas em que 
são recebidos relatórios periódicos, há um nível maior de 
satisfação com os profissionais contábeis. E os empresários, 
em sua maioria, estariam dispostos a aumentar a remunera-
ção desses profissionais, desde que agissem como fornecedo-
res de informações que contribuíssem de forma significativa 
para um gerenciamento eficaz da empresa. Esse fato eviden-
cia que o profissional contábil pode ter uma remuneração 
maior, desde que apresente uma atuação diferenciada.

Praticamente a metade dos profissionais do sexo fe-
minino recebe entre 3 e 6 salários mínimos, enquanto os 
profissionais do sexo masculino representam menos de 
1/3. Na faixa de salários mais elevados, entre 11 e 30 salá-
rios mínimos, a diferença ainda é maior, sendo que 46% 
dos profissionais são do sexo masculino e apenas 20% são 
mulheres. Essa diferença de salários segue uma tendência 
verificada na maioria das áreas. 

Tanto os empregados como os empregadores perce-
bem salários maiores, se comparados com os autônomos. 
É possível que os egressos que atuam como autônomos 
sejam os que se formaram recentemente e, portanto, são 
relativamente novos no mercado. A pesquisa realizada pelo 
CFC (1996) também revelou que os empregadores eram 
mais bem remunerados.

Ao estabelecer a relação entre os níveis de remuneração 
e os setores de atividade econômica em que os egressos de-
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sempenham suas atividades, percebe-se que os egressos que 
atuam na prestação de serviços contábeis, no setor público,  
no ramo industrial e no ensino aparecem como mais bem 
remunerados. É provável que isso esteja relacionado com o 
tempo de seu serviço, dentro da lógica que quanto maior o 
tempo de serviço maior a remuneração.

3.10  Exercício da profissão após  
a conclusão do curso

Essa questão foi encaminhada para investigar se os 
egressos permaneciam atuando na profissão contábil de-
pois de concluído o curso. A Tabela 5 reflete os resultados 
da pesquisa.

A maioria dos profissionais que compõe a amostra 
(81%) encontra-se atuando na área contábil.

Na pesquisa de Frey (1997) foram encontrados resulta-
dos semelhantes, sendo que 80% dos egressos começaram 
a trabalhar antes da conclusão do curso, enquanto apenas 
12% após a conclusão, e uma parcela de 8% de egressos não 
responderam a essa pergunta na referida pesquisa.

O percentual de profissionais autônomos e empregadores 
que começaram a atuar na área antes da conclusão do cur-
so é um pouco maior se comparado com os que começaram 
após a conclusão do curso. Já em relação aos empregados,  

o percentual dos egressos que passaram a exercer a profissão 
após a conclusão do curso é um pouco maior que o índice dos 
que já estavam atuando antes ou durante o curso.

O fato de estarem exercendo a profissão após a conclu-
são do curso não alterou a faixa de remuneração dos egressos, 
pois dos que passaram a atuar na área após a conclusão do 
curso, 65% encontravam-se na faixa de até 10 SM, mesmo 
percentual dos que já estavam atuando antes ou durante o 
curso. Em ambos os casos a maior concentração encontra-se 
na faixa entre 3 a 6 SM.

3.11  Nível de preparação  
após a conclusão do curso

Perguntados sobre o nível de preparação em que se en-
contravam após a conclusão do curso para atuar na área con-
tábil, os egressos assinalaram as seguintes opções na Tabela 6:

Em torno de 62% dos respondentes consideraram estar 
pouco ou razoavelmente preparados para atuar profissio-
nalmente após a conclusão do curso. As condições de bem 
preparado a excelentemente preparado foram indicadas por 
aproximadamente 38% dos egressos.

Tabela 5 – Permanência na profissão após  
a conclusão do curso.

Exercício Profissional Quantidade %

Sim 362 80,8

Não 86 19,2

Total 448 100,0

Tabela 6 – Nível de preparação para atuar na área 
contábil após o término do curso.

Preparação Quantidade %

Pouco preparado 110 24,6

Razoavelmente preparado 166 37,1

Bem preparado 129 28,8

Muito bem preparado 30 6,7

Excelentemente preparado 13 2,9

Total 448 100,0
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Tabela 7 – Fatores que influenciam o sucesso na profissão.

Sucesso na Profissão Discordo 
plenamente Discordo Não concordo 

nem discordo Concordo Concordo 
plenamente

Responsabilidade 0,7 22,3 77,0

Competência 0,2 0,7 30,4 68,8

Dedicação 0,7 31,3 68,1

Atualização em relação à legislação (fiscal, tributária, legal) 0,2 2,0 30,8 67,0

Constante atualização (cursos, seminários, congressos, etc.) 1,6 32,8 65,6

Comportamento ético 1,8 2,5 33,9 61,8

Perseverança, persistência 0,4 4,9 37,9 56,7

Conhecimento pleno de Contabilidade 1,8 3,1 46,4 48,7 

O fato de estar bem preparado ou não depende de di-
versos fatores como: interesse, disciplina e participação nas 
aulas, atuação na área durante o curso, influência e prepara-
ção dos professores, entre outros. De certa forma, pode ser 
considerado um ponto positivo o fato de 66% dos egressos 
terem manifestado que se sentiam razoavelmente e/ou bem 
preparados ao concluírem o curso, diante das circunstâncias 
que envolvem o ensino de Ciências Contábeis no Estado, 
isto é, com alunos trabalhadores que estudam à noite.

Em torno de 40% dos egressos da UNISC consideram-
-se mal ou pouco preparados e os que disseram que esta-
vam bem e muito bem preparados totalizaram 52% (FREY, 
1987). Esses dados divergem dos encontrados nesta pesqui-
sa, embora deva-se destacar que ela reúne em sua amostra 
egressos de praticamente todas as IESs do Rio Grande do 
Sul e aquela os egressos de uma única universidade.

3.12 Sucesso na profissão

Os egressos foram indagados sobre os fatores que con-
sideram indispensáveis para o sucesso na profissão. Foram 
colocados à sua apreciação alguns elementos sobre os quais 
manifestaram concordância ou discordância. A Tabela 7 
apresenta as respostas dadas.

Para a maioria dos respondentes, os itens relacio-
nados com responsabilidade, competência, dedicação, 
constante atualização na legislação, atualização por meio 
de cursos e comportamento ético são decisivos para o su-
cesso profissional.

A atualização em relação à legislação é essencial, pois a 
legislação brasileira sofre muitas mudanças em pouco tem-
po, o que faz com que esta atualização seja indispensável 
para o sucesso na profissão. A atualização por meio de cur-
sos, seminários e congressos possibilita a troca de experiên-
cias e a aquisição de novos conhecimentos. 

Na pesquisa realizada por Guimarães (2006), conheci-
mentos em contabilidade gerencial e gestão empresarial e 
contabilidade societária, legislação societária e tributária são 
bastante exigidos pelas empresas que estão à procura de pro-
fissionais qualificados, o que reforça a necessidade de per-
manente atualização.

A atualização por meio de cursos, 
seminários e congressos  

possibilita a troca de  
experiências e a aquisição  
de novos conhecimentos. 
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3.13  Participação em eventos

Procurou-se saber se os profissionais têm participado em 
eventos da classe contábil, pois isso os auxilia na aquisição 
de novos conhecimentos e, consequentemente, contribui 
para que realizem um trabalho adequado e com menos risco 
de erros, além de constituir-se em um momento de convi-
vência com colegas da profissão e de troca de experiências.

As respostas a esta questão constam na Tabela 8.

A participação em eventos da classe contábil tem sido 
uma opção de ¾ dos respondentes para aprimorar seus 
conhecimentos, havendo um equilíbrio entre profissio-
nais do sexo masculino e feminino. Os egressos que mais 
participam de eventos atuam como autônomos (13,5%); 
ocupam cargos de supervisão/chefia (13,5%); e cargos de 
gerência (9,7%).

Na pesquisa realizada pelo CFC (1996), esse fato tam-
bém foi observado à medida que 57% dos profissionais 
responderam participar dos eventos. Na pesquisa de Frey 
(1997) essa questão também foi apresentada, sendo que o 
percentual de egressos do curso de Ciências Contábeis da 
UNISC que participava de eventos era de 50%. 

Na comparação com as pesquisas anteriormente realiza-
das, observa-se um aumento considerável no percentual de 
egressos que estão participando em eventos da classe contá-
bil, revelando que os profissionais da Contabilidade estão 
cientes da necessidade de estarem atualizados.

Os seminários e cursos promovidos pelo CRCRS são 
eventos que reúnem o maior número de egressos, indepen-
dente de atuarem como autônomos, empregados ou empre-
gadores. Isso pode ser explicado pela grande quantidade de 
seminários e cursos realizados durante o ano em diversas 
localidades. A Convenção de Contabilidade realizada pelo 
CRCRS de dois em dois anos é o segundo evento em ter- 
mos de participação. Chamam a atenção pela baixa frequên-
cia o Congresso Brasileiro de Contabilidade, promovido 
pelo CFC de quatro em quatro anos, e o Encontro Estadual 
de Professores dos Cursos de Ciências Contábeis, organiza-
dos anualmente pela Comissão de Estudos de Acompanha-
mento da Área do Ensino Superior do CRCRS.

Também se observa que os egressos que estão atuando 
no mercado de trabalho há mais de 15 anos são os que mais 
participam dos seminários do CRCRS e da Convenção de 
Contabilidade do Rio Grande do Sul.

Tabela 8 – Participação em eventos da classe contábil.

Participação em Eventos Quantidade %

Sim 340 75,9

Não 108 24,1

Total 448 100,0
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Em pesquisa realizada pelo CFC 
(1996), os empregadores eram os que 
mais participavam (67%), seguidos 
dos autônomos (64%) e dos emprega-
dos (54%). Conforme o CFC (1996), 
“é importante observar que os profis-
sionais mais presentes nesses eventos 
são exatamente os que dispõem de 
menor tempo livre, pois são os que 
estão cumprindo maiores jornadas 
de trabalho (empregadores e autôno-
mos)”. Atualmente, devido à necessi-
dade de informações, está acontecen-
do uma mudança nessa situação, visto 
que todos os profissionais que atuam 
em Contabilidade devem buscar per-
manente atualização, independente 
do cargo ou forma de atuação (empre-
gados, empregadores ou autônomos).

Tanto a pesquisa realizada por 
Frey (1997), com egressos da UNISC, 
como a pesquisa realizada pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade (1996), 
revelam um percentual de participação 
de 55% de egressos dos cursos de Ci-
ências Contábeis em eventos da classe 
contábil. Esse percentual é inferior ao 
apurado nesta pesquisa, que ficou em 
torno de 78% dos respondentes.

Conclusão

O objetivo desta pesquisa foi 
apresentar uma análise descritiva do 
perfil de egressos dos cursos de Ciên-
cias Contábeis de Instituições de En-
sino Superior do Rio Grande do Sul, 
tendo por base uma amostra compos-
ta por 448 egressos. Os respondentes 
do sexo masculino são em número li-
geiramente superior ao do sexo femi-
nino (54% e 46%, respectivamente) e 
a maior parte dos egressos obteve sua 
formação no período compreendido 
entre 1995 e 2003. 

A pesquisa realizada permite 
constatar que: a) a maior parte dos 
egressos dedica-se à prestação de 

serviços contábeis na condição de 
empregados, merecendo destaque 
a atuação na área de controladoria, 
revelando uma mudança no perfil 
profissional à medida que há maior 
ingerência na gestão das entidades; b) 
há um bom nível de satisfação com a 
profissão e com a remuneração per-
cebida, observando-se que a maior 
parte dos respondentes atua na área 
entre 7 e 15 anos; c) cerca de 40% en-
tendem que estavam bem preparados 
para enfrentar o mercado de trabalho 
e 37% razoavelmente preparados; d) 
os elementos entendidos como fun-

damentais para o sucesso na profissão 
são: responsabilidade, competência, 
dedicação e atualização permanente.

Como sugestões para novas pes-
quisas na área, podem ser citadas: a) 
replicar o estudo em outros Estados, 
comparando os resultados encontra-
dos; b) investigar junto ao mercado 
empregador do Rio Grande do Sul 
as expectativas que tem em relação 
à atuação dos profissionais da área 
contábil; e c) analisar a qualidade do 
ensino ministrado pelas IESs nos cur-
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Introdução

O tema mantém-se, implícita ou 
explicitamente, nos escritos contábeis, 
centrando intermináveis discussões, 
por estar relacionado à própria con-
ceituação de Contabilidade. Apesar 
disso, a maioria dos autores e colegas 
não se apercebe do fato, apoiando 
conceituações que são rotineiras, mas 
que não configuram posições racio-
nais quando comparadas umas com 
as outras, nos casos em que deveria 
haver coerência. No presente artigo 
pretendemos analisar algumas das 
questões em causa, que julgamos mais 
relevantes, alimentando a esperança 
de que alguns colegas se aprofundem 
em pontos específicos. Causar-nos-ia 
especial satisfação se entre eles houver 
defensores da normatização interna-
cional das práticas contábeis.

Na conceituação clássica predo-
mina a expressão clássica “variações 
patrimoniais”, na designação das alte-
rações havidas no patrimônio em certa 
transação ou transações em determi-
nado período na vida de uma entida-
de. Preferimos, em especial, a palavra 
“mutações” em vista de sua precisão 
em termos semânticos. Neste quadran-
te ressaltamos a posição de Houaiss 
(2001), em seu conhecido dicionário: 
“Mutação: (do latim mutatione) S.f. 
Mudança: alteração; transformação”.

Analisando o comportamento 
do patrimônio em entidade específi-
ca, mesmo que seja de forma estrita, 
verificamos que existem dois tipos 
de mutações patrimoniais: as que 
configuram alteração no volume do 
patrimônio líquido e aquelas que mu-
dam sua natureza, sendo as primeiras 
denominadas quantitativas e as se-
gundas, qualitativas. Nesse ponto, é 
conveniente ressaltar que toda varia-
ção quantitativa implica modificação 
qualitativa. Assim, por exemplo, se a 

quantidade vendida de um produto 
em um determinado período for à 
vista, teremos alterações no montante 
do caixa e no estoque do produto em 
causa, e que, ao lado das mutações re-
feridas, houve ainda outras variações 
qualitativas, como as saídas de caixa 
e/ou o pagamento de outros valores 
ocasionados pela venda em exame, por  
exemplo, comissões de venda e tribu-
tos variados, dois exemplos típicos. 
Como podemos observar, a mutação 
quantitativa usualmente estará ex-
pressa em diversos lançamentos, cujos 
valores devem ser somados, como é 
usual na apropriação dos custos por 
produto e análises de rentabilidade.

1  Os tipos de mutações 
patrimoniais

O exame do tema proposto de-
manda que os interessados dominem 
as mutações patrimoniais e suas natu-
rezas. Consoante tal premissa maior, 
reproduziremos os conceitos relativos 
às mutações que permanecerão subja-
centes no restante do trabalho:

 
mudança sofrida pelo 
patrimônio da entidade;

 
valor da alteração no 
patrimônio líquido;

 
ocorre quando há simples 
modificação na natureza da 
composição patrimonial, sem 
a formação do rédito, seja ele 
positivo ou negativo.

Presentes os conceitos em cau-
sa, fica evidente a imperiosidade da  
existência de normas claras e especí-
ficas sobre a matéria, porquanto há 
efeito direto na apuração do resultado 
da entidade. Lamentavelmente, temos 

ainda enormes tarefas a serem cum-
pridas, em particular na classificação 
das mutações em somente qualitativas 
ou quantitativas. Nas mutações pura-
mente qualitativas poderão existir al-
terações com créditos e débitos iguais 
em conta do ativo como acontece nas 
empresas industriais com frequência 
na formação do estoque de produtos 
semifabricados; noutras palavras, o 
valor do ativo permanecerá o mesmo. 
Mas mesmo na formação do valor dos 
produtos semifabricados, o valor debi-
tado aos estoques destes poderá con-
templar valores de ativos já existentes, 
por exemplo, materiais, como também 
rédito de caixa ou bancos, no caso de 
compras ou pagamento destas à vista, 
como, por exemplo, o pagamento da 
folha de pagamento. Outra hipótese 
está nos insumos, cujo pagamento é 
feito a prazo e eles próprios acontecem 
antes do pagamento: no caso, há um 
aumento das exigibilidades cuja con-
trapartida é um aumento idêntico do 
ativo circulante, sob a forma de esto-
que de semifabricados. Em alguns ca-
sos, pode haver mesmo uma variação 
quantitativa, quando os produtos be-
neficiados tiverem sido vendidos.

Salta aos olhos que uma tomada 
de posição sobre circunstâncias do 
tipo citado demanda a existência de 
informações correntes extremamente 
analíticas e precisas que permitam di-
ferenciar com segurança a ocorrência 
de variações quantitativas, isto é, alte-
rações no patrimônio líquido da enti-
dade. Essa posição, lamentavelmente, 
não é usual. Aliás, o próprio sistema de 
normas, em nosso país, deixa a dese-
jar, situação idêntica é encontrada nas 
normas internacionais de outros paí-
ses, o que é compreensível dado que 
uma tomada de um lado é fácil em ter-
mos genéricos, mas exige detalhamen-
tos específicos quando concerne a um 
ramo particular de atividades.
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Nas mutações quantitativas há a 
modificação do Patrimônio Líquido 
para mais ou para menos, seja por 
causas correntes ou extraordinárias. 
Possivelmente as circunstâncias mais 
comuns, na prática, sejam aquelas 
decorrentes da venda de mercadorias 
ou de produtos, com o pagamento 
ou registro concomitante dos custos 
diretos com vendas e dos custos fi-
nanceiros relativos, daqueles havidos 
na fabricação, quando for o caso. O 
provisionamento formal dos valores 
pode implicar em dificuldades formais 
práticas, razão pela qual não é usual na 
atividade profissional. 

Como há alterações no montante 
do Patrimônio Líquido (PE) nas mu-
tações quantitativas há o crescimen-
to de um componente usualmente 
do Ativo, tanto por causas correntes 
quanto extraordinárias. A circunstân-
cia mais comum relativa à venda de 
bens, mercadorias ou produtos, com 
o concomitante registro dos tributos, 
além daqueles já incorridos na fabri-
cação, no caso de produtos manufatu-
rados, circunstância que normalmente 
inexiste no caso de mercadorias, é que 
os procedimentos podem implicar va-
riadas dificuldades práticas, como no 
caso da apropriação em que a mão- 
-de-obra configure o custo principal a 
ser apropriado, embora existam outros 
custos relevantes, inclusive no qua-
drante dos encargos sociais quando 
não pressionados por serviços.

2  Aspectos genéricos  
sobre o patrimônio

A primeira exposição sistemática, 
mediante legislação própria sobre a ma-
téria, foi a Resolução n° 530-81, que 
pela função representava um passo im-
portantíssimo. Depois de uma década, 
em 1993, o CFC emitiu a Resolução 
n° 750, complementada pela Resolução 

CFC n° 774-94, que aprova seu Apên-
dice. A última retificação de peso deu-
-se em 2001, o que restringiu a aplica-
ção dos princípios aos triênios em que a 
taxa acumulada da inflação no mesmo 
período ultrapassasse a 100%.

No item em que se reafirma Con-
tabilidade como ciência – certamente 
ponto de discórdias potenciais e quiçá 
insolúveis, na futura internacionaliza-
ção dos princípios e normas – vemos 
que a asseveração em causa concentra-
se no item 1.2 da Resolução CFC 
n° 774-94:

O Patrimônio também é objeto de 
outras ciências sociais – por exem-
plo, da Economia, da Administra-
ção e do Direito – que, entretan-
to, o estudam sob ângulos diversos 
daquele da Contabilidade, que o 
estuda nos seus aspectos quantitati-
vos e qualitativos. A Contabilidade 
busca, primordialmente, apreender, 
no sentido mais amplo possível, e 
entender as mutações sofridas pelo 
Patrimônio, tendo em mira, muitas 
vezes, uma visão prospectiva de pos-
síveis variações. As mutações tanto 
podem decorrer da ação do homem 
quanto, embora quase sempre secun-
dariamente, dos efeitos da natureza 
sobre o Patrimônio.

No momento em que se afirma a 
Contabilidade como Ciência Social, 
como concerne naquele em exame e 
o Patrimônio como objeto, o conheci-
mento das variações patrimoniais pas-
sa a desempenhar papel indubitável, 
uma vez que a Contabilidade tem por 
objeto o Patrimônio de uma unidade 
particular. Por consequência,

[...] a Contabilidade, quando apli-
cada a um patrimônio particular, 
não se limitará às ‘máquinas’ como 
categoria, mas se ocupará de cada 

máquina em particular, na sua 
condição do componente patrimo-
nial, de forma que não possa ser 
confundida com qualquer outra 
máquina, mesmo de tipo idêntico. 
(CFC n° 774-94)

3  Princípios Fundamentais 
de Contabilidade

A aplicação do Princípio da Com-
petência é importantíssima, na medida 
em que fornece orientação de quando 
um determinado tipo de mutação é de 
natureza quantitativa, como se lê na 
Resolução n° 774-94, item 2.6.1, se-
gundo e terceiro parágrafos:

A COMPETÊNCIA é o Princípio 
que estabelece quando um determi-
nado componente deixa de integrar 
o patrimônio, para transformar-se 
em elemento modificador do Patri-
mônio Líquido. Da confrontação 
entre o valor final dos aumentos do 
Patrimônio Líquido – usualmen-
te denominados “receitas” – e das 
suas diminuições – normalmente 
chamadas de “despesas” –, emerge 
o conceito de “resultado do período” 
positivo, se as receitas forem maio-
res do que as despesas; ou negativo, 
quando ocorrer o contrário.

Observa-se que o Princípio da Com-
petência não está relacionado com re-
cebimentos ou pagamentos, mas com 
o reconhecimento das receitas geradas 
e das despesas incorridas no período. 
Mesmo com desvinculação temporal 
das receitas e despesas, respectivamen-
te do recebimento e do desembolso, a 
longo prazo ocorre a equalização en-
tre os valores do resultado contábil e o 
fluxo de caixa derivado das receitas e 
despesas, em razão dos princípios re-
ferentes à avaliação dos componentes 
patrimoniais.
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Entretanto, apesar dessa circuns-
tância, encontramos no quinto pará-
grafo assertiva que passamos a repro-
duzir em razão de sua importância:

O Princípio da COMPETÊNCIA 
é aplicado a situações concretas 
altamente variadas, pois são mui-
to diferenciadas as transações que 
ocorrem nas Entidades, em função 
dos objetivos destas. Por esta razão 
é a COMPETÊNCIA o Princípio 
que tende a suscitar o maior nú-
mero de dúvidas na atividade pro-
fissional dos contabilistas. Cabe, 
entretanto, sublinhar que tal fato 
não resulta em posição de supre-
macia hierárquica em relação aos 
demais Princípios, pois o status de 
todos é o mesmo, precisamente pela 
sua condição científica.

No item 2.6.2, primeiro parágra-
fo, encontramos menção à necessida-
de do PRINCÍPIO da PRUDÊNCIA 
quando do equacionamento da nature-
za de qualquer mutação com o uso do 
PRINCÍPIO da COMPETÊNCIA:

As despesas, na maioria das vezes, 
representam consumpção de ativos, 
que tanto podem ter sido pagos 
em períodos passados, no pró-
prio período, ou ainda virem 
a ser pagos no futuro. De outra 
parte, não é necessário que o desa-
parecimento do ativo seja integral, 
pois muitas vezes a consumpção é 
somente parcial, como no caso das 
depreciações ou nas perdas de parte 
do valor de um componente pa-
trimonial do ativo, por aplicação 
do Princípio da PRUDÊNCIA à 
prática, de que nenhum ativo pode 
permanecer avaliado por valor su-
perior ao de sua recuperação por 
alienação ou utilização, nas ope-
rações em caráter corrente. Mas a 

despesa também pode decorrer 
do surgimento de uma exigibili-
dade sem a concomitante gera-
ção de um bem ou de um direi-
to, como acontece, por exemplo, nos 
juros moratórios e nas multas de 
qualquer natureza. (grifos nossos)

O conceito de “Patrimônio Lí-
quido” somente é viável a partir do 
valor de Patrimônio, como a Resolu-
ção assevera:

Do Patrimônio deriva o conceito 
de Patrimônio Líquido, mediante 
a equação considerada como básica 
na Contabilidade:

(Bens + Direitos) – (Obrigações) = 
Patrimônio Líquido

Quando o resultado da equa-
ção é negativo, convenciona-se 
denominá-lo de “Passivo a Des-
coberto”. O Patrimônio Líquido 
não é uma dívida da Entidade 
para com seus sócios ou acionistas, 
pois estes não emprestam recursos 
para que ela possa ter vida própria, 
mas, sim, os entregam, para que 
com eles forme o Patrimônio da 
Entidade. (grifos nossos)

Uma vez definida a condição 
epistemológica da Contabilidade, 
especialmente seu objeto e objetivos, 
estarão disponíveis todos os elemen-
tos delimitativos que devem ser equa-
cionados, a fim de que se obtenha a 
garantia da unicidade e da coerência 
do todo, que, aliás, está precisamente 
expressa na Resolução n° 774-94 do 
CFC sobre a matéria:

Art. 1° Constituem PRINCÍPIOS 
FUNDAMENTAIS DE CONTA-
BILIDADE (PFC) os enunciados 
por esta Resolução.

§ 1° A observância dos Princí-
pios Fundamentais de Contabi-
lidade é obrigatória no exercício 
da profissão e constitui condição de 
legitimidade das Normas Brasileiras 
de Contabilidade (NBC).

§ 2° Na aplicação dos Princípios 
Fundamentais de Contabilidade a 
situações concretas, a essência das 
transações deve prevalecer sobre seus 
aspectos formais. (grifos nossos)

A importância dos PFCs é ressal-
tada logo a seguir, no item 1.3 da Re-
solução CFC n° 774-94:

Os Princípios Fundamentais de 
Contabilidade representam o núcleo 
central da própria Contabilidade, 
na sua condição de ciência social, 
sendo a ela inerentes. Os princípios 
constituem sempre as vigas-mestras 
de uma ciência, revestindo-se dos 
atributos de universalidade e vera-
cidade, conservando validade em 
qualquer circunstância. No caso da 
Contabilidade, presente seu objeto, 
seus Princípios Fundamentais de 
Contabilidade valem para todos os 
patrimônios, independentemente das 
Entidades a que pertencem, as fina-
lidades para as quais são usados, a 
forma jurídica da qual estão revesti-
dos, sua localização, expressividade e 
quaisquer outros qualificativos, des-
de que gozem da condição de au-
tonomia em relação aos demais 
patrimônios existentes.

A ressalva desenvolvida em segui-
da é importante (CFC n° 774-94):

Os princípios, na condição de ver-
dades primeiras de uma ciência, 
jamais serão diretivas de nature-
za operacional, característica es-
sencial das normas – expressões 
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de direito positivo, que a partir 
dos princípios, estabelecem orde-
namentos sobre o “como fazer”, 
isto é, técnicas, procedimentos, 
métodos, critérios, etc., tanto nos 
aspectos substantivos quanto nos 
formais. Dessa maneira, alcança-se 
um todo organicamente integra-
do, em que, com base nas verdades 
gerais, se chega detalhe aplicado, 
mantidas a harmonia e coerência 
do conjunto. (grifos nossos)

O respeito integral ao Princípio da 
ENTIDADE constituiu premissa maior 
para a aplicação dos Princípios propria-
mente ditos, pelas razões elucidadas em 
seu item 2.1 (CFC n° 774-94):

Art. 4° O Princípio da ENTIDADE 
reconhece o Patrimônio como objeto 
da Contabilidade e afirma a auto-
nomia patrimonial, a necessidade 
da diferenciação de um Patrimônio 
particular no universo dos patrimô-
nios existentes, independente de per-
tencer a uma pessoa, um conjunto de 
pessoas, uma sociedade ou instituição 
de qualquer natureza ou finalidade, 
com ou sem fins lucrativos. Por conse-
quência, nesta acepção, o patrimônio 
não se confunde com aqueles dos seus 
sócios ou proprietários, no caso de so-
ciedade ou instituição.

Parágrafo único. O PATRIMÔNIO 
pertence à ENTIDADE, mas a re-
cíproca não é verdadeira. A soma ou 
agregação contábil de patrimônios 
autônomos não resulta em nova 
ENTIDADE, mas numa unidade 
de natureza econômico-contábil.

O Princípio da Competência é de 
importância ímpar no tema que esta-
mos a examinar, porquanto estabele-
ce quando as Mutações do Patrimô-
nio Líquido devam ser reconhecidas, 

conforme se constata no item 2.6 da 
Resolução CFC n° 774-94:

Art. 9° As receitas e as despesas de-
vem ser incluídas na apuração do 
resultado do período em que ocor-
rerem, sempre simultaneamente 
quando se correlacionarem, inde-
pendentemente de recebimento ou 
pagamento. 

§ 1° O Princípio da COMPE-
TÊNCIA determina quando as 
alterações no ativo ou no passi-
vo resultam em aumento ou di-
minuição no patrimônio líqui-
do, estabelecendo diretrizes para 
classificação das mutações patri-
moniais, resultantes da obser-
vância do Princípio da OPOR-
TUNIDADE. (grifos nossos)

O segundo parágrafo estabelece 
a obrigatoriedade do reconhecimento 
quando elas forem correlatas, o que é 
importantíssimo como diretiva geral. 
Na alínea II do parágrafo em causa 
consta que devem ser considerados 
como receita os novos ativos de ge-
ração natural, independentemente da 
intervenção de terceiros.

O quarto parágrafo é inteira-
mente dedicado às despesas propria-
mente ditas:

§ 4° Consideram-se incorridas as 
despesas:

I – quando deixar de existir o corres-
pondente valor ativo, por transferên-
cia de sua propriedade para terceiro;

II – pela diminuição ou extinção do 
valor econômico de um ativo:

III – pelo surgimento de um pas-
sivo, sem o correspondente ativo. 
(grifos nossos)

A disposição em referência é de 
grande importância por partir da pos-
sibilidade de desaparecimento de um 
ativo por transferência de sua proprie-
dade para terceiros, ou o surgimento 
de um passivo não relacionado com 
um ativo determinado.

Não pode, pois, persistir qual-
quer dúvida a respeito do registro 
integral das mutações patrimoniais, 
sejam elas qualitativas ou quantitati-
vas, que devem ser realizadas na me-
dida da sua ocorrência. A Resolução 
n° 774-94 do CFC é absolutamente 
clara, uma vez que cita expressamente 
a simultaneidade, a tempestividade e 
a integralidade de procedimentos de 
clareza meridiana, que não admitem 
qualquer dúvida.

4  No referente ao Princípio 
da Oportunidade

Liminarmente cumpre sublinhar 
que nas aplicações dos PFCs e situações 
concretas, a essência deve prevalecer 
sobre os aspectos formais, disposição 
cuja aplicação prática demanda um 
profundo conhecimento das mutações 
patrimoniais que ocorrem na entidade, 
o que possibilita a evitação de pro-
cedimentos puramente mecânicos, 
no processamento das mutações, vale 
dizer nos registros contábeis e na apu-
ração do resultado. Tal procedimento 
demanda a observância do Princípio da 
Oportunidade que consta do item 2.3 
da Resolução CFC n° 774-94:

Art. 6° O Princípio da OPOR-
TUNIDADE refere-se, simulta-
neamente, à tempestividade e à 
integridade do registro do pa-
trimônio e das suas mutações, 
determinando que este seja fei-
to de imediato e com a extensão 
correta, independentemente das 
causas que as originaram.
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Parágrafo único. Como resultado 
da observância do Princípio da 
OPORTUNIDADE:

I – desde que tecnicamente estimá-
vel, o registro das variações patri-
moniais deve ser feito mesmo na hi-
pótese de somente existir razoável 
certeza de sua ocorrência;

II – o registro compreende os ele-
mentos quantitativos e qualita-
tivos, contemplando os aspectos 
físicos e monetários;

III – o registro deve ensejar o reco-
nhecimento universal das variações 
ocorridas no patrimônio da ENTI-
DADE, em um período de tempo 
determinado, base necessária para 
gerar informações úteis ao processo 
decisório da gestão. (grifos nossos)

A Resolução CFC n° 774-94, que 
configura o apêndice àquela relativa 
aos PFCs, apresenta elementos diver-
sos com esclarecimentos adicionais 
que permitem a compreensão ampla 
do efeito da observância do Princípio 
em análise, como podemos observar 
no item 2.3.1:

O Princípio da OPORTUNIDA-
DE exige a apreensão, o registro e 
o relato de todas as variações sofri-
das pelo patrimônio de uma En-
tidade, no momento em que elas 
ocorrerem. Cumprido tal preceito, 
chega-se ao acervo máximo de da-
dos primários sobre o patrimônio, 
fonte de todos os relatos, demons-
trações e análises posteriores, ou 
seja, o Princípio da Oportunidade é 
a base indispensável à fidedignidade 
das informações sobre o patrimônio da 
Entidade, relativas a um determinado 
período e com o emprego de quaisquer 
procedimentos técnicos. (grifos nossos)

Como podemos deduzir facil-
mente, o Princípio em exame é de ob-
servância obrigatória no exercício do 
registro contábil, em razão de fornecer 
os elementos básicos que permitem a 
classificação correta das mutações so-
fridas pelo patrimônio da entidade, 
sejam elas quantitativo-qualitativas 
ou simplesmente do último tipo: caso 
alguma mutação patrimonial não seja 
apreendida corretamente, interpretada 
e registrada, as demonstrações con-
tábeis estarão em desacordo com os 
ordenamentos vigentes e sua correção 
somente será possível com o registro 
das mutações omitidas ou registradas 
incorretamente. A assertiva em causa 
é válida para as constatações feitas du-
rante trabalhos de auditoria.

Enfim, a observância rigorosa do 
Princípio em análise é indispensável 
na classificação das mutações patrimo-
niais, conforme consta expressamente 
do texto do item 2.3.1:

O Princípio da Oportunidade deve 
ser observado, como já foi dito, sem-
pre que haja variação patrimonial, 
cujas origens principais são, de for-
ma geral, as seguintes:

a)  transações realizadas com ou-
tras Entidades, formalizadas 
mediante acordo de vontades, 
independentemente da forma 
ou da documentação de suporte, 
como compra ou venda de bens 
e serviços;

b)  eventos de origem externa, de 
ocorrência alheia à vontade da 
administração, mas com efeitos 
sobre o Patrimônio, como mo-
dificações nas taxas de câmbio, 
quebras de clientes, efeitos de ca-
tástrofes naturais, etc.;

c)  movimentos internos que modifi-
cam predominantemente a estru-
tura qualitativa do Patrimônio, 
como a transformação de mate-
riais em produtos semifabricados 
ou destes em produtos prontos, 
mas também a estrutura quanti-
tativo-qualitativa, como no suca-
teamento de bens inservíveis.

Em vista do modo que o Princí-
pio em análise é empregado e pelas ca-
racterísticas gerais da Oportunidade, 
conforme já examinado, alguns auto-
res preferem denominá-lo de Princípio 
da Integridade e da Tempestividade. 
Já outros manifestam sua preferência 
pela expressão “Princípio da Univer-
salidade”. Podemos ver que nenhuma 
das sugestões citadas resolve a questão 
suscitada e o melhor caminho para a 
solução do problema estará no aperfei-
çoamento da legislação profissional e 
maior intensidade no estudo do tema 
nos cursos de graduação.

5 O Princípio da Prudência

O Princípio da PRUDÊNCIA, 
cuja conceituação consta transcrita 
no item 2.7 da Resolução n° 774-94, 
determina, em igualdade de condi-
ções, a adoção do menor valor para 

Presentes os 
conceitos em causa 

fica evidente a 
imperiosidade  

da existência de  
normas claras e 
específicas sobre  

a matéria.
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os componentes do Ativo e dos va-
lores maiores, sempre que se apre-
sentarem alternativas válidas para a 
quantificação das mutações patrimo-
niais quantitativas. Noutras palavras, 
o princípio configura modificação 
na aplicação prática do Princípio da 
Competência, porquanto adoção de 
regra – reavaliação do modus fasciendi 
deverá ser determinado caso a caso. 

Considerações finais

Os aspectos examinados ao longo 
do trabalho evidenciam claramente 
que eles representam elementos de-
terminantes na compreensão dos pró-
prios conceitos ligados à Contabilida-
de, de forma a garantir a afirmação 
de uma concepção unívoca, essencial 
para a existência integrada das bases 
teóricas, fator essencial para a aplica-
ção prática de técnicas e procedimen-
tos a partir de ordenamentos formais 
de natureza geral, como as Normas 
Brasileiras de Contabilidade (NBCs). 
Naturalmente, tal tipo de conclusão 
implicará, também, nos necessários 
ajustes nos programas das disciplinas 
dos cursos de Contabilidade.

Os estudos da Contabilidade de-
vem ser, necessariamente, realizados a 
partir da premissa maior referida no 
parágrafo anterior. A afirmação em 
causa é facilmente compreensível, 
pois sem uma conceituação precisa 
de entidade, no sentido comentado, 
é inviável o correto exame das muta-
ções patrimoniais, e que está no cen-
tro das nossas atenções. 

O sistema de normas contábeis 
deve estar rigorosamente alicerçado nos 
Princípios Fundamentais de Contabi-
lidade e demais componentes episte-
mológicos estabelecidos pelo Conselho 
Federal de Contabilidade brasileiro, de 
forma a obtermos um todo realmente 

unívoco, característica dos conteúdos 
das normas de exercício profissional. 
No que for possível, a adoção das nor-
mas internacionais deverá ocorrer de 
forma que inexista qualquer contradi-
ção na área citada, mesmo que tal de-
mande textos específicos em nosso sis-
tema de normas. Assim, por exemplo, 
a condição de ciência social da Con-
tabilidade sob hipótese alguma poderá 
ser negada, uma vez que a posição sig-
nificaria a aceitação da inexistência de 
coerência no todo, o que demandaria 
o reexame do conjunto.

Enfim, a unicidade enfatizada no 
presente trabalho deve ser mantida 
e claramente afirmada em qualquer 
circunstância.

A partir de tais premissas, consi-
deramos que:

ao longo do trabalho 
evidenciam claramente que eles 
constituem fatores essenciais 
na compreensão das bases dos 
conceitos contábeis e conduzem 
a uma visão de natureza unívoca 
de modo a existir um mesmo 
todo integrada pelas mesmas 
bases puramente teóricas, nas 
normas de aplicação prática, 

nestas lançadas;

necessariamente, ser realizado 
considerando tal premissa, onde 
a conceituação da entidade 
esteja na base de tudo e no 
entendimento das mutações 
patrimoniais e sua apreensão  
no centro das atenções;

deve estar rigorosamente 
alicerçada nos Princípios 
Fundamentais de Contabilidade 
e demais componentes 
epistemológicos estabelecidos 
em Resoluções no Conselho 
Federal de Contabilidade 
de nosso país, de forma que 
possamos obter um todo 
realmente unívoco. Diante 
das possibilidades da futura 
existência de documentos 
internacionais, o equivalente 
nacional deverá conter 
explicações, cobrindo as 
diferenças existentes, que  
não poderão ser essenciais.

No que for possível, 
a adoção das normas 
internacionais deverá 
ocorrer de forma que 

inexista qualquer 
contradição na  

área citada.
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