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Qualquer pesquisa que se faça sobre o histórico da Con-
tabilidade no Brasil certamente encontrará raros momentos 
de transformações tão profundas como as que atravessamos 
ultimamente e continuaremos a vivenciar nos próximos anos. 
A convergência da Contabilidade brasileira para os padrões 
internacionais está provocando uma verdadeira mudança 
cultural nos profissionais da Contabilidade do nosso país, exi-
gindo uma reciclagem que nos obriga a rever conceitos e pro-
cedimentos sedimentados ao longo do tempo.

As mudanças em marcha afetam tanto a Contabilidade 
do setor privado como a das entidades do Poder Público, 
pois o processo de convergência tem de caminhar de ma-
neira uniforme, objetivando que as informações contábeis 
tanto de um setor quanto de outro possam ser compreen-
didas e comparadas com as de qualquer país que adote os 
padrões internacionais.

No setor privado, a edição da Lei Federal nº 11.638, de 
28 de dezembro de 2007, e mais recentemente a Lei Fe-
deral nº 11.941, de 27 de maio de 2009 (transformação da 
MP nº 449-08), produziram substanciais alterações nos pro-
cedimentos contábeis de todas as empresas. Para garantir a 
convergência das normas brasileiras ao padrão IFRS – emitido 
pelo International Accouting Standards Board (IASB), já adota-
do por mais de 100 países, foi criado pelo Conselho Federal 
de Contabilidade o Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), que, em 2008, já emitiu 15 pronunciamentos e uma 
interpretação técnica sobre os temas contábeis que foram ob-
jeto das Leis nºs 11.638 e 11.941.

Profissão     Contábil: ciência, 
 trabalho     e convergência
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Editorial

No setor governamental, a publicação das 
primeiras Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público (NBCASPs), no final 
de 2008, representam o ponto de partida para 
uma profunda reformulação na Contabilidade 
dos órgãos governamentais, objetivando também 
o processo de convergências para as Normas In-
ternacionais de Contabilidade Aplicadas ao Se-
tor Público (International Public Sector Accouting 
Standard – IPSAS), editadas pela Federação Inter-
nacional de Contadores (International Federation 
of Accountants – IFAC).

Diante de tão expressivas transformações, 
torna-se imperioso ao profissional da Contabili-
dade que deseja manter-se no mercado de traba-
lho, buscar, rapidamente, sua atualização sobre o 
conteúdo das novas normas e procedimentos. O 
programa de educação profissional continuada de-
senvolvido pelo CRCRS está em plena execução, 
oferecendo palestras, cursos e outros eventos, em 
complemento aos já existentes no mercado pro-
fissional. Nosso objetivo é propiciar aos colegas as 
condições para que possam obter a necessária ca-
pacitação e atualização em sua área de atuação.

Nesse sentido, um grande evento será reali-
zado no próximo mês de setembro, na cidade de 
Bento Gonçalves-RS. Trata-se da XII Convenção de 
Contabilidade do Rio Grande do Sul, que ocorrerá 

nos dias 9 a 11, sob o lema: Profissão Contábil: 
ciência, trabalho e convergência. Na programação 
diversos temas abordarão as transformações antes 
referidas e o seu reflexo em cada segmento da pro-
fissão. Nos diversos fóruns serão debatidas ques-
tões relativas às organizações contábeis, auditoria, 
perícia, área de ensino, contabilidade pública, 
contabilidade internacional, além de temas como 
a responsabilidade social, a tecnologia da informa-
ção e o futuro da profissão.

É mais uma oportunidade para todos os co-
legas debaterem as questões ligadas à Contabili-
dade em nosso país e também obterem as mais 
recentes e importantes informações sobre as al-
terações que estão ocorrendo no campo profis-
sional. O evento propicia a costumeira troca de 
experiências entre os colegas, além da oportuni-
dade de novas parcerias em negócios.

Portanto, não espere mais, faça logo a sua inscri-
ção e garanta desde já sua vaga. Sabemos que você 
é um profissional ativo e atuante no mercado de 
trabalho e não vai querer perder qualquer espaço.

Esperamos por você em Bento Gonçalves!

Zulmir Ivânio Breda
Membro do Conselho Editorial e

Vice-Presidente de Desenvolvimento  
Profissional do CRCRS

Profissão     Contábil: ciência, 
 trabalho     e convergência
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Resumo
Este artigo tem o objetivo de propor 

um modelo de projeção das demons-
trações contábeis baseado no modelo 
de projeção de crescimento constante 
e no modelo Fleuriet de risco de liqui-
dez e planejamento financeiro.

Palavras-chave
Projeção. Modelo Fleuriet.
Demonstrações contábeis.

Abstract
This paper have the objective to 

presents Financial Statement projection 
model based on grouwth projection 
model and Fleurit financial plan model.

Key words
Projection. Fleuriet model.
Financial statement. 

Alexandre José Teixeira
Contador. Mestrando em Ciências 
Contábeis – UERJ. Professor Universitário.

R. CRCRS, Porto Alegre, n. 137, p. 6-29, jun. 2009.
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Introdução

Em um mundo globalizado e com-
petitivo, as empresas têm cada vez me-
nos espaço para cometerem erros, e os 
executivos, preocupados com o desem-
penho exigido pelos acionistas, bem 
como preço e qualidade demandada 
pelos clientes, lançam mão de técnicas 
quantitativas para olhar o futuro. Pro-
jetar passa a ser uma necessidade, tanto 
do ponto de vista de gestores quanto de 
investidores e credores.

Nas projeções, utilizam-se estratégias 
que têm por função descrever a direção 
geral em que uma organização planeja 
mover-se para atingir seus objetivos1. 

Para atingir os seus objetivos a em-
presa realiza planejamentos estratégicos, 
operacionais e táticos. A ferramenta que 
apoia o planejamento tático é o orça-
mento, que é um compromisso escrito 
no qual os gerentes planejam o futuro 
expresso em termos financeiros. Isso 
direciona o curso das ações futuras da 
empresa sendo útil para o planejamento 
e o controle. Um orçamento é útil para 
um gerente da mesma maneira que uma 
planta é útil para um arquiteto ou um 
plano de voo é útil para um piloto.

O nível de detalhes de um orça-
mento varia de negócio para negócio, 
que, em geral, são afetados por fatores 
como, por exemplo: a complexidade das 
operações, da estrutura e organização e, 
ainda, da filosofia dos gerentes.

Apesar de o orçamento ser a expres-
são quantitativa do planejamento estra-
tégico, operacional e tático empresarial, 
como se mencionou, ele é muito one-
roso e trabalhoso, por se tratar de uma 
ferramenta pesada2.

Por meio da projeção, a alta gerên-
cia pode visualizar os efeitos, em termos 

quantitativos, do planejamento estraté-
gico ajudando em seu aprimoramento. 

O modelo de projeção das demons-
trações contábeis de crescimento cons-
tante não apresenta correlação de causa 
e efeito entre as contas patrimoniais e de 
resultado. O modelo Fleuriet de planeja-
mento financeiro cria essa corelação.

Assim, o objetivo presente é avaliar 
uma proposta de modelo projeção das 
demonstrações contábeis baseado no 
modelo Fleuriet de controle e planeja-
mento financeiro, complementado por 
técnicas quantitativas e de análise finan-
ceira. Para complementar, apresentar 
esse modelo de projeção e compará-lo 
com o modelo de projeção de cresci-
mento constante.

Sabe-se que a projeção das demons-
trações contábeis é utilizada tanto pelos 
gestores das empresas quanto pelos in-
vestidores e credores.

Técnicas de projeção mais acuradas 
são de grande importância para ajudar 
os usuários da informação contábil a to-
mar suas decisões.

Do ponto de vista dos investidores, 
a projeção serve de base para o cálculo 
do “preço justo das ações”3. Importan-
tíssimo para o mercado de capitais, 
servindo de base para decisões do tipo 
comprar ou vender ações.

Apresenta-se neste trabalho uma 
descrição dos principais aspectos que 
devem ser considerados ao se imple-
mentar um modelo de projeção das 
demonstrações contábeis. Além disso, 
mostra exemplos de sua utilização numa 
empresa hipotética do setor varejista de 
alimentos.

Deve-se fazer uma distinção entre 
orçamento e projeção.  De acordo com 
Anthony e Govindarajan (2002, p. 462-
463), a projeção difere do orçamento 

sob vários aspectos. Um orçamento é um 
plano gerencial com a hipótese implícita 
de que serão tomadas providências posi-
tivas pelo setor orçado. Já uma projeção 
é meramente uma previsão daquilo que 
provavelmente acontecerá, sem qual-
quer implicação de que seu autor tente 
moldar os eventos para cumpri-la.

1 Revisão de literatura

1.1 Tipos de planejamento

Oliveira (2001), referindo-se às 
empresas de grande porte, aponta que 
há necessidade da distribuição do pla-
nejamento mediante os grandes níveis 
hierárquicos, e distingue três tipos de 
planejamento: a) planejamento estra-
tégico; b) planejamento tático e c) pla-
nejamento operacional.

1.1.1  Planejamento 
estratégico

O planejamento estratégico no ní-
vel institucional apresenta as seguintes 
características: 1) é projetado para o 
longo prazo, pelo menos em termos de 
seus efeitos e consequências; 2) está vol-
tado para as relações entre a empresa e 
seu ambiente de tarefa, portanto, sujei-
to às incertezas em relação aos eventos 
ambientais, e, por se defrontar com a 
incerteza, o planejamento estratégico no 
nível institucional tem suas decisões ba-
seadas em julgamentos e não em dados; 
3) envolve a empresa como um todo, 
abarcando todos os seus recursos, no 
sentido de obter um efeito sinérgico de 
todas as capacidades e potencialidades 
da empresa. Assim, a resposta estratégica 
da empresa envolve um comportamento 
global e sistêmico. 

1  Há de se levar em conta que os objetivos não se confundem com as metas pretendidas; pois, como se sabe, os objetivos se constituem em direcionamentos e as metas configuram-se em 
um ponto a se alcançar. É o caso, por exemplo, de uma empresa que tem por objetivo aumentar suas vendas, e por meta faturar cem mil reais no próximo período.

2 Pesada está sendo empregada no sentido de trabalhoso.
3 Técnica para valorar o preço das ações.
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1.1.2 Planejamento tático

Segundo Chiavenato (2000), o planejamento tático é 
um conjunto de tomada de decisões, deliberado e sistemá-
tico, envolvendo empreendimentos mais limitados, prazos 
mais curtos, áreas menos amplas e níveis mais baixos da hie-
rarquia da organização.

O planejamento tático está contido no planejamento 
estratégico e não representa um conceito absoluto, mas rela-
tivo. O planejamento tático de um departamento específico 
da empresa em relação ao planejamento estratégico geral da 
organização é estratégico em relação a cada uma das seções 
que compõem aquele departamento.

Oliveira (2000) afirma que o planejamento tático tem 
por objetivo otimizar uma determinada área de resultados e 
não a empresa como um todo, desenvolvendo-se nos níveis 
organizacionais inferiores, e tendo como principal finalida-
de a utilização eficiente dos recursos disponíveis para a con-
secução dos objetivos previamente fixados, segundo uma 
estratégia também predeterminada, bem como as políticas 
orientadoras do processo decisório da empresa.

1.1.3 Planejamento operacional

Segundo Chiavenato (2000), o planejamento opera-
cional preocupa-se basicamente com “o que fazer” e com o 
“como fazer”, inserindo-se na lógica de um sistema fechado, 
objetivando a otimização e a maximização de resultados.

Os planos operacionais estão voltados para a eficiência 
(ênfase nos meios), pois a eficácia (ênfase nos fins) é pro-
blema dos níveis institucional e intermediário da empresa.

Ainda conforme Chiavenato (2000), os planos opera-
cionais podem ser classificados em quatro tipos, que são 
apresentados e descritos a seguir.

1.2 Modelos econômico-financeiros

1.2.1 Modelo (g)

Nesta seção apresenta-se o modelo de projeção das 
demonstrações contábeis com base na taxa de crescimen-
to das vendas (g), mais conhecido e simples encontrado 
em praticamente todos os livros de administração finan-
ceira, segundo Gitman (2002), Ross, Westerfield e Jaffe 
(1995), Brigham e Houston (1999), Ross, Westerfield e 
Jordan (2002).

O modelo baseado na taxa de crescimento das vendas, 
como o próprio nome sugere, parte da previsão das vendas 

para o próximo. Uma vez determinado às vendas futuras, 
pode-se calcular um percentual de acréscimo das vendas 
futuras em relação às vendas passadas. Esse percentual é 
denominado de (g).

Projeção da Demonstração do Resultado 
do Exercício (DRE)
A DRE é projetada baseada nos índices de análise verti-

cal da DRE anterior. Em outras palavras, é a proporção das 
despesas em relação à receita.

Projeção do Balanço Patrimonial (BP)
As contas do ativo e do passivo exigível são projetadas 

com base na taxa de crescimento das vendas (g). Em outras 
palavras, basta multiplicar os saldos das contas mencionadas 
acima por um mais a taxa (g). 

O Patrimônio Líquido projetado é determinado com 
a manutenção do capital social e a soma do lucro líquido do 
exercício projetado somado com o saldo de lucros acumulados.

A variável de fechamento é denominada de Fundo Ex-
terno Necessário (FEN) ou Fundo Adicional Necessário 
(FAN), conforme os autores mencionados no início desse 
tópico. O Cálculo do FEN é feito por diferença. Esse fun-
do significa o quanto de recursos a empresa necessita para 
financiar a taxa de crescimento das vendas (g) podendo ser 
adquirido tanto com capital de terceiros (empréstimos) ou 
capital próprio (emissão de ações). 

Projeção das Demonstrações Contábeis
A Tabajara S.A. apresenta suas demonstrações contábeis 

em 31-12-2004.

31-12-2004 31-12-2004

Ativo $ 100.000 Passivo $ 100.000

Circulante $ 70.000 Circulante $ 50.000

Caixa $ 5.000 Fornecedores $ 30.000

Clientes $ 25.000 Empréstimos $ 18.500

Estoque $ 40.000 IR a Pagar $ 1.500

Ativo Não
Circulante $ 30.000 Passivo Não 

Circulante $ 20.000

Imobilizado $ 30.000 Patrimônio 
Líquido $ 30.000

Capital Social $ 20.000

Lucros 
Acumulados $ 10.000
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DRE 31-12-2004

Vendas Líquidas $ 20.000

(-)CMV $ 6.000

(=)Lucro Bruto $ 14.000

(-)Despesas Comerciais $ 3.000

(-)Despesas Administrativas $ 1.000

(-)Depreciação $ 3.000

(-)Despesa Financeira $ 2.588

(=)Lucro Antes IR $ 4.412

(-)IR(34%) $ 1.500

(=)Lucro Líquido $ 2.912

A empresa tem uma previsão de acréscimo nas vendas (g) 
de 35% em relação ao ano de 2004.

Projeção da DRE

Vendas projetadas = vendas do ano base x (1 + g)

Vendas projetadas = $ 20.000 x (1 + 0,35) = $ 27.000

CMV projetado = Vendas projetadas x   CMV ano-base    
                                                  Vendas ano-base

CMV projetado = $ 27.000 x  $ 6.000   = $ 8.100
                                              $ 20.000

Raciocínio análogo para as outras contas de despesa.

Despesas Comerciais Projetadas = $ 27.000 x $ 3.000 = $ 4.050
                                                            $ 20.000

Despesas Administrativas Projetadas = $ 27.000 x   $ 1.000  =$ 1.350
                                                              $ 20.000

Depreciação Projetada = $ 27.000 x   $ 3.000   = $ 4.050
                                              $ 20.000

Despesa Financeira Projetada = $ 27.000 x   $ 2.588   = $ 3.493,80
                                                      $ 20.000

IR Projetado = $ 27.000 x   $ 1.500  .= $ 2.025
                                           $ 20.000

Projeção do Balanço Patrimonial

Caixa Projetado = Caixa ano-base x (1 + g)

Caixa Projetado = $ 5.000 x 1,35 = $ 6.750

Analogamente para as demais contas de ativo e  
passivo exigível.

Cliente Projetado = $ 25.000 x 1,35 = $ 33.750

Estoque Projetado = $ 40.000 x 1,35 = $ 54.000

Imobilizado Projetado = $ 30.000 x 1,35 = $ 40.500

Fornecedor Projetado = $ 30.000 x 1,35 = $ 40.500

Empréstimo Projetado = $ 18.500 x 1,35 = $ 24.975

IR a Pagar Projetado = $ 1.500 x 1,35 = $ 2.025

Passivo Não Circulante Projetado =  
$ 20.000 x 1,35 = $ 27.000

Projeção do Patrimônio Líquido

Manter o saldo da conta capital social

Lucros acumulados projetado =  
Lucros acumulados anterior + Lucro projetado

Lucros acumulados projetado =  
$ 10.00 0 + $ 3.931 = $ 13.931

Cálculo do FEN

FEN = (Ativo – Passivo Exigível) x (1+g) – PL Projetado

FEN = ($ 100.000 – $ 70.000) x 1,35 – 33.931  
= $ 6.569

O FEN deverá ser suprido por novos empréstimos  
ou emissão de ações
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Projeção do Balanço Patrimonial e 
Demonstração do Resultado

1.2.2  Modelo Fleuriet de planejamento  
e controle financeiro

Este tópico tem por objetivo apresentar o modelo de 
análise e gestão financeira desenvolvido pelos professores 
Michel Fleuriet (1975-1978), Ricardo Kehdy e Georges 
Blanc (1980). O Modelo Fleuriet foi, ao longo dos anos, 
ampliado por Blanc, não se tratando, essencialmente, de 
um modelo de projeção das demonstrações contábeis; 
porém, os autores apresentam uma proposta de projeção 
mediante a técnica de orçamento de caixa, o que será 
comentado a seguir.

Análise de liquidez
O modelo de análise de liquidez proposto por Mi-

chel Fleuriet é fruto das pesquisas realizadas na Funda-
ção Dom Cabral4, durante a década de 1970. O modelo, 
denominado análise dinâmica da liquidez, surge como 
contrapartida à análise tradicional, que já se fazia, por 
meio de índices de liquidez. Inicialmente, é necessário 
reorganizar as contas patrimoniais do ativo e do passivo 
circulante e logo após, extrair as medidas de desempenho 
e fazer a análise de risco de liquidez segundo uma classi-
ficação preestabelecida.

31-12-2005 31-12-2005

Ativo $ 135.000 Passivo $ 135.000

Circulante $ 94.500 Circulante $ 67.500

Caixa $ 6.750 Fornecedores $ 40.500

Clientes $ 33.750 Empréstimos $ 24.975

Estoque $ 54.000 IR a Pagar $ 2.025

Ativo Não
Circulante $ 40.500 Passivo Não 

Circulante $ 27.000

Imobilizado $ 40.500 FEN $ 6.569

Patrimônio 
Líquido $ 33.931

Capital Social $ 20.000

Lucros 
Acumulados $ 13.931

4 A fundação Dom Cabral é uma instituição de pesquisa voltada para o desenvolvimento de ferramentas de gestão aplicadas à realidade brasileira, situada em Minas Gerais.

DRE 31-12-2005

Vendas Líquidas $ 27.000

(-)CMV $ 8.100

(=)Lucro Bruto $ 18.900

(-)Despesas Comerciais $ 4.050

(-)Despesas 
Administrativas $ 1.350

(-)Depreciação $ 4.050

(-)Despesa Financeira $ 3.493,80

(=)Lucro Antes IR $ 5.956,20

(-)IR(34%) $ 2.025

(=)Lucro Líquido $ 3.931,20
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Reorganização do ativo  
e passivo circulante
As contas dos ativos e passivos circulantes devem ser 

classificadas em cíclicas ou erráticas, também denominadas 
operacionais ou financeiras respectivamente.

Marques (2004, p. 26) define os ativos e passivos opera-
cionais como contas que surgem ou decorrem do andamen-
to das atividades normais do empreendimento, ou seja, são 
inerentes ao negócio. Brasil e Brasil (2002, p. 7) argumentam 
que as contas ativas cíclicas estão sempre girando, isto é, sua 
reposição é automática no ritmo do negócio. Fleuriet, Kehdy e 
Blanc (2003, p. 7) complementam a definição afirmando que 
tais contas devem ser consideradas em relação à realidade dinâ-
mica das empresas, pois essas contas são classificadas de acordo 
com o seu ciclo, isto é, com tempo que se leva para realizar uma 
rotação. Em outras palavras, as contas estão relacionadas com 
o ciclo operacional do negócio e apresentam um movimento 
contínuo e cíclico. Podemos exemplificar com as seguintes 
contas: clientes, estoque, despesas antecipadas, fornecedores, 
obrigações trabalhistas e obrigações tributárias. As obrigações 
tributárias que estamos nos referindo são os tributos sobre Re-
ceita como, por exemplo: PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS.

Em outras palavras, as contas estão 
relacionadas com o ciclo operacional 

do negócio e apresentam um 
movimento contínuo e cíclico.

Marques (2004, p. 26) afirma que os ativos e passivos 
financeiros originam-se, usualmente, de decisões adminis-
trativas que, muitas vezes, envolvem negociações. Brasil e 
Brasil (2002, p. 9) argumentam que as contas passivas errá-
ticas não têm relação com o processo produtivo da empresa 
e sua variação é aleatória. Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003, 
p. 7) acrescentam que as referidas contas não estão direta-
mente relacionadas com as operações apresentando, assim, 
movimentos descontínuos e erráticos. Por esse motivo, não 
flutuam em relação ao ciclo do negócio e não podem ser ex-
pressas em relação à sua rotação ou giro. É o que se pode ve-
rificar nas situações de caixa, bancos, aplicações financeiras, 
empréstimos bancários, duplicatas descontadas, Imposto de 
Renda, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e outros.

A classificação dos ativos e passivos circulantes em ope-
racional e financeiro é fundamental para o entendimento da 

dinâmica empresarial. Deve-se compreender  que essa clas-
sificação sempre terá certo grau de arbitrariedade, pois há 
uma subjetividade na classificação, identificada nas escolhas 
do que é financeiro e do que é operacional. Na próxima se-
ção, apresentam-se os dados que evidenciam a importância 
e a necessidade dessa classificação.

Variáveis do modelo
No tópico anterior foram apresentadas as definições de ati-

vos e passivos circulantes operacionais e financeiros, as quais 
servirão de base no desenvolvimento desse tópico. Nesta seção 
abordam-se os seguintes conceitos: capital de giro (CDG), 
necessidade de capital de giro (NCG) e saldo em tesouraria 
(T). Tais conceitos são utilizados na classificação de liquidez, 
assunto abordado no próximo tópico. Fleuriet, Kehdy e Blanc 
(2003) definem CDG, NCG e T do seguinte modo:

O CDG é a diferença entre o ativo circulante (AC) e o 
passivo circulante (PC), determinada pela expressão: CDG = 
AC – PC. Outra maneira de calcular o CDG é pela diferen-
ça entre o passivo não circulante e o ativo não circulante.

A NCG é a diferença entre o ativo circulante operacio-
nal (ACO) e o passivo circulante operacional (PCO) seguin-
do a expressão: NCG = ACO – PCO.

O T é a diferença entre o ativo circulante financeiro 
(ACF) e o passivo circulante financeiro (PCF), calculado 
pela expressão: T = ACF – PCF.

O saldo de tesouraria também pode ser expresso pela 
diferença entre o capital de giro e a necessidade de capital de 
giro. Dessa forma, o saldo de tesouraria pode ser calculado 
de duas maneiras diferentes, mas que se chega ao mesmo 
resultado, conforme demonstrado abaixo:

O ativo circulante (AC) pode ser dividido conforme a 
expressão: AC = ACF + ACO. E o passivo circulante (PC) 
pode ser dividido segundo a expressão: 

PC = PCO + PCF.
Por definição, tem-se a fórmula CDG = AC – PC,  

ela pode ser reescrita na expressão:
CDG = ACF + ACO – PCF – PCO. 
Enquanto a NCG tem a definição: 
NCG = ACO – PCO.
Com essas fórmulas, pode-se provar há equivalência en-

tre elas e a possibilidade de se chegar ao saldo em tesouraria 
ocorre de duas maneiras: basta substituir as novas expressões 
do CDG e a NCG pelas na equação abaixo:

T = CDG – NCG
T = ACF + ACO – PCF – PCO – ACO + PCO
Como se pode ver, resulta a fórmula T = ACF – PCF, 

conforme esperado.
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Classificação de risco de liquidez
Nos tópicos anteriores apresentou-se uma nova classi-

ficação para o ativo e passivo circulante, bem como as de-
finições de CDG, NCG e T, respectivamente. A partir das 
definições desenvolvidas, pode-se classificar a situação de 
liquidez da empresa conforme o quadro abaixo.

A leitura sugerida para este quadro se dá horizontalmen-
te, o que implica considerar, por exemplo, na alínea tipo I o 
seguinte: sendo o capital de giro positivo, conforme se apre-
senta, a necessidade de capital de giro negativa, bem como o 
saldo de tesouraria positivo, a situação final para a empresa 
é excelente. Do mesmo modo, prossegue-se a leitura para os 
demais casos. Assim, pode-se ter uma referência mais segura 
sobre os riscos de solvência que na análise por índices.

Planejamento: operacional,  
estratégico e tático 
Neste tópico, abordaremos a ampliação do modelo ini-

cialmente proposto pelo professor Fleuriet e ampliado pelo 
pesquisador George Blanc. Dessa forma, vamos reclassifi-
cam-se as contas da demonstração do resultado e faz-se a 
integração com as reclassificações efetuadas nas contas patri-
moniais. Assim, pode-se dividir essas contas em três partes: 
estágio operacional, estágio estratégico e estágio tático. A 
partir desse planejamento de curto prazo, apresentar-se-á, 
no próximo tópico, a projeção das demonstrações contábeis.

Estágio Operacional
Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003, p. 57) afirmam que o 

estágio operacional engloba a elaboração dos orçamentos 
do Lucro Bruto Operacional5 (LBO) e variações da Neces-
sidade do Capital de Giro (ΔNCG). O estágio operacional 
é inerente ao negócio, não depende diretamente de uma 
decisão gerencial. O Lucro Bruto Operacional menos a va-
riação da necessidade de capital de giro fornece o fluxo de 
caixa operacional.

Fluxo de Caixa Operacional = LBO – ΔNCG

Estágio Estratégico
 Em seguida, tem-se o estágio estratégico no qual estão as 

operações de repartição, investimentos ou desinvestimentos 
fixos e novos empréstimos de longo prazo. As operações de 
repartição são determinadas pela alta gerência e engloba os 
seguintes componentes: despesa financeira, provisão para Im-
posto de Renda e dividendos. Os novos empréstimos menos 
as operações de repartição e investimentos fixos fornecem as 
origens de recursos e aplicações estratégicas. O fluxo de caixa 
operacional menos as operações de repartição mais os novos 
empréstimos é igual à variação do saldo em tesouraria. 

Estágio tático
Para finalizar, tem-se o estágio tático que apresenta as 

origens e aplicações táticas que serão determinadas por no-
vos empréstimos de curto prazo e a variação do imposto de 
renda a pagar.

A variação do saldo em tesouraria encontrada no estágio 
estratégico, somada com as origens táticas informa a varia-
ção do saldo de caixa.

Variável de fechamento
Caso o saldo de caixa fique negativo esse valor de-

verá ser transportado para empréstimos de curto prazo. 
Dessa forma, esse modelo utiliza o caixa como variável 
de fechamento.

Projeção das demonstrações contábeis
A partir do planejamento descrito, realiza-se a projeção 

das demonstrações contábeis segundo o modelo Fleuriet. 
Para tal, segue um exemplo teórico a seguir.

5  O Lucro Bruto Operacional, apresentado pelo professor Fleuriet, é o EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization, lucro antes dos juros, impostos, depreciação 
e amortização), termo amplamente conhecido em Contabilidade e finanças. Definição segundo Wikipedia The Free Encyclopedia. (Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/EBITDA) 

Quadro 1: Estruturas financeiras e níveis de risco.

Tipo CDG NCG T Situação

I Positivo Negativo Positivo Excelente

II Positivo Positivo Positivo Sólida

III Negativo Negativo Positivo Arriscado

IV Positivo Positivo Negativo Insatisfatório

V Negativo Positivo Negativo Péssimo

VI Negativo Negativo Negativo Ruim
Fonte: MARQUES (2004, p. 252). Adaptado. 

Projetar passa a ser uma necessidade, 
tanto do ponto de vista de gestores 
quanto de investidores e credores.
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31-12-2004 31-12-2004

Ativo $ 100.000 Passivo $ 100.000

Circulante $ 70.000 Circulante $ 50.000

Financeira $ 5.000 Operacional $ 30.000

Caixa $ 5.000 Fornecedores $ 30.000

Operacional $ 65.000 Financeiro $ 20.000

Clientes $ 25.000 Empréstimos $ 18.500

Estoque $ 40.000 IR a Pagar $ 1.500

Ativo Não
Circulante $ 30.000 Passivo Não

Circulante $ 20.000

Imobilizado $ 30.000 Patrimônio 
Líquido $ 30.000

Capital Social $ 20.000

Lucros 
Acumulados $ 10.000

DRE 31-12-2004

Vendas Líquidas $ 20.000 Estágio 
Operacional

(-)CMV $ 6.000 Estágio 
Operacional

(-)Despesas Comerciais $ 3.000 Estágio 
Operacional

(-)Despesas 
Administrativas $ 1.000 Estágio 

Operacional

(=)Lucro Bruto 
Operacional $ 10.000

(-)Depreciação $ 3.000 Estágio 
Estratégico

(-)Despesa Financeira $ 2.588 Estágio 
Estratégico

(=)Lucro Antes IR $ 4.412

(-)IR(34%) $1.500 Estágio 
Estratégico

(=)Lucro Líquido $ 2.912

A Tabajara S.A. apresenta suas 
demonstrações contábeis em 31-12-2004.

A empresa tem uma previsão de um acréscimo nas ven-
das de 35% em relação ao ano de 2004.

As despesas administrativas permanecerão constantes 
para o ano de 2005.

Estágio Operacional

Projeção do Lucro Bruto  
Operacional (LBO)

Vendas = $ 20.000 x 1,35 = $ 27.000
CMV = $ 27.000 x 0,3 = $ 8.100
Despesas Comerciais = $ 27.000 x 0,15 = $ 4.050
Despesas Administrativas = $ 1.000
LBO = $ 27.000 – $ 8.100 – $ 4.050 – $ 1.000  
= $ 13.850

Projeção da necessidade do capital  
de giro (NCG)
A NCG será projetada baseada no giro das contas 

operacionais. 

Clientes = $ 27.000 x 1,25 = $ 33.750
Estoque = $ 8.100 x 6,6666 = $ 54.000
Fornecedores = $ 8.100 x 5 = $ 40.500
NCG = $ 33.750 + $ 54.000 – $ 40.500 = $ 47.250

NCG em 2004 = $ 25.000 + $ 40.000 – $ 30.000  
= $ 35.000
ΔNCG = $ 47.250 – $ 35.000 = $ 12.250

Fluxo de Caixa Operacional = $ 13.850 – $ 12.250  
= $ 1.600

Estágio Estratégico

Despesas Financeiras = $ 3.584
Dividendos = $ 1.199
Imposto de Renda = $ 2.470
Operações de repartição = $ 3.584 + $ 1.199 + $ 2.470  
= $ 7.253 
Investimento fixo = $ 3.000
Novos empréstimos longo prazo = $10.500

Recursos estratégicos = $ 10.500 – $ 3.000 – $ 7.253  
= $ 247
Variação do Saldo em Tesouraria = $ 1.600 + $ 247  
= $ 1.847
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DRE 31-12-2005

Vendas Líquidas $ 27.000

(-)CMV $ 8.100

(-)Despesas Comerciais $ 4.050

(-)Despesas Administrativas $ 1.000

(=)Lucro Bruto Operacional $ 13.850

(-)Depreciação $ 3.000

(-)Despesa Financeira $ 3.584

(=)Lucro Antes IR $ 7.266

(-)IR(34%) $ 2.470

(=)Lucro Líquido $ 4.796

31-12-2005 31-12-2005

Ativo $ 126.766 Passivo $ 126.766

Circulante $ 96.766 Circulante $ 62.669

Financeira $ 9.016 Operacional $ 40.500

Caixa $ 9.016 Fornecedores $ 40.500

Operacional $ 87.750 Financeiro $ 22.169

Clientes $ 33.750 Empréstimos $ 18.500

Estoque $ 54.000 IR a Pagar $ 2.470

Ativo Não
Circulante $ 30.000 Dividendos a 

Pagar $ 1.199

Imobilizado $ 30.000 Passivo Não 
Circulante $ 30.500

Patrimônio 
Líquido $ 33.597

Capital Social $ 20.000

Lucros 
Acumulados $ 13.597

Estágio Tático

Novos empréstimos de curto prazo = $ 0
Variação do IR a pagar = $ 2.470 – $ 1.500 = $ 970
Variação dos Dividendos a Pagar = $ 1.199
Origens táticas = $ 970 + $ 1.199 + $ 0 = $ 2.169
Variação do saldo caixa = $ 1.847 + 2.169 = $ 4.016 

Demonstrações Contábeis projetadas  
da Tabajara S.A.

Vantagens e desvantagens dos modelos
Os modelos de projeção apresentados são matemáticos 

e lineares.
O modelo Fleuriet apresenta uma vantagem de divi-

dir as contas patrimoniais e de resultado em três estágios: 
operacional, estratégico e tático, facilitando, dessa forma, 
a integração das decisões da alta gerência com os efeitos fi-
nanceiros. É um modelo mais complexo e preciso. São uti-
lizados dados históricos no estágio operacional e decisões 
da alta gerência para determinar os parâmetros do estágio 
estratégico e tático. Dessa forma, é um modelo mais inte-
rativo permitindo ao usuário da informação interferências 
nos estágios estratégicos e táticos. 

O modelo de crescimento (g) é simples e de fácil 
construção e implementação, porém, como todo método 
simplório, gera cálculos imprecisos e tem como vantagem 
a simplicidade.
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2 Metodologia

2.1 Tipo de pesquisa

A projeção (demonstrações contábeis) apresenta parco 
conhecimento organizado, limitando-se a poucas técnicas 
apresentadas na literatura clássica. Sendo assim, pode-se 
classificar esta pesquisa como exploratória, pois irá relatar as 
características das técnicas preditivas e as oportunidades que 
essas oferecem para auxílio no planejamento empresarial.

Gil (1996) explica que uma pesquisa exploratória visa 
a proporcionar maior familiariedade com o problema, bus-
cando torná-lo explícito ou, ainda, construir hipóteses sobre 
o tema pesquisado.

2.1.1 Descrição do modelo proposto

A proposta de modelo de projeção apresentada nessa 
seção é uma coletânea dos métodos e técnicas apresentadas 
na revisão da literatura.

Segue abaixo a estrutura conceitual do modelo:

Figura 1: Esquema do modelo de Projeção. 

Fonte: do autor.

O processo de projeção está descrito no esquema acima. 
O ponto de partida é a entrada de dados que fica subdividi-
da em duas partes. A primeira parte é composta do Balanço 
Patrimonial (BP) e Demonstração do Resultado do Exer-
cício (DRE) do ano-base6, e a segunda são os parâmetros 
escolhidos para montagem do modelo.

6 Demonstração Contábil do ano-base refere-se aos dados do passado mais recente. É o ponto de partida para projetar o futuro.
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Foram escolhidos 16 parâmetros, conforme relacio-
nados no quadro abaixo.

Uma vez determinados os dados de entrada pode-se, por 
meio das fórmulas descritas a seguir, desenvolver o modelo.

Projeção do Resultado do Exercício 
Projeção das Vendas
Modelo de Projeção de Vendas é baseado na média das 

taxas de crescimento das vendas líquidas (II).
A taxa de crescimento das vendas é determinada pela 

divisão das vendas atuais pelas vendas do ano anterior 
menos um. 

Essa taxa é aplicada nas vendas líquidas do ano-base 
da demonstração contábil para determinar a venda líqui-
da projetada.

Deduções da Receita Bruta e  
despesas operacionais
A projeção dessas contas é determinada pela média das 

taxas da análise vertical dos três últimos anos. Posterior-
mente, multiplica-se a taxa média pelo valor das vendas 
líquidas (II) projetadas.

Depreciação
A depreciação é projetada mediante a multiplicação do 

imobilizado projetado e a taxa média de depreciação dos 
últimos três anos.

Depreciação Projetada =  
Imobilizado Projetado x taxa média de depreciação

Despesa Financeira
A despesa financeira é baseada no quociente EBITDA/

Despesa Financeira, ou seja, índice de cobertura dos juros, 
segundo uma média dos últimos três anos. A despesa finan-
ceira projetada será o EBTIDA projetado dividido pela mé-
dia do quociente acima. 

IR/CSL
Aplicar a alíquota do IR/CSL sobre o lucro antes do IR. 

No exemplo acima, a alíquota utilizada é de 34%.

Quadro 2

Índices Unidade Significado

Crescimento 
das vendas %

Taxa crescimento das vendas 
brutas em relação ao ano 
anterior

Devolução, 
Descontos e 
Abatimentos

%

Proporção entre as 
devoluções de vendas, 
descontos comerciais 
concedidos e os abatimentos 
em relação à receita líquida

Tributos sobre 
as vendas %

Relação entre os tributos 
sobre as vendas e a receita 
líquida

Custo das 
Vendas (CMV) % Relação entre o custo das 

vendas e a receita líquida

Despesas 
Operacionais %

Relação entre as despesas 
operacionais e a receita 
líquida

Depreciação % Taxa média de depreciação

Juros % Taxa média de juros

Clientes Dias Prazo médio da conta 
clientes

Tributos a 
Compensar Dias Prazo médio da conta 

Tributos a Compensar

Estoques Dias Prazo médio da conta 
estoques

Fornecedores Dias Prazo médio da conta 
Fornecedores

Obrigações 
Trabalhistas Dias Prazo médio da conta 

obrigações trabalhistas

Obrigações 
Tributárias Dias Prazo médio da conta 

obrigações tributárias

Imobilizado Vezes Giro do imobilizado

Cobertura  
dos Juros

Relação entre o EBITDA e a 
despesa com juros

Relação 
empréstimos 
circulantes e 
totais

Quociente entre o passivo 
exigível oneroso de curto 
prazo e o passivo exigível 
oneroso total

Despesa Financeira Projetada =    EBITDA Projetado   
                                                        EBITDA (Médio)      
          Despesa Financeira (Médio)
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Sabe-se que a projeção das 
demonstrações contábeis é utilizada 

tanto pelos gestores das empresas 
quanto pelos investidores e credores. 

Projeção do Balanço Patrimonial

Projeção dos Ativos e Passivos 
Circulantes Operacionais

A projeção das contas: ativo e passivo circulante opera-
cional é baseado do giro dessas contas.

Projeção Clientes

Giro clientes =  Vendas líquidas (I)  
                         Clientes

Clientes projetado =  Vendas líquidas (I) projetadas 
                                 Média giro clientes

O giro dos clientes é determinado pela média dos giros 
de clientes nos últimos três anos. Aplica-se o quociente aci-
ma para calcular o saldo da conta clientes.

Projeção Tributos a Compensar

Giro tributos a compensar =   Vendas líquidas (I)   
                                Tributos a compensar

Tributos a compensar projetado =    Vendas líquidas (I) projetadas  
                                                     Média giro tributos a compensar

Procedimento análogo do giro de Clientes com a fór-
mula acima.

Projeção Estoques

Giro estoque =       CMV      .
                              Estoque

Estoque projetado =       CMV projetado     .
                            Média giro estoque

Projeção Fornecedores

Giro fornecedores =       CMV          .
                                   Fornecedores

Fornecedores projetados =        CMV projetado        
                                    Média giro fornecedores
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Projeção Obrigações Trabalhistas 

Giro obrigações trabalhistas = Despesas operacionais
                                               Obrigações trabalhistas

Obrigações trabalhistas projetadas:

Despesas operacionais projetadas 
Média giro obrig. trabalhistas

Projeção Obrigações Tributárias

Giro obrigações tributárias =   Tributos sobre vendas  
                                        Obrigações tributárias

Obrigações tributárias projetadas:

Tributos sobre vendas projetados
Média giro obrig. tributárias

Projeção Imobilizado
O imobilizado será projetado baseado no giro em relação 

às vendas líquidas (II)

Giro imobilizado =   Vendas líquidas (II)  
                                    Imobilizado

Imobilizado projetado =  Vendas líquidas (II) projetadas 
                                           Média giro imobilizado

Projeção Capital de Terceiros Oneroso
Primeiro passo é determinar a taxa de juros por meio 

da relação despesa financeira e o capital de terceiro oneroso.

Taxa de juros =        Despesa financeira         .
                          Capital de terceiro oneroso

Uma vez determinada a taxa de juros, dividir a despesa 
financeira projetada pela taxa de juros média dos últimos 
três anos.
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Capital de terceiro oneroso projetado:

Despesa financeira projetada
     Média taxa de juros

Para dividir o capital de terceiro oneroso entre curto 
prazo e longo prazo basta estabelecer a média entre a relação: 
empréstimos (Curto prazo)/Capital de Terceiro Oneroso.

IR/CSL a pagar
O Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lu-

cro a pagar será determinado no IR/CSL do exercício. Não 
será utilizado IR Diferido.

Dividendo a pagar
Para determinar o dividendo a pagar utiliza-se a taxa 

de 25% do lucro líquido do Exercício.

Variável de fechamento
Com os procedimentos acima projeta-se todo o Balanço 

Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício.
Para fechar o balanço, pode-se usar como variável de 

fechamento o disponível. Caso fique negativo basta reclassi-
ficar para empréstimos de curto prazo.

A proposta do modelo interativo tem por finalidade 
facilitar e agilizar o planejamento estratégico mediante a 
simulação por projeção. Isso não quer dizer que a simula-
ção utilizando a base orçamentária não seja válida, porém, é 
uma maneira onerosa e lenta de trabalhar. Propõe-se neste 
trabalho uma opção menos trabalhosa para planejar. Abai-
xo, um esquema para descrever o processo desde a visão es-
tratégica até a análise dos resultados.

Figura 2: Processo de Decisão. 

Fonte: do autor.

A leitura do esquema acima é feita da seguinte maneira. 
Primeiro passo, a empresa tem uma visão estratégica em 
seguida gerando políticas empresariais que devem estar 
alinhadas com o planejamento inicial. As políticas empre-
sariais são introduzidas no modelo de projeção onde, em 
seguida, é apresentada a projeção. Para finalizar, analisam-se 
os resultados. Sendo os resultados alcançados satisfatórios, 
o processo está terminado. Caso contrário, retorna-se ao 
ponto de partida. A análise dos resultados será desenvolvida 
sob três óticas: (1) análise da liquidez utilizando o modelo 
Fleuriet, (2) estrutura de capitais com seus efeitos positivos 
e negativos da alavancagem financeira e (3) retorno sobre o 
patrimônio líquido.
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A políticas empresariais são transformadas em 16 parâ-
metros de escolha do usuário, considerados pontos críticos 
no planejamento empresarial e na projeção, divididos em: 
taxas, representados por percentuais; prazo médio de reno-
vação de algumas contas, representados por dias e relações, 
apresentados como quocientes adimensionais.

A seguir, vamos descrever cada índice mencionado aci-
ma e a sua relação com a projeção do Balanço Patrimonial e 
a Demonstração do Resultado do Exercício.

Taxa de crescimento das vendas
A taxa de crescimento das vendas é um percentual que 

o usuário deverá escolher para projetar as vendas líquidas 
(II). Aplica-se a taxa de crescimento das vendas sobre a 
receita líquida (II) do ano-base para determinar a receita 
líquida (II) projetada.

Vendas líquidas (II) projetadas = 
Vendas líquidas (II) ano-base x taxa crescimento 
das vendas.

Relação devoluções, abatimento e 
descontos com a receita líquida (II)
A relação das devoluções, abatimentos e descontos co-

merciais concedidos com a receita líquida (II), é a análise 
vertical dessas contas em relação à receita líquida (II). O 
quanto a empresa espera de devoluções, abatimentos e des-
contos em relação à sua receita líquida (II) esperada.

Relação Tributos sobre receita com  
a receita líquida (II)
A relação tributos sobre a receita com a receita líquida 

(II) é a análise vertical dessa conta em relação à receita lí-
quida (II). O quanto a empresa espera de tributos sobre a 
receita em relação à sua receita líquida (II) esperada.

Relação CMV com a receita líquida (II)
A relação CMV com a receita líquida (II) é a análise 

vertical dessa conta em relação à receita líquida (II). O 
quanto a empresa espera de CMV em relação à receita lí-
quida (II) esperada.

Relação Despesas Operacionais com  
a receita líquida (II)
As despesas operacionais englobam as despesas comer-

ciais e administrativas.
A relação despesas operacionais com a receita líquida 

(II) é a análise vertical dessa conta em relação à receita 

líquida (II). O quanto a empresa espera de despesas opera-
cionais em relação à receita líquida (II) esperada.

Prazo médio recebimento clientes
O prazo médio de recebimento de clientes é o prazo mé-

dio (em dias) esperado de recebimento das vendas a prazo.

Prazo médio tributos a compensar
Quando a empresa compra mercadorias ou matéria-pri-

ma ela adquire o direito de compensar os tributos inclusos 
no preço de compra. Atualmente, esses tributos são: ICMS, 
PIS, COFINS e o IPI para as indústrias e suas equiparadas.

Esses tributos são compensados quando a mercadoria 
ou produto acabado é vendido. Existe um tempo médio da 
data da compra das mercadorias até a data da venda destas. 
Podemos estimar o prazo médio da conta tributos a com-
pensar, ou seja, o tempo médio esperado de permanência no 
ativo (tributos a compensar) até sua compensação.

Prazo médio estoques
O prazo médio dos estoques é o prazo que os estoques 

levam para ser renovado.

Prazo médio pagamento fornecedores
Prazo médio de pagamento aos fornecedores é o tempo 

médio que a empresa leva para pagar suas compras a prazo.

Prazo médio obrigações trabalhistas
A empresa contrata funcionário para as suas opera-

ções. Os salários e os encargos sociais (FGTS, INSS patro-
nal, férias com 1/3, décimo terceiro salário) não são pagos 
último dia do mês. Então, a empresa constitui provisão 
para salários e encargos sociais compulsórios, dando ori-
gem à conta obrigações trabalhistas no passivo circulante. 

O prazo médio de obrigações trabalhistas é o prazo 
médio esperado dessas obrigações.

Prazo médio obrigações tributárias
As obrigações tributárias são os tributos sobre receita. 

O Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro 
estarão separados em conta específica. 

Quando a empresa vende mercadorias ou produtos 
acabados ela gera tributos a pagar sobre o valor de venda 
(ICMS, PIS, COFINS e IPI), que serão compensados com 
os tributos a compensar no ativo.

Existe um prazo, expressos em dias, até a compensação 
e devido recolhimento para os cofres públicos da diferença. 
Esse prazo médio esperado é que será utilizado.
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O planejamento tático está  
contido no planejamento 

estratégico e não  
representa um conceito  
absoluto, mas relativo. 

Giro Imobilizado
O ativo permanente subgrupo imobilizado tem como 

objetivo gerar benefícios na atividade operacional da empre-
sa por mais de um exercício social. Cada ativo classificado 
no imobilizado tem uma vida útil. Ao final da vida útil, ou 
até mesmo antes disso, a empresa pode decidir por repor 
esse ativo. Assim sendo, pode-se medir o quão eficiente a 
empresa está sendo na utilização de seus ativos imobilizados, 
ou seja, o quanto de receita líquida o imobilizado gera.

Taxa de depreciação
O custo de aquisição do ativo imobilizado é alocado ao 

resultado na sob a forma de depreciação. A taxa de deprecia-
ção é a proporção média esperada dessa alocação de custos.

Taxa de juros
A empresa obtém empréstimos e financiamentos de ter-

ceiros. Esses empréstimos e financiamentos são remunera-
dos sob a forma de juros. A taxa de juros é a remuneração 
média esperada dos capitais de terceiros onerosos.

Índice cobertura dos juros
O índice de cobertura dos juros é a relação entre o EBITDA 

e a despesa com juros. O EBITDA é a geração bruta de caixa. 
Essa relação é importante para estabilidade financeira da em-
presa. Essa relação deve ser determinada pelo usuário.

Relação capital de terceiros  
oneroso circulante e total capital  
de terceiros oneroso
Quando a empresa recorre a capital de terceiros onero-

so, ela pode obter empréstimos e financiamentos de curto 
prazo (circulante) ou longo prazo (não circulante). A relação 
capital de terceiros oneroso circulante e o total capital de 
terceiros oneroso é a proporção dos empréstimos e financia-
mentos de curto prazo em relação ao total. 

Projeção da Demonstração do  
Resultado do Exercício
Uma vez escolhidos os 16 parâmetros da fase anterior, 

passa-se à Projeção do Balanço Patrimonial e Demonstração 
do Resultado do Exercício.

Vendas líquidas (II)
A projeção das vendas líquidas (II) é determinada pela 

multiplicação entre a receita líquida (II) do ano-base por 
um mais a taxa de crescimento das vendas líquidas (II).

Vendas líquidas (II) projetadas = 
Vendas líquidas (II) ano-base x Taxa crescimento 
das vendas líquidas (II).
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Um orçamento é um plano gerencial com a hipótese implícita 
de que serão tomadas providências positivas pelo setor orçado. 

Já uma projeção é meramente uma previsão daquilo que 
provavelmente acontecerá, sem qualquer implicação de que seu 

autor tente moldar os eventos para cumpri-la.

Devoluções, abatimentos e  
descontos comerciais concedidos
A projeção das devoluções, abatimentos e descontos 

comerciais concedidos são determinados pela multiplicação 
das vendas líquidas (II) projetadas e a taxa de devoluções, 
abatimentos e descontos determinados na fase anterior.

Devoluções/abatimentos/descontos projetados= 
Vendas líquidas (II) projetadas x taxa descontos/
abatimentos/descontos

Tributos sobre receita
A projeção dos tributos sobre a receita é determinada 

pela multiplicação das vendas líquidas (II) projetadas e a 
taxa dos tributos sobre a receita.

Tributos sobre receita projetada = 
Vendas líquidas (II) projetadas x taxa tributos
 sobre receita

Custo das Mercadorias Vendidas (CMV)
A projeção do CMV é a multiplicação das vendas líqui-

das (II) projetadas e a taxa do CMV em relação às vendas 
líquidas (II).

CMV projetado = 
Vendas líquidas (II) projetadas x taxa CMV

Despesas operacionais
A projeção das despesas operacionais é a multiplicação 

das vendas líquidas (II) projetadas e a taxa do CMV em 
relação às vendas líquidas (II).

Despesas operacionais projetadas = 
Vendas líquidas (II) projetadas x taxa despesas 
operacionais

Depreciação
A projeção da despesa de depreciação é determinada 

pela multiplicação do ativo imobilizado pela taxa média de 
depreciação.

Depreciação projetada = 
Imobilizado projetado x taxa média depreciação
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O Patrimônio Líquido  
projetado é determinado  

com a manutenção  
do capital social e a soma  

do lucro líquido do exercício 
projetado somado com o  

saldo de lucros acumulados.

Despesa com juros
A projeção da despesa com juros é determinada pela 

divisão do EBTIDA e o índice de cobertura dos juros.

Despesa juros projetado =            EBITDA                   .
                                           Índice cobertura dos juros

IR/CSL
A projeção do IR/CSL é determinada pela multiplica-

ção do lucro antes do IR/CSL pela alíquota do IR/CSL (%). 
No exemplo, utiliza-se a alíquota de 34%.

IR/CSL projetado = 
Lucro antes do IR/CSL x 34%

Projeção do balanço patrimonial 
Ativo circulante financeiro
O ativo circulante financeiro é a variável de fechamento. 

Quando ela for negativa reclassificar para empréstimos de 
curto prazo.

Ativo circulante operacional
O ativo circulante operacional será projetado com base 

no giro das contas.

Clientes
A projeção da conta Clientes é determinada pela divisão 

entre as vendas líquidas (I) projetadas e o giro dessa conta. 
Outra maneira é multiplicar as vendas líquidas (I) pelo pra-
zo médio e dividir por 365 dias.

Clientes projetados = Vendas líquidas (I)
                                       Giro clientes
ou

Clientes projetados = PMRC x Vendas líquidas (I) projetadas
                                                         365
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Tributos a compensar
A projeção da conta tributos a compensar é determi-

nada pela divisão entre as vendas líquidas (I) projetadas e 
o giro dessa conta. Outra maneira é multiplicar as vendas 
líquidas (I) pelo prazo médio e dividir por 365 dias.

Tributos a compensar projetados = 
       Vendas líquidas (I)        
  Giro tributos a compensar

ou

Tributos a compensar projetados = 
   PMTC x Vendas líquidas (I) projetadas   
                            365

Estoques
A projeção dos Estoques é determinada pela divisão en-

tre o CMV projetada e o giro dessa conta. Outra maneira é 
multiplicar o CMV pelo prazo médio e dividir por 365 dias.

Estoques projetados =   CMV projetado    
                                        Giro estoques
ou

Estoques projetados =    PMRE x CMV projetado   
                                                 365

Imobilizado
A projeção do Imobilizado é determinada pela divisão 

entre as vendas líquidas (II) projetadas e o giro dessa conta. 
Outra maneira é multiplicar as vendas líquidas (II) projeta-
das pelo prazo médio e dividir por 365 dias.

Imobilizado projetado = 
Vendas líquidas (II) projetadas
        Giro imobilizado
ou

Imobilizado projetado = 
PMRI x Vendas líquidas (II) projetadas
                         365

Passivo circulante operacional
O passivo circulante operacional será projetado baseado 

no giro das contas.

Fornecedores
A projeção da conta Fornecedor é determinada pela 

divisão entre CVM projetados e o giro dessa conta. Outra 
maneira é multiplicar o CMV projetado pelo prazo médio e 
dividir por 365 dias.

Fornecedores projetados =    CMV projetado  .
                                             Giro fornecedor
ou

Fornecedores projetados =  PMPF x CMV projetado 
                                                         365
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Obrigações trabalhistas
A projeção da conta Obrigações Trabalhistas é determi-

nada pela divisão entre despesas operacionais projetadas e o 
giro dessa conta. Outra maneira é multiplicar as despesas ope-
racionais projetadas pelo prazo médio e dividir por 365 dias.

Obrigações trabalhistas projetadas = 
Despesas operacionais projetadas
   Giro obrigações trabalhistas

ou

Obrig. trabalhistas projetadas = 
PMRI x Despesas operacionais projetadas
                           365

Obrigações tributárias
A projeção da conta obrigações tributárias é determinada 

pela divisão entre tributos sobre vendas projetadas e o giro 
dessa conta. Outra maneira é multiplicar os tributos sobre 
vendas projetadas pelo prazo médio e dividir por 365 dias.

Obrigações tributárias projetadas = 
Tributos sobre vendas projetados
   Giro obrigações tributárias

ou

Obrig. tributárias projetadas = 
PMPT x Tributos sobre vendas projetados
                            365

Passivo circulante financeiro  
Empréstimos
Os empréstimos de curto prazo são determinados pela 

multiplicação do capital de terceiros oneroso total pela pro-
porção entre os empréstimos de curto prazo e o total do 
capital de terceiro oneroso.

IR/CSL a pagar
O IR/CSL a pagar é projetado como contrapartida do 

IR/CSL no resultado do exercício.

Dividendos a pagar
O dividendo a pagar é projetado baseado no lucro lí-

quido do exercício multiplicado pela taxa de distribuição de 
dividendos. Neste caso, utiliza-se a taxa de 25%.

Dividendos a pagar projetados = Lucro líquido do exer-
cício Projetado x 25%

Passivo Não Circulante 
Empréstimos longo prazo
Os empréstimos de longo prazo são projetados com 

base na diferença entre o capital de terceiros oneroso total e 
os empréstimos de curto prazo.

Total passivo exigível oneroso
O total do passivo exigível oneroso é determinado pela 

divisão da despesa financeira projetada e a taxa de juros.

Passivo exigível oneroso projetado = 
Despesa financeira projetada
            Taxa de juros

Patrimônio Líquido 
Capital social
No exemplo não ocorreu emissão, resgate ou recompra 

de ações. Logo, o saldo foi repetido.

Lucros acumulados
O saldo final dos lucros acumulados é o saldo dos lucros 

acumulados do balanço patrimonial do ano-base, somado o 
lucro do exercício menos os dividendos propostos.

Análise da projeção
A análise das demonstrações contábeis projetadas será 

realizada por meio de três pontos críticos: liquidez, retorno 
sobre o Patrimônio Líquido e vantagens e desvantagens da 
alavancagem financeira. Neste caso, será utilizado o modelo 
Fleuriet descrito no capítulo 2 para analisar a liquidez.
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Balanço 
Patrimonial 
(Projetado)

2004 2005 2006

Ativo $ 9.162.800 $ 10.883.631 $ 12.914.211 

Circulante $ 4.839.245 $ 5.940.525 $ 7.240.036 

Financeiro $ 2.910.776 $ 3.664.932 $ 4.554.835 

Disponível $ 2.910.776 $ 3.664.932 $ 4.554.835 

Operacional $ 1.928.469 $ 2.275.593 $ 2.685.200 

Clientes $ 723.895 $ 854.196 $ 1.007.951 

Tributos a 
Compensar $ 344.712 $ 406.760 $ 479.977 

Estoque $ 859.862 $ 1.014.637 $ 1.197.272 

Ativo Não 
Circulante $ 4.323.555 $ 4.943.106 $ 5.674.176 

Imobilizado $ 6.360.891 $ 7.505.852 $ 8.856.905 

(-)Depreciação 
Acumulada ($ 2.037.336) ($ 2.562.746) ($ 3.182.729)

Passivo $ 9.162.800 $ 10.883.631 $ 12.914.211 

Circulante $ 4.230.485 $ 4.991.973 $ 5.890.528 

Operacional $ 1.320.036 $ 1.557.643 $ 1.838.019 

Fornecedores $ 1.140.252 $ 1.345.497 $ 1.587.687 

Obrigações 
Trabalhistas $ 127.044 $ 149.911 $ 176.895 

Obrigações 
Tributárias $ 52.741 $ 62.234 $ 73.436 

Financeiro $ 2.910.449 $ 3.434.330 $ 4.052.509 

Empréstimos 
(Oneroso) $ 2.253.775 $ 2.659.455 $ 3.138.156 

IR/CSL a pagar $ 442.117 $ 521.698 $ 615.604 

Dividendos a pagar $ 214.557 $ 253.177 $ 298.749 

Passivo Não 
Circulante $ 1.110.068 $ 1.309.881 $ 1.545.659 

Empréstimos 
(Oneroso) $ 1.110.068 $ 1.309.881 $ 1.545.659 

Total Passivo 
Exigível (Oneroso) $ 3.363.843 $ 3.969.335 $ 4.683.816 

Capital de Terceiro $ 5.340.554 $ 6.301.853 $ 7.436.187 

Patrimônio 
Líquido $ 3.822.246 $ 4.581.778 $ 5.478.024 

Capital Social $ 2.252.361 $ 2.252.361 $ 2.252.361 

Lucros Acumulados $ 1.569.885 $ 2.329.417 $ 3.225.663 

3 Resultados

Simulação
Dados inseridos pelo usuário
O usuário deve preencher os campos em azul.

Crescimento das Vendas  

Taxa 18,00%

Devolução/Desconto/Abatimento  

Taxa 6,00%

Tributos sobre Vendas  

Taxa 9,00%

CMV  

Taxa 59,59%

Desp. Operacionais  

Taxa 15,00%

Clientes  

Prazo Médio Clientes 21 dias

Giro Clientes 17,38 vezes

Tributos a Compensar  

Prazo Médio Tributos a Compensar 10 dias

Giro Tributos a Compensar 36,50 vezes

Estoque  

Prazo Médio Estoques 46 dias

Giro Estoques 7,93 vezes

Fornecedores  

Prazo Médio Fornecedores 61 dias

Giro Estoques 5,98 vezes

Obrigações Trabalhistas  

Prazo Médio Obrigações Trabalhistas 27 dias

Giro Obrigações Trabalhistas 13,52 vezes

Obrigações Tributárias  

Prazo Médio Obrigações Tributárias 17 dias

Giro Obrigações Tributárias 21,47 vezes

Imobilizado  

Giro Imobilizado 1,80 vezes

Taxa Depreciação  

Taxa Média Depreciação 7%

Taxa Juros  

Taxa Média de Juros 34,60%

Indice Cobertura dos Juros  

EBITDA/Desp. Financeira 2,50

Relação Empréstimos Circulante e Total  

Empréstimos(CP)/CT Oneroso 0,67

Modelo Interativo Projeção
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DRE (Projetado) 2004 2005 2006

Vendas Brutas $ 13.385.088 $ 15.794.404 $ 18.637.397 

(-)Devolução/
Desconto/
Abatimento

($ 803.105) ($ 947.664) ($ 1.118.244)

(=)Vendas Líquidas 
(I) $ 12.581.983 $ 14.846.740 $ 17.519.153 

(-)Tributos sobre 
vendas ($ 1.132.378) ($ 1.336.207) ($ 1.576.724)

(=)Vendas Líquidas 
(II) $ 11.449.604 $ 13.510.533 $ 15.942.429 

(-)CMV ($ 6.822.819) ($ 8.050.927) ($ 9.500.094)

(=)Lucro Bruto $ 4.626.785 $ 5.459.606 $ 6.442.336 

(-)Despesas
Operacionais ($ 1.717.441) ($ 2.026.580) ($ 2.391.364)

(=)EBITDA $ 2.909.344 $ 3.433.026 $ 4.050.971 

(-)Depreciação ($ 445.262) ($ 525.410) ($ 619.983)

(=)Lucro 
Operacional $ 2.464.082 $ 2.907.617 $ 3.430.988 

(-)Desp. Financeira ($ 1.163.738) ($ 1.373.211) ($ 1.620.388)

(=)Lucro Antes IR/
CSL $ 1.300.344 $ 1.534.406 $ 1.810.599 

(-)IR/CSL ($ 442.117) ($ 521.698) ($ 615.604)

(=)Lucro Líquido $ 858.227 $ 1.012.708 $ 1.194.996 

Demonstração 
Fluxo Caixa 
(Projetado)

2004 2005 2006

Atividade 
Operacional $ 2.794.275 $ 3.323.509 $ 3.921.740 

EBITDA $ 2.909.344 $ 3.433.026 $ 4.050.971 

Ativo Circulante 
Operacional ($ 174.056) ($ 347.124) ($ 409.607)

Passivo Circulante 
Operacional $ 58.986 $ 237.607 $ 280.376 

  

Atividade 
Financiamento ($ 65.383) ($ 1.424.393) ($ 1.680.783)

Despesa Financeira ($ 1.163.738) ($ 1.373.211) ($ 1.620.388)

IR/CSL ($ 442.117) ($ 521.698) ($ 615.604)

Passivo Circulante 
Financeiro $ 1.284.619 $ 523.881 $ 618.179 

Exigível Longo 
Prazo $ 470.409 $ 199.812 $ 235.779 

Dividendos ($ 214.557) ($ 253.177) ($ 298.749)

  

Atividades de 
Investimento ($ 782.773) ($ 1.144.960) ($ 1.351.053)

Imobilizado ($ 782.773) ($ 1.144.960) ($ 1.351.053)

  

Saldo Disponível 
Inicial $ 964.658 $ 2.910.776 $ 3.664.932 

Fluxo do 
Disponível $ 1.946.118 $ 754.156 $ 889.904 

Saldo Final do 
Disponível $ 2.910.776 $ 3.664.932 $ 4.554.835 

Ano-Base  Projeção  

Liquidez 2003 2004 2005 2006

CDG ($ 167.809) $ 608.760 $ 948.552 $ 1.349.508 

NCG $ 493.363 $ 608.432 $ 717.950 $ 847.181 

ST ($ 661.172) $ 327 $ 230.602 $ 502.326 

Efeito 
Tesoura – ▀ ▀ ▀

Classificação Insatisfatório Sólido Sólido Sólido

Estrutura 
Capital Ano-Base  Projeção  

CT/AT 52,6% 58,3% 57,9% 57,6%

CP/AT 47,4% 41,7% 42,1% 42,4%

Ano-Base  Projeção  

Taxa Juros 34,6% 34,6% 34,6% 34,6%

RSA 24,7% 34,3% 34,0% 33,8%

RSA Líquido 16,3% 22,6% 22,4% 22,3%

RPL 12,3% 22,5% 22,1% 21,8%

GAF 0,75 0,99 0,98 0,98

O futuro não é uma mera repetição 
do passado, porém, as decisões 
do passado têm uma influência 

importante nos negócios.

Análise
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Considerações finais

Como foi mencionado durante 
este trabalho, modelagem e simula-
ção são muito importantes para to-
mada de decisões empresarial. Tanto 
do ponto de vista interno quanto ex-
terno projetar faz parte da vida em-
presarial organizada e dos tomadores 
racionais de decisões.

Os modelos quantitativos não to-
mam as decisões, mas podem torná-las 
muito mais claras e fáceis (GOLD-
BARG e LUNA, 2000, p. 30).

O modelo proposto é um modelo 
quantitativo teórico que pode ser útil 
para os tomadores de decisões inter-
nas no alinhamento do planejamento 
estratégico da empresa. A necessida-
de de ver um pouco o futuro, além 
de uma curiosidade intrínseca do ser 
humano é também uma necessidade 
empresarial vital à sobrevivência do 
negócio. O futuro não é uma mera 
repetição do passado, porém, as de-
cisões do passado têm uma influência 
importante nos negócios.

Esse modelo também pode ser útil 
para o tomador de decisões externo. 
O investidor externo tem um foco no 
retorno e no risco. Utiliza modelo de 
precificação das ações baseado no flu-
xo futuro de dividendos. Para utilizar 
esse modelo é necessário projetar as 
demonstrações contábeis. Portanto, 
esse modelo pode ser útil para calcular 
o preço “justo” das ações e analisar o 
risco empresarial.

Como é um modelo de fácil ope-
ração pode ser utilizado por pequenos 
e grandes investidores na precificação e 
análise de risco de empresas comerciais 
e industriais.

Este é um trabalho inovador, que 
apresenta ao leitor várias técnicas 
de análise e projeção. Os métodos 
quantitativos são de grande valia no 
entendimento de vários fenômenos 

e infelizmente pouco utilizado na 
Contabilidade. As técnicas de pro-
jeção das demonstrações contábeis 
como ferramentas de apoio à toma-
da de decisão apresentam vantagens 
e desvantagens.

O objetivo principal desta pes-
quisa foi demonstrar a aplicação da 
simulação, como método de apoio à 
formulação de estratégias e políticas 
empresariais.

Todos os objetivos propostos fo-
ram atingidos: uma aplicação teórica 
da simulação baseado na realidade foi 
realizada; uma revisão bibliográfica so-
bre a simulação foi apresentada.

Diversas vantagens da simulação 
puderam ser visualizadas por meio 
deste trabalho. A principal delas reside 
no fato de que ela permite às organi-
zações experimentar regras de decisão 
alternativas dentro dos limites de um 
laboratório, sem interrupções das ope-
rações do sistema real. Outra grande 

vantagem observada refere-se à capa-
cidade do modelo de simulação de 
resumir as diversas variáveis existentes 
no sistema real focando somente os 
pontos críticos, permitindo aos ges-
tores conhecer, em pouco tempo, as 
consequências de curto e longo prazo 
concernentes às suas ações específicas e 
ao sistema como um todo.

A simulação também pode ser 
usada na educação e treinamento de 
profissionais. Ela ajuda os gestores a 
correlacionar as políticas empresariais 
com seus efeitos específicos e globais 
dentro da organização.

Técnicas de projeção também são 
utilizadas na análise de viabilidade de 
projetos tanto pelas empresas como 
por instituições financeiras na conces-
são de empréstimos, bem como, por 
exemplo, o BNDES, que utiliza um 
modelo de projeção das demonstra-
ções contábeis para avaliar a viabilida-
de financeira dos projetos.
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Os cursos de Ciências 
Contábeis de instituições 
de ensino superior do 
Rio Grande do Sul sob a 
ótica de egressos
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Resumo
O artigo apresenta uma análise da percepção de 

egressos sobre os cursos de Ciências Contábeis de Ins-
tituições de Ensino Superior (IES) do Rio Grande do Sul. 
Para tal, realizou-se uma pesquisa de campo com o uso 
de questionários enviados aos egressos por meio eletrô-
nico, respondidos por uma amostra de 448 egressos: 242 
do sexo masculino e 206 do sexo feminino, cujos regis-
tros profissionais no Conselho Regional de Contabilidade 
do Rio Grande do Sul ocorreram no período de 1996 
a 2005. Os dados foram tratados e analisados por meio 
de estatística descritiva, com o uso do software estatístico 
SPSS 15.0; de Teste Qui-Quadrado; de Análise Fatorial 
e de Análise de Variância. Como principais resultados 
da pesquisa podem ser destacados: a) a maior parte dos 
respondentes graduou-se em IES particulares; b) mais da 
metade dos respondentes está satisfeita com a profissão; 
c) os egressos que atuam há mais tempo no mercado per-
cebem uma remuneração superior a 10 salários mínimos; 
d) os egressos concordam que o curso ampliou a sua for-
mação geral, o senso crítico e contribuiu para sua capaci-
tação profissional; e) os egressos que se formaram em IES 
particulares tiveram maiores dificuldades relacionadas 
com a estrutura do curso e corpo docente, e entendem 
que deve existir uma maior aproximação entre teoria e 
prática e trabalhar de forma multidisciplinar. 

Palavras-chave
Egressos. Curso de Ciências Contábeis.
Análise estatística.

Abstract
This article presents an analysis of the perception of 

graduates from the Accounting Graduate Courses of Insti-
tutes of Superior Education (IES) of Rio Grande do Sul. Field 
research was carried on through e-mailed questionnaires, 
answered by a sample of 448 graduates: 242 males and 
206 females whose professional register at the Regional 
Accounting Council of Rio Grande do Sul happened 
from 1996 to 2005. The data collected were treated 
analyzed by statistics descriptive analysis, through the 
software of statistics SPSS 15.0; the Qui-Quadrado Test; 
and Factorial and Variance Analysis. The main results of 
this research indicate that: a) most respondents graduated 
from private Institutes; b) more than half of the respon-
dents is satisfied with the profession; c) graduates who 
have worked longer earn incomes as high as or superior 
to 10 federal minimal wages; d) the graduates agree that 
college education improved their general background, 
critic views, and contributed to their professional devel-
opment; e) graduates from private Institutes had more 
difficulties regarding course structure and teaching staff. 
Hence, in their viewpoint there must be a correlation be-
tween theory and practice, as well as a more multidisci-
plinary approach. 

Key words
Graduates. Accounting graduate courses.
Statistics analysis.
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Introdução

O ensino da Contabilidade no 
Brasil começa com a chegada da Famí-
lia Real em 1808, no Rio de Janeiro. 
Em 1846, foi criada a Escola Central 
de Comércio; em 1856, foi criado o 
Instituto Comercial do Rio de Janeiro 
e, em 1902, foi fundada a Escola Prá-
tica de Comércio (GONÇALVES e 
CARVALHO, 1976; RODRIGUES, 
1986; SCHMIDT, 2000).

Segundo Marion e Robles Jr. 
(2003), com a instituição do Decre-
to Federal n° 1.339, de 1905, foram 
reconhecidos os diplomas expedidos 
pela Escola Prática do Comércio, 
considerada a primeira escola de 
Contabilidade no Brasil. Contu-
do, apenas em 1931 instituiu-se o 
curso de Contabilidade, que tinha 
a duração de três anos e formava o 
chamado “perito-contador”. Além 
disso, esse curso outorgava o título 
de guarda-livros a quem completasse 
dois anos de estudos.

Em 1945, foi criado o curso de 
Ciências Contábeis e Atuariais, e em 
1951, mediante a Lei n° 1.401, ocor-
reu a separação em dois cursos distin-
tos. Dados do MEC/INEP (2008) 
dão conta de que existem 1.110 cur-
sos de Ciências Contábeis em todo o 
Brasil, sendo 73 na Região Norte, 202 
no Nordeste, 478 no Sudeste, 134 no 
Centro-Oeste e 223 no Sul. 

No ano de sua criação (1945) já se 
instalava o curso de Ciências Contábeis 
na Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul (UFRGS), seguido da Pon-
tifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUC-RS), que criou o 
curso em 1952. Hoje, o Estado conta 
com 73 cursos, sendo 12 na Capital. 
Nos últimos oito anos (2000 a 2008) 
foram criados 22 cursos no Rio Grande 
do Sul, ou seja, 33% do total dos cursos 
existentes atualmente foram implanta-
dos recentemente (MEC/INEP, 2008).

Os egressos dos cursos de Ciên-
cias Contábeis formam-se bacharéis 
e somente podem exercer a profis-

são de contador (a) no momento em 
que fazem o seu registro profissional 
no Conselho Regional de Conta-
bilidade de seu Estado. Conforme 
dados do Conselho Federal de Con-
tabilidade, em fevereiro/2008 esta-
vam registrados no sistema 212.887 
contadores(as). No Rio Grande do 
Sul havia 17.356 contadores(as) re-
gistrados no Conselho Regional de 
Contabilidade (CFC, 2008).

A formação dos futuros profissio-
nais tem início nas Instituições de En-
sino Superior (IES), que constituem 
o “local adequado para a construção 
de conhecimento para a formação da 
competência humana” (MARION, 
1998, p.1), e devem proporcionar aos 
seus alunos uma formação de quali-
dade, visando a colocar no mercado 
profissionais competentes para atuarem 
nas diversas áreas da profissão contábil.

Nesse particular, a formação dos 
alunos dos cursos de Ciências Con-
tábeis está relacionada com alguns 
aspectos que devem ser atendidos du-
rante o curso, como: satisfação das ex-
pectativas enquanto alunos; aquisição 
de competência técnico-profissional; 
desenvolvimento de pensamento críti-
co; adequação à realidade socioeconô-
mica da região, entre outras.

Nas IES os planos pedagógicos e 
as estruturas curriculares são organiza-
dos em sintonia com o perfil esperado 
dos egressos, que inclui, entre outros, 
os elementos anteriormente citados. 
No entanto, é importante verificar os 
resultados alcançados sob a ótica des-
tes egressos. Nesse sentido, emerge o 
seguinte questionamento: Qual a per-
cepção dos egressos sobre os cursos de 
Ciências Contábeis das IES do Rio 
Grande do Sul? Portanto, o objetivo 
geral do estudo é apresentar uma aná-
lise da percepção dos egressos sobre os 
cursos de Ciências Contábeis de IES 
do Rio Grande do Sul. 
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1 Fundamentação teórica

1.1  O curso de Ciências Contábeis 

O início do ensino de Contabilidade no Brasil coin-
cide com a chegada da Família Real em 1808. A primeira 
aula de comércio da corte foi realizada em 1810, no Rio de 
Janeiro. Também foi nomeado como primeiro professor de 
Contabilidade no Brasil, o Deputado José Antônio Lisboa, 
da Real Junta de Comércio (RODRIGUES, 1986). O autor 
menciona, ainda, que, em 1846, foi criada a Escola Central 
de Comércio, sendo que o termo “central” tinha o signifi-
cado de “Escola Superior”, “Nacional” ou “Federal”, e uma 
das disciplinas do referido curso era a “Prática das principais 
operações e atos comerciais.” Dez anos mais tarde foi cria-
do o Instituto Comercial do Rio de Janeiro que, segundo 
Schmidt (2000), era um dos primeiros passos em direção à 
formação do profissional contábil. 

Em 2 de junho de 1902 foi fundada a Escola Prática 
de Comércio, com o objetivo de preparar os profissionais 
da época para o crescimento industrial que estava ocor-
rendo no país (GONÇALVES; CARVALHO, 1976). No 
dia 9 de janeiro de 1905, foi instituído o Decreto Federal 
n° 1.339 que “reconheceu, em caráter oficial, os diplomas 
expedidos pela ‘Escola Prática de Comércio’ e dispôs so-
bre a organização dos cursos, dividindo-os em dois: geral 
e superior”. O curso geral permitia aos profissionais o 
desempenho das funções de guarda-livros e perito judi-
cial empregado de Fazenda, enquanto o curso superior 
proporcionava o exercício das funções de agentes consu-
lares, funcionários do Ministério das Relações Exteriores, 
atuários de companhias de seguros, chefe de Contabilida-
de de estabelecimentos bancários e de grandes empresas 
comerciais (MARION e ROBLES JR., 2003, p. 1). 

Passos (2004) assinala que em conformidade com a Lei 
Estadual n° 969, de 1° de dezembro de 1905, a Escola Práti-
ca de Comércio passou a denominar-se Escola de Comércio 
de São Paulo. Gonçalves e Carvalho (1976) mencionam que 
o Conde Antônio de Álvares Leite Penteado fez a doação de 
um terreno para construção de um prédio para a Escola de 
Comércio, tendo em vista a importância dessa instituição. 
Em 5 de janeiro de 1907, passou a ter a denominação de 
Escola de Comércio “Álvares Penteado”, tornando-se a pri-
meira escola especializada em Contabilidade no Brasil.

Os autores mencionam que mais tarde, em 1926, com a 
instituição do Decreto Federal n.° 17.329, de 29 de maio, fi-
cou estabelecida a fiscalização dos estabelecimentos de ensi-
no comercial, visando à padronização nos cursos comerciais, 

permitindo que se adequassem à realidade do momento. O 
Decreto n° 20.158, de 30 de junho de 1931, por sua vez, 
apresentava uma estrutura mais adequada e um currículo 
mais flexível. No artigo 2° do referido decreto está indicado 
que “o ensino comercial constará de um curso propedêutico 
(introdução) e dos seguintes cursos técnicos: de secretário, 
guarda-livros, administrador-vendedor, atuário e de perito- 
-contador e, ainda, de um curso superior de administração e 
finanças e de um curso elementar de auxiliar de comércio”. 

No ano de 1939, o Decreto-Lei n° 1.535 altera a denomi-
nação do curso de perito-contador que constava no Decreto n° 
20.158, para curso de contador. Em 22 de setembro de 1945, 
por meio do Decreto-Lei n° 7.988, é criado o curso de Ciências 
Contábeis e Atuariais, e com o advento da Lei n° 1.401, de 31 
de julho de 1951, houve a separação entre o curso de Ciências 
Contábeis e o curso de Atuariais (PASSOS, 2004).

Também no ano de 1945, por meio do Decreto-Lei n° 
8.191, de 20 de dezembro de 1945, foram definidas as ca-
tegorias profissionais que vigorariam após a criação do Cur-
so de Ciências Contábeis e Atuariais, ficando estabelecido 
que as categorias de Guarda-Livros, Atuários, Contadores, 
Peritos-Contadores e Bacharéis seriam agrupadas em apenas 
duas, ou seja, Técnico em Contabilidade para os profissio-
nais de nível médio, e Bacharel para os de nível superior 
(MOURA e SILVA, 2003).

Peleias (2006) menciona que a democratização da edu-
cação fez com que na década de 1960 surgissem no Brasil os 
cursos noturnos. Portanto, esses já existem há bastante tem-
po e não estão concentrados apenas nos cursos de Ciências 
Contábeis, sendo uma realidade para o estudante que precisa 
trabalhar durante o dia e, ao mesmo tempo, dedicar-se aos 
estudos com a intenção de obter ascensão profissional. 

A oferta de cursos de Ciências Contábeis tem crescido 
de forma bastante significativa, em razão do elevado núme-
ro de autorizações concedidas pelo MEC/INEP. Na Figura 
1 consta a evolução no número de cursos de Ciências Con-
tábeis no Brasil, com base em dados do MEC/INEP (2008).

Em 2 de junho de 1902 foi fundada 
a Escola Prática  de Comércio, com o 

objetivo  de preparar os profissionais da  
época para o crescimento industrial 

que estava ocorrendo no país. 
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Figura 1: Número de cursos de Ciências Contábeis 
no Brasil.  

Fonte: MEC/INEP (2008).

Esse crescimento no número de cursos preocupa, uma 
vez que não se sabe se os alunos estão sendo preparados de 
forma adequada para atender às necessidades do mercado. 
A este propósito, Marion e Marion (1998) identificam a 
necessidade de se ter um feedback dos profissionais que se 
formam e buscam um lugar no mercado de trabalho, com o 
objetivo de fazer uma reavaliação dos cursos.

No Rio Grande do Sul, segundo dados do MEC/
INEP (2008), o primeiro curso de Ciências Contábeis foi 
implantado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), em 1945, e o segundo curso surgiu somente em 
1952, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Gran-
de do Sul (PUCRS). Atualmente, há 73 cursos oferecidos 
pelas IES no Estado do Rio Grande do Sul, sendo que em 
Porto Alegre existem 12 cursos, 5 dos quais foram criados 
a partir do ano de 2000.

1.2  O aluno e o egresso do curso  
de Ciências Contábeis

Nas IES o professor deve ser o condutor do processo de 
ensino-aprendizagem, posicionando o aluno como um par-
ticipante ativo na construção de seu saber e não como um 
mero ouvinte do conteúdo repassado. Também deve levar 
em consideração aquilo que o estudante já sabe, além de va-
lorizar o questionamento investigativo em uma perspectiva 
interdisciplinar.

Refletindo sobre esse assunto, Laffin (2002, p. 15) 
pondera que

uma prática que pressupõe apenas o fazer sem integrar os 
procedimentos de reflexão mediante as teorias que funda-
mentam esse fazer, assim como não possibilita análises com 
outras perspectivas, acaba por reduzir o ensino ao saber 
fazer excluindo do processo a interpretação e a intervenção 
como requisito de investigação intencional.

Lagioia et al. (2007) realizaram uma pesquisa sobre as 
expectativas profissionais dos estudantes e o seu grau de sa-
tisfação em relação ao curso de Ciências Contábeis, e ob-
servaram que as principais expectativas dos discentes, em 
ordem de preferência, eram: prestar concurso público; tra-
balhar em empresas de terceiros; e abrir negócio próprio. A 
pesquisa foi realizada com 324 estudantes divididos em três 
grandes grupos: a) grupo 1, aqueles que estavam cursando 
do primeiro ao terceiro período; b) grupo 2, aqueles que 
estavam cursando do quarto ao sexto período; e c) grupo 3, 
aqueles que estavam cursando do sétimo ao nono período.

Visando a avaliar os egressos dos cursos de Ciências 
Contábeis para fins de registro profissional, em 28-07-1999, 
o Conselho Federal de Contabilidade instituiu, por meio da 
Resolução n° 853, o Exame de Suficiência, de tal forma que 
os egressos dos cursos Técnico em Contabilidade e Ciências 
Contábeis somente poderiam obter o registro profissional 
após a aprovação nesse exame. 
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O primeiro Exame de Suficiência 
ocorreu no dia 26 de março de 2000 
e o último em setembro de 2004. Em 
março de 2005, época em que seria 
realizada a décima primeira edição do 
referido exame, uma Decisão Judicial 
do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região suspendeu em nível nacional 
a sua realização. Durante o período 

em que o exame foi aplicado, 77.257 
egressos dos cursos Técnico em Con-
tabilidade e Ciências Contábeis rea-
lizaram as provas em todo o Brasil, 
com um índice de aprovação de 61% 
(CFC, 2006).

No Estado do Rio Grande do 
Sul, 6.260 candidatos participaram 
do Exame de Suficiência, represen-

tando cerca de 8% do total nacional, 
com um índice de aprovação de 69% 
(CFC, 2006). Dados divulgados pelo 
Conselho Regional de Contabilidade 
do Rio Grande do Sul permitem cons-
tatar que no ano de 2005, quando o 
Exame de Suficiência foi suspenso, 
houve um crescimento significativo 
no número de bacharéis que fizeram 
sua inscrição, fato também observado 
em 1999, quando houve a divulgação 
de que a partir de 2000 haveria a reali-
zação do exame (CRC-RS, 2006). 

Koliver (2006) revela sua preo-
cupação em relação à suspensão do 
exame, uma vez que entende que a 
sua realização seria o único caminho 
para identificar a existência de prepa-
ro suficiente para o início do exercício 
profissional evitando, assim, as dispa-
ridades qualitativas evidenciadas pe-
los cursos existentes. 

2  Procedimentos 
metodológicos

2.1  Classificação  
da pesquisa

A pesquisa pode ser enquadrada 
como aplicada, pois visa a conhecer e 
analisar os cursos de Ciências Contá-
beis de IES do Rio Grande do Sul se-
gundo a percepção de seus egressos, e 
os resultados apurados podem ser uti-
lizados pelas IES, pelo Conselho Re-
gional de Contabilidade do Rio Gran-
de do Sul e demais entidades da classe 
contábil em seus processos decisórios. 
A pesquisa é, também, quantitativa e 
descritiva, à medida que as respostas 
dos egressos foram quantificadas e foi 
procedida a análise descritiva da per-
cepção desses egressos a respeito dos 
cursos realizados (GIL, 1999; SILVA e 
MENEZES, 2001), mediante a utili-
zação de testes estatísticos e análise de 
diferenças de médias. Em função do 
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objetivo pretendido, utilizou-se como procedimento técni-
co o levantamento que, segundo Silva (2003, p. 62), “con-
siste na coleta de dados referentes a uma dada população 
com base em uma amostra selecionada”.

2.2 Universo e amostra

Para determinar o universo da pesquisa levou-se em 
consideração o número de egressos que haviam feito seus 
registros profissionais no Conselho Regional de Contabili-
dade do Rio Grande do Sul no período de 1996 a 2005 (dez 
anos), chegando-se a um total de 7.747, conforme dados 
fornecidos pelo Departamento de Registro Profissional do 
Conselho (CRCRS, 2006).

Optou-se por uma amostra probabilística, com grau 
de significância de 95%, tendo-se chegado a uma quanti-
dade de 736 egressos, para os quais foram enviados ques-
tionários por meio eletrônico. A remessa foi individual, 
tendo em vista que cada egresso possuía um Código de 
Identificação que não era visualizado pelo respondente. 
Esse Código de Identificação fez-se necessário, uma vez 
que a identificação do profissional era opcional, mas im-
portante para a pesquisa, pois permitiria saber quais os 
profissionais que responderam a pesquisa, quantidade de 
homens e mulheres, além da região. 

Considerando que foram recebidos somente 163 ques-
tionários respondidos, mesmo após a segunda e terceira re-
messas, decidiu-se enviar os questionários para a totalidade 
da população, desconsiderando os 163 que haviam respon-
dido. Com essa providência se obteve um retorno de mais 
285 questionários respondidos, totalizando uma amostra de 
448 egressos, que passaram a compor a amostra final da pes-
quisa, nesse caso por acessibilidade ou conveniência.

2.3  Coleta, tratamento e análise dos dados

Os dados foram colhidos por meio de um questioná-
rio contendo perguntas fechadas, enviado por e-mail aos 
sujeitos da pesquisa. Quatro questões foram elaboradas 
utilizando-se a escala de Likert de cinco posições, desde 
“discordo plenamente” (1) a “concordo plenamente” (5), 
considerando elementos que contribuíram para a escolha 
do curso, benefícios proporcionados pelo curso, dificulda-
des encontradas no decorrer do curso e o que pode ser me-
lhorado no curso para melhorar a formação dos bacharéis. 
Essas questões encontram-se no Apêndice 1. Também foi 
solicitado aos egressos que atuavam na área contábil que se 
manifestassem sobre o seu nível de satisfação, em uma escala 

Likert de quatro posições, desde “plenamente insatisfeito” 
(1) a “plenamente satisfeito” (4). Outras questões identifica-
ram a remuneração, exercício da profissão após a conclusão 
do curso, tempo de exercício da profissão, participação em 
congressos e eventos na área e publicações na área. 

O questionário, organizado previamente com base em al-
gumas questões utilizadas em pesquisas realizadas pelo Con-
selho Federal de Contabilidade (1996) e por Frey (1997), foi 
aprimorado e validado por um Focus Group (SCHEUREN, 
2004) composto por seis egressos (não pertencentes à amos-
tra) com registro profissional do CRCRS, além da pesqui-
sadora (mediadora). O grupo foi organizado em círculo e 
coordenado pela pesquisadora que, inicialmente, esclareceu 
os propósitos e o motivo pelo qual haviam sido selecionados 
para participar deste. A reunião foi gravada em áudio para 
que todas as informações ficassem registradas. Cada partici-
pante fez uma breve apresentação, informando seu nome, ano 
de conclusão do curso, IES em que concluiu o curso, área de 
atuação, tempo de atuação na área, setor de atuação e cargo 
ocupado. Depois das apresentações, a mediadora formulou 
perguntas ao grupo que constavam na versão preliminar do 
questionário e esses expressaram seus entendimentos a respei-
to, sem que lhes tivesse sido informado que essas perguntas 
constavam na versão preliminar do questionário. Os depoi-
mentos dos participantes e as discussões que seguiram per-
mitiram à mediadora constatar que as questões formuladas 
no questionário eram pertinentes, bem como oportunizaram 
pequenas reformulações e inclusões de novas questões vali-
dando, portanto, o instrumento. 
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Após a verificação da base de dados e a correção de 
inconsistências, procedeu-se ao tratamento e análise de 
dados fazendo-se uso do software estatístico SPSS 15.0. 
Além de estatísticas descritivas, foram efetuados Testes 
Qui-Quadrado para verificar diferenças em cruzamentos 
percentuais; Análise Fatorial para redução do número de 
variáveis e identificação de dimensões latentes às variáveis 
utilizadas no questionário; e análises de diferenças de mé-
dias (ANOVA) para as variáveis intervalares. 

3  Apresentação e análise dos resultados

3.1  Identificação dos respondentes

Obteve-se junto ao Conselho Regional de Contabili-
dade uma relação na qual constavam os nomes, endereços 
e telefones, assim como o ano em que os bacharéis reali-
zaram seus registros naquele órgão. Os únicos dados que 
não se dispunham eram o ano de conclusão do curso e a 
Instituição de Ensino em que os egressos haviam concluí-
do seus cursos de graduação.

Dos que indicaram o ano de formação (n=402), 47,5% se 
formaram até 1998 e 52,5% de 1999 a 2006. Dos 406 entre-
vistados que indicaram a IES de formação, 82% graduaram-se 
em instituições particulares e 18% em instituições públicas. 
Esse fato pode ser explicado pela quantidade de IES privadas 
no Estado (70) em relação às três IES públicas.

Além disso, 47,4% dos egressos atuam na área até 10 anos 
e 52,6% 11 anos ou mais (n=386); 65,4% recebem até 10 sa-
lários mínimos mensais e 34,6% 11 ou mais (n=448); 75,9% 
participam de eventos da classe contábil (n=448) e 17,4% 
têm publicações de trabalhos na área contábil (n=448).

Dos egressos que estudaram em IES particular, 68% 
ganham até 10 salários mínimos, o mesmo ocorrendo em 
56,2% dos formados em IES pública. Essa diferença, con-
siderando o teste Qui-Quadrado (MALHOTRA, 2006) é 
estatisticamente significante ao nível de 0,05. Os que estão 
há mais tempo formados também ganham mais: 57,1% 
ganham até 10 salários mínimos, ao passo que 73,9% dos 
que se formaram após 1998 têm essa mesma faixa de re-
muneração (diferença significante pelo teste Qui-Quadra-
do, ao nível de 0,05).

No que concerne aos eventos da classe contábil, há uma 
participação de 79,3% dos que estudaram em IES particular 
e 70% dos que estudaram em IES pública (Qui-Quadrado 
não significante ao nível de 0,05). Considerando, por sua vez, 
a publicação de trabalhos na área, o percentual de quem estu-
dou em IES particular é 18,9%, enquanto os que estudaram 

em IES pública representam 17,8% (diferença não significan-
te pelo teste Qui-Quadrado ao nível de 0,05). Essas diferen-
ças não significantes também ocorrem quando se considera 
o ano de formação: dos que se formaram até 1998, 79,1% 
participaram de eventos contra 76,8% dos que se formaram 
posteriormente; 21,5% dos que se formaram antes publica-
ram trabalhos, contra 16,6% dos que se formaram mais tarde.

3.2 Análise fatorial

Para a identificação de dimensões adjacentes às ques-
tões abordadas, considerando cada um dos quatro blocos de 
variáveis, procedeu-se à Análise Fatorial. Para tanto, foram 
considerados o método de componentes principais para ex-
tração dos fatores: rotação Varimax e tratamento pairwise 
dos dados omissos. Para a definição do número de fatores 
foi considerado como critério aqueles com autovalor acima 
de 1 ou variância explicada superior a 60% (caso os autova-
lores superiores a 1, somados, não atingissem esse patamar). 

Com o processo de análise fatorial, buscando-se agru-
par variáveis semelhantes em sua natureza teórica, obteve-se, 
com os quatro blocos de questão utilizados, que perfaziam 
um total de 33 questões, um total de 15 fatores (dimen-
sões latentes). Os fatores para cada bloco de questões, assim 
como as respectivas questões que se agruparam em cada fa-
tor, são apresentados a seguir. 

Para o bloco 1: Razões para fazer o curso, foram identi-
ficados 3 fatores, após a retirada da variável Q1 (em função 
da carga fatorial baixa), os quais correspondem a 60,5% de 
variância explicada e teste KMO e de esfericidade de Bar-
tlett em níveis adequados (acima de 0,60 e significância ao 
nível de 0,05) (MALHOTRA, 2006). Praticamente todas 
as comunalidades ficaram acima de 0,5 (exceto Q6, com 
comunalidade 0,44) (HAIR Jr. et al., 1998; MALHOTRA, 
2006). Da mesma forma, praticamente todas as cargas fato-
riais obtiveram valores acima de 0,5 (exceto a variável Q6, 
com carga 0,42). Os três fatores e as questões corresponden-
tes estão identificados na Tabela 1.

Tabela 1: Fatores do Bloco 1.

Bloco 1 – Razões para fazer o curso – 
Fatores Questões

1A Facilidade de acesso e conveniência Q4, Q6, Q8          

1B Adequação à formação e trabalho 
prévios Q2, Q7

1C Influências externas (familiares, 
informações do mercado) Q3, Q5 
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Para o bloco 2: O que o curso proporcionou, foram 
identificados 2 fatores, correspondendo a 60,5% de variân-
cia explicada e teste KMO e de esfericidade de Bartlett em 
níveis adequados (acima de 0,60 e significância ao nível de 
0,05) (MALHOTRA, 2006). Praticamente todas as comu-
nalidades ficaram acima de 0,5, exceto Q8, com comunali-
dade 0,47 (Apêndice 1). Praticamente todas as cargas fato-
riais obtiveram valores acima de 0,5 (exceto a variável Q2, 
com carga 0,48). A Tabela 2 apresenta os fatores e questões 
correspondentes.

Para o bloco 3: Dificuldades em relação ao aproveita-
mento do curso, foram identificados 3 fatores correspon-
dendo a 64,8% de variância explicada e teste KMO e de 
esfericidade de Bartlett em níveis adequados (acima de 0,60 
e significância ao nível de 0,05) (MALHOTRA, 2006). To-
das as comunalidades e as cargas fatoriais obtiveram valores 
acima de 0,5. Os fatores e questões correspondentes se en-
contram na Tabela 3.

Para o bloco 4: Melhorias no currículo do curso, fo-
ram identificados 4 fatores, correspondendo a 66,8% de 
variância explicada e teste KMO e de esfericidade de Bar-
tlett em níveis adequados (acima de 0,60 e significância ao 
nível de 0,05) (MALHOTRA, 2006). Todas as comunali-
dades e as cargas fatoriais obtiveram valores acima de 0,5. 
Os fatores do bloco 4 e questões correspondentes estão 
apresentados na Tabela 4.

Tabela 2: Fatores do Bloco 2.

Bloco 2 – O que o curso proporcionou 
– Fatores Questões

2A Ampliou a formação geral e o 
pensamento crítico Q3, Q4

2B Proporcionou formação/capacitação 
profissional

Q1, Q2, Q5, 
Q6, Q7, Q8, 

Q9

Tabela 3: Fatores do Bloco 3.

Bloco 3 – Dificuldades em relação ao 
aproveitamento do curso – Fatores Questões

3A Relacionadas à estrutura curricular, 
método de ensino e corpo docente Q1, Q4, Q5           

3B Relacionadas a questões pessoais 
(tempo para estudar, nível educacional 
anterior)

Q2, Q3

3C Relacionadas a questões externas 
(alunos em turma com níveis 
diferentes e dificuldades geradas pelos 
empregadores)

Q6, Q7 

Tabela 4: Fatores do Bloco 4.

Bloco 4 – Melhorias no currículo do 
curso – Fatores Questões

4A Necessidade de aproximar mais 
teoria e prática

Q1, Q2, Q3, 
Q6

4B Ampliar multidisciplinaridade e 
formação geral Q4, Q9

4C Ampliar carga horária Q5, Q7

4D Ampliar número de disciplinas de 
Contabilidade Q8 

Esse crescimento no número de 
cursos preocupa, uma vez que não 

se sabe se os alunos estão sendo 
preparados de forma adequada para 
atender às necessidades do mercado. 
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3.3 Análise de variância 

Considerando os fatores oriun-
dos da Análise Fatorial, procedeu-se 
à Análise de Variância (ANOVA), 
para avaliar possíveis diferenças de 
percepção entre os fatores identifica-
dos, assim como para a variável “nível 
de satisfação”. Apresenta-se, primei-
ramente, a média de cada fator e os 
desvios-padrão. Em seguida, são apre-
sentados cruzamentos de médias con-
siderando alguns agrupamentos (ano 
de graduação, IES, remuneração, 
exercer profissão após conclusão do 
curso, participação em eventos da clas-
se contábil, publicação de trabalhos 
na área contábil e tempo de atuação 
na área). As médias, dentro dos agru-
pamentos, com diferenças significan-
tes ao nível de 0,05 são indicadas na 
Tabela 5 com asterisco (*).

Avaliaram-se, primeiramente, as 
médias de concordância (blocos 1 a 4), 
em uma escala de 1 a 5, consideran-
do 3 como um ponto médio, ou seja, 
uma média abaixo de 3 significa uma 
tendência a discordar da afirmação; 
acima de 3 uma tendência a concor-
dar. Quanto mais alta a média, mais 
forte a concordância.

Examinando os dados da Tabela 
5, percebe-se que as maiores médias, 
ou seja, onde a intensidade de con-
cordância é maior, estão relacionadas 
com o bloco 2 (o que o curso propor-
cionou), em seus dois fatores (médias 
próximas a 4) e em dois fatores do 
bloco 4 (melhorias no currículo do 
curso) – “aproximar teoria e prática”, 
“necessidade de multidisciplinaridade” 
e “foco maior em Contabilidade”. No 
bloco 1 (razões para fazer o curso) a 
média mais alta foi do fator “adequa-
ção à formação e trabalho prévio”, um 
pouco abaixo de 3. No bloco 3, que 
trata das dificuldades no aproveita-
mento do curso, a maior média é re-
lacionada com a “estrutura curricular, 
método de ensino e corpo docente” 
(acima de 3). 

Por outro lado, as menores mé-
dias, ou seja, onde o nível de concor-
dância é menor, ocorreram no bloco 
1, “facilidade de acesso e conveniên-
cia” (média de 2,69) e no bloco 3 “di-
ficuldades externas” (média de 2,56). 
Já os entrevistados concordam mais 
intensamente que o curso ampliou a 
sua formação geral e o senso crítico, e 
contribuiu para sua capacitação profis-
sional. Também houve concordância, 

embora em um nível um pouco me-
nor, acerca da estrutura curricular, mé-
todo de ensino e qualidade do corpo 
docente. Entendem que para melhorar 
o curso é necessário focar na aproxi-
mação maior de teoria com prática e 
trabalhar com aspectos multidiscipli-
nares, sem deixar de dar mais espaço 
aos conteúdos de Contabilidade. Por 
outro lado, os entrevistados tendem a 
discordar mais quando afirmam que 
escolheram o curso por conveniência e 
que sofreram mais dificuldades exter-
nas no decorrer do curso.

Nas IES o professor 
deve ser o condutor 

do processo de 
ensino-aprendizagem, 
posicionando o aluno 
como um participante 
ativo na construção de 
seu saber e não como 
um mero ouvinte do 
conteúdo repassado.
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Em relação à satisfação quanto à área contábil, em 
uma escala de 1 a 4 a média foi 3,06, um pouco acima de 
2,5, que seria o ponto médio (entre 1 e 4). Transforman-
do a média de satisfação em percentual, onde o ponto 1 
corresponde a 0%; o ponto 2, 33%; o ponto 3, 66%; e 
o ponto 4, 100%, ou com a fórmula (Média – 1) x 33, 
ficar-se-ia com uma intensidade de satisfação de 68%, ou 
seja, em um nível intermediário.

Considerando as diferenças apontadas com asterisco (*) 
na Tabela 5, percebe-se que na maioria dos fatores as dife-
renças de opinião não chegam a ser estatisticamente signi-
ficantes (em outras palavras, a diferença se dá por motivos 
espúrios). Essas diferenças são esclarecidas a seguir:

Ano de graduação – Considerando, primeiramente, o 
ano de graduação (formação), observa-se que os alunos 
que se formaram até 1998 apresentam uma média esta-
tisticamente significante maior que os que se formaram 
entre 1999 a 2006, quando se trata da escolha do curso 
por conveniência (2,82 contra 2,61). Mesmo que as mé-
dias estejam abaixo de 3, ou seja, indicando discordân-
cia, o grupo dos egressos mais antigos tende a discordar 
menos que o grupo dos egressos mais recentes com essa 
afirmação. Isso pode significar que, embora a maior parte 
dos cursos de Ciências Contábeis seja oferecida pelas IES 
no turno da noite, esse fato não foi significativo para os 
respondentes. Nesse mesmo agrupamento percebe-se que 
os egressos mais recentes tendem a concordar mais com a 
afirmação que o curso precisa aproximar mais a teoria com 
a prática. Essa concordância maior pode ser explicada pelo 
fato de que os estudantes, de modo geral, entendem que as 
IES devem priorizar a prática, porém, conforme menciona 
Marion (1998), as IES servem para a formação do conhe-
cimento e de competência humanas.

IES particular ou pública – Os alunos de IES particulares 
apresentaram maiores médias (estatisticamente significan-
tes) para a escolha do curso por conveniência e facilidade, e 
por ser adequado à formação e experiência prévia. O grupo 
das particulares também apresentou mais dificuldades pes-
soais (falta de base do 2° grau e tempo para estudar) e exter-
nas (perspectivas salariais e influência de amigos e familia-
res), assim como indicam que o curso precisa focar mais em 
Contabilidade, além de aproximar teoria e prática. Nesse 
último, a maior concordância do grupo particular pode ser 
observada pela exigência do estágio obrigatório como um 
elemento importante para sua formação, possivelmente por 
entenderem que o estágio representa uma oportunidade de 
colocar em prática os ensinamentos teóricos recebidos em 
sala de aula. Ainda nesse aspecto, pode-se considerar a ade-
quação do currículo à realidade regional, tendo em vista que 
o Estado do Rio Grande do Sul abrange diversas regiões e 
cada uma tem suas peculiaridades, sendo importante que as 
instituições levem em consideração esse fato, o que, aliás, é 
recomendado pelo MEC/INEP. 

Outro elemento que pode ter contribuído para a sig-
nificativa concordância dos egressos de IES particulares, 
pode estar relacionado à obrigatoriedade de elaborar um 
trabalho de conclusão ao final do curso, o que não é exigi-
do em todas as IES. A elaboração de um trabalho de final 
de curso pode constituir uma oportunidade de o aluno 
se envolver mais com a pesquisa, podendo despertar seu 
interesse em seguir estudos em níveis mais elevados. Um 
trabalho de conclusão bem elaborado também pode signi-
ficar uma credencial importante para o aluno na disputa 
por emprego no mercado de trabalho. 

Com relação às maiores dificuldades pessoais reve-
ladas pelos estudantes das IES particulares, como falta 
de tempo para estudar e falta de base no curso em nível 
médio, essas podem estar relacionadas com o fato de que 
a maior parte dos cursos ocorre à noite e o aluno da IES 

Durante o período em que o exame 
foi aplicado, 77.257 egressos dos 
cursos Técnico em Contabilidade  
e Ciências Contábeis realizaram  
as provas em todo o Brasil, com  
um índice de aprovação de 61%. 
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particular, normalmente, precisa trabalhar durante o dia, 
em torno de 8 horas, sobrando-lhe pouco tempo para se 
dedicar aos estudos. Em algumas IES públicas as aulas 
ocorrem durante o dia, o que pode explicar a discordân-
cia menor quanto a esse aspecto.

Remuneração – Em relação à remuneração, os egres-
sos que ganham mais apresentam médias estatisticamen-
te significantes maiores em relação a escolher o curso por 
influências externas. Para eles, o curso contribuiu para sua 
formação profissional. Além disso, encontram-se mais satis-
feitos com a área. Em contrapartida, apresentam médias es-
tatisticamente menores que os que ganham menos, quando 
indagados se o curso ampliou a sua formação geral e o senso 
crítico; de terem sentido mais dificuldades pessoais e exter-
nas; e da necessidade de aproximar mais teoria e prática. Os 
egressos que ganham salários maiores concordam que o cur-
so correspondeu às expectativas, proporcionou competência 
técnico-profissional, possibilitou melhores oportunidades 
de emprego e condições de realização profissional, provavel-
mente porque conseguiram ocupar posições diferenciadas e 
também pela mudança no perfil do profissional. Os egressos 
que recebem salários maiores também podem buscar uma 

qualificação melhor por meio de especializações, mestrados 
e doutorados, permitindo que ocupem cargos melhores. 
Além disso, salienta-se que os cursos de especialização, mes-
trado e doutorado são cursos que demandam mais tempo, 
além de um desembolso maior. 

Exercer a profissão após a conclusão do curso – Os que 
estão exercendo a profissão após a conclusão do curso con-
cordam significantemente mais com a afirmação de que o 
curso proporcionou capacitação profissional e que é neces-
sário ampliar a carga horária (neste caso, ainda apresentando 
média menor que 3). A maior capacitação profissional pode 
estar relacionada ao ingresso na profissão antes da conclusão 
do curso e permanência nela após a sua conclusão, permi-
tindo um contato direto com a profissão.

Participação em eventos da classe contábil – Os egres-
sos que participam de eventos da classe contábil apresen-
tam uma concordância significativamente maior quando 
indagados se o curso ampliou a sua formação geral e pro-
fissional. A participação em eventos da classe proporcio-
na aos profissionais a aquisição de novos conhecimentos 
e, consequentemente, contribui para que realizem um 
trabalho adequado e com menos riscos de erros, além de 
constituir-se em um momento de convivência com cole-
gas da profissão e da troca de experiências. Por esse mo-
tivo entendem-se as razões da maior concordância nesses 
dois aspectos (formação geral e profissional).

Publicação de trabalhos – Considerando a publicação de 
trabalhos na área contábil, os que já publicam concordam 
mais que o curso proporcionou mais formação profissional 
e que é necessário ao curso avançar na multidisciplinaridade 
e formação geral, e concordam menos quanto ao curso ser 
mais focado em aspectos contábeis. Observa-se que a quan-
tidade de publicação de trabalhos na área não é considerada 
muito significativa, sendo natural que os egressos que pu-
blicam concordem que esta contribui mais para a formação 
profissional, pois está mais ligada à pesquisa. Os egressos 
que publicam trabalhos são, provavelmente, aqueles que 
possuem especialização ou são mestres e/ou doutores.

Tempo de Atuação na Área – Quando se trata do tem-
po de atuação, grande parte das opiniões não apresentam 
diferenças significantes, com exceção dos que trabalham 
há mais tempo na área, que concordam mais com o fato 
de terem buscado o curso principalmente em função da 
experiência prévia. Essa situação indica que o profissional 
que atua na Contabilidade permanece por bastante tem-
po na profissão e, possivelmente, refere-se ao profissional 
que já atuava na área contábil e apenas buscou comple-
mentar sua formação.
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Tabela 5: Médias e Diferenças.
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Conclusão

Este estudo objetivou apresentar uma análise basea-
da na percepção de egressos sobre os cursos de Ciências 
Contábeis de Instituições de Ensino Superior do Rio 
Grande do Sul, contando com uma amostra representa-
da por 448 respondentes. Identificou-se que o número 
de respondentes do sexo masculino foi ligeiramente su-
perior ao do sexo feminino e a maior parte obteve sua 
formação no período compreendido entre 1995 e 2003.

Na pesquisa realizada constatou-se que a maior parte 
dos respondentes graduou-se em IES particulares, fato 
que pode ser explicado pela grande quantidade de IES 
particulares no Estado, em relação às públicas. 

Observou-se, ainda, que mais da metade dos respon-
dentes da pesquisa estão satisfeitos com a profissão e um 
dos fatores pode ser a remuneração obtida, uma vez que 
os entrevistados que se formaram há mais tempo obtêm 
remuneração acima de 10 salários mínimos, ou seja, su-
perior aos que estão no mercado há menos tempo. Isso 
demonstra que os profissionais que já atuam no mercado 
há mais tempo adquirem, provavelmente, uma experiên-
cia maior e têm seu desempenho reconhecido.

Outro fato constatado é que houve uma tendência 
maior dos alunos de IES particulares terem escolhido o 
curso por conveniência e facilidade, e por ser adequado 
à sua formação e experiência anterior. Observou-se, tam-
bém, que esse grupo (particulares) apresentou maiores 
dificuldades com relação à falta de base do Ensino Médio 
e tempo para estudar, assim como pelo fato de terem es-
colhido o curso pelas perspectivas salariais e influência de 
amigos e familiares. Isso evidencia, provavelmente, que 
quem estuda em instituições particulares pode ter esco-
lhido a profissão por representar um indicativo de opor-
tunidades futuras, porém tiveram mais dificuldades em 
conciliar estudo e trabalho, possivelmente porque traba-
lham em torno de 8 horas diárias e estudam à noite. Esse 
mesmo grupo indicou que o curso precisa focar mais em 
Contabilidade, além de aproximar teoria e prática.

Por fim, os entrevistados concordam que o curso 
ampliou a sua formação geral e o senso crítico e con-
tribuiu para sua capacitação profissional. Reforçam, no 
entanto, que tiveram algumas dificuldades relacionadas 
com a estrutura do curso e com o corpo docente, e que 
para melhorar o curso é necessário focar na aproximação 
maior entre teoria e prática, e trabalhar com ênfase mul-
tidisciplinar, sem deixar de dar mais espaço aos conteú-
dos de Contabilidade. 
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Apêndice 1 – Questões Utilizadas

Bloco 1 – Você escolheu o curso de Ciências 
Contábeis: Fator

1. Por vocação

2.  Porque era adequado à função  
que eu exercia 1B

3. Pelas perspectivas salariais 1C

4. Porque era o curso de mais fácil acesso 1A

5. Pela influência de amigos e familiares 1C

6. Por possibilitar trabalhar e estudar 1A

7. Pela formação anterior compatível 1B

8. Porque não havia outra opção na área 1A

Bloco 2 – Você considera que o curso de 
Ciências Contábeis: Fator

1. Correspondeu às minhas expectativas 2B

2.  Proporcionou competência  
técnico-profissional 2B

3.  Ampliou satisfatoriamente a  
minha cultura geral 2A

4.  Aumentou a capacidade de  
pensar criticamente 2A

5.  Possibilitou melhores oportunidades  
de emprego 2B

6.  Esteve adequado às necessidades da 
realidade socioeconômica da região 2B

7.  Proporcionou condições de realizar-me 
profissionalmente 2B

8.  Influenciou minha presença e atuação  
na comunidade 2B

9. Motivou para a profissão 2B

Bloco 3 – As dificuldades em relação ao 
aproveitamento do curso decorreram: Fator

1.  Da falta de melhor formação/qualificação  
do corpo docente 3A

2.  Da falta de base no curso de nível  
médio (2º Grau) 3B

3.  Da falta de tempo para dedicação às 
disciplinas do curso 3B

4.  De disciplinas com programas  
distanciados da realidade 3A

5.  Da falta de incentivo à pesquisa  
e trabalhos práticos 3A

6.  Das dificuldades impostas pelo  
empregador (trabalho) 3C

7. Das turmas com alunos de cursos distintos 3C

Bloco 4 – Para melhorar o currículo do curso 
faz-se necessário: Fator

1. Ter mais aulas práticas 4A

2. Exigir estágio obrigatório 4A

3. Adequar o currículo à realidade regional 4A

4. Introduzir mais disciplinas contábeis 4B

5. Ampliar a carga horária do curso 4C

6. Exigir a elaboração de trabalho de conclusão 4A

7. T er maior carga horária nas disciplinas de 
matemática e estatística 4C

8. Introduzir mais disciplinas de formação geral 4D

9 – Visão multidisciplinar e proatividade 4B

Os egressos que ganham salários maiores concordam que o curso  
correspondeu às expectativas, proporcionou competência técnico-profissional, 

possibilitou melhores oportunidades de  emprego e condições de realização 
profissional, provavelmente  porque conseguiram ocupar posições diferenciadas  

e também pela  mudança no perfil do profissional.
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Custo de capital 
ponderado a valor 
de mercado: análise 
de sua influência na 
determinação do valor 
econômico agregado
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Resumo
O mundo corporativo tem demandado nos 

últimos anos indicadores e medidas de desem-
penho cada vez mais objetivos e abrangentes. O 
Valor Econômico Agregado (VEA), é um indicador 
utilizado na medição da capacidade de a empresa 
agregar valor aos acionistas. Sendo o valor de ne-
gociação das ações o determinante nas decisões 
dos acionistas, o objetivo do trabalho foi analisar 
a influência do custo de capital ponderado a valor 
de mercado na determinação do VEA. A metodo-
logia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e des-
critiva, partindo-se de contribuições teóricas para 
interpretar as variações observadas no cálculo pro-
posto. O estudo levou à conclusão da necessidade 
de apuração do custo de capital ponderado a valor 
de mercado para que se tenha conhecimento do 
valor econômico realmente gerado pela empresa.

Palavras-chave
Valor Econômico Agregado.
Custo de capital. Gestão baseada no valor.

Abstract
The corporative world has demanded in the 

last years, more objective and including measures 
of performance. The economic value added (EVA) 
is an indispensable pointer to measure the com-
pany ability to generate value to the shareholders. 
If the market value of the shares the main point in 
shareholders decisions, the target of this research is 
to analyze the influence of the capital cost weighed 
to value market in determination of EVA. The me-
thodology was the bibliographical and descriptive 
research, with theoretical contribution to interpret 
variations observed in the considered calculation. 
The research conducted to the conclusion that the 
necessity of calculate the capital cost weighed to 
value market, to have the view about the real eco-
nomic value added for the company.

Key words
Economic Value Added.
Capital cost. Value based management.
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Contador. Professor da Faculdade Libertas – São Sebastião do 
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Introdução

O desenvolvimento do merca-
do de capitais, advindo da abertura 
econômica em grande parte do mun-
do, tem provocado um aumento no 
fluxo de investimentos, em busca da 
opção mais rentável. A atuação nesse 
mercado tornou-se imprescindível 
para que as empresas possam fazer 
frente à alta demanda de remunera-
ção do investimento. A necessidade 
de geração de lucro em mercado al-
tamente competitivo tem levado as 
companhias a adotarem novas medi-
das para acompanhar o desempenho 
de sua gestão. O Valor Econômico 
Agregado (VEA) é uma ferramenta 
de análise fundamental para medir 
a eficiência das empresas em remu-
nerar os investidores. Essa medida 
parte do princípio de que para gerar 
valor aos seus acionistas, é necessá-
rio que as companhias obtenham 
um retorno sobre o capital investido 
que exceda o custo deste capital. A 
questão é que na maioria das vezes 
o valor contábil do capital próprio 
difere do valor de mercado. 

Considerando que o preço de 
negociação das ações é o maior de-
terminante nas decisões de compra e 
venda dos investidores, o objetivo do 
trabalho foi analisar a influência do 
custo de capital ponderado a valor de 
mercado na determinação do VEA. 
Para tanto, utilizou-se a pesquisa bi-
bliográfica e descritiva, partindo-se 
de contribuições teóricas para inter-
pretar as características e variáveis 
observadas no cálculo proposto. 

O trabalho está assim disposto: 
Decisões de financiamento; Deter-
minação do custo de capital; Custo 
de capital a valor de mercado; Valor 
econômico agregado; Cálculo do 
Custo de Capital e Valor Econômico 
Agregado; Conclusão.

1 Decisões de 
financiamento

O estudo da estrutura de capital 
tem sido objeto de muitas pesquisas 
em finanças corporativas. Sua forma-
ção é um fator-chave para a geração 
do valor econômico. A estrutura de 
capital é a composição das fontes 
de financiamento da empresa. Essas 
podem ter origem externa (capitais 
de terceiros ou passivo exigível) e 
interna (capital próprio ou patrimô-
nio líquido). A opção por determi-
nada fonte é feita após estudos de 
viabilidade e projeções, bem como 
o confronto entre as características 
do financiamento e do investimen-
to. Existem diferentes visões sobre 
a escolha da melhor opção, sendo 
consenso apenas a fundamentação 
que as regem. Ou seja, a finalidade 
é comum: aumentar o valor gerado 
aos acionistas. Mas o meio pelo qual 
se atinge essa meta tem sido objeto 
de controvérsias. 

Fatores macroeconômicos exer-
cem grande influência nas decisões e 
não podem ser ignorados. Bolsas de 
valores em todo o mundo têm sido 
a opção de muitas corporações no 
financiamento de suas operações. A 
Bovespa tem sido destaque entre os 
países emergentes nos últimos anos. 

Conforme Correa e Mano (2007), 
entre janeiro e novembro de 2007, 62 
empresas brasileiras abriram o capital 
na bolsa paulista e outras 10 já lista-
das fizeram novas ofertas. O volume 
levantado foi quase o mesmo que a 
soma dos últimos 3 anos. A captação, 
que alcançou 62,4 bilhões de reais, 
foi mais que o dobro do valor captado 
em 2006. Desde 2001, o número de 
investidores na bolsa brasileira qua-
druplicou, alcançando 300 mil.

Kisgen (2006) aponta as ava-
liações externas de crédito (rating) 
como um fator determinante na es-
colha da melhor opção de financia-
mento, aconselhando as empresas 
a manterem um bom histórico de 
avaliação, caso contrário, incorrerão 
em maior custo (dada a classificação 
de maior risco). Exemplo disso são 
as grandes companhias brasileiras, 
tidas como corporações globais, que 
têm acesso a capital de baixo custo 
por terem recebido o grau de inves-
timento concedido por agências in-
ternacionais de classificação de risco.

Assaf Neto (2006) cita a teoria 
convencional, a qual rege a manu-
tenção do equilíbrio entre o risco in-
corrido e o retorno proporcionado, 
de forma a estabelecer uma estrutura 
ótima de capital. Considera o nível 
de endividamento como determi-
nante de risco financeiro. Alto endi-
vidamento faz com que o custo total 
passe a crescer devido ao maior risco. 
Desse modo, a teoria convencional 
aponta que o padrão de financia-
mento afeta o nível de investimento. 
Modigliani e Miller (apud Damoda-
ran, 1997), reconhecem a importân-
cia da opção por capital de terceiros 
ao considerarem os impostos, uma 
vez que o benefício fiscal obtido na 
dedutibilidade dos juros contribui 
positivamente no aumento do valor 
da empresa.

Bolsas de valores  
em todo o mundo  

têm sido a opção de 
muitas corporações  
no financiamento  
de suas operações.
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Para Brealey, Myers e Allen 
(2006), a teoria pecking order ou hie-
rarquização de financiamentos, aponta 
a lucratividade como principal fonte 
de financiamento. Posteriormente, re-
cursos tomados junto a terceiros e no-
vas subscrições de capital são as outras 
opções. Essa teoria explica a tendência 
de muitas empresas lucrativas recorre-
rem menos frequentemente a finan-
ciamento externo, sendo também, 
segundo Medeiros e Daher (2005), a 
que mais se adapta à realidade das em-
presas brasileiras de capital aberto.

Brealey, Myers e Allen (2006) 
mencionam que a teoria trade-off 
estabelece o balanceamento entre as 
vantagens fiscais obtidas pelos em-
préstimos e o risco financeiro para 
determinar um nível ótimo de capi-
tal. Nessa teoria, alta lucratividade 
significa alta capacidade de endivi-
damento e uma forte tendência de 
utilizá-la por gerar benefícios fiscais. 
Empresas com maior lucratividade 
tendem a operar com maior nível de 
capital de terceiros, ao passo que em-
presas menos lucrativas tendem a dar 
preferência ao financiamento interno.

Ao comparar essas duas teorias, 
Strebulaev (2006) aponta uma falha 
significante na trade-off por possuir 
relação inversa entre alavancagem e 
lucratividade, considerado por muitos 
pesquisadores como o ponto decisivo 
na sua rejeição.

Dittmar e Thakor (2007) também 
apontam falhas empíricas a essa teoria, 
e propõem uma nova teoria sobre a 
emissão segura de ações. Segundo eles, 
o entendimento entre gestores e acio-
nistas é o que baseia as escolhas de fi-
nanciamento e investimento, já que o 
objetivo de maximização do valor da 
empresa e do retorno final é comum 
entre ambos. Permanecem na linha 
de pensamento de Copeland, Weston 
e Shastri (2005), que consideram que 

os investidores aceitarão apenas aqueles 
projetos que aumentem seu valor e ri-
queza, partindo do pressuposto de que, 
de acordo com a teoria econômica, o 
mercado não se restringe a opiniões e 
vontades homogêneas, assim, a concor-
dância de objetivos dos gestores e acio-
nistas são apontados como um fator 
diferencial em decisões corporativas. 
Essas vontades influenciam a decisão 
da empresa em abrir capital e emitir 
novas ações. Confirmam as hipóteses 
que as ações serão emitidas quando o 
preço de mercado e a concordância de 
objetivos forem altos. Também predi-
zem que quando a empresa não tem 
um projeto de investimento, podem 
optar por financiamento externo em 
vez de emissão de ações.

Um aspecto importante, segundo 
Machado (2007), é a análise da ala-
vancagem financeira proporcionada 
pela dívida. O endividamento, quan-
do planejado e controlado, pode ser 
benéfico para a empresa desde que o 
retorno gerado seja maior que o custo 
incorrido. Esse retorno proporcionado 
pela utilização de capital de terceiros, 
somado ao retorno gerado nas ativida-
des operacionais, faz aumentar o retor-
no final dos acionistas. A dinâmica da 
alavancagem financeira também é ci-
tada por Leary e Roberts (2005) como 
um dos fundamentos que motivam as 
decisões de financiamento. Empresas 
com alta alavancagem tendem a dimi-
nuí-la para reduzir o risco, e quando 
essa é baixa, tendem a aumentá-la para 
melhorar o retorno dos acionistas.

2  Determinação do  
custo de capital

O custo de capital serve como 
um indicador de retorno mínimo a 
ser gerado para remunerar credores e 
acionistas. Para agregar valor a esses 
últimos, o retorno da empresa deve 

superar o custo do capital, ou seja, re-
munerar os proprietários das fontes de 
recursos (externos e internos) no valor 
exigido e ainda fornecer um excedente 
que se constitui no valor econômico 
agregado. Conforme a formação da es-
trutura de capital, sendo composta por 
capital próprio e de terceiros, deve-se 
apurar o custo de cada uma dessas fon-
tes de financiamento.

2.1  Custo do capital  
de terceiros

Assaf Neto (2006) define o cus-
to do capital de terceiros de acordo 
com os passivos onerosos identifica-
dos nos empréstimos e financiamen-
tos mantidos pela empresa. Como 
a legislação do Imposto de Renda 
permite a dedutibilidade fiscal dos 
encargos financeiros, o autor ressalta 
que o mais aconselhável é apurar esse 
custo após a provisão do imposto. 
Nesse caso, considera-se a despesa 
financeira líquida do benefício fiscal 
do Imposto de Renda, para determi-
nar o custo do capital de terceiros:

Ki =    Desp. finc. liq. I.R.   
            Passivo oneroso

Assim, são necessários ajustes na 
demonstração do resultado, conforme 
descrito no item 5.

2.2 Custo do capital próprio

A determinação do custo do capi-
tal próprio tem sido objeto de contro-
vérsias devido à sua subjetividade. Para 
Copeland, Weston e Shastri (2005), 
cada categoria de investidor opta por 
um tipo diferente de risco, e sempre 
requer uma determinada taxa de re-
torno para prover recursos às empre-
sas. Essa taxa de retorno requerida é o 
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custo de oportunidade, ou custo do capital próprio. Assaf 
Neto (2006) afirma ser o retorno da melhor alternativa de 
investimento desprezada pelo acionista, ao selecionar outra 
oportunidade de mesmo risco. Equivale à taxa mínima de 
atratividade requerida pelos investidores. No entanto, o 
autor ressalta que a determinação desse custo envolve difi-
culdade na prática. Sendo uma empresa de propriedade in-
dividual, por exemplo, a determinação do retorno mínimo 
é simplificada. No entanto, considerando companhias com 
maior número de proprietários e, principalmente, de capital 
aberto, com ações pulverizadas no mercado, seria impossível 
definir o retorno mínimo diretamente com os proprietários. 
Devido a esses questionamentos e subjetividade na sua de-
terminação, o cálculo do custo de capital próprio demanda 
aplicação de algum método.

Uma ferramenta que vem sendo aplicada no mercado 
de capitais é o modelo de precificação de ativos, conhecido 
por CAPM – sigla inglesa de Capital Asset Price Model. Esse 
modelo estabelece uma relação linear entre o retorno de um 
ativo e o retorno de mercado. Segundo Brigham, Gapenski 
e Ehrhardt (2001), para o modelo, um ativo deve promover 
uma promessa de retorno que compense o risco assumido. 
O risco de um ativo é mensurado no CAPM pelo coeficien-
te beta, tido como a medida do risco sistemático. Quan-
to mais sensível às variações de mercado, maior é o beta. 
Pelo CAPM o retorno mínimo exigido pelos proprietários 
é formado pela soma da taxa de retorno livre de riscos e o 
prêmio de se correr o risco:

Ke = RF + β x (RM – RF)

Sendo:
Ke = taxa de retorno mínima requerida 
(custo do capital próprio);
RF = taxa de retorno livre de risco;
β = coeficiente beta;
RM = rentabilidade oferecida pela carteira de mercado.

Damodaran (1997) menciona a natureza cíclica, a ala-
vancagem financeira e a operacional como as três variáveis 
que influenciam o coeficiente beta, sendo este a maior difi-
culdade no cálculo do CAPM.

Embora o CAPM seja uma consideração mais racional 
do custo de capital próprio, não é inteiramente correto, da-
das as subjetividades expostas. Fama e French (2006) calcu-
laram o CAPM de várias empresas dos Estados Unidos em 
ambientes econômicos diferentes ao longo do último sécu-
lo, mais precisamente de 1926 a 2004. A pesquisa demons-
trou que o beta das empresas variou de forma não uniforme 
em relação ao tempo considerado. O resultado alcançado 
reforça a confirmação da hipótese da Teoria da Eficiência 
dos Mercados (descrita no item 3) de que não existe cor-
relação temporal entre as variações de preços no mercado 
de capitais. O mercado reage às informações divulgadas e a 
determinação do beta das empresas é muitas vezes subjetiva.

2.3 Custo médio ponderado de capital

O custo total de capital da empresa representa a taxa de 
retorno mínima a ser gerada. Para a determinação, consi-
dera-se o custo de cada fonte de financiamento ponderado 
pela respectiva participação na estrutura de capital:

   
N

WACC = ∑ WJ x KJ

    
J = 1

Onde:
WACC = custo médio ponderado de capital – 
Weighted Average Cost of Capital;
KJ = custo específico de cada fonte de financiamento;
WJ = participação relativa de cada fonte na estrutura 
de capital.

É importante o entendimento de que os custos das 
fontes de capitais não se comportam isoladamente, não são 
independentes. Por exemplo, Copeland, Weston e Shastri 
(2005) afirmam que, quanto maior for o quociente de en-
dividamento, o custo do capital próprio aumentará dado o 
maior risco financeiro. Isto se deve ao aumento na alavan-
cagem financeira, o que implica uma posição mais arriscada 
para os acionistas. Esses exigem, então, uma taxa de retorno 
maior para compensar o risco incorrido.

O endividamento, quando planejado 
e controlado, pode ser benéfico para 

a empresa desde que o retorno gerado 
seja maior que o custo incorrido.
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3  Custo de capital  
a valor de mercado

A Teoria da Eficiência dos Mer-
cados, conforme Kam (1990), expli-
ca a ausência de correlação temporal 
entre as variações de preços no mer-
cado de capitais. Essa ausência de 
correlação justifica-se porque o valor 
de mercado reflete o modo com que 
este usufrui informações disponibili-
zadas. Ou seja, em mercados eficien-

tes, quando uma informação rele-
vante é publicada, o reflexo no preço 
dos ativos é imediato. O comporta-
mento desses não é padronizado e 
suas variações não são sistemáticas. 
As decisões de compra e venda são 
tomadas com base em interpretações 
dos fatos relevantes.

Nesse ambiente de variação dos 
valores de negociação dos ativos, os 
investidores atentam-se às mudanças 
que consideram relevantes. O motivo 

que os leva a comprar ações é a expec-
tativa de um dia vendê-las com exce-
dente, que seja o necessário para supe-
rar o valor de compra somado a custos 
de corretagem, e, ainda, prover-lhes 
uma remuneração extra. Compram-se 
ações esperando-se que, um dia, have-
rá a devolução do seu capital somado a 
um prêmio pelo risco incorrido. Com 
isso, o valor de mercado dos ativos é 
sempre o alvo dos investidores que, 
muitas vezes, desconhecem o valor 
contábil. Esse é o motivo que impede 
as empresas de ignorar o valor de mer-
cado do seu patrimônio líquido, nas-
cendo daí a necessidade de ponderar o 
custo de capital com base neste valor, 
que é o objetivo do trabalho. O pre-
ço de mercado das ações é o valor que 
interessa aos acionistas dadas as suas 
decisões de compra e venda. E para a 
empresa, o custo de capital é uma fun-
ção direta do mercado no qual a ação é 
negociada, dadas as características dos 
investidores e nível de aversão ao risco.

Face à dinâmica de ordens de 
compra e venda (baseadas no retorno 
esperado por ambas as partes da ne-
gociação) e o valor de negociação das 
ações, o que se propõe no artigo é pon-
derar o WACC a valor de mercado. O 
cálculo desse com base apenas no valor 
contábil pode render uma imagem er-
rônea sobre o custo de capital e o re-
torno que deve ser gerado. A proposta 
não foi ignorar o WACC a valor con-
tábil, pelo contrário, deve também ser 
calculado para que se tenha uma visão 
sobre a rentabilidade a ser mantida 
para remunerar os acionistas com base 
no valor atual de negociação das ações.

É importante determinar o valor 
de mercado do capital próprio já que, 
segundo Santos e Watanabe (2005), o 
aumento da riqueza do acionista dá-se 
mediante a maximização da diferença 
entre o valor de mercado do capital 
dos acionistas e o montante de capital 
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que eles investiram na empresa. O capital dos acionistas a 
valor de mercado é obtido, segundo Frezatti (1999), pela 
multiplicação do valor unitário de negociação da ação pela 
quantidade de ações disponíveis no mercado, conforme 
tratado no exemplo proposto neste estudo.

4  Valor econômico agregado (VEA)

As análises de desempenho da administração e capaci-
dade para maximizar o valor dos acionistas perdem essên-
cia quando considerado apenas o lucro contábil. Este, por 
si só, não é suficiente para medir a eficiência econômica 
das empresas. Assaf Neto (2006) afirma que a existência 
do lucro não garante a remuneração do capital aplicado e, 
consequentemente, a atratividade econômica de um em-
preendimento. A sustentação de uma empresa no futuro 
é garantida somente se ela for capaz de criar valor para 
seus proprietários mediante a concepção inteligente de um 
negócio. Para o autor, o lucro garante a continuidade de 
uma empresa apenas se conseguir igualar-se ao custo de 
oportunidade do capital investido.

A comparação do retorno do investimento com o custo 
que lhe proporcionou é um fator determinante ao considerar 
o valor econômico das empresas e a capacidade de geração 
de riqueza. Para atender a esses princípios, Araújo e Assaf 
Neto (2007) ressaltam a necessidade de a aplicação da gestão 
basear-se no valor. Nesse modelo de gestão, o lucro é obtido 
a partir da cobertura de todas as despesas incorridas, inclusive 
a remuneração exigida pelos investidores, o que não é consi-
derado no lucro contábil. Desse modo, a empresa gera valor 
econômico apenas se o seu resultado for suficiente para, além 
de superar custos e despesas operacionais, remunerar também 
o capital investido. Caso contrário, a empresa destrói valor.

Enquanto o lucro contábil considera apenas custos 
do capital de terceiros na forma de despesas financeiras, o 
VEA considera o custo de todo o capital, inclusive capital 
próprio, demonstrando ao invés do lucro contábil, o lucro 
econômico. Por mais que a estimativa do custo de capital 
próprio seja um processo subjetivo, medidas de desempe-
nho que ignorem esse custo não podem revelar o nível de 
êxito de uma empresa na geração de valor econômico.

O VEA surgiu da forte demanda por informações geren-
ciais mais abrangentes, que não sejam apenas fruto de cumpri-
mento de regras e legislações. O VEA é um indicador adequa-
do do desempenho econômico-financeiro complementar aos 
tradicionais indicadores de rentabilidade. Santos e Watanabe 
(2005) o definem como uma medida quantitativa que reflete 
o valor que foi criado ou destruído num determinado período 

pela administração da companhia. Para os autores, a adminis-
tração só estará criando valor para os acionistas se gerar um 
resultado superior ao custo do capital investido na empresa.

Medeiros e Daher (2005) justificam a teoria pecking-
order (descrita no item 1) ao relacioná-la com o valor agre-
gado aos acionistas. Para os autores, o motivo de obedecer à 
hierarquia de financiamentos é a assimetria de informações 
entre os gestores e os novos acionistas, o que pode levar à 
destruição de valor para os acionistas atuais. Isso devido ao 
risco de que a implantação de novos projetos não seja corre-
tamente avaliada e aceita pelo mercado. Confirmando a Hi-
pótese de Eficiência de Mercados, a reação deste à informa-
ção disponibilizada acarretaria, neste caso, uma subavaliação 
das novas ações e consequente transferência de riqueza dos 
acionistas antigos para os novos.

Estilos de gestão e parâmetros para decisões em vários 
segmentos têm sido adaptados para atender ao objetivo de 
geração de valor econômico. Merna e Al-Thani (2005), por 
exemplo, lecionam que o gerenciamento de risco corpo-
rativo é feito com o propósito de maximizar o valor dos 
acionistas, já que este é o objetivo primaz da administração 
financeira. Assim, pode-se incluir a gestão de riscos no rol 
das ferramentas da gestão baseada no valor.

Araújo e Assaf Neto (2007) afirmam que a importância 
deste modelo concentra-se no fato de atender com maior 
eficiência a questão da relevância, confiabilidade e objetivi-
dade da informação contábil. Também a cobertura dos prin-
cípios básicos de finanças, o da maximização da riqueza dos 
acionistas e o da apuração do valor da empresa, consideran-
do o retorno esperado pelos investidores. Acrescentam que 
o VEA captura com precisão a produtividade combinada de 
todos os fatores de produção numa única medida, ao con-
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tabilizar os dados econômicos do negócio e subtrair o custo 
de todos os recursos exigidos para produzir receitas. Outro 
motivo para a adoção da gestão baseada no valor é o fato de 
que o VEA é tido como o principal direcionador de riqueza 
da empresa no mercado globalizado e reflete diretamente 
na valorização do preço de mercado do capital. Esta alta 
correlação com os preços das ações negociadas no mercado 
justifica a ponderação do WACC a valor de mercado das 
ações, objetivo deste trabalho.

Sendo o ROI (Return on Investment) o retorno do in-
vestimento obtido na utilização dos ativos (produto entre 
giro e margem), sua comparação com o custo do capital 
utilizado no financiamento dos ativos gera o spread econô-
mico que vai alavancar o investimento. A diferença, sendo 
positiva, auxilia na formação do VEA, dada a sua fórmula:

VEA = (ROI - WACC) x Investimento

O investimento é considerado como o ativo total dimi-
nuído dos passivos de funcionamento. Ou seja, investimen-
to equivale, segundo Assaf Neto (2006), aos recursos pró-
prios e de terceiros deliberadamente levantados no mercado.

São necessários ajustes nos valores contábeis para que seja 
possível o cálculo de indicadores de valor com maior grau de 
precisão. Alguns princípios contábeis, bem como a padroni-
zação das demonstrações em conformidade com a legislação, 
chocam-se com a gestão baseada no valor. Por exemplo, a dis-
tinção entre passivo oneroso e de funcionamento e a determi-
nação das despesas financeiras líquidas de Imposto de Renda 
não incluindo esta no cálculo do lucro operacional.

Bernstein e Wild (2000) afirmam que as decisões de 
financiamento devem ser conjugadas com as decisões de in-
vestimento, para que auxiliem na geração de valor. A matu-
ridade  e coerência de prazos entre ambos é regra indispen-
sável para não comprometer a estabilidade financeira. Esta 
e o risco de insolvência dependem dos recursos financeiros, 
tipos e tamanhos de seus vários ativos. As decisões de fi-
nanciamento e investimento citadas por Bernstein e Wild 
(2000) são, segundo Assaf Neto (2006), fatores que refletem 
o VEA juntamente com as decisões operacionais. O ROI 
revela as estratégias de investimento e operacional, sendo o 
produto do giro do investimento e margem operacional. O 
WACC reflete a estratégia de financiamento, definida essen-
cialmente por sua capacidade de acesso a fontes de capital 
menos onerosas que permitem minimizar o custo de capital. 
Desse modo, a gestão baseada no valor visa à tomada de 
decisões nesses três aspectos. Exemplificando:

•  melhora da eficiência operacional, gerando maior 
retorno sem aumento no investimento;

•  maior giro do investimento mediante a redução 
de ativos ociosos e ciclo financeiro;

•  redefinição da estrutura de capital de forma 
a diminuir o custo de capital total;

•  aceitação de aumento no custo de capital conjugado 
com aumento no retorno proporcionado.

5   Cálculo do custo de capital e  
do valor econômico agregado

Considerou-se, como exemplo, de forma resumida 
para facilitar a análise, uma empresa com a seguinte estru-
tura patrimonial:

É importante o ajuste das demonstrações contábeis para 
finalidades de análise econômico-financeira. No balanço 
patrimonial apresentado de forma simples, considerou-se 
(para este propósito) apenas o Passivo Oneroso no lado 
das exigibilidades, que é o valor do ativo total subtraído 
o passivo de funcionamento, ou seja, o valor realmente 
investido na empresa, proveniente de fontes internas ou 
externas. O ativo foi tratado como Investimento. Quan-
to à demonstração de resultados, é necessária a exclusão 
das despesas financeiras do cálculo do lucro operacional. 
Isto devido ao fato de que o lucro operacional provém 
da utilização dos ativos, independente de como eles são 
financiados, enquanto as despesas financeiras são conse-
quências das decisões de financiamento. Desse modo, na 
DRE ajustada, deduz-se do lucro operacional, o Imposto 
de Renda gerado pelos ativos e na consideração da despesa 

Sendo o capital próprio e o custo de oportunidade respectivamente:

Capital ordinário: 1.000 ações a $ 17,00     $ 17.000,00  Ke = 15%
Capital preferencial: 500 ações a $ 16,00   $ 8.000,00    Ke = 13%
Capital próprio $ 25.000,00

Investimento
$ 38.000

Passivo Oneroso
$ 13.000

Patrimônio Líquido
$ 25.000
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financeira, deve-se subtrair a economia de Imposto de Renda que esta propor-
ciona. Assim, para o cálculo do custo de capital de terceiro, importa a despesa 
financeira líquida do Imposto de Renda, como demonstrado no item 2.1, uma 
vez que ela proporciona este benefício. Vale a assertiva de Brigham, Gapenski e 
Ehrhardt (2001) ao afirmarem que, diante da dedutibilidade fiscal, o governo 
paga parte do custo de capital da empresa.

Considerado o ajuste proposto, as operações da empresa no período em 
questão geraram o seguinte resultado:

Note-se que o valor do Imposto de Renda e o lucro da empresa não alteram, 
havendo apenas mudança na forma de apuração. Dadas as demonstrações, o re-
torno do investimento é calculado pelo produto de giro e margem:

ROI = Margem x Giro
ROI = 8,8 x 1,5789 = 13,89%

O custo de capital de terceiros é:
Ki =  Desp. finc. liq. IR  =  1.700 - 578 
   Passivo oneroso           13.000
Ki = 8,63%

Para o cálculo do custo de capital, considerou-se primeiro a ponderação das 
fontes de financiamento a valor contábil e, posteriormente, a valor de mercado.

Margem: Lucro Op. após IR = 5.286  = 8,8%
          Receita    60.000

Giro:      Receita     =   60.000  = 1,5789
          Investimento         38.000

DRE – legislação societária

Receita $ 60.000

CMV ($ 35.000)

Lucro bruto $ 25.000

Desp. adm. e vendas ($ 17.000)

Desp. financeiras ($ 1.700)

Lucro operacional $ 6.300

IR ($ 2.142)

Lucro líquido  $ 4.158

DRE – ajustada para análise

Receita $ 60.000

CMV ($ 35.000)

Lucro bruto $ 25.000

Desp. adm. e vendas ($ 17.000)

Lucro op. antes IR $ 8.000

IR sobre ativos ($ 2.720)

Lucro op. após IR $ 5.280

Desp. financeiras ($ 1.700)

Economia IR $ 578

Lucro líquido $ 4.158
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5.1  VEA considerando o WACC  
ponderado a valor contábil

Para o cálculo do WACC, conforme item 2.3, pondera-se 
o custo de cada fonte de financiamento às respectivas pro-
porções na estrutura de capital: 

Dessa forma o WACC é calculado com:

WACC = (0,2106 x 13) + (0,4473 x 15) + (0,3421 x 8,63)
WACC = 12,38%

Calculados o retorno do investimento e o seu custo, 
chega-se ao valor econômico agregado, conforme descrito 
no item 4:

VEA = (ROI – WACC) x Investimento
VEA = (13,89% – 12,38%) x 38.000 = 573,80

5.2  VEA considerando o WACC  
ponderado a valor de mercado

Supondo que no ato do levantamento das demons-
trações contábeis exemplificadas, o valor contábil do ca-
pital seja diferente do valor de mercado, devido à valori-
zação das ações:

Capital ordinário: 1.000 ações a $ 28,00 $ 28.000,00 Ke = 15%
Capital preferencial: 500 ações a $ 26,00 $ 13.000,00 Ke = 13%
Capital próprio $ 41.000,00

Tabela 1 – Proporção das fontes de financiamento na 
estrutura de capital a valor contábil.

Fonte de 
financiamento

Valor 
monetário

Remuneração 
exigida

Participação 
na estrutura 
de capital

Financiamento 13.000 8,63 % 34,21%

Capital 
ordinário 17.000 15% 44,73%

Capital 
preferencial 8.000 13% 21,06%

Total 38.000 - 100%

Fonte: Autor.
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Tabela 2 – Proporção das fontes de financiamento 
na estrutura de capital a valor de mercado.

Fonte de 
financiamento

Valor 
monetário

Remuneração 
exigida

Participação 
na estrutura 
de capital

Financiamento 13.000 8,63 % 24,07%

Capital 
ordinário 28.000 15% 51,86%

Capital 
preferencial 13.000 13% 24,07%

Total 54.000 - 100%
Fonte: Autor.

A participação de cada fonte de financiamento na estru-
tura total sofreu alteração:

O WACC é calculado com base na nova proporção de 
cada fonte de capital:

WACC = (0,2407 x 8,63) + (0,5186 x 15) + (0,2407 x 13)
WACC = 12,98%

O novo VEA é calculado:

VEA = (ROI – WACC) x Investimento
VEA = (13,89 – 12,98) x 38.000 = 345,80

Observa-se a queda no VEA, já que na maioria das vezes 
o valor contábil do capital é inferior ao valor de mercado. 
Considerando o WACC ponderado a valor de mercado, a 
empresa precisaria ter aumentado o ROI para ao menos ter 
mantido o VEA ao mesmo nível daquele apurado com base 
no valor contábil. A diferença é:

VEA valor contábil = 573,80
VEA valor de mercado = (345,80)
VEA a compensar = 228,00

Como normalmente o valor de mercado é maior se 
comparado ao valor contábil, o WACC aumentou, o que fez 
diminuir o spread econômico que alavanca o investimento:

Spread econômico a valor contábil = ROI – WACC
Spread econômico a valor contábil = 13,89 – 12,38 = 1,51%

Spread econômico a valor de mercado = ROI – WACC
Spread econômico a valor de mercado = 13,89 – 12,98 = 0,91%

Para não diminuir o nível de geração de valor e manter 
o spread anterior, a empresa deveria ter aumentado o ROI 
na seguinte proporção:

Spread a valor contábil = 1,51
Spread a valor de mercado = (0,91)
Spread a compensar = 0,60

Observa-se que quanto maior a diferença entre o va-
lor de mercado do capital próprio e o valor contábil, maior 
será a necessidade de aumento no retorno para remunerar 
os acionistas mantendo o nível de agregação de valor. Assim, 
estabelece-se um índice entre o valor contábil e o valor de 
mercado do patrimônio líquido:

ρ = Valor contábil do PL
    Valor de mercado do PL

Aplicando o índice ao exemplo proposto, tem-se:

	 	 ρ = 25.000 = 0,60
              41.000

É comum que o resultado do índice seja menor que 1, 
demonstrando valor de mercado maior que o valor con-
tábil. Ou seja, quanto mais distante de 1, maior é a ne-
cessidade de a empresa aumentar o ROI para remunerar 
os proprietários do capital e manter o nível de agregação 
de valor. Exemplos de decisões que envolvam esta prática 
foram citados no item 4.
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Conclusão

A consideração do valor econô-
mico agregado é uma vantagem que 
possibilita que os retornos dos ativos 
excedam o custo do capital, indepen-
dentemente de onde este se origine. 
Estratégias em todos os âmbitos de-
vem ser planejadas e executadas para 
criar e sustentar essa vantagem. Desse 
esforço emerge a real geração de valor 
aos acionistas.

O objetivo do trabalho foi anali-
sar a determinação do VEA conside-
rando o custo de capital ponderado 
a valor de mercado. Partindo da pes-

quisa bibliográfica e descritiva, foi es-
tabelecido um referencial teórico para 
interpretar as variações observadas no 
exemplo proposto. Recomenda-se o 
cálculo do custo de capital pondera-
do a valor de mercado para mensura-
ção do WACC e, consequentemente, 
do VEA mais próximos do real. O 
WACC a valor contábil não deve ser 
desconsiderado, pelo contrário, é im-
portante compará-lo com aquele a va-
lor de mercado para que se tenha uma 
visão da necessidade de aumento na 
rentabilidade para manter o nível de 
remuneração dos acionistas. Para que 
realmente agreguem valor, as empresas 

precisam gerar um retorno condizente 
com o preço de mercado de suas ações, 
já que este é o valor que interessa aos 
acionistas, dadas as suas decisões de 
compra e venda.

É viável em pesquisas futuras pon-
derar o WACC a base de uma estrutu-
ra-meta que a empresa almeje atingir. 
Neste caso, é importante considerar as 
variáveis econômicas ao longo do tem-
po previsto para o seu alcance. Propos-
tas podem ser testadas e os resultados 
aceitos ou refutados. Se aceitos, cami-
nhos serão abertos para o desenvolvi-
mento da ciência e novas fronteiras 
serão alvos a serem alcançados.



58  Revista do CRCRS

O balanço social 
como instrumento de 
avaliação das ações 
organizacionais
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Resumo
Este estudo se propõe a analisar o balanço social 

como um instrumento de apoio à avaliação das ações 
organizacionais que refletem em um gerenciamento 
proativo em relação à atuação socialmente respon-
sável das organizações. Para produzir resposta à pro-
blemática levantada, foi desenvolvido um referencial 
teórico abordando aspectos sobre a responsabilidade 
social e o balanço social, além de um estudo bibliográ-
fico e documental, com uma abordagem qualitativa 
e descritiva. Como resultado deste estudo, sugere-se 
que o balanço social seja desenvolvido por organiza-
ções que apresentem referenciais estratégicos alinha-
dos aos conceitos de responsabilidade social e siga um 
ciclo contínuo de estudo, elaboração, acompanha-
mento, publicação, certificação e avalição das ações 
nele apresentadas. Concluiu-se que o balanço social 
representa uma ferramenta de publicização das ações 
organizacionais, submetidas, mediante sua divulgação, 
à apreciação e avaliação dos diversos grupos de inte-
resses que poderão contribuir no processo de melho-
rias contínuas de sua atuação socioambiental.

Palavras-chave
Responsabilidade social. Balanço social. 
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Introdução 

O grande desafio da sociedade, 
dos governos, das organizações e dos 
cidadãos, nas últimas décadas, tem 
sido diminuir a desigualdade social, 
eliminar a miséria, preservar a natu-
reza e minorar os efeitos do progresso 
técnico danosos ao meio ambiente, 
proporcionando condições dignas de 
sobrevivência a todas as pessoas. Para 
vencer tal desafio, precisa haver o 
comprometimento das organizações 
com as causas sociais e ambientais, 
baseando-se em princípios de gestão 
contábil e administrativa, desenvol-
vendo ações de parceria em projetos 
sociais ou, até mesmo, na promoção 
de projetos sociais próprios. 

Nesse sentido, é necessário que 
haja uma alteração na forma de viver 
das pessoas e dos grupos, pela trans-
formação de práticas negativas ou pre-
judiciais em sistemas produtivos, pela 
mudança de valores e atitudes nas co-
munidades e em sociedades inteiras e 
pela criação de novas tecnologias que 
suscitem as mudanças desejadas e ele-
vem a qualidade de vida das pessoas.

Vive-se, atualmente, uma mudança 
de paradigma social, sendo que ideolo-
gias antigas, como o marxismo, estão 
enfraquecendo diante das crises de sus-
tentabilidade (KOTLER e ROBERTO, 
1992), sejam elas de cunho econômico, 
social ou ecológico. Os sistemas políti-
cos autoritários buscam a democrati-
zação, novas práticas sociais, como o 
associativismo, a gestão participativa, as 
ações de solidariedade, entre outras, são 
disseminadas e estimuladas pelas comu-
nidades em escala mundial, subvertendo 
a ordem social vigente. Então, a atuação 
de “um Estado grande e de um governo 
forte é substituída pelo surgimento de 
uma ação comunitária forte, atuante, 
reivindicatória e mobilizadora” (MELO 
NETO e FROES, 2002, p. 3). 

O Estado era considerado o prin-
cipal provedor de serviços sociais à 
população, porém, com a falência do 
Estado nesse campo e, consequen-
temente, a ineficiência na prestação 
de serviços de qualidade, aumentou 
o número de pessoas desassistidas 
(MELO NETO e FROES, 2001). 
Nesse contexto, há crescente expecta-
tiva das pessoas por mudanças sociais 
concretas, em aspectos econômicos, 
sociais e ecológicos.

Diante disso, neste estudo são 
abordados aspectos de relevância, tan-
to em nível acadêmico como em nível 
organizacional, que diz respeito à res-
ponsabilidade social, ao balanço social 
e ao comprometimento das organiza-
ções com ações socioambientais. Fren-
te a tal problemática e ao consequente 
apelo que a sociedade faz para que as 
organizações se engajem nessas causas, 
fica o desafio para que elas incluam 
em suas rotinas seus planejamentos e 
estratégias, ações que vão ao encontro 
dos objetivos da sociedade como um 
todo, que são os de minimizar os pro-
blemas causados pela desigualdade e 
exclusão sociais, bem como minorar 
os efeitos danosos do progresso técni-
co sobre o meio ambiente. 

Diante do exposto, este estudo 
tem como objetivo apresentar uma 

análise do balanço social como um 
instrumento de apoio ao processo de 
avaliação das ações organizacionais 
na gestão socioambiental. O balanço 
social se constitui em uma ferramenta 
de divulgação e avaliação das ações de 
responsabilidade social, alinhada ao 
processo de autoavaliação, envolvendo 
todos os grupos de interesse que inte-
ragem com a organização.

O presente artigo está estruturado 
em seis sessões. Na introdução apre-
sentam-se a temática e os objetivos 
do estudo, na sequência abordam-se 
aspectos conceituais sobre a respon-
sabilidade social e o balanço social. A 
seguir são apontados os procedimen-
tos metodológicos, seguindo com a te-
matização do balanço social como um 
instrumento de divulgação, transpa-
rência e avaliação das ações organiza-
cionais. E, finalmente, apresentam-se 
as considerações finais do estudo.

1 Responsabilidade social

No atual contexto em que aumen-
tam as exigências de transparência das 
ações organizacionais com relação a 
interesses econômicos dos indivíduos, 
qualidade de vida, valores culturais e 
necessidades dos membros da comu-
nidade, emerge um novo perfil de 
organizações, voltadas para a atuação 
socialmente responsável. Para Grajew 
(2003), ser responsável socialmente 
não tem só a ver com projetos de edu-
cação e de saúde, mas com transpa-
rência na administração, preocupação 
com os funcionários, cuidado com o 
meio ambiente, respeito à diversidade 
étnica e de gênero. 

Também no entendimento de 
Melo Neto e Froes (2002, p. 78), ser so-
cialmente responsával implica “[...] na 
decisão da empresa de participar mais 
diretamente das ações comunitárias na 
região em que está presente e minorar 

O balanço social se 
constitui em uma 

ferramenta de divulgação 
e avaliação das ações de 
responsabilidade social, 
alinhada ao processo de 

autoavaliação.



Revista do CRCRS  61

possíveis danos ambientais decorrentes do tipo de atividade 
que exerce”. Devem, no entanto, também, adotar uma pos-
tura ética, amparada por princípios e valores que norteiam as 
pessoas no desenvolvimento das atividades em seu dia-a-dia, 
no estabelecimento de relações com os diversos stakeholders 
(MELO NETO e FROES, 2001, 2002; ASHLEY, 2002).

 A concepção de responsabilidade social está ganhando 
um número cada vez maior de adeptos. Alves (2001) ressalta 
que o papel das organizações, principalmente as empresa-
riais, na sociedade, não se restringe meramente à produção 
de bens ou à prestação de serviços em condições eficientes, 
assim como não se limita à maximização do lucro para os 
acionistas. Nesse contexto econômico, os objetivos das or-
ganizações são mais amplos, constituindo-se em geração de 
riqueza em termos de conhecimento, tecnologias, empregos 
e contribuindo para o desenvolvimento sustentável em lon-
go prazo e, consequentemente, para a prosperidade de uma 
região, Estado ou país. As organizações que internalizam 
a responsabilidade social e consolidam uma gestão social-
mente responsável estabelecem padrões éticos no relaciona-
mento com seus stakeholders, criando valor para a sociedade 
(KARKOTLI e ARAGÃO, 2005).

O exercício da responsabilidade social das organizações 
pode ser considerado levando em conta dois aspectos: inter-
no e externo (MELO NETO e FROES, 2001, 2002; KA-
RKOTLI e ARAGÃO, 2005). O foco interno refere-se às 
ações desencadeadas em benefício dos funcionários e seus 
dependentes. Por outro lado, a dimensão externa da respon-
sabilidade social está centrada em ações que beneficiam a 
sociedade, ou seja, a comunidade mais próxima da empre-
sa. Essas ações configuram-se em projetos educacionais, de 
saúde, assistência social, ambiental, doações para entidades 
sociais e filantrópicas, assim como desenvolvimento de pro-
jetos sociais próprios ou em parceria com outras entidades 
ou governo. De acordo com Karkotli e Aragão (2005), os 
grupos de stakeholders podem se diferenciar de uma orga-
nização para outra, dependendo de seu ramo de atividade.

À medida que a responsabilidade social se apresenta de 
forma mais abrangente, envolvendo tanto o contexto in-
terno quanto o externo à organização, suas ações passam a 
exigir um gerenciamento e continuidade a longo prazo. Para 
Melo Neto e Froes (2001, p. 27), “a responsabilidade social 
busca a sustentabilidade e a autosustentabilidade de grandes 
e pequenas comunidades”.

A responsabilidade social corporativa não se limita às 
ações de uma organização isolada; ela se consolida com o 
comprometimento ético e o desempenho socialmente res-
ponsável de toda a cadeia produtiva ou grupos de interesses. 

De acordo com Karkotli e Aragão (2005), essa concepção 
deve ser entendida como uma obrigação que as organizações 
têm de responder por ações próprias ou de quem a elas este-
ja ligado; ou seja, no mundo corporativo, organizações que 
apresentam uma postura ética e têm compromisso com as 
causas sociais e ambientais, buscam parcerias e alianças com 
organizações que se alinham aos seus objetivos e valores; da 
mesma forma, buscam clientes e fornecedores que atendam 
a seus requisitos éticos e ambientais.

A responsabilidade social deve ser entendida como per-
tencente a um patamar superior ao conceito de filantropia. 
Melo Neto e Froes (2002) explicitam que a filantropia é o 
primeiro estágio pelo qual as empresas passam para atingir o 
reconhecimento socialmente responsável. 

A prática de ações filantrópicas começou, segundo Melo 
Neto e Froes (2001, p. 26), com a decisão de empresários  
bem-sucedidos em seus negócios, de destinarem à sociedade 
parte dos ganhos que obtêm em seus empreendimentos. “Tal 
comprometimento reflete uma vocação para a benevolência, 
um ato de caridade para com o próximo.” Então, a partir dessas 
iniciativas, surgiram as entidades filantrópicas em busca de re-
cursos dos empresários filantropos. O quadro a seguir apresenta 
as diferenças entre a filantropia e a responsabilidade social.

As informações sociais das organizações surgiram aos 
poucos nas demonstrações contábeis. Estudos e pesquisas so-
bre essa temática, no entanto, iniciaram-se a partir da década 
de 1980, no Brasil, mas somente a partir dos anos 1990 as 
organizações começaram a internalizar e a discutir o tema da 
responsabilidade social, procurando, dessa forma, divulgar 
suas ações à sociedade. Como resultado desses estudos surgiu 
o balanço social, que, segundo Kroetz (1998, p. 36), “[...] 
representa a demonstração dos gastos e das demais influências 
(favoráveis e desfavoráveis) recebidas e transmitidas pelas en-
tidades na promoção humana, social e ecológica”. 

Quadro 1: As diferenças entre a filantropia e a 
responsabilidade social.

Filantropia Responsabilidade Social

• Ação individual e voluntária

• Fomento da caridade

• Base assistencialista

•  Restrita a empresários 
filantrópicos e abnegados

• Prescinde de gerenciamento

• Decisão individual

• Ação coletiva

• Fomento a cidadania

• Base estratégica

• Extensiva a todos

•  Demanda 
gerenciamento

• Decisão consensual

Fonte: Melo Neto e Froes (2001, p. 28).
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2 Balanço social 

Diversos historiadores definem 
a Alemanha como o local onde teria 
iniciado, na década de 1920, o esfor-
ço para a apresentação de informações 
de cunho social e ambiental. A partir 
dos anos 1960 foi disseminada essa 
ideia nos Estados Unidos, e, posterior-
mente, no final da década de 1970, na 
França e em Portugal, com a institui-
ção de leis e normas que regulavam e 
tornavam obrigatória a realização de 
balanços sociais (TINOCO, 2001). 
No Brasil, na década de 1980, a Fun-
dação Instituto de Desenvolvimento 
Empresarial e Social (FIDES) chegou 
a elaborar um modelo de balanço so-
cial, mas somente no início dos anos 
1990 é que poucas empresas passaram 
a divulgar em balanços e relatórios so-
ciais as ações dirigidas à comunidade, 
ao meio ambiente e ao seu próprio 
corpo de funcionários (TINOCO, 
2001; TORRES, 2001). 

Uma iniciativa promissora, de in-
centivo à elaboração e divulgação desse 
demonstrativo, ocorreu no Rio Grande 
do Sul, com o estabelecimento da Lei 
n° 11.440, de 18-01-2000, quando a 
Assembleia Legislativa do Estado, em 
parceria com o Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio Grande do Sul 

(CRCRS) instituiu o Certificado de 
Responsabilidade Social do Rio Gran-
de do Sul. O ano de 2000 marcou o 
início do processo de análise e avaliação 
dos balanços sociais elaborados e enca-
minhados para a Assembleia Legisla-
tiva do Estado, com a participação de 
21 empresas. Nos anos subsequentes, 
registraram-se, respostas positivas em 
termos de aceitação das organizações 
de tornarem públicas suas ações de res-
ponsabilidade social, passando das 21 
em 2000 para 235 publicações de or-
ganizações estabelecidas no Rio Grande 
do Sul em 2007 (ASSEMBLEIA LE-
GISLATIVA RS, 2009).

O balanço social tem como prin-
cipal função divulgar a responsabilida-
de social das organizações, podendo 
ser avaliado seu próprio desempenho 
com o decorrer dos anos. Pode ser 
considerado como um instrumento 
avaliativo, permitindo comparações 
por parte dos grupos de interesses e 
da sociedade em geral, que interagem 
direta ou indiretamente com a organi-
zação. Nas palavras de Kroetz (1998, 
2000), o balanço social representa a 
demonstração de gastos e influências 
das organizações no desenvolvimento 
humano, social e ecológico, destinado 
aos gestores, funcionários e à comu-
nidade. Relaciona dados passados, na 

comparação de exercícios anteriores, 
bem como dados presentes e o plane-
jamento dos investimentos futuros das 
organizações. 

O balanço social é um demons-
trativo publicado anualmente, reu-
nindo um conjunto de informações 
sobre atividades desenvolvidas nas 
organizações, na promoção humana 
e social, dirigidas às comunidades in-
terna e externa, na qual estão inseri-
das. Como decorrência, observa-se a 
importância deste informe como um 
instrumento que possibilita às orga-
nizações realizarem uma análise sobre 
o seu desempenho sob a ótica da res-
ponsabilidade social.

Em um mundo globalizado, o 
acesso às informações é mais ágil, fa-
zendo que com as pessoas tomem co-
nhecimento, além da qualidade e do 
preço dos produtos/serviços, também 
sobre como esses são processados. Um 
povo cada vez mais consciente exigirá, 
por sua vez, maior grau de responsa-
bilidade das organizações na contri-
buição para o desenvolvimento da 
sociedade, melhoria das condições de 
vida de seus funcionários e atitudes de 
preservação ecológica.

Assim sendo, Kroetz (2000) 
menciona que os objetivos do balan-
ço social são: revelar, conjuntamente 
com as demais demonstrações contá-
beis, a solidez da estratégia de sobre-
vivência e crescimento da entidade; 
evidenciar, com indicadores, as con-
tribuições para a melhoria da quali-
dade de vida da população; abranger 
o universo das interações sociais 
entre clientes, fornecedores, asso-
ciações, governo, acionistas, inves-
tidores, universidade e outros; apre-
sentar os investimentos empregados 
no desenvolvimento de pesquisas 
e tecnologias; formar um banco de 
dados confiáveis para a análise e to-
madas de decisão dos mais diversos 
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usuários; ampliar o grau de confian-
ça da sociedade na entidade; contri-
buir para a instituição e manutenção 
de processos de qualidade; medir os 
impactos das informações apresenta-
das no balanço social perante a co-
munidade dos negócios; verificar a 
participação do quadro funcional no 
processo de gestão; servir de instru-
mento para negociações laborais en-
tre a direção da empresa e sindicato 
ou representantes dos funcionários; 
tornar claro os objetivos e as políti-
cas administrativas.

Diante disso, infere-se dizendo 
que o balanço social tornou-se uma 
ferramenta gerencial, que, por meio 
de dados sobre as políticas adminis-
trativas, relações existentes entre as 
organizações e o ambiente que as cer-
cam, poderão ser comparados e anali-
sados, servindo como instrumento de 
controle, de auxílio para a tomada de 
decisões e adoção de estratégias. Esse 
instrumento constituiu-se em uma fer-
ramenta de comunicação, divulgação, 
prestação de contas, gestão e acompa-
nhamento das ações socioambientais 
desempenhadas pela organização e 
seus impactos internos e externos.

3 Metodologia

A atividade da pesquisa constitui 
um processo inesgotável, sendo que 
as descobertas são de caráter provi-
sório, sujeitas a novos conceitos e 
novas teorias. Assim, de acordo com 
Minayo (2000, p. 17), entende-se por 
“pesquisa a atividade básica da ciência 
na sua indagação e construção da rea 
lidade. É a pesquisa que alimenta a 
atividade de ensino e a atualiza frente 
à realidade do mundo. [...] a pesquisa 
vincula pensamento e ação”.

A classificação da pesquisa segui-
rá sob quatro tipologias (GIL, 1999).  
Assim, optou-se por uma pesquisa 

qualitativa, que, para Minayo (2000), 
responde a questões muito particulares, 
aprofundando estudos, nas Ciências 
Sociais, que não podem ser quantifica-
dos. No que diz respeito aos objetivos, 
a pesquisa classifica-se como descritiva 
(VERGARA, 1998; GIL, 1999). Do 
ponto de vista dos procedimentos téc-
nicos foram realizadas pesquisas biblio-
gráficas e documentais, utilizando-se 
de material já publicado como livros, 
revistas, normas, leis e impressos para o 
desenvolvimento do estudo.

4  O Balanço social 
como instrumento de 
divulgação, transparência 
e avaliação das ações 
de responsabilidade 
socioambiental

As exigências competitivas no 
mercado globalizado têm imposto no-
vos desafios às organizações, as quais 
são constantemente estimuladas a 
encontrar soluções criativas e organi-
zadas como forma de manterem sua 
sustentabilidade ao longo dos tempos. 
Tal condição envolve organizações de 
todos os portes e ramos de atividade, 
requerendo atenção e um processo 
de aprendizado, ou seja, flexibilidade 
para absorver novas tendências e adap-
tação diante das mudanças.

Ressalta-se que um povo cada vez 
mais consciente exigirá, por sua vez, 
maior grau de responsabilidade das or-
ganizações na contribuição para o de-
senvolvimento da sociedade, melhoria 
das condições de vida de seus funcioná-
rios e atitudes de preservação ecológica. 
Diante da preocupação com o bem-es-
tar social e ambiental, observa-se a ne-
cessidade de ampliar os horizontes de 
estudo com ênfase na responsabilidade 
social, especificamente quanto ao ge-
renciamento das ações propostas e pra-
ticadas pelas organizações, fazendo com 

que o aprimoramento e a utilização de 
novas ferramentas gerenciais permitam 
que essas divulguem suas ações com 
maior transparência a todo o sistema 
organizacional.

Nesse sentido, a discussão de as-
suntos concernentes às ações de res-
ponsabilidade social tem alcançado 
espaço nos meios organizacionais, não 
apenas como forma de participação em 
ações de filantropia, mas também pelos 
ganhos e benefícios resultantes de uma 
atuação socialmente responsável, os 
quais produzem impactos positivos no 
gerenciamento das organizações.

Melo Neto e Froes (2002) men-
cionam que a responsabilidade social, 
assumida de forma consistente e inte-
ligente pela empresa, pode contribuir 
para a sustentabilidade e o desem-
penho empresarial. Com a imagem 
reforçada, a empresa torna-se mais 
conhecida e vende mais, podendo ob-
ter: ganhos de imagem corporativa; 
popularidade de seus dirigentes, que 
se sobressaem como verdadeiros líde-
res empresariais com elevado senso de 
responsabilidade social; maior apoio, 
motivação, lealdade, confiança, e 
melhor desempenho de seus funcio-
nários e parceiros; melhor relaciona-
mento com o governo; maior dispo-
sição de fornecedores, distribuidores, 
representantes em realizar parcerias 
com a empresa; maiores vantagens 
competitivas (marca mais forte e mais 
conhecida, produtos mais conheci-
dos); e maior fidelidade dos clientes 
atuais e possibilidades de conquista 
de novos clientes.

Assim, de acordo com Tachiza-
wa (2002, p.24), “a gestão ambiental 
e responsabilidade social tornam-se 
importantes instrumentos gerenciais 
para capacitação e criação de con-
dições de competitividade para as 
organizações, qualquer que seja seu 
segmento econômico”.
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A adoção de práticas de gestão am-
biental não se limita a regulações e le-
gislação, mas por questões associadas à 
gestão socioambiental, proporcionando 
alguns benefícios, tais como: aumentar 
a qualidade dos produtos, aumentar a 
competitividade das exportações, aten-
der à reivindicação da comunidade, 
atender à pressão de organizações não 
governamentais ambientalistas, estar em 
conformidade com a política social da 
empresa e melhorar a imagem perante a 
sociedade (TACHIZAWA, 2002).

A avaliação das ações organizacio-
nais torna-se referencial nesse processo 
de construção e reconstrução do fazer 
administrativo. Assim, o balanço social 
poderá ser um dos instrumentos às or-
ganizações que estendem suas ações aos 
diferentes grupos de interesses, podendo 
avaliar, corrigir e melhorar os processos. 

O balanço social é elaborado pelas 
organizações e utilizado como um ins-
trumento de divulgação das ações so-
ciais e ambientais. Segundo Tachizawa 
(2002, p. 93), os “modelos de balanços 
sociais publicam apenas resultados e 
não enfocam o processo utilizado para 
sua obtenção”, ou seja, seria importante 
que as organizações, além de publicarem 
suas ações de responsabilidade social, 
também mantivessem um modelo de 
gerenciamento de tais ações. Nesse sen-
tido, existe uma lacuna teórico-empírica 
quanto ao acompanhamento da execu-
ção dessas ações e quanto à formulação 
de estratégias futuras que garantam a 
competitividade ou até mesmo a sobre-
vivência da organização.

4.1  Estrutura da 
demonstração de 
responsabilidade 
socioambiental

O balanço social é elaborado e pu-
blicado por diversas organizações, no 
entanto, não existe a obrigatoriedade 

de dar a público esse demonstrativo. As 
empresas, organizações, cooperativas, 
instituições de ensino, entidades gover-
namentais e não governamentais, que 
se definem como proativas e se sentiram 
estimuladas a apresentar seus balanços 
sociais, contam com elementos nor-
teadores para sua elaboração, entre os 
quais destacam-se: o modelo ETHOS/
IBASE, as diretrizes do relatório de sus-
tentabilidade Global Reporting Initiati-
ve (GRI), que estabelece indicadores de 
ordem econômica, social e ambiental, 
Normas Brasileiras de Contabilidade 
(NBCT 15), que estabelecem proce-
dimentos para a evidenciação de infor-
mações sociais e ambientais, a Norma 
SA 8000, Pacto Global da ONU, que 
definem normas de respeito aos direitos 
humanos e práticas trabalhistas e, ain-
da, um livro editado pelo Conselho Re-
gional de Contabilidade do Rio Gran-
de do Sul (CRCRS) sob a coordenação 
de Rokembach (2008).

Os modelos norteadores para a 
elaboração do balanço social e relatório 
social destacam em sua proposta de es-
trutura a apresentação da entidade, ex-
pondo a visão, missão, princípios, valores 
e estratégias socioambiental; o diálogo 
com seus stakeholders e os indicadores 
econômicos, sociais e ambientais. Nessa 
estrutura são divulgadas as ações social-
mente responsáveis desenvolvidas pelas 
organizações e direcionadas mediante 
a publicação do informe aos funcioná-
rios, clientes, fornecedores, governos, 
acionistas e comunidade.

De acordo com CRCRS (2008), 
não existe uma metodologia única 
para elaboração da demonstração de 
responsabilidade social, no entanto, 
existem vários modelos que visam a 
atender as proposições de determi-
nadas entidades. Assim, apresenta-se, 
de forma sumarizada, no Quadro 2 a 
estrutura para o relatório de respon-
sabilidade socioambiental, conforme 

orientações e proposições efetuadas 
pela Comissão de Estudos de Res-
ponsabilidade Social do CRCRS, sob 
coordenação de Rokembach (2008), 
desenvolvido com base nas diretrizes 
estabelecidas na NBC T 15, na NBC 
T 3.7 e diretrizes da GRI (2006).

A presente proposição de estrutu-
ração da demonstração de responsabi-
lidade socioambiental poderá contem-
plar tanto informações qualitativas 
quanto quantitativas, informações 
monetárias e não monetárias, obser-
vando-se que é importante apresentar 
dados comparativos de dois exercícios. 

Apontam-se instrumentos e nor-
mas que orientam e padronizam a 
elaboração do balanço social e rela-
tório social, divulgando e tornando 
transparentes suas ações diante dos 
diversos grupos de interesses. Ainda, 
de acordo com a NBC T 15, pode-se 
obter maior confiabilidade nas infor-
mações expostas mediante revisão da 
auditoria independente, tornando-se 
um item importante dentro da estru-
tura do demonstrativo de responsabi-
lidade social e ambiental. 

4.2  Fases de implementação 
do balanço social

Segundo Melo Neto e Froes 
(2001), as ações de responsabilidade 
social diferenciam-se de uma atuação 
meramente filantrópica, sendo que 
demandam gerenciamento e definição 
de estratégias socioambientais. Diante 
disso, infere-se dizendo que o processo 
de elaboração e publicação do balanço 
social e relatório social deverão estar 
alicerçados em bases sólidas de ética 
e atuação socialmente responsável, 
estabelecendo-se etapas desde a im-
plementação, elaboração, publicação, 
certificação e avaliação das ações de-
senvolvidas e apresentadas no balanço 
social e relatório social.
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DEMONSTRATIVO DE RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL

1 APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE –  
ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E A VISÃO SOCIAL E AMBIENTAL

1.1 APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE
1.1.1 Mensagem do Presidente/Diretoria
1.1.2 Perfil Organizacional e Estrutura de Governança
1.1.3 Visão Social/Ambiental – Valores
1.1.4 Missão
1.1.5 Princípios e Valores
1.1.6 Diálogo com as Partes Interessadas
1.1.7 Estratégias da Gestão Social/Ambiental

2 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 

2.1 INDICADORES ECONÔMICOS
- Receita líquida de vendas e serviços
- Resultado do exercício
- Composição do capital social da empresa
- Cotação das ações e dividendos pagos

2.2 INDICADORES SOCIAIS
2.2.1 Colaboradores

- Emprego (geração de emprego e renda)
- Remuneração bruta 
- Benefícios sociais concedidos aos colaboradores
- Relações entre os trabalhadores e a governança
- Segurança e saúde no trabalho
- Desenvolvimento pessoal e profissional
- Diversidade e igualdade de oportunidades 
- Ações trabalhistas e contingências trabalhistas

2.2.2 Clientes
- Saúde e segurança do cliente
- Satisfação dos clientes
- Rotulagem de produtos e serviços
- Canais de comunicação e marketing
- Privacidade do cliente
- Conformidade e preços adequados

 2.2.3 Fornecedores
- Práticas de investimento e de processos de compra
- Critérios adotados na seleção de fornecedores
- Existência ou não de código de conduta com fornecedores
-  Pagamento de preço justo aos fornecedores e respeito  

aos contratos
- Ética nos negócios e nas atividades
- Projetos conjuntos com fornecedores
- Canais de comunicação
- Satisfação dos fornecedores
- Trabalho infantil na cadeia produtiva
- Trabalho forçado ou análogo ao escravo
- Práticas de segurança

2.2.4 Governo
- Informações fiscais (governo federal, estadual, municipal)
- Contingências fiscais
- Parcerias em projetos sociais (empresa X governo)

2.2.5 Comunidade
- Manutenção de entidades
- Preservação de praças e logradouros
- Alimentação, saúde e higiene
- Esporte e lazer
- Educação, capacitação e desenvolvimento
-  Projetos culturais (teatro, música, arte, acervos 

museológicos, dentre outros)

2.3 MEIO AMBIENTE
2.3.1 Controle dos Impactos Internos

 -  Controle e racionalização do uso de materiais, 
combustíveis, água, energia elétrica

 - Gerenciamento e tratamento de resíduos
 - Programa de gestão ambiental
 - Educação ambiental a funcionários
 - Contingências ambientais
 - Prêmios e certificações
 -  Ações relacionadas aos 4Rs (Reduzir, Recusar,  

Reutilizar, Reciclar)
 -  Ações compensatórias e de minimização dos impactos 

ambientais provocados pela empresa

2.3.2 Controle dos Impactos Externos
-  Programas de educação ambiental destinados  

à comunidade e escolas 
-  Iniciativas e projetos para utilização de fontes de  

energia renováveis
-  Participação em comitês ou conselhos locais para estudo  

e discussão da questão ambiental

3 DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO – DVA

4 NOTAS EXPLICATIVAS

5 PARECER DA AUDITORIA

Fonte: Construído conforme sugestões da Comissão de Estudos 
de Responsabilidade Social do CRCRS, em publicação sob 
coordenação de Rokembach (2008), editada pelo CRCS, 
contemplando conteúdo da NBC T 15 – Informações de 
Natureza Social e Ambiental.

Quadro 2: Estruturação da demonstração de responsabilidade socioambiental.
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Quadro 3: Fases de implementação do balanço social e relatório social.

Pré-elaboração

•  Conscientização da cúpula diretiva sobre a necessidade de 
adaptarem-se às mudanças frente a novos paradigmas,  
consciência das pessoas e grupos sociais.

•  Definir novos referenciais estratégicos para as organizações, 
destacando a missão, visão, princípios e valores alinhados  
aos conceitos de responsabilidade social e transparência  
de sua atuação.

•  Criar equipe de estudos e elaboração do balanço social  
e relatório social.

•  Definir um coordenador que, além de participar das reuniões  
de estudo, possa dar andamento dos trabalhos em todas as fases, 
garantindo uniformidade e continuidade das publicações.

•  Orientar todas as áreas da organização sobre os conceitos e os 
princípios de uma gestão socialmente responsável.

Elaboração
•  Coleta de dados junto aos diversos setores da organização.
•  Sistematização dos dados coletados, elaboração dos textos e 

organização do relatório e balanço social.

Publicação

•  Organizar evento de publicação do balanço e relatório social.
•  Apresentar os principais projetos que a organização desenvolve: 

seus objetivos, metas e resultados.
•  Disponibilizar o balanço social e relatório social na internet.

Certificação

•  Selo Empresa Amiga da Criança – criado pela Fundação  
Abrinq para empresas que não utilizam mão de obra  
infantil e contribuam para a melhoria das condições de vida  
de crianças e adolescentes.

•  ISO 14000 – dá destaque às ações ambientais da  
empresa merecedora da certificação.

•  AA1000 – enfoca a relação da empresa com seus  
diversos parceiros. 

•  SA 8000 – Social Accountability 8000 – norma internacional mais 
conhecida. Enfoca as relações trabalhistas e visa a assegurar que 
não existam ações antissociais ao longo da cadeia produtiva,  
como trabalho infantil, trabalho escravo ou discriminação. 

•  Selo IBASE – é conferido anualmente a todas as empresas que 
publicam o balanço social no modelo sugerido pelo IBASE,  
dentro da metodologia e dos critérios propostos.

•  Certificado de Responsabilidade Social da Assembleia  
Legislativa do RS – conferido para empresas localizadas no  
Estado do RS avaliadas a partir de indicadores que expressem  
a responsabilidade social  (www.responsabilidadesocial.com;  
www.balancosocial.org.br; www.al.rs.gov.br)

Avaliação

•  Utilizar canais de comunicação com os diversos grupos  
de interesses, no intuito de obter feedback sobre a 
atuação da organização.

•  Interação e acompanhamento da equipe de estudo  
e elaboração com as diversas áreas da organização.

•  Efetuar análise de indicadores de desempenho da 
responsabilidade social (CRCRS, 2008).

Fonte: Criado pela autora.

No Quadro 3 apresentam-se as 
prin cipais fases para a implementação 
do balanço social e relatório das ações 
desenvolvidas pelas organizações na pro-
moção do bem-estar social e ambiental.

Para que as ações sociais e ambien-
tais sejam efetivamente publicizadas e 
transparentes, as organizações devem 
manter um ciclo contínuo de elabora-
ção, publicação, certificação e avalia-
ção de suas ações. Assim, com a ela-
boração do balanço social e trabalho 
efetivo de equipe interna, construindo 
e avaliando suas ações, é possível se 
obter bons resultados frente às novas 
demandas de órgãos reguladores, mer-
cados competitivos, legislações e nor-
mas socioambientais.

A Figura 1 apresenta o ciclo de 
implementação e gestão da responsa-
bilidade social a partir da elaboração, 
publicação, certificação e avaliação 
das ações socialmente responsáveis da 
organização.

Ao analisar a Figura anterior, suge-
re-se que o balanço social seja desenvol-
vido por organizações que apresentem 
referenciais estratégicos alinhados aos 
conceitos de responsabilidade social. A 
partir da conscientização dos diretores 
e administradores inicia-se o processo 
de implementação desta ferramenta de 
gestão socioambiental, que poderá ser 
efetivada com um ciclo contínuo de 
estudo, elaboração, acompanhamento, 
publicação, certificação e avalição das 
ações nele apresentadas.

Considerações finais

As organizações, inseridas num 
novo contexto econômico, têm ob-
jetivos mais amplos, constituindo-se 
em agregar valor a todos os stakehol-
ders, com o intuito de contribuir para 
o desenvolvimento sustentável em 
longo prazo e para a prosperidade de 
uma região. Além disso, alicerçadas 
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Fonte: criada pela autora.
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no seu compromisso social, passam a atender às expectativas de 
todos os grupos de interesse envolvidos, equilibrando aspectos 
econômicos, sociais e ambientais.

Assim, primando pela procura contínua da excelência adminis-
trativa, deveriam consolidar a experiência de elaboração, publicação 
e avaliação de suas ações em busca de um maior grau de transpa-
rência e responsabilidade social, por intermédio do balanço social 
e consecutivas certificações sociais. A incorporação da responsabi-
lidade social na gestão organizacional constitui-se em um processo 
contínuo de aperfeiçoamento das práticas organizacionais. 

O balanço social constitui-se em uma ferramenta de publiciza-
ção das ações organizacionais, submetidas, mediante sua divulgação, 
à apreciação e avaliação dos públicos que interagem com elas. O pro-
cesso de certificação e premiação em termos de reconhecimento da 
atuação socialmente responsável remete à consolidação da imagem e 
à reafirmação dos valores e comprometimento com a sustentabilida-
de, tendo em vista a imparcialidade de órgãos externos de avaliação.

No atual cenário experimentado pelas organizações no Brasil e 
no mundo todo, evidenciado pelo crescente nível de competição e 
crises financeiras, ressalta-se a importância de as organizações bus-
carem mecanismos para fortalecer sua imagem e potencializar o 
valor agregado aos produtos e serviços prestados. 

Figura 1: Ciclo contínuo de elaboração e 
avaliação das ações socioambientais.
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Preço de venda à vista 
e a prazo considerando 
valor presente, custo 
de oportunidade e 
prazos associados: 
estudo de caso



Revista do CRCRS  69

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

Marluce Lembeck
Contadora. Professora Universitária/
UNISUL. Especialista em 
Contabilidade Gerencial/UNISUL. 
MBA em Gestão Empresarial/FGV.

R. CRCRS, Porto Alegre, n. 137, p. 68-82, jun. 2009.

Resumo
A atribuição de preços é uma das funções mais 

importantes em ambientes de competição acirra-
da. Nesse procedimento devem ser considerados 
conceitos como custo de oportunidade, valor pre-
sente e os prazos dos fatores associados à negocia-
ção. O artigo objetiva, então, verificar a aplicabili-
dade desses conceitos no âmbito de uma indústria 
de pequeno porte que produzia camas, roupas e 
objetos destinados a animais de estimação. Em re-
lação aos aspectos metodológicos, utilizou-se me-
todologia do tipo descritiva, no formato de estudo 
de caso, com abordagem qualitativa. Quanto aos 
resultados, a pesquisa evidenciou que a metodo-
logia de atribuição de preços que considera o va-
lor presente, o custo de oportunidade e os prazos 
associados aos fatores relacionados com a venda é 
totalmente aplicável no contexto da organização 
estudada. Os cálculos mostraram que a empresa 
poderia praticar preços à vista e a prazo mais com-
petitivos e, mesmo assim, manter a margem de lu-
cro desejada pelos administradores.

Palavras-chave
Preço de venda. Custo de oportunidade. 
Valor presente.

Abstract
The attribution of prices is one of the func-

tions most important in environments of incited 
competition. In this procedure concepts must be 
considered as cost of chance, present value and 
the stated periods of the factors associates to the 
negotiation. The objective article, then, to verify 
the applicability of these concepts in the scope 
of an small industry that produced destined beds, 
clothes and objects the esteem animals. In rela-
tion to the aspects, methodology of the descripti-
ve type was used, in the format of case study, with 
qualitative boarding. How much to the results, the 
research evidenced that the methodology of attri-
bution of prices that considers the present value, 
the cost of chance and the stated periods associa-
tes to the factors related with the sales are total 
applicable in the context of the studied organiza-
tion. The calculations had shown exactly that the 
company could practise at sight prices and stated 
period most competitive e, thus, to keep the edge 
of profit desired for the administrators.

Key words
Price of sales. Cost of chance.
Present Value.
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Introdução

O ambiente mercadológico atual  
tem se caracterizado pelo aumento 
da concorrência na maioria dos seg-
mentos econômicos. Competidores 
nacionais e estrangeiros procuram 
ofertar preços de venda cada vez mais 
acessíveis aos compradores. Destarte, 
as empresas que não se adaptarem ao 
hodierno contexto competitivo, igua-
lando ou até superando as propostas 
dos concorrentes, tendem a ter difi-
culdades para permanecerem atuan-
tes nesses mercados. No entanto, essa 
adaptação pode ocasionar queda das 
margens de lucro.

A descrição acima adapta-se ao 
caso das indústrias de confecções, que 
costumam ofertar descontos e prazos 
no sentido de expandir o volume ven-
dido mensalmente. Porém, a redução 
dos preços e o alongamento dos prazos 
de recebimento dessas vendas podem 
implicar em consequências desfavo-
ráveis à lucratividade desses empreen-
dimentos. Isso acontece porque, além 
da diminuição do lucro pela prática de 
preços de venda menores, o aumento 
do número de dias concedidos aos 
clientes para efetuar a quitação de suas 
compras acarreta uma necessidade 
maior de capital de giro para financiar 
o faturamento com prazos superiores 
aos anteriormente praticados.

Em razão disso, seria interessante 
que a administração estabelecesse pre-
ços de venda competitivos e que, con-
comitantemente, propiciassem lucra-
tividade semelhante à desejada pelos 
investidores. Nesse sentido, seria per-
tinente fixar preços de venda (à vista e 
a prazo) levando-se em conta aspectos 
como o conceito de valor presente, o 
custo de oportunidade e os prazos as-
sociados à negociação. A não conside-
ração desses fatores pode levar à perda 
de competitividade e ao emprego de 

políticas de precificação que prejudi-
quem a permanência da empresa no 
mercado em que atua.

Porém, referidos conceitos finan-
ceiros não costumam ser amplamente 
utilizados no cotidiano gerencial de 
empresas de médio e pequeno porte. A 
priori, é possível supor que isso ocorra 
por razões díspares como desconheci-
mento da existência desses conceitos, 
inadequação dos controles internos, 
capacitação insuficiente dos gestores, 
entre outras possibilidades.

 Nesse ponto surge a questão que 
esta pesquisa pretende responder. Ou 
seja, os conceitos de valor presente, 
custo de oportunidade e prazos asso-
ciados aos fatores são aplicáveis ao cál-
culo do preço de venda no contexto de 
uma empresa de pequeno porte? Para 
responder a essa pergunta foi estabele-
cido como objetivo principal verificar 
a aplicabilidade desses conceitos no 
âmbito de uma indústria de camas, 
roupas e objetos destinados a animais 
de estimação.

Para essa finalidade, inicialmente, 
foi efetuada uma revisão da bibliogra-
fia abordando os principais conceitos 
imprescindíveis ao entendimento do 
estudo ora relatado. Posteriormente são 
descritas a realidade encontrada na em-

presa pesquisada, as etapas seguidas e as 
informações gerenciais obtidas. Por úl-
timo, comenta-se a respeito de algumas 
limitações relacionadas à metodologia 
empregada na empresa em lume e apre-
sentadas as conclusões do estudo.

No que tange aos aspectos meto-
dológicos desta pesquisa, em relação 
à tipologia quanto aos objetivos, esta 
pode ser classificada como descritiva, 
pois referida modalidade visa, segundo 
Gil (1999), a descrever características 
de determinada população ou fenôme-
no, ou o estabelecimento de relação en-
tre as variáveis. Nessa direção, Andrade 
(2002) destaca que a pesquisa descri-
tiva preocupa-se em observar os fatos, 
registrá-los, analisá-los, classificá-los e 
interpretá-los, sem a interferência do 
pesquisador. Pelo aspecto dos procedi-
mentos adotados, a pesquisa caracte-
riza-se como um estudo de caso, pois 
se concentra em uma única empresa 
e suas conclusões limitam-se ao con-
texto do objeto de estudo. No âmbito 
da forma de abordagem do problema, 
a pesquisa pode ser classificada como 
“qualitativa”, que é como Richardson 
(1999, p. 80) denomina os estudos que 
“podem descrever a complexidade de 
determinado problema, analisar a inte-
ração de certas variáveis, compreender 
e classificar processos dinâmicos vividos 
por grupos sociais”.

1  Conceitos pertinentes 
(revisão da literatura)

Cavalcanti et al. (2001, p. 5) co-
mentam que o preço de um produto é, 
primordialmente, uma retribuição ao 
gerador de bens e serviços por ter colo-
cado à disposição do consumidor, in-
termediário ou final, um dado produ-
to ou serviço. Essa retribuição permite 
ao vendedor obter a reposição pelo 
que aplicou para a geração do produto 
ou serviço, bem como a recompensa 

O preço de um produto 
é, primordialmente, uma 
retribuição ao gerador de 

bens e serviços por ter 
colocado à disposição do 

consumidor, intermediário 
ou final, um dado produto 

ou serviço.
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pelo sacrifício do investimento, con-
substanciado na figura do lucro.

Koliver (2008, p. 394) afirma que 
a fixação de preços é influenciada por 
fatores exógenos e endógenos. No caso 
dos fatores externos, menciona as ca-
racterísticas da demanda do produto 
ou serviço; a oferta existente e sua even-
tual diferenciação qualitativa; a estru-
tura do mercado; a eventual ingerência 
governamental nos preços e a natureza 
da concorrência, inclusive quanto a 
marcas. No âmbito dos aspectos inter-
nos, referido autor diz que podem ser 
relacionados fatores como: objetivos 
pretendidos pela empresa; capacidade 
promocional; estrutura de distribuição; 
níveis dos custos de produção, etc.

Bertó e Beulke (2005, p. 191) re-
gistram que a formação do preço de 
venda dos produtos é um “elemento 
essencial da gestão econômico-finan-
ceira e mercadológica da empresa” e 
sua composição abrange fatores como 
estrutura de custos, demanda (merca-
do); ação da concorrência; governo e 
objetivos pretendidos com o produto. 
Aduzem, também, que “a atuação di-
ferenciada desses fatores em cada em-
presa e a dinamicidade de alteração de 
seu peso em diferentes situações con-
junturais específicas tornam a tarefa de 
estabelecer preços bastante complexa”.

Na formação do preço de venda 
devem ser observadas algumas con-
dições, conforme consta na obra do 
CRCSP (1995, p. 59). Inicialmente, 
calcula-se um preço-base fazendo uso 
exclusivamente de dados internos da 
empresa. Critica-se tal preço-base à luz 
das características existentes no merca-
do, como preço dos concorrentes, vo-
lume de vendas, prazo, condições de 
entrega, qualidade, aspectos promocio-
nais, etc. Em seguida, testa-se o preço às 
condições do mercado, levando-se em 
conta as relações de custo/volume/lucro 
e demais aspectos econômicos e finan-

ceiros da empresa. Estudam-se outras 
alternativas, pesquisando a relação vo-
lume/preço, de modo a conseguir uma 
melhoria do lucro. Fixa-se o preço mais 
apropriado, considerando-se condições 
diferenciadas para atender: volumes 
distintos, prazos diferentes de finan-
ciamento de vendas, descontos para 
prazos mais curtos e comissões sobre 
vendas para cada condição.

1.1 Métodos de precificação

Bruni (2008, p. 232) registra que 
uma das funções mais importantes de 
qualquer empresa diz respeito à defini-
ção dos preços de venda que irá prati-
car. Para tanto, advoga que na defini-
ção de preços podem ser empregadas 
três abordagens baseadas em “custos, 
no consumidor e na concorrência”. 
Na ênfase em custos, referido autor 
entende que a definição do preço visa 
a adicionar algum valor ao custo do 
produto, sendo preferida por aspectos 
relacionados à simplicidade (ajustar 
preços e custos torna desnecessário 
preocupar-se com ajustes em função 
da demanda), segurança (vendedores 
são mais seguros quanto aos custos 
incorridos que sobre aspectos relativos 
à demanda), justiça (acreditam que 
preços acima dos custos é justo tanto 
para consumidores quanto para ven-
dedores). Por outro lado, a principal 
limitação dessa abordagem baseada 
em custos é a não consideração da de-
manda e dos níveis de concorrência. A 
segunda forma de estabelecer preços, 
segundo Bruni (2008), baseia-se no 
valor percebido do produto pelo mer-
cado consumidor. Assim, as empresas 
empregam a percepção que os consu-
midores têm do valor do produto, e 
não os custos do vendedor. Na terceira 
metodologia de formação de preços é 
empregada a análise da concorrência. 
As empresas prestam pouca atenção a 

seus custos ou a sua demanda, pois “a 
concorrência é que determina os pre-
ços a praticar”

Cogan (1999, p. 125) menciona 
que, historicamente, os preços foram 
formados adicionando-se o lucro aos 
custos, ou, como no atual paradigma, 
em um mundo que cada vez mais ca-
minha para uma competição perfeita, 
o preço é determinado pelo mercado. 

Nessa direção, uma empresa pode 
utilizar abordagens alternativas de pre-
cificação em relação à tradicional forma 
(custo mais lucro). Warren et al. (2001, 
p. 323) comentam que algumas dessas 
abordagens podem ser:

a) Preço de desnatação: normal-
mente é de curto prazo e utilizado 
quando se tem um novo produto que é 
o único no mercado. Pela falta de pro-
dutos concorrentes, a empresa estabele-
ce o preço em um nível artificialmente 
elevado, ciente de que terá de reduzi-lo 
quando a concorrência passar a existir. 
Enquanto isso, é capaz de obter altos 
lucros, que podem ser empregados para 
suprir custos de desenvolvimento do 
produto. Exemplo: a Hewlett-Packard 
(HP) inicialmente estabeleceu o preço 
de uma impressora a laser para compu-
tadores pessoais em $ 4.000 aproxima-
damente. Dessa forma, à medida que 
os concorrentes entravam no mercado, 
a HP reduzia esse preço. Atualmente, 
uma impressora a laser pode ser adqui-
rida por preço inferior a $ 1.000.

b) Preço psicológico: é baseado 
em duas tendências comportamentais 
dos clientes. Na primeira, os clien-
tes geralmente supõem que, quanto 
mais alto o preço do produto, mais 
alta será a qualidade. Portanto, para 
uma ocasião especial, um comprador 
principiante de vinho pode optar por 
comprar uma garrafa mais cara que 
outra. Na segunda, os consumidores 
são mais propensos a comprar pro-
dutos com preços não arredondados. 
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Por exemplo, os varejistas frequen-
temente precificam os produtos em 
“$899” ou “$895”, em vez de $900. 
Esse tipo de preço, não arredondado, 
é utilizado para sugerir bons negó-
cios, mesmo que a diferença de preço 
entre o “arredondado” e o “não arre-
dondado” seja ínfima.

c) Preço em pacote: envolve o 
agrupamento de dois produtos rela-
cionados e a fixação de preço como um 
único produto. Por exemplo, as lojas 
de eletrodomésticos geralmente ofere-
cem um pacote contendo uma máqui-
na de lavar roupas e uma secadora por 
um preço menor que a soma do preço 
da máquina com o da secadora. Ou-
tro exemplo de preço em pacote inclui 
“refeições com valor” nos restaurantes 
fast-food e software oferecido com os 
PCs. O objetivo deste tipo de estraté-
gia é gerar vendas adicionais, que de 
outra forma (individualmente) não 
aconteceriam.

Santos (2001, p. 200) ressalta que 
é possível que uma empresa pratique 
ao mesmo tempo mais de uma das 
principais políticas de preços. Salienta 
que as principais são: 

1) preço de penetração: quando 
se pratica um preço promocional mais 
baixo para facilitar a entrada em um 
determinado mercado;

2) preço-nata: praticado quan-
do a empresa tem um produto com 
características que lhe permitem ser 
vendido por um preço mais alto que 
o normal durante a fase de introdução 
inicial no mercado;

3) preço promocional: quando 
o preço é reduzido, durante curtos 
períodos de tempo, em atendimento 
a determinadas circunstâncias. Sua 
adoção é uma medida contingencial, 
ainda que baseada em razões econô-
micas, como no caso do encalhe de 
estoques devido à redução de deman-
da ou outros fatores; 

4) preço em situação de capacidade 
ociosa: a capacidade ociosa pode ser nor-
mal ou eventual. Na primeira situação 
estão as atividades que têm variações 
naturais de demanda em função das 
estações do ano, dos dias da semana 
ou dos horários diários. O segundo 
caso ocorre em razão da diminuição 
passageira da procura pelos produtos 
ou serviços da empresa, geralmente 
provocada por fatores externos. Na 
situação de capacidade ociosa normal, 
pode ser adotada uma política perma-
nente de preços reduzidos, com a in-
tenção de conseguir maior taxa média 
de utilização da capacidade operacio-
nal. Em relação à capacidade ociosa 
eventual, ela não pode ser contempla-
da na avaliação econômica preliminar 
e o preço com desconto será calculado 
quando a situação ocorrer; 

5) preços para venda financiada: 
nas vendas a prazo a empresas correm 
o risco da inadimplência e com os efei-
tos das taxas de juros no período. Com 
frequência, as empresas incluem no 
preço de venda uma parcela de custo 
para fazer face aos riscos de perdas por 
inadimplência e taxa de juros;

6) preços para otimização: como 
a empresa pode praticar várias polí-
ticas de preços, é possível que ambas 
venham a interagir, obrigando a uma 
análise global visando à obtenção do 
resultado otimizado. Exemplo: um 
lojista que pratica um preço único 
para venda à vista, venda em cartão 
de crédito ou venda com cheques 
pré-datados, embora alguma dessas 
modalidades de venda possa ser eco-
nomicamente desfavorável ao preço 
único praticado, este poderia ser jus-
tificado com base no conceito de lu-
cro médio esperado.

Cavalcanti et al. (2001, p. 10) ci-
tam que, não obstante às mudanças 
impostas pela globalização, em mui-
tos casos, a formação histórica dos 

preços com base no custo acrescido 
de uma parcela de lucro ainda tem 
prevalecido. Nessa direção, Padoveze 
(1994, p. 280) registra que é neces-
sário um cálculo que considere os 
custos, tendo em vista que, por meio 
dele, pode-se pelo menos ter um parâ-
metro inicial ou padrão de referência 
para análises comparativas. Relaciona 
algumas situações que podem exigir a 
utilização dos procedimentos de for-
mação de preços de venda a partir do 
custo, como: 

a)  estudos de engenharia 
e mercadologia para a 
introdução de novos produtos;

b)  acompanhamento dos preços e 
custos dos produtos atuais;

c)  novas oportunidades  
de negócios;

d)  negócios ou pedidos especiais;
e)  faturamento de produtos  

por encomenda;
f )  análise de preços de produtos 

de concorrentes, etc.
As formas de precificação com 

base em custos, embora aparente-
mente simples, contêm diversos fato-
res que podem proporcionar dúvidas 
para os gestores que delas se utilizam, 
principalmente no que tange aos as-
pectos financeiros relacionados. Esses 
aspectos são apresentados nas próxi-
mas seções.

1.1.1  Preço de venda  
à vista

As técnicas de fixação de preços 
variam em função do porte da empre-
sa, do setor em que atua e das condi-
ções de mercado. Apesar da variedade 
de métodos de precificação, o fator 
custo, de alguma forma, está presen-
te em todos eles. Basicamente, o que 
muda é o grau de precisão com que 
cada método relaciona preços a custos, 
segundo Santos (2001).
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A abordagem mais empregada tradicionalmente tem sido 
aquela que agrega aos custos uma taxa de marcação (mark up) 
para formar o preço de venda. Nesse caso, conforme Bruni 
(2008, p. 236), “os preços são formados mediante a conside-
ração de seus quatro componentes: custos, despesas, impostos 
e lucros. De modo geral, para facilitar o processo de formação 
de preços, torna-se usual a definição e aplicação de taxas de 
marcação, também conhecidas como mark ups”.

Silva e Coutinho (2008, p. 102) relatam que essa forma 
de precificação tem sido amplamente utilizada e consiste em 
aplicar “um multiplicador aos custos adicionados dos de-
mais elementos formadores do preço de venda”. Para esses 
autores, “essa margem fixa pode ser calculada com base no 
custo total, quando a margem adicionada deve ser suficiente 
para cobrir os lucros desejados; ou ainda baseada nos cus-
tos e despesas variáveis, onde a margem adicionada deverá 
cobrir os custos fixos e os lucros desejados” (2008, p. 102).

Bacic (2008, p. 154) salienta que a formação de preços 
por meio do mark up permite que a empresa recupere o 
custo total e obtenha “uma margem de lucro compatível 
com o conjunto de variáveis existentes” naquele segmento 
de mercado. 

A respeito da taxa de marcação (ou mark up), Cogan 
(1999, p. 133) registra que esta representa um índice apli-
cado sobre o custo de um bem ou serviço para a formação 
do preço de venda. Bernardi (1996, p. 250) define mark up 
como um valor originalmente adicionado ao custo, usual-
mente expresso como um percentual do preço de venda. No 
cálculo do mark up, para Wernke (2008, p. 305), podem 
ser inseridos todos os “fatores que se deseja cobrar no preço 
de venda, desde que sob a forma de percentuais”. Ou seja, 
dependendo do interesse da empresa, podem ser incluídos 
no mark up itens como tributos incidentes sobre vendas, 
comissão dos vendedores, taxa de franquia cobrada pela 
franqueadora, taxa cobrada pela administradora do cartão 
de crédito nas vendas nessa modalidade, margem de lucro 
desejada para cada produto, frete pago para os clientes, des-
contos para negociação e outros percentuais sobre vendas. 
O autor afirma que para determinar a taxa de marcação 
adotam-se os seguintes procedimentos:

a)  listam-se todos os percentuais incidentes sobre 
o preço de venda (por exemplo: ICMS 17%; 
comissões de vendas 3% e lucro desejado 5%);

b)  somam-se os percentuais elencados no item  
anterior (17% + 3% + 5% = 25%);

c)  partindo-se de 100%, subtrair a soma da  
fase “b” (100% - 25% = 75%);

d)  o mark up multiplicador é obtido dividindo 100 
pelo resultado da fase “c” (100 : 75 = 1,33333...). 
Esse fator (1,3333) é a taxa de marcação que  
deve ser aplicada ao custo de compra para obter  
o preço de venda à vista.

Entretanto, da forma como foi demonstrado, o cálcu-
lo do mark up está desconsiderando os prazos dos fatores 
envolvidos em sua composição, o que interfere na rentabi-
lidade desejada. Nesse sentido, Wernke (2008, p. 311) men-
ciona que “para determinar corretamente o preço de venda 
à vista, é necessário que os itens componentes da taxa de 
marcação também estejam a valor presente1. Ou seja, cada 
fator considerado no cálculo do mark up deve ser desconta-
do a uma taxa de custo de oportunidade2”, levando-se em 
conta os prazos respectivos de cada item. 

Por exemplo: supondo que no cálculo do mark up mul-
tiplicador sejam utilizados os fatores abaixo, à taxa de 5% 
ao mês, a taxa de marcação a valor presente é expressa con-
forme a Tabela 1.
Tabela 1 - Mark up a Valor Presente.

Fatores  Alíquotas (%) 
 Valor Nominal 

 Prazos 
 (em dias) 

 Alíquotas (%) 
 Valor Presente 

 a) ICMS 12,00 25 11,521884

 b) PIS/Cofins 3,00 20 2,903990

 c) Comissões 10,00 30 9,523810

 d) Lucro Desejado 30,00  (já a valor 
presente) 30,000000

 e=a+b+c+d) Total 55,00 - 53,949683

 f=100/[100-
e]) mark up 
multiplicador 

2,222222 - 2,171538

 Fonte: Adaptada de Wernke (2008, p. 311).

1  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.

2  Nascimento, apud Lopo et al. (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”.

Uma das funções mais importantes 
de qualquer empresa diz respeito  
à definição dos preços de venda  

que irá praticar. 
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Aplicando-se o mark up multiplicador a valor pre-
sente sobre o custo de compra também a valor presente, 
obtém-se o valor do preço de venda à vista. Nesse caso, se 
o custo total a valor presente é R$ 5.000,00 multiplica-se 
por 2,1715377 (mark up a valor presente), determinando 
que o preço de venda à vista seja de R$ 10.857,69. A 
Tabela 2 exibe os fatores componentes do preço de venda 
calculado considerando-se os prazos dos itens constituti-
vos da taxa de marcação, evidenciando que a exatidão do 
cálculo do mark up a valor presente pode ser comprovada 
pela dedução dos fatores computados, obtendo-se o custo 
de compra unitário que serviu de base para o cálculo.

1.1.2  Preço de venda a prazo

Bernardi (1996, p. 305) argui que depois de calculado 
o preço de venda à vista, ao conceder prazos adicionais aos 
seus clientes a empresa deve incluir o “custo financeiro” re-
ferente ao prazo concedido. No mesmo sentido, em relação 
ao preço de venda a prazo, Wernke (2005, p. 177) preconiza 
que a empresa deve repassar aos clientes ao menos uma taxa 
de juros suficiente para recuperar a perda do valor aquisitivo 
da moeda no prazo concedido para quitação das duplica-
tas a receber. Não é suficiente, porém, adicionar uma taxa 
de juros “x” sobre o valor do preço de venda à vista. Isso 
porque, sobre tal preço, incidem fatores como impostos e 
comissão (com prazos de pagamento diferentes dos concedi-
dos aos clientes) e o efeito final, quanto ao resultado (lucro) 
da venda, não seria o almejado. O autor salienta ainda que 
para a inclusão do acréscimo financeiro relativo ao preço de 
venda a prazo podem ser utilizadas as seguintes opções: (i) 
acréscimo financeiro “por fora” do preço à vista; (ii) acrés-
cimo financeiro “por dentro” do mark up; e (iii) acréscimo 

financeiro a valor presente. Esses métodos são descritos nas 
próximas seções, utilizando-se como base de dados as in-
formações constantes das Tabelas 1 e 2 e considerando que 
se deseja estipular um acréscimo financeiro de 5% ao mês, 
para venda a prazo para 60 dias.

1.1.2.1  Acréscimo financeiro “por fora”  
do preço à vista

A forma mais comum de adicionar um valor ao preço 
de venda à vista, a título de juros pelo financiamento das 
vendas, emprega o conceito financeiro conhecido como 
Valor Futuro3. Tal metodologia, porém, não é adequada, 
como exemplificado a seguir.

Com base no preço de venda à vista de R$ 10.857,69 
(Tabela 2) e taxa de juros de 5% ao mês, ao inserir o acrés-
cimo financeiro “por fora” do preço de venda à vista, o va-
lor para o preço a prazo é calculado pela equação: VF = 
10.857,69* (1,05)^2 VF = R$ 11.970,60. Ao decompor o 
valor calculado para o preço de venda a prazo e convertendo 
tais parcelas ao valor presente de seus respectivos prazos, por 
este método constata-se uma perda financeira, conforme de-
monstrado na Tabela 3.

1.1.2.2  Acréscimo financeiro “por dentro” 
do mark up

Nessa opção o acréscimo financeiro é inserido no preço 
de venda como um dos componentes da taxa de marcação, 
ou mark up. 

Tabela 2 - Decomposição do Preço de Venda à Vista.

Fatores Alíquotas (%) Valores (em R$)

 (+) Preço de Venda à Vista - 10.857,69 

 (-) ICMS 11,5218840 -1.251,01 

 (-) PIS/Cofins 2,9039896 -315,31 

 (-) Comissões 9,5238095 -1.034,07 

 (-) Lucro Desejado 30,0000000 -3.257,31 

 (=) Custo do Produto - 5.000,00 
 Fonte: Adaptada de Wernke (2008, p. 312).

3  O conceito de Valor Futuro (VF) evidencia, segundo Wernke (2008, p. 29), que ao se aplicar uma quantia hoje, a uma taxa de juros compostos, por um prazo determinado, o valor ao fi-
nal do prazo será formado pelo capital investido (valor presente) mais os juros do período. Esse valor final é conhecido também como Valor Nominal ou Montante.  Kuhnen (2006, p.18) 
apresenta a fórmula para determinar o Valor Futuro (VF) de um determinado Valor Presente (VP) como sendo: VF = VP * (1+i)^n; onde “i” é a taxa de juros e “n” é o prazo da operação.

Tabela 3 - Custo Financeiro “Por Fora”.

Fatores Valor Nominal 
- R$

Prazos 
(dias)

Valor 
Presente - R$

 (+) Preço de Venda a Prazo 11.970,60 60 10.857,69

 (-) ICMS (12%) -1.436,47 25 -1.379,24

 (-) PIS/Cofins (3%) -359,12 20 -347,62

 (-) Comissões (10%) -1.197,06 30 -1.140,06

 (=) Subtotal -  7.990,77

 (-) Custo do Produto -  -5.000,00

 (-) Lucro Desejado -  -3.257,31

 (=) Resultado Financeiro 
(Perda) -  -266,54

 Fonte: Adaptada de Wernke (2005, p. 179).
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Para exemplificar tal situação, utilizando exemplo de 
Wernke (2005, p. 179), consideram-se os percentuais já 
mencionados de ICMS (12%), Comissões (10%), PIS/
Cofins (3%) e Lucro Desejado (30%). A esses fatores, no 
cálculo do mark up, adiciona-se o acréscimo financeiro de 
5% ao mês para o prazo de 60 dias (o que corresponde a 
10,25% em se tratando de juros compostos). Nessa alterna-
tiva o novo mark up passa a ser de 2,877697842 obtido pela 
equação [100 / (100 – 12 – 10 – 3 – 30 – 10,25)]. Consi-
derando o custo total de R$ 5.000,00, o preço de venda a 
prazo será R$ 14.388,48 (R$ 5.000,00 x 2,87769...). Com 
o objetivo de verificar a conveniência desse novo preço de 
venda a prazo cabe efetuar a decomposição dos respectivos 
valores e testá-los por intermédio do cálculo do valor pre-
sente, considerando seus prazos específicos. Tal demonstra-
tivo consta da Tabela 4.

Analisando-se a tabela acima fica evidente que nessa for-
ma de cálculo a empresa está penalizando o cliente, pois ob-
tém um ganho financeiro substancial (R$ 1.347,47) em rela-
ção ao lucro almejado no caso da venda à vista (R$ 3.257,31).

1.1.2.3  Acréscimo financeiro a valor presente

A metodologia mais adequada de inserção do acrésci-
mo financeiro é a que considera o valor presente, segundo o 
entendimento de Wernke (2005, p. 180). Por esse método, 
o valor de juros adicionado ao preço de venda a prazo é 
estabelecido pela fórmula a seguir:

  
Preço de venda a prazo =    LAVP ($) + CUPVP ($)   
                                            [(1 + i)^-n] - %PVVP

Nessa fórmula, os fatores que a integram podem ser des-
critos da seguinte maneira:

a)  LAVP ($) = lucro almejado (em $) a valor presente; 
b)  CUPVP ($) = custo unitário do produto (em $)  

a valor presente;
c)  i = taxa de juro equivalente ao dia; 
d)  n = prazo de financiamento das vendas (em dias); 
e)  %PVVP = percentuais incidentes sobre o preço  

de venda a valor presente. 

Assumindo os dados das Tabelas 1 e 2 e a taxa de 5% 
ao mês (equivalente4 a 0,1627662% ao dia), para um prazo 
de 60 dias, o cálculo do preço de venda a prazo é dado por:

   

O valor de 0,2394968, utilizado na fórmula acima, 
é proveniente da soma das alíquotas a valor presente do 
ICMS (11,5218840%), do PIS/Cofins (2,9039896%) e da 
Comissão sobre Vendas (9,5238095%), conforme eviden-
ciado na Tabela 1, que totalizou 23,94968% e posterior-
mente dividido por “100”.

Tabela 4 - Decomposição do Preço de Venda a Prazo 
com Custo Financeiro no Mark up.

Fatores Valor 
Nominal - R$ 

Prazos 
(dias) 

Valor 
Presente 

- R$ 
 (+) Preço de Venda 
a Prazo 14.388,48 60 13.050,78

 (-) ICMS (12%) -1.726,62 25 -1.657,82

 (-) PIS/Cofins (3%) -431,65 20 -417,84

 (-) Comissões (10%) -1.438,85 30 -1.370,33

 (=) Subtotal - - 9.604,78

 (-) Custo do Produto - - -5.000,00

 (-) Lucro Desejado - - -3.257,31

 (=) Resultado 
Financeiro (Ganho) - - 1.347,47

 Fonte: Adaptada de Wernke (2005, p. 180).

4  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”.

PV a prazo =      3.257,30 +  5.000,00         =        8.257,30     = 12.369,89
                                   -60
                   (1 + 0,001627662) - 0,2394968        0,667532648

Apesar da variedade de métodos de 
precificação, o fator custo, de alguma 
forma, está presente em todos eles.

Para determinar corretamente o preço 
de venda à vista, é necessário que os 

itens componentes da taxa de marcação 
também estejam a valor presente.
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Para comprovar a exatidão do cálculo é pertinente reali-
zar a decomposição do valor obtido, conforme demonstrado 
na Tabela 5.

Assim, da forma como foi inserido o acréscimo finan-
ceiro (considerando o seu valor presente), a empresa não 
está sendo penalizada (como acontece quando utiliza o mé-
todo do acréscimo “por fora”) e nem alcança ganhos finan-
ceiros em detrimento do cliente (quando adiciona o “custo 
financeiro” “por dentro” do mark up). O lucro a ser obtido 
na venda a prazo, então, é o mesmo que seria obtido na ven-
da à vista ($ 3.257,31), configurando que esta é a melhor 
das possibilidades comentadas.

2 Estudo de caso

As próximas seções comentam acerca do estudo de caso 
ora relatado. Inicialmente, efetua-se uma descrição da em-
presa pesquisada. Em seguida, são comentados os princi-
pais aspectos da metodologia empregada pela gerência para 
determinar os preços de venda à vista e a prazo. Posterior-
mente, evidencia-se como deveriam ser calculados esses pre-
ços de venda, considerando o conceito de valor presente, o 
custo de oportunidade e os prazos relacionados. Ainda, são 
expostas comparações entre a forma de precificação utiliza-
da pela organização em tela e aquela sugerida neste estudo.

2.1 Descrição da empresa

A pesquisa foi realizada na empresa “ABC” (nome fic-
tício utilizado por solicitação do proprietário), sediada em 

município da região sul de Santa Catarina, e na ocasião do 
estudo contava com 48 funcionários na área fabril e 6 na 
área administrativa. Sua principal atividade consistia na 
confecção de camas, casinhas, roupas e objetos destinados 
ao uso de cães e outros animais de estimação. Esse mix de 
produtos era composto por cerca de 500 itens, dispersos em 
12 linhas de comercialização.

Em razão das dificuldades de competir no mercado, 
especialmente para fazer frente à concorrência de produ-
tos importados da China, o proprietário mencionou a 
intenção de aprimorar os procedimentos de precificação 
dos produtos que comercializava. Por isso, facultou ao 
pesquisador a possibilidade de avaliar a forma como essa 
função era executada pela gestão da empresa, visando a 
obter subsídios para melhorar a metodologia utilizada. 
Nessa direção, os aspectos mais relevantes deste estudo são 
comentados nas próximas seções.

2.2  A precificação utilizada pela empresa

Para analisar a forma como o gestor da empresa pesquisa-
da elaborava o preço de venda à vista foram escolhidos os cin-
co produtos de maior faturamento da empresa. Constatou-se, 
então, que o gestor fazia uso da metodologia conhecida como 
“taxa de marcação” (ou mark up), de maneira igual para todos 
os produtos. Ou seja, sobre o custo unitário do produto era 
aplicado um fator multiplicador para determinar o preço de 
venda, conforme demonstrado na Tabela 6.

A taxa de marcação empregada pelo gerente da compa-
nhia em tela abrangia fatores como tributos sobre vendas, 
comissão do vendedor e lucro desejado. Referido cálculo 
contendo esses fatores está exemplificado na Tabela 7.

Tabela 5 - Decomposição do Preço de Venda a Prazo 
com Acréscimo Financeiro a Valor Presente.

 Fatores  Valor 
Nominal - R$ 

 Prazos 
(dias) 

 Valor 
Presente 

- R$ 
 (+) Preço de Venda 
a Prazo 12.369,89 60 11.219,85

 (-) ICMS (12%) -1.484,39 25 -1.425,24

 (-) PIS/Cofins (3%) -371,10 20 -359,22

 (-) Comissões (10%) -1.236,99 30 -1.178,08

 (=) Subtotal - - 8.257,31

 (-) Custo do Produto - - -5.000,00

 (-) Lucro Desejado - - -3.257,31

 (=) Resultado 
Financeiro (nulo) - - 0,00

 Fonte: Adaptada de Wernke (2005, p. 181). 

Tabela 6 - Preço de Venda à Vista Calculado  
pela Empresa.

Produtos
 Custo 

Unitário 
 (em R$) 

 Taxa de 
 Marcação

 Preço de 
Venda 
 à Vista 
(em R$) 

 Bolsa Transp. 
Camurça 16,08 2,906977 46,75 

 Bolsa Bag Dog 
Courino 9,92 2,906977 28,84 

 Almofada Nylon 8,01 2,906977 23,27 

 Cama Coração 
Camurça 20,09 2,906977 58,40 

 Iglu Pantufa Morango 25,84 2,906977 75,12 
 Fonte: Elaborada pelos autores, com dados fornecidos pela empresa. 
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Quanto à determinação do valor do preço de venda a 
prazo, a forma empregada pelo gestor consistia em inserir 
o “acréscimo financeiro” cobrado para financiar as vendas 
como se fosse um dos fatores da taxa de marcação. Nessa 
situação, era considerada a taxa de juros mensal desejada 
equivalente ao prazo concedido. Por exemplo: com taxa 
de juros de 3% ao mês e prazo concedido aos clientes de 
45 dias (em parcela única), calculava que o acréscimo se-
ria de 4,533583%. Esse valor era apurado pela equação 
[(1+3%)^(45/30)], que considerava juros compostos de 3% 
ao mês para 45 dias. Com o valor do acréscimo financeiro 
definido, era recalculada a taxa de marcação com a inserção 
desse fator, conforme demonstrado na Tabela 8.

Em seguida, para determinar o preço de venda a prazo, 
o gestor aplicava esse mark up de 3,348242 sobre o custo 
unitário do produto, conforme demonstrado na Tabela 9.

Porém, os preços de venda à vista e a prazo calculados, 
como exposto nas Tabelas 6 e 9, não consideravam aspectos 
relevantes nesse tipo de cálculo, como os prazos de paga-
mento ou recebimento específicos de cada fator e o conceito 
de valor presente. Com isso, os valores constantes da Tabela 
de preços da empresa apresentavam valores distorcidos. 

2.3  Preço de venda à vista considerando o 
valor presente, o custo de oportunidade 
e os prazos associados

Da maneira como foi demonstrado na Tabela 7, o cál-
culo do mark up estava desconsiderando os prazos dos fato-
res envolvidos na sua composição, o que interfere na renta-
bilidade desejada. Contudo, para determinar corretamente 
o preço de venda à vista é necessário que os itens integrantes 
da taxa de marcação também estejam a valor presente. Ou 
seja, cada fator considerado no cálculo do mark up deve ser 
descontado a uma taxa de custo de oportunidade, conside-
rando-se os prazos respectivos de cada item.

Por exemplo: no caso da empresa pesquisada, em que 
foram utilizados os fatores constantes da Tabela 7, sem com-
putar os prazos dos fatores envolvidos, o mark up calculado 
foi de 2,906977. Porém, empregando os mesmos fatores, 
mas considerando-se os prazos respectivos e uma taxa de 
custo de oportunidade de 3,00% ao mês para trazer a va-
lor presente cada item, a taxa de marcação passaria a ser de 
2,833650, como exposto na Tabela 10.

Tabela 7 - Cálculo da Taxa de Marcação para Preço à Vista.

 Fatores  Valores 

 a) Tributos sobre Vendas - 1 (%) 17,000000 

 b) Tributos sobre Vendas - 2 (%) 10,000000 

 c) Tributos sobre Vendas - 3 (%) 3,600000 

 d) Comissão sobre Vendas (%) 5,000000 

 e) Lucro Desejado (%) 30,000000 

 f=a+b+c+d+e) Soma (%) 65,600000 

 g=100/[100-f]) Taxa de Marcação 2,906977 
 Fonte: Elaborada pelos autores, com dados fornecidos pela empresa.

Tabela 9 - Preço de Venda a Prazo Calculado 
pela Empresa.

Produtos
 Custo 

Unitário 
 (em R$) 

 Taxa de 
Marcação 

com 
Acréscimo 
Financeiro 

 Preço de 
Venda 

 a Prazo 
(em R$) 

 Bolsa Transp. 
Camurça 16,08 3,348242 53,85 

 Bolsa Bag Dog 
Courino 9,92 3,348242 33,22 

 Almofada Nylon 8,01 3,348242 26,80 

 Cama Coração 
Camurça 20,09 3,348242 67,27 

 Iglu Pantufa Morango 25,84 3,348242 86,52 
 Fonte: Elaborada pelos autores, com dados fornecidos pela empresa. 

Tabela 8 - Cálculo da Taxa de Marcação para Preço a 
Prazo (45 dias direto).

Fatores Valores

 a) Tributos sobre Vendas - 1 (%) 17,000000 

 b) Tributos sobre Vendas - 2 (%) 10,000000 

 c) Tributos sobre Vendas - 3 (%) 3,600000 

 d) Comissão sobre Vendas (%) 5,000000 

 e) Lucro Desejado (%) 30,000000 

 f) Acréscimo Financeiro (%) 4,533583 

 g=a+b+c+d+e+f) Soma (%) 70,133583 

 h=100/[100-g]) Taxa de Marcação 3,348242 
 Fonte: Elaborada pelos autores, com dados fornecidos pela empresa. 

A empresa deve repassar aos clientes ao 
menos uma taxa de juros suficiente para 
recuperar a perda do valor aquisitivo da 

moeda no prazo concedido para quitação 
das duplicatas a receber.
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Tabela 10 - Taxa de Marcação a Valor Presente.

Fatores  Percentuais a 
 Valor Nominal 

 Prazos 
 (em dias) 

 Taxa de 
 Juros (ao 

mês) 

 Percentuais a Valor 
Presente 

 a) Tributos sobre Vendas - 1 (%) 17,00 25 3,00% 16,586366 

 b) Tributos sobre Vendas - 2 (%) 10,00 25 3,00% 9,756686 

 c) Tributos sobre Vendas - 3 (%) 3,60 25 3,00% 3,512407 

 d) Comissão sobre Vendas (%) 5,00 30 3,00% 4,854369 

 e) Soma das Desp. Variáveis de Venda (%) 35,60 - 0,00% 34,709827 

 f) Lucro Desejado (%) 30,00  (já a vlr. presente) - 30,000000 

 g=f+e) Lucro + Desp. Variáveis de Venda (%) 65,60 - - 64,709827 

 h=100/[100-g]) Taxa de Marcação 2,906977 - - 2,833650 
 Fonte: Elaborada pelos autores, com dados fornecidos pela empresa.

Tabela 11 - Preço de Venda à Vista a Valor Presente.

Produtos
 Custo 

Unitário 
 (em R$)

 Taxa de 
 Marcação 

 Preço de 
Venda à Vista 

 a Vlr. Presente 
(em R$) 

 Bolsa Transp. 
Camurça 16,08 2,833650 45,57 

 Bolsa Bag Dog 
Courino 9,92 2,833650 28,12 

 Almofada Nylon 8,01 2,833650 22,68 

 Cama Coração 
Camurça 20,09 2,833650 56,93 

 Iglu Pantufa 
Morango 25,84 2,833650 73,23 

 Fonte: Elaborada pelos autores, com dados fornecidos pela empresa. 

Nessa tabela, os percentuais de cada um dos tributos e 
da comissão sobre vendas foram trazidos a valor presente pelo 
prazo de pagamento respectivo. No caso dos tributos, para 
exemplificar o cálculo, assumiu-se que estes seriam recolhidos 
com prazo de 25 dias da data da venda, enquanto a comissão 
seria paga a cada 30 dias após a emissão da nota fiscal.

Depois de calculado o mark up a valor presente, restou 
multiplicar esse fator pelo custo unitário (em R$) do pro-
duto para calcular o preço de venda à vista a valor presente 
(em R$), como demonstrado na Tabela 11.

Um modo de averiguar a consistência técnica dessa for-
ma de calcular é efetuar a decomposição do valor atribuído 
como preço de venda à vista a valor presente. Isso pode ser 
realizado deduzindo-se os diversos fatores computados no 
mark up também a valor presente e conferindo se o valor re-
sultante equivale ao custo unitário do produto. Essa decom-
posição está representada na Tabela 12, enfocando apenas 
um produto a título de ilustração.

Como evidenciado na Tabela 12, sobre o valor do pre-
ço à vista foram multiplicados os percentuais dos tributos 
e da comissão já convertidos ao valor presente. Ainda, de-
duziu-se a margem de lucro desejada e o valor final foi de 
R$ 16,08, que igualou-se ao custo unitário desse produto 
utilizado no cálculo da Tabela 11. Esse resultado expressa a 
exatidão matemática do cálculo realizado para determinar o 
preço de venda à vista a valor presente.

Tabela 12 - Decomposição do Preço de Venda à Vista a 
Valor Presente – Produto: Bolsa Transp. Camurça.

Fatores  Percentuais 
(%)

 Valores 
- R$

 (+) Preço de Venda à Vista 100,000000 45,57 

 (-) Tributos sobre Vendas 1 (17%) 16,586366 -7,56

 (-) Tributos sobre Vendas 2 (10%) 9,756686 -4,45

 (-) Tributos sobre Vendas 3 (3,60%) 3,512407 -1,60

 (-) Comissão sobre Vendas (5%) 4,854369 -2,21

 (-) Lucro Almejado 30,000000 -13,67

 (=) Custo Unitário - 16,08 
 Fonte: Elaborada pelos autores, com dados fornecidos pela empresa.



Revista do CRCRS  79

Por outro lado, é pertinente salientar que a forma utiliza-
da pela empresa levava a valores distintos em relação aos pre-
ços de venda à vista calculados na Tabela 6. Nessa direção, na 
Tabela 13 estão reproduzidos os preços dos cinco principais 
produtos, calculados pela metodologia utilizada pela empresa 
e pela forma sugerida nesta pesquisa, bem como as diferenças 
em termos de valores (em R$) e percentuais (%) entre eles.

Conforme demonstrado acima, nessa amostra de cinco 
produtos a diferença em termos de valor (em R$) foi de R$ 
-0,59 a R$ -1,89. No que tange à diferença percentual entre 
as duas formas de calcular o preço de venda à vista, esta foi 
de -2,52%. Ou seja, ao considerar a metodologia do preço 
de venda à vista a valor presente, a gestão da empresa poderá 
praticar preços menores, facultando maior competitivida-
de no mercado sem abrir mão da lucratividade desejada de 
30% a cada venda.

2.4  Preço de venda a prazo considerando o 
valor presente, o custo de oportunidade 
e os prazos associados

Em seção anterior, a Tabela 8 mostrou a forma utilizada 
pela empresa pesquisada para inserir o acréscimo financei-
ro relacionado com o financiamento da venda aos clientes. 
Contudo, por aquela metodologia aspectos importantes não 
são considerados no cálculo.

Isso acontece porque a metodologia mais adequada de 
inserção é a que considera o valor presente. Por este método 
o valor de juros adicionado ao preço de venda a prazo é 
estabelecido pela fórmula mencionada na seção 1.1.2.3 da 
revisão da literatura deste estudo.

Então, para aplicar a referida fórmula na empresa em 
lume foi imprescindível fazer o levantamento dos dados ne-
cessários, conforme evidenciado na Tabela 14.

O fator “lucro desejado (em %)”, terceira coluna da 
Tabela 14, diz respeito ao percentual de lucratividade que 
a empresa deseja obter em cada venda realizada. Esse per-
centual é utilizado para apurar o valor monetário relacio-
nado na coluna seguinte. Por exemplo: o preço de venda 
à vista do produto “Bolsa Transp. Camurça” é R$ 45,57 e 
o lucro desejado é de 30%. Com isso, o valor desejado de 
lucro é de R$ 13,67. 

Tabela 13 - Comparativo do Preço de Venda à Vista.

 Produtos
 Preço de Venda 
 à Vista (em R$) 

 (a) 

 Preço de Venda à Vista 
 a Vlr. Presente (em R$) 

 (b) 

 Diferença 
 (em R$) 
 (c=b-a) 

 Diferença 
 (em %) 

 (d = c/a x 100) 

 Bolsa Transp. Camurça 46,75 45,57 -1,18 -2,52%

 Bolsa Bag Dog Courino 28,84 28,12 -0,73 -2,52%

 Almofada Nylon 23,27 22,68 -0,59 -2,52%

 Cama Coração Camurça 58,40 56,93 -1,47 -2,52%

 Iglu Pantufa Morango 75,12 73,23 -1,89 -2,52%
 Fonte: Elaborada pelos autores, com dados fornecidos pela empresa.

Tabela 14 - Base de Dados para Cálculo do Preço de Venda a Prazo a Valor Presente.

Produtos

 Preço de Venda 
à Vista a Valor 

Presente 
 (em R$) 

 Lucro 
Desejado 
 (em %) 

 Lucro 
Desejado 
 (em R$) 

 Custo 
 Unitário 
 (em R$) 

 Taxa de Juros 
 Equiv. Diária 

 (em %) 

 Prazo 
Médio 

 Concedido 
 (em dias) 

 Tributos e 
 Comissão 
 (em %) 

 Bolsa Transp. Camurça 45,57 30,00 13,67 16,08 0,098578% 45  34,709827 

 Bolsa Bag Dog Courino 28,12 30,00 8,43 9,92 0,098578% 45  34,709827 

 Almofada Nylon 22,68 30,00 6,81 8,01 0,098578% 45  34,709827 

 Cama Coração Camurça 56,93 30,00 17,08 20,09 0,098578% 45  34,709827 

 Iglu Pantufa Morango 73,23 30,00 21,97 25,84 0,098578% 45  34,709827 
 Fonte: Elaborada pelos autores, com dados fornecidos pela empresa. 

Tanto no preço à vista quanto no  
preço a prazo passaram a ser 

evidenciados os efeitos dos prazos 
associados aos diversos fatores 

computados na formulação do preço.
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Além disso, foram obtidos os seguintes dados: 
a)  o custo unitário (em R$) dos produtos: extraído  

da Tabela 6;
b)  a taxa de juros equivalente diária: no caso,  

3% ao mês equivale à taxa de 0,098578% ao dia;
c)  prazo médio concedido: representa o prazo dado aos 

clientes na venda a prazo, tendo sido exemplificado 
nesse estudo a condição de 45 dias, em parcela única;

d)  tributos e comissões sobre vendas: soma desses dois 
fatores, já a valor presente, obtidos na Tabela 10.

Dispondo dos valores desses itens foi possível calcular o 
preço de venda a prazo a valor presente, conforme demons-
trado na Tabela 15, utilizando-se a fórmula mencionada que 
permite considerar o acréscimo financeiro a valor presente.

Para comprovar a exatidão do cálculo acima, é possí-
vel efetuar a decomposição do valor calculado, conforme 
ilustrado na Tabela 16, que enfoca apenas o produto “Bolsa 
Transp. Camurça”.

Na coluna 2 da Tabela 16 estão representados os valores 
nominais dos fatores, que foram calculados pela multiplica-
ção do percentual de cada tributo e da comissão pelo preço 
de venda a prazo (R$ 48,82). Na coluna seguinte estão lis-
tados os prazos respectivos (45 dias para o prazo concedido 
aos clientes, 25 dias para recolhimento dos tributos e 30 dias 
para pagamento da comissão de vendas). Com esses dados 
e empregando-se a fórmula do valor presente com a taxa de 
juros utilizada como custo de oportunidade (3% ao mês), 
foram apurados os valores da última coluna à direita.

A dedução dos tributos e comissões a valor presente do 
preço de venda a prazo resulta no item “(=) Subtotal” de R$ 
29,75. Desse valor é deduzido o custo unitário (R$ 16,08) 
e o valor do lucro desejado (R$ 13,67), o que demonstra 
que o resultado financeiro por essa fórmula de cálculo é zero 
(R$ 0,00). Assim, o lucro a ser obtido na venda a prazo é 
o mesmo que obteria na venda à vista (R$ 13,67), mesmo 
cobrando um preço inferior àquele calculado pela gestão da 
empresa e apresentado na Tabela 8. Com isso, a empresa te-
ria melhores condições de competir no mercado por praticar 
preços menores que os calculados da outra forma.

A diferença entre essas duas possibilidades de cálculo do 
preço de venda a prazo está evidenciada na Tabela 17.

Na amostra de cinco produtos utilizada neste estudo a 
redução no valor do preço de venda a prazo a valor presente 
em relação à forma utilizada pela empresa oscilou de R$ -2,51 
a R$ -8,09. Em termos percentuais, a diferença entre os dois 
valores atingiu 9,35%, representando um valor significativo 
em termos de competitividade.

Tabela 15 - Cálculo do Preço de Venda a Prazo a Valor Presente.

Produtos  Lucro + Custo 
Unit. (em R$) 

 Fator Abrangendo 
 Taxa de Juros e Prazo 

(1+i)^n 

 Tributos e Comissão 
 (em %) 

 Preço de Venda a 
Prazo (em R$) 

 Bolsa Transp. Camurça 29,75 0,9566304 34,709827 48,82 

 Bolsa Bag Dog Courino 18,36 0,9566304 34,709827 30,12 

 Almofada Nylon 14,81 0,9566304 34,709827 24,30 

 Cama Coração Camurça 37,17 0,9566304 34,709827 60,98 

 Iglu Pantufa Morango 47,81 0,9566304 34,709827 78,44 
 Fonte: Elaborada pelos autores, com dados fornecidos pela empresa. 
 

Tabela 16 - Decomposição do Preço de Venda a Prazo a 
Valor Presente - Produto: Bolsa Transp. Camurça.

Fatores
 Valor 

Nominal 
 (em R$) 

 Prazo 
 (em dias) 

 Valor 
Presente 
 (em R$) 

 (+) Preço de Venda 
a Prazo 48,82 45 46,70

 (-) Tributos sobre 
Vendas 1 (17%) -8,30 25 -8,10

 (-) Tributos sobre 
Vendas 2 (10%) -4,88 25 -4,76

 (-) Tributos sobre 
Vendas 3 (3,60%) -1,76 25 -1,71

 (-) Comissão sobre 
Vendas (5%) -2,44 30 -2,37

 (=) Subtotal - - 29,75

 (-) Custo Unitário - - -16,08

 (-) Lucro Almejado - - -13,67

 (=) Resultado Financeiro - - 0,00
 Fonte: Elaborada pelos autores, com dados fornecidos pela empresa.

Por outro lado, há algumas limitações 
que merecem ser salientadas. A primeira 

relaciona-se com a escolha da taxa de juros a 
ser considerada como custo de oportunidade.
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Tabela 17 - Comparativo do Preço de Venda a Prazo.

Produtos
 Preço de Venda a 

Prazo (em R$) 
(a) 

 Preço de Venda a Prazo a 
Vlr. Presente (em R$) 

(b) 

 Diferença (em R$) 
 (c=b-a) 

 Diferença (em %) 
 (d = c/a X 100) 

 Bolsa Transp. Camurça 53,85 48,82 -5,03 -9,35%

 Bolsa Bag Dog Courino 33,22 30,12 -3,11 -9,35%

 Almofada Nylon 26,80 24,30 -2,51 -9,35%

 Cama Coração Camurça 67,27 60,98 -6,29 -9,35%

 Iglu Pantufa Morango 86,52 78,44 -8,09 -9,35%
 Fonte: Elaborada pelos autores, com dados fornecidos pela empresa. 

3  Benefícios e limitações associados  
à metodologia sugerida

As seções precedentes evidenciaram as diferenças entre 
o procedimento utilizado pela empresa para fixar preços de 
venda à vista e a prazo e a metodologia sugerida. Nessa di-
reção, com adoção da forma proposta pela empresa foram 
proporcionados ao gestor, além dos já mencionados, os se-
guintes benefícios informativos: 

a) Tanto no preço à vista quanto no preço a prazo pas-
saram a ser evidenciados os efeitos dos prazos associados aos 
diversos fatores computados na formulação do preço. Com 
isso, eventuais alterações nos prazos concedidos aos clientes 
ou modificações nos prazos de pagamentos dos tributos e 
comissões de venda passaram a ser corretamente mensura-
das em termos de impacto no resultado da negociação.

b) Como os cálculos mencionados foram realizados no 
editor de planilhas Excel, por ocasião de futuras vendas o 
gestor poderá simular novos preços para cada negócio em 
andamento. Por exemplo: determinado cliente deseja um 
prazo distinto daquele previamente estabelecido. Basta in-
serir o novo prazo na célula respectiva da planilha elaborada 
para que se obtenha o preço de venda para o número de dias 
solicitado pelo comprador.

Por outro lado, há algumas limitações que merecem ser 
salientadas. A primeira relaciona-se com a escolha da taxa de 
juros a ser considerada como custo de oportunidade. No caso 
relatado, utilizou-se um percentual “x” apenas com a finali-
dade de ilustrar os cálculos necessários e ressaltar a influência 
dos fatores que não vinham sendo considerados pela empresa. 
Contudo, caberia analisar a pertinência da adoção de uma 
taxa de juros fundamentada em critério técnico mais robusto. 
Nessa direção, poderia ser empregada, por exemplo, a taxa de 
captação de recursos para capital de giro que a empresa vinha 
pagando por ocasião do estudo. Essa taxa poderia ser utilizada 
em razão da facilidade de obtenção e também porque repre-
sentaria o atual estágio da situação financeira da empresa pes-

quisada (captadora de recursos para manter o capital de giro 
necessário para financiar suas vendas). Por outro lado, talvez 
fosse interessante considerar a alternativa de usar o Custo Mé-
dio Ponderado de Capital (CMPC). Para apurar o CMPC, 
Lopo et al. (2001, p. 217) defendem que seja reconhecido 
o custo de capital de cada fonte específica de financiamento 
(capital próprio e capital alheio), levando em conta determi-
nada estrutura de capital ideal ou possível. Nessa situação, “os 
custos das fontes específicas seriam ponderados por partici-
pações determinadas no total de financiamento”. Com isso, 
o CMPC representaria melhor a forma como a empresa fi-
nancia suas atividades operacionais, que é parte com recursos 
próprios e parte com recursos de terceiros.

A segunda limitação a ser considerada é que no caso 
relatado não foi averiguada a pertinência do valor utilizado 
como custo do produto. Ou seja, assumiu-se que o custo 
unitário informado pela empresa para cada item era ade-
quado para determinar os preços de venda. Porém, à seme-
lhança dos preços de venda, os conceitos de valor presente, 
custo de oportunidade e os prazos associados também de-
vem ser considerados no cálculo do custo de compra das 
matérias-primas consumidas em cada produto. Além disso, 
os demais gastos no processo fabril, se relevantes, deveriam 
ser alocados aos produtos por meio de um método de cus-
teio tecnicamente consistente, como o ABC (Activity-based 
Costing) ou o método UEP (Unidades de Esforço de Produ-
ção). Dessa forma, a confiabilidade quanto ao valor do custo 
unitário do produto seria maior, melhorando a qualidade 
informacional da metodologia de precificação sugerida.

A segunda limitação a ser considerada 
é que no caso relatado não foi 

averiguada a pertinência do valor 
utilizado como custo do produto.
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A metodologia de precificação que considera o valor 
presente, o custo de oportunidade e os prazos associados 

aos fatores relacionados com a venda, é totalmente 
aplicável no contexto da empresa pesquisada.

Conclusões

A importância dos preços de ven-
da para a manutenção da empresa 
num mercado competitivo é facilmen-
te comprovável em diversos segmen-
tos. Por isso, a definição desses valores 
deve utilizar metodologia que abranja 
fatores como tributação, comissão de 
vendas, margem de lucro, etc. Além 
disso, conforme demonstrado no estu-
do de caso descrito nesta pesquisa, é 
oportuno que os preços de venda fixa-
dos levem em conta o conceito de va-
lor presente, o custo de oportunidade 
e os prazos envolvidos.

Esses procedimentos são indi-
cados para que os gestores possam 
dimensionar convenientemente os 
aspectos financeiros da precificação. 
Com isso, terão melhores condições de 
evitar que a empresa fique em situação 
desfavorável ao praticar preços finais 
inadequados, acarretando dificuldades 
de reposição de estoques (no caso de 
preços abaixo do nível ideal) ou baixo 
volume de vendas (quando determina-
rem preços altos em demasia).

Quanto ao objetivo desse estudo, 
conclui-se que este foi plenamente 
atingido. Ficou demonstrado que a 
metodologia de precificação que con-
sidera o valor presente, o custo de 
oportunidade e os prazos associados 
aos fatores relacionados com a venda, 
é totalmente aplicável no contexto 
da empresa pesquisada. Os cálcu-
los exemplificados no estudo de caso 
evidenciaram que a empresa poderia 
praticar preços à vista e a prazo mais 
competitivos e, mesmo assim, man-
ter a margem de lucro desejada pelos 
gestores. Além disso, a planilha Excel 
elaborada poderia ser utilizada para 
projetar cenários nos quais as condi-
ções de negociação com os clientes fos-
sem distintas daquelas exemplificadas 
nesta pesquisa, proporcionando maior 
agilidade para cotações e propostas 
para clientes.








