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Vice-Presidente de Controle Interno
Contador José Claudio Buzatta

Vice-Presidente de Desenvolvimento 
Profissional

 Contador Zulmir Ivânio Breda

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

Vice-Presidente de Relações 
com os Profissionais

Técn. Cont. Renato João Kerkhoff

Composição do Plenário
Titulares 

Contadores
Rogério Costa Rokembach | Antonio Carlos

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

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

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

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

Pedro Gabril Kenne da Silva

Técnicos em Contabilidade
Geneci Vicente Lopes | Luciano Kellermann 

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

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

Suplentes 
Contadores

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

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

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

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

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

Técnicos em Contabilidade
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 das Neves | Maria Rosa de Freitas | Magdalena 
Dapper | Nadmir Pedro Colbachini | Roberto dos 

Santos Onofrio | Solange Maria Pessi

Como já fizera o colega Contador Zulmir Ivânio Breda, 
no editorial do número anterior, também estamos reper-
cutindo nesse número a XII CONVENÇÃO DE CONTABI-
LIDADE DO RIO GRANDE DO SUL, já consagrada como 
o maior evento da classe contábil gaúcha, e que terá lugar 
nos dias 9 a 11 de setembro de 2009 na bela e hospitaleira 
cidade de Bento Gonçalves. 

A convenção reúne, tradicionalmente, durante os dias 
de sua realização, entidades ligadas à área contábil, editoras, 
profissionais, professores, pesquisadores e alunos, com o ob-
jetivo de apresentar e debater temas de relevância relacio-
nados com a atualidade da área contábil, nesta edição sob o 
lema – Profissão Contábil: ciência, trabalho e convergência.

A programação inclui a realização no primeiro dia de 
uma feira de negócios e oportunidades e nos demais a rea-
lização de palestras e painéis compreendendo uma ampla 
variedade de temas relacionados com: microempreende-
dorismo; práticas e demonstrações contábeis aplicadas ao 
setor público; contabilidade internacional; implicações da 
nova Lei das S/A; responsabilidade ambiental e sustenta-
bilidade; gerenciamento eletrônico de documentos; fusão 
e incorporação de escritórios de contabilidade; contabili-
dade e controle social do estado; perícia contábil frente 
ao processo eletrônico; relações com a imprensa e com os 
clientes; pesquisa contábil; SPED contábil e fiscal; normas 
internacionais e regime de competência na área pública. 

A Ciência Contábil em debate
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Editorial

Tal variedade de temas revela a dimensão que 
a Contabilidade vem alcançando nesses últimos 
anos, em perfeita sintonia com a evolução da 
sociedade contemporânea. 

Às palestras e painéis somam-se a apresen-
tação e discussão de artigos técnicos e científi-
cos que foram submetidos ao evento, circuns-
critos aos oito temas definidos nessa edição do 
evento, a saber: auditoria e perícia; contabilida-
de gerencial; contabilidade para usuários exter-
nos; contabilidade tributária; contabilidade go-
vernamental e do terceiro setor; contabilidade 
internacional; governança corporativa, ética e 
responsabilidade social e educação e pesquisa 
em Contabilidade. 

A submissão de artigos científicos, por meio 
de um sistema eletrônico desenvolvido na área 
de informática do Conselho Federal de Conta-
bilidade, constitui uma novidade nesse evento, 
cabendo aos autores o atendimento de uma 
série de requisitos constantes no Regulamento 
especialmente elaborado em sintonia com as 
exigências de qualidade da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). Essas exigências incluem: a formação 
de um comitê científico composto por doutores 

em ciências contábeis, com a incumbência de 
coordenar a avaliação dos artigos de cada área 
temática; e a avaliação dos artigos pelo sistema 
doble blind review, que consiste em avaliações 
independentes por dois avaliadores doutores 
cadastrados no sistema, sem qualquer identifi-
cação dos autores dos artigos, visando a garantir 
a completa isenção na avaliação. 

Também constitui uma novidade nesse 
evento a adoção do sistema de sessão intera-
tiva para a apresentação e discussão dos arti-
gos científicos aprovados. Essa sessão se dá em 
forma de mesa-redonda, visando a permitir a 
interação entre os autores para um maior apro-
fundamento dos debates e análise crítica dos 
conteúdos apresentados. 

A riqueza da programação proposta permite 
antecipar o sucesso do evento, o que poderá se 
conferido por todos quantos dele participarem.

Sejam bem-vindos a Bento Gonçalves.

Ernani Ott
Membro do Conselho Editorial.  

Coordenador do Comitê Técnico da
XII Convenção de Contabilidade do RS.

A Ciência Contábil em debate
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Morreu recentemente o Prof. Dr. Olivio Koli-
ver, contabilista emérito, detentor das mais 
altas condecorações que pode um profissional 

da Contabilidade almejar, Presidente do Conselho Regio-
nal de Contabilidade do Rio Grande do Sul, do Sindicato 
dos Contabilistas, do Instituto dos Auditores Independen-
tes do Brasil (IBRACON 6ª Regional), vice-presidente do 
nosso Conselho Federal de Contabilidade, do IBRACON 
Diretoria Nacional, bem como membro destacado de enti-
dades internacionais, tais como o International Federation 
of Accountants (IFAC) e a Associação Interamericana de 
Contabilidade (AIC), articulista de renome nacional e in-
ternacional, com mais de 300 artigos publicados em revis-
tas técnicas mundiais. Seus trabalhos para congressos lhe 
propiciaram por duas vezes a obtenção do prêmio Roberto 
Casas Alatriste, prêmio máximo atribuído pela AIC aos 
melhores trabalhos apresentados a cada conferência inte-
ramericana. Falar do profissional que nos deixa é matéria 
fácil. Basta que se tenha tempo e espaço necessários para 
consultar, por exemplo, os anais de nossas entidades e, em 
especial, ler os números de Revista do Conselho Regional 
de Contabilidade do Rio Grande do Sul, onde em quase os 
números tem um artigo do Mestre que nos deixou.

Não quero aqui falar do profissional Prof. Dr. Olivio 
Koliver. Quero aqui lembrar, saudoso, do amigo Koliver, 
com quem tive o privilégio de conviver nos últimos 43 
anos. Quero aqui render minhas homenagens e dar um 
testemunho sobre um outro Koliver, não o Koliver irascí-
vel e brigão que fez nome e escola de norte a sul de nosso 
país. Quero aqui falar um pouco do gourmet e do enólogo 

respeitado, do amigo em que se podia contar em todas as 
horas, com a generosidade a toda prova. Quero falar um 
pouco do alemão Koliver.

Nossos caminhos se cruzaram pela primeira vez em 
1966, quando entrou na sala de aula um jovem profes-
sor que recém concluíra sua especialização na Alemanha, 
e que ministraria para nossa classe a disciplina de Aná-
lise e Orçamento Empresarial. Sua fama de durão pre-
cedia sua presença. Sua didática, e principalmente seu 

Retrato 3x4 de 
um amigo 100%
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conhecimento, nos encantaram a todos. Consegui, nos 
dois semestres, ser aprovado por média e naquele ano me 
graduei em Ciências Contábeis. Passei, então, a conviver 
profissionalmente com o Prof. Koliver. Especialista em 
Custo Industrial era o Prof. Koliver uma fonte de referên-
cia a todos que se iniciavam na profissão. 

No ano de 1971, participei com os colegas Egon 
Handel e Antonio Carlos Nasi da reunião realizada no 
Rio de Janeiro, em que foi formado o Instituto dos Au-
ditores Independentes do Brasil. Precisávamos criar uma 
Regional do IAIB no sul.

Por “conselhos” recebidos do Banco Central, os es-
tatutos da nova entidade eram muito rígidos, pois a seus 
membros seria franqueado o registro na Gerência de 
Mercado de Capitais do Banco Central do Brasil (GE-
MEC), como auditores independentes. Voltamos a Porto 
Alegre com uma missão: indicar uma comissão de cinco 
membros acima de qualquer discussão, para selecionar 
entre os profissionais gaúchos os que seriam membros 
fundadores da 6ª Regional do IAIB. Escolhemos, desde 
logo, o Prof. Albino Mathias Steinstrasser, o Prof. Oly 
Ravanello, o Prof. Wilson D. Olmedo, o Prof. Livio Tau-
ffer e o Prof. Olivio Koliver. Coube a mim fazer o con-
vite ao Prof. Koliver. Educadamente, o Mestre recusou 
o convite. Sua alegação era de que não tinha condições 
políticas para tal empreitada. Argumentei com ele que 
sua presença seria fundamental, pois era o único jovem 
a fazer parte do quinteto de notáveis, que estavam sendo 
escolhidos. Relutando, aceitou, então, a indicação. Após 
a seleção dos membros, foi eleito o Prof. Albino como 
Presidente. Na substituição do Prof. Albino, foi escolhido 
o Prof. Koliver, que já começava a desenvolver uma incrí-
vel habilidade em fazer política de classe.

O colega Edgar Saúl de Oliveira, que então presidia 
o CRCRS, vendo o sucesso da gestão Koliver à frente do 
IAIB, o convidou para fazer parte do CRCRS. E, então, 
o Prof. Koliver pegou de fato gosto pela política de classe, 
que não abandonou mais. Tive a honra de ter sido Presi-
dente Regional do IAIB e após sucedi ao Prof. Koliver na 
Presidência de nosso Conselho.

Em 1973, recebi um convite do Prof. Koliver para 
lhe fazer uma visita na Faculdade de Economia, onde 
exercia a Chefia de Departamento de Ciências Contábeis 
da PUCRS. Lá recebi a intimação para assumir a cadeira 
de Auditoria. Num lance típico do Alemão, o convite foi 
feito diante a turma de alunos e a resposta foi dada pelo 
Alemão: “Ok. Então o Nardon passa a assumir a turma a 
partir de hoje.” Disse isso e num tom baixo me passou a 
turma com um “te vira, Italiano”.

Ao final do ano, que foi pródigo em encontros, pois tí-
nhamos a PUC e o IBRACON como veículos de reuniões  
pelo menos semanais, tivemos um outro fato que juntou 
novamente nossos destinos: o Koliver havia defendido e 
obtido aprovação com louvor em seu trabalho final para 
o título de Doutor. Eu tinha sido escolhido para paranin-
far a turma de formandos do ano. Ao final da formatura 
dos alunos, coube ao saudoso Irmão Liberato, Reitor em 
exercício da PUCRS, entregar ao Koliver seu diploma de 
Doutor em Ciências Contábeis. Quis o destino que eu 
estivesse na mesa diretora para assistir de perto uma cena 
que foi a marca da vida do alemão Koliver. A alegria e o 
orgulho pelo galardão conquistado saltavam aos olhos de 
todos. Na hora da cerimônia, o Sr. Reitor perguntou ao 
Koliver pelo anel e ouviu-se a seguinte resposta: “Mas que 
anel?” O Sr. Reitor correu os olhos, quando recebeu um 
anel emprestado que não servia no dedo do novo Doutor. 
Este recebeu solenemente “seu anel” que foi apenas até a 
primeira falange e feliz da vida, após as homenagens for-
mais, fomos todos para sua casa, inclusive o Irmão Libe-
rato, onde praticamos um outro ato que repetimos muitas 
vezes no decorrer de nossa convivência: comemos e bebe-
mos durante longo tempo.

  Seus trabalhos para congressos lhe 
propiciaram por duas vezes a obtenção 

do prêmio Roberto Casas Alatriste, 
prêmio máximo atribuído pela AIC 
aos melhores trabalhos apresentados  
a cada conferência interamericana.
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Convidado pelo Alemão, assumi a vice-presidência 
do CRCRS. Formávamos, então, uma dupla de peso, vis-
to que o Koliver na presidência e eu na vice somávamos 
mais de 200 quilos. Foram dois anos de uma convivência 
quase diária, em que muito aprendi, mas principalmente 
tive o prazer de ratificar tudo que eu já desconfiava: atrás 
daquele prussiano brigão e irascível existia uma pessoa ter-
na, extremamente ligada à família e capaz de qualquer ato 
em defesa de seus amigos. Quando concluiu seu mandato, 
indicou-me para a presidência, e é com profunda satisfação 
que eu repito agora texto de meu discurso de posse, quan-
do disse que era fácil assumir uma entidade que tivesse mil 
problemas. O difícil era assumir uma entidade que era para 
todo o país um exemplo de gestão. E a minha situação era 
exatamente essa: estar substituindo um presidente que alia-
va seus indiscutíveis conhecimentos técnicos a uma rara 
capacidade de gestão. Em sua gestão, foi concluída a sede 
do CRCRS e como raro exemplo, na placa de inaugura-
ção, não constava o nome de ninguém, apenas era prestada 
uma homenagem à classe contábil gaúcha.

Assumi a presidência de nosso CRCRS em 1984. Dois 
fatos considero dignos de destaque para um perfeito co-
nhecimento do amigo Olivio. Numa homenagem da classe 
realizada no CRCRS, pelo recebimento, pela primeira de 
vez por um brasileiro, do Prêmio Roberto Casa Alatris-
te, coube-me a honra de saudar ao homenageado. Como 
sempre, nessas ocasiões, se sentia um misto de alegria e or-
gulho pelo galardão conquistado aliado a uma posição de 
absoluto desprezo de quem sabia ser superior ao que estava 
acontecendo. Iniciei minha saudação lembrando a origem 
do Koliver. Falei de seus pais e citei sua família, a mulher 
Irma e os filhos Edward, William e Vivian. Nesse momen-
to vi um murmurar do homenageado que, com lágrimas 
nos olhos, resmungava a meu lado “isto é sacanagem”. 

Estava visivelmente emocionado ao falar logo a seguir. Vi 
naquele instante que estava conhecendo mais uma faceta 
do Alemão: sua profunda vinculação com a família, capaz 
de superar todo o seu orgulho pessoal pela constância de 
sucessos de seus trabalhos técnicos que, cada vez mais, o 
projetavam além-fronteiras.

O outro caso foi quando recebeu a Medalha João Lyra, 
galardão máximo que pode receber um profissional da 
Contabilidade em nosso país. No seu retorno do Congres-
so, onde havia recebido de forma oficial a Medalha João 
Lyra, o plenário de nosso Conselho pretendeu fazer um 
jantar festivo para comemorarmos. Falando com o Koliver, 
recebemos surpresos um pedido de que não fosse feita ne-
nhuma homenagem especial, pois já se considerava home-
nageado e feliz por ter sido indicado pelo Plenário do Con-
selho para receber tal honraria. Fomos, então, juntamente 
com o Gatti e o Juenemann, jantar – por conta do Alemão 
– e comemoramos, nós quatro, a Medalha recebida.

Fizemos, juntos, inúmeras viagens. Muitas a serviço, 
outras defendendo os interesses da classe, e outras sim-
plesmente para conhecer locais cujos interesses eram re-

Não quero aqui falar do profissional Prof. Dr. Olivio Koliver.  
Quero aqui lembrar, saudoso, do amigo Koliver,  

com quem tive o privilégio de conviver nos últimos 43 anos.

E a minha situação era exatamente essa: 
estar substituindo um presidente  

que aliava seus indiscutíveis 
conhecimentos técnicos a uma  

rara capacidade de gestão.
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cíprocos. Além, de seu conhecimento contábil, que foi e 
continua sendo reconhecido por todos, tinha o Koliver um 
profundo interesse pela Língua Portuguesa, por Geografia 
e, principalmente, por História. Era capaz de passar uma 
noite inteira numa discussão sobre os cavaleiros teutônicos 
ou sobre a origem da águia na bandeira da velha Prússia. 
Numa época em que vivemos de culturas mais sedimenta-
das, era o Koliver, talvez, um dos últimos remanescentes 
que se poderia afirmar tinha uma cultura enciclopédica. 
Continuava fiel às suas origens. Em seu sítio, no Canta 
Gallo, se via, além da águia, símbolo da Prússia, trabalho 
todo artesanal seu, até mesmo um galpão com torno e 
ferramentas típicas de uma pequena metalúrgica. Sempre 
e repetidamente ouvíamos do Alemão o desafio de fazer 
funcionar a ferramentaria, ao que, logo após, éramos brin-
dados com uma demonstração. Era um apaixonado pela 
música clássica, porém não dispensava jamais uma boa 
música nativa. Num de nossos últimos encontros, dei-lhe 
de presente dois CDs com a obra de José Hernandes “Mar-
tin Fierro”. Foi a segunda vez em que vi lágrimas nos seus 
olhos: Aos escutarmos “Aquí me Pongo a Cantar” – que é o 
início da pajeada de Martin Fierro – o Koliver me agrade-
ceu comovido e passou a acompanhar em espanhol criollo 
a maioria dos versos da pajeada. E ao chegar na oitava faixa 
do segundo CD, quando o Velho – tutor de Martin Fierro 
– com a voz meio chuca – transmitia seus ensinamentos, 
vi que aquele alemão durão estava realmente comovido.

Atribui-se a Ernesto Che Guevara a frase “hay que 
endurecerse, pero sin perder la ternura jamás”. Ao Koli-
ver poder-se-ia dizer a mesma frase, talvez num sentido 
diferente: “Pode-se ser terno, desde que a sociedade o 
veja como durão”.

Em minha terra se diz que só se conhece um homem 
quando se consome pelo menos um quilo de sal com ele. 
No caso do Alemão, não tenho dúvidas que devemos ter 
consumido em conjunto bem mais que um saco de sal. 
Diz-se também em minha terra que todos os homens 
quando morrem adquirem uma virtude: são bons. No caso 
presente, não se trata de ser bom ou mau. Trata-se de uma 
das melhores pessoas com quem tive a oportunidade de 
conviver, homem de uma lealdade a toda prova, amigo de 
seus amigos, homem de uma coragem física comprovada, 
somente superada pela sua coragem técnica e moral.

A vida costuma nos cobrar pedágios ao longo de nossa 
existência. No caso do Koliver, o pedágio foi cobrado so-
mente ao final de sua existência, porém teve um preço acima 
do razoável. Serviu, no entanto, para, novamente, ele nos 
dar uma lição de vida: voltou a produzir, voltou com toda 
gana a fazer o que sempre fez – transmitiu saber. Em nosso 
último contato, perguntei-lhe como estava e sua resposta foi 
“o que está ruim é que não posso comer e principalmente 
beber o que tenho vontade, mas, de resto, tudo bem”.

O poeta inglês John Donne, numa reflexão, diz: “Ne-
nhum homem é uma ilha isolada; cada homem é uma par-
tícula do continente, uma parte da terra; se um torrão é ar-
rastado para o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse 
um promontório, como se fosse a casa dos teus amigos 
ou a tua própria; a morte de qualquer homem diminui-  
-me, porque sou parte do gênero humano. E por isso não 
perguntes por quem os sinos dobram; eles dobram por ti”.

Arthur Nardon Filho
Contador. Ex-Presidente do CRCRS.

Em sua gestão, foi concluída a sede do CRCRS e como raro exemplo,  
na placa de inauguração, não constava o nome de ninguém,  

apenas era prestada uma homenagem à classe contábil gaúcha.
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R. CRCRS, Porto Alegre, n. 138, p. 10-25, set. 2009.

Resumo
Este estudo evidencia a história do curso de Ciências Con-

tábeis da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
o qual remonta sua origem à criação da Escola de Comércio de 
Porto Alegre, anexa à Faculdade de Direito, em 1909. Tendo 
por base documentos originais como atas, pastas laborais dos 
professores, livros, jornais, revistas e fontes orais, realizou-se um 
estudo descritivo fundamentado na análise qualitativa dos da-
dos coletados. Utilizaram-se, também, imagens de periódicos e 
livros que, após tratamento digital, serviram para ilustrar fatos 
e situações ocorridas. O estudo realizado caracteriza o ensino 
contábil realizado na UFRGS desde a sua origem em 1909 até 
a atualidade, apresentando personalidades e fatos marcantes 
em sua história, dando à instituição o reconhecimento histórico 
merecido. Apesar de ser um estudo de caráter regional, a im-
portância do curso de Ciências Contábeis da UFRGS e sua re-
levância se estendem à formação da cultura contábil nacional. 

Palavras-chave 
Ensino contábil. História da Contabilidade. 
Ciências Contábeis. UFRGS.

Marco Aurélio Gomes Barbosa
Contador. Especialista em Auditoria e 
Perícia Contábil e Mestre em Ciências 
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Introdução

A chegada do primeiro guarda- 
-livros ao Brasil, Gaspar Lamego, ocor-
reu em 1549 (LOPES DE SÁ, 2008) 
e, de acordo com Rodrigues (1986), a 
primeira escola de comércio dedicada 
ao ensino contábil surge em Portugal 
no ano de 1759, por meio do Alvará 
de 19 de maio de 1759. Esse alvará 
caracteriza uma das modificações pro-
postas por Sebastião José de Carvalho 
e Melo, Marquês de Pombal, no ensi-
no de Portugal e suas colônias.

Ainda, segundo o autor, em 1808, 
com a chegada da Família Real ao Bra-
sil, o ensino contábil passa a ter uma 
maior relevância, principalmente para 
o Império. Em seu primeiro Alvará 
em território brasileiro, Dom João 
determina que os Contadores Gerais 
da Real Fazenda mantenham Conta-
bilidade regular por partidas dobradas, 
porém, há a necessidade de formação 
de profissionais para tal atividade.

Para reverter esta situação é publi-
cado o Alvará de 15 de julho de 1809, 
que cria a Aula de Comércio na Corte 
do Rio de Janeiro e na Academia Mi-
litar, subordinada ao Tribunal da Real 
Junta de Comércio, Agricultura, Fábri-
cas e Navegação, por meio do Lente1 
José Antonio Lisboa. Esta escola repre-
senta o surgimento do ensino contábil 
no Brasil (RODRIGUES, 1986).

No Rio Grande do Sul, as primei-
ras evidências de ensino contábil re-
portam-se ao ensino prático oferecido 
em estabelecimentos comerciais e em 
órgãos fiscalistas e militares. O forte 
crescimento comercial dava-se na re-
gião central da capital e nas cidades de 
Rio Grande e Pelotas, principalmente 
no período em que Porto Alegre esteve 
sitiada durante a Revolução Farroupi-
lha (FRANCO, 1983).

Em meados do século XIX, o Sr. 
Sebastião Ferreira Soares passa a des-
tacar-se como o primeiro organizador 
fazendário das finanças do Rio Grande 
do Sul e, posteriormente, do Império. 
Em 1852 publica, em Porto Alegre, 
pela Typographia do Correio, de Po-
matelli, o livro Tratado de Escrituração 
Mercantil, por Partidas Dobradas Apli-
cado às Finanças do Brasil, contendo 
69 páginas. Esse trabalho é fruto pro-
vável de suas experiências à frente da 
Tesouraria da Fazenda do Rio Grande 
do Sul (REVISTA BRASILEIRA DE 
ESTATÍSTICA, 1945).

Barbosa (2009) menciona que 
com a divulgação da escrituração mer-
cantil por partidas dobradas, tanto 
aplicada às finanças públicas quanto 
às empresas comerciais, surgem insti-
tuições que passam a oferecer o ensino 
contábil nos cursos comerciais. Uma 
das primeiras instituições é o Collégio 
Emulação, que, em 1870, ofertava este 
ensino como uma disciplina secunda-
rista, ao lado de outras como retórica, 
matemática e idiomas.

A partir dessas primeiras evi-
dências, o ensino contábil começa a 
fortificar-se no final do século XIX, 
início do século XX. Esta fortifica-
ção dá-se, principalmente, por meio 
de entidades de classe ligadas ao co-
mércio e a algumas escolas, confor-
me descrito a seguir.

O Club Caixeiral Porto-Alegrense 
oferecia, desde 1882, palestras e au-
las de escrituração mercantil a seus 
associados, que eram em sua maioria 
guarda-livros e caixeiros de empresas 
comerciais. Esses guarda-livros, em 
3 de junho de 1894, deixam o Club 
Caixeiral e fundam a primeira insti-
tuição representativa da classe contá-
bil no Rio Grande do Sul, o Club de 
Guarda-Livros de Porto Alegre.

Concomitante ao ensino ofere-
cido por ambas as instituições, algu-
mas escolas particulares passam a se 
dedicar, em parte, ao ensino comer-
cial. A primeira delas foi o Collégio 
Rio-Grandense, fundado em 1876, 
dirigido pelo professor Apelles Porto 
Alegre e cujas aulas de escrituração 
mercantil estavam a cargo do guarda- 
-livros Agostinho de Menezes Freitas. 
Já o Collégio Ivo Affonso Corseuil 
passou a oferecer ensino contábil em 
janeiro de 1894, tendo como lente o 
guarda-livros Joaquim José Carneiro, 
que no mesmo ano publicou a obra 
Escrituração Mercantil destinada à 
preparação de guarda-livros.

Em 4 de outubro de 1899 é fun-
dada a Associação dos Empregados no 
Comércio de Porto Alegre (AEC), que, 
a partir de 14 de maio de 1900, passou 
a oferecer aulas de português, francês, 
alemão, inglês, contabilidade e escri-
turação mercantil. Essas aulas, no ano 
seguinte, deram origem à Escola Mauá 
que, posteriormente, tornou-se Curso 
Comercial Mauá.

1  Lente é o termo utilizado antigamente para designar professores e/ou mestres.
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Porém, mesmo com o esforço de 
diversas instituições, o ensino contá-
bil gaúcho consolida-se com a criação 
da Escola Livre de Comércio de Porto 
Alegre, anexa à Faculdade de Direito. 
Dada a sua relevância e representativi-
dade, esta instituição representa o foco 
principal deste estudo. 

Além da primeira seção que apre-
senta uma breve introdução ao tema, 
este estudo possui mais quatro seções 
onde são tratados os aspectos metodo-
lógicos, a apresentação do caso, a con-
clusão e as referências utilizadas.

1 Aspectos metodológicos

Para a realização deste estu-
do, utilizou-se o método descritivo 
(CERVO, BERVIAN e SILVA, 2007) 
apoiado em fontes documentais, bi-
bliográficas e orais.

A pesquisa está apoiada em docu-
mentos, principalmente da entidade 
estudada, como livros de história e 
publicações dos professores, além de 
informações obtidas em depoimentos 
de professores e ex-professores do Cur-
so de Ciências Contábeis da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), visando a colher informa-
ções complementares sobre este curso, 
caracterizando o uso da metodologia 
da história oral, com foco na educação 
(VIDAL, 1998).

Destaca-se que algumas citações 
literais utilizadas na elaboração do 
estudo foram transcritas na forma ori-
ginal, que se diferencia da grafia utili-
zada atualmente na língua portuguesa.

2  O Ensino contábil  
na UFRGS

A história do ensino contábil na 
UFRGS teve sua origem em 26 de 
novembro de 1909, quando os srs. 
Manoel André da Rocha, Leonardo 

Macedônia Franco e Souza e Francisco 
Rodolfo Simch, respectivamente, dire-
tor, secretário e professor da Faculdade 
de Direito, propuseram a criação da 
Escola de Comércio de Porto Alegre 
(CARRION, 2000).

A proposta consolidou-se, con-
forme exposto na Ata nº 66 da Fa-
culdade de Direito, de 26 de novem-
bro de 1909.

Ata da 66ª sessão da Congregação 
da Faculdade Livre de Direito de 
Porto Alegre – Aos 26 de novembro 
de 1909, reunidos na Sala das Ses-
sões da Congregação os des. Manoel 
André da Rocha, diretor, Leonardo 
Macedônia Franco e Souza, secretá-
rio, e os drs. Alcides de Freitas Cruz, 
José Valentim do Monte, Francisco 
de Souza Ribeiro Dantas Filho, Plí-
nio de Castro Casado, Manoel Pa-
checo Prates e Timótheo Pereira da 
Rosa, foi aberta a sessão. Lida a ata 
da sessão antecedente, foi aprovada 
sem debate. Passando-se à ordem do 
dia toma a palavra o Sr. Normélio 

Rosa, que verbalmente relata o pa-
recer da comissão composta dos drs. 
Timotheo Pereira da Rosa, Plínio 
de Castro Casado e Normélio Rosa, 
sobre o projeto dos srs. Manoel An-
dré da Rocha, Leonardo Macedônia 
Franco e Souza e Francisco Rodol-
pho Simch, criando uma Escola de 
Comércio anexada à Faculdade. O 
sr. Normélio Rosa, depois de aplau-
dir a iniciativa dos signatários do 
projeto, entra em longas considera-
ções sobre a organização das escolas 
de comércio; louva o projeto, bem 
elaborado, superior a organizações 
das academias de comércio de São 
Paulo e Rio de Janeiro; e declara que 
a comissão adota o projeto com as 
seguintes modificações: À 6.a cadeira 
do 1.o ano do curso geral acrescente-
-se Direito Constitucional. A cadei-
ra de Estenografia, 7.a do 1.o ano do 
curso geral, passará para o 2.o ano 
do mesmo curso. A cadeira de Mer-
ceologia, 6.ª do 2.o ano do curso ge-
ral, seja denominada 4.ª cadeira do 
mesmo ano e curso. O artigo 8.o seja 
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substituído pelo seguinte: “A Escola 
de Comércio de Porto Alegre será 
custeada pela Faculdade Livre de 
Direito de Porto Alegre”. Anunciada 
a discussão do parecer e do projeto, 
são ambos aprovados, com as emen-
das seguintes: do Sr. José Valentim 
do Monte, que “a 6.a cadeira do 1.0 
ano do curso geral tenha as seguin-
tes denominações: Noções de Direito 
Público e Privado e Constitucional, 
Legislação Fiscal. Do Sr. Timótheo 
Pereira da Rosa: a 6.a cadeira do 1.o 

ano passará para o 2.o ano; e a 6.a 
cadeira do 2.o ano para o 1.o, em úl-
timo lugar ambas. Do sr. Normélio 
Rosa – “a 5.a cadeira do 1.o ano do 
curso geral será denominada – Es-
crituração Mercantil”. Encerrada a 
votação do projeto e emendas, o sr. 
Diretor declara fundada a Escola de 
Comércio de Porto Alegre, anexa à 
Faculdade Livre de Direito e levan-
ta a sessão (VIZENTINI, 1979).

O interesse pela criação de uma 
escola de comércio anexada à Facul-
dade de Direito teve sua motivação 
a partir do curso da Escola Mauá, 
quando esta Faculdade situava-se, 
ainda, na esquina das Ruas Du-
que de Caxias e Marechal Floriano 
(VALLE, 1974).

Em um relato realizado por For-
tini (1953, p. 14), com testemunho 
do sr. Henrique Desjardins, verifica-se 
a seguinte descrição das ações dos srs. 
Manoel André da Rocha, Leonardo 
Macedônia Franco e Souza e Francisco 
Rodolfo Simch:

De uma feita, em princípios do 
ano de 1909, saiu a “trinca” da 
Faculdade Livre de Direito – na-
quela época funcionava no prédio 
que atualmente é ocupado pela 
R.C.P., à rua Duque de Caxias 
esquina da rua Marechal Floriano 

– em direção à Alfaiataria do sr. 
Germano Petersen Junior, situada 
naquela época à rua dos Andradas, 
onde hoje existe a Avenida Borges, 
onde costumavam fazer ponto de 
parada. Aos poucos retiravam-se os 
outros, mas o desembargador Ma-
noel André da Rocha permanecia 
ali até o entardecer – hora do jan-
tar – para depois assistir à primeira 
sessão do Teatro Apolo.

Eram mais ou menos 17 horas do 
mesmo dia, quando retornaram à 
Alfaiataria Petersen os drs. Leo-
nardo Macedonia Franco e Souza e 
Francisco Rodolfo Simch, para cien-
tificarem ao desembargador André 
da Rocha que se achava exposto, na 
montra da casa “Ao Trocadero”, loja 
de artigos para homens e de proprie-
dade do português sr. José Bastos, e 
situada à rua dos Andradas, então 
número 220 A, um quadro com os 
retratos da turma de “guarda-livros” 
formados pela Escola Mauá, manti-
da pela Associação dos Empregados 
no Comércio.

Cientificados da “novidade”, segui-
ram os três em direção à casa “Ao 
Trocadero”.

Lá chegados, ao deparar com o ci-
tado quadro, o desembargador 
Manoel André da Rocha sentiu 

que alguém já lhe tinha tomado a 
dianteira naquilo que já vinha ali-
mentando há longo tempo e disse: 
“Precisamos fundar, quanto antes, 
a nossa Escola de Comércio. Simch, 
prepara o projeto para amanhã.

Assim foi feito, e a partir de sua 
fundação a Escola de Comércio de 
Porto Alegre passou a oferecer dois 
cursos distintos. 

O primeiro denominava-se Curso 
Geral e tinha, inicialmente, a duração 
de dois anos. Porém, no dia primeiro 
de fevereiro de 1911, este curso passou 
a ter três anos (Ata nº 6, 1° de fevereiro 
de 1912). Dado este fato, apenas a pri-
meira turma do Curso Geral formou- 
-se em dois anos.

Para ingresso no Curso Geral era 
necessário passar por uma seleção 
composta por provas de português, 
francês, alemão, inglês, matemática, 
história, geografia, estenografia e cali-
grafia (VIZENTINI, 1979).

As disciplinas do Curso Geral se-
guiam o modelo proposto pelo Decre-
to Federal nº 1.339, de 9 de outubro 
de 1905, ou seja: 1º ano – português, 
alemão, francês, aritmética, álgebra 
e geometria, escrituração mercantil 
e estenografia; 2º ano – alemão, in-
glês, física, química, história natural, 
merceologia, contabilidade mercantil, 
noções de direito público e privado 
e legislação fiscal; 3º ano – alemão, 
contabilidade, inglês e direito público 
(VALLE, 1974).

O quadro de professores para o 
começo do Curso Geral reuniu pro-
fissionais que já possuíam experiên-
cia no ensino comercial em Porto 
Alegre. Como lente de português foi 
designado o professor Apelles Porto 
Alegre, proprietário do Colégio Rio-
-Grandense. Para lecionar francês, 
Frei Bernardino (Bruno de Beleveux), 
professor da Escola Mauá; para ale-
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mão, o Professor Othmar Krausneck; 
para aritmética, álgebra e geometria o 
professor Emílio Meyer e para este-
nografia o professor Joaquim Anto-
nio Ribeiro (VIZENTINI, 1979).

A disciplina de escrituração mer-
cantil, única disciplina contábil do 
primeiro ano do curso geral, estava a 
cargo do jovem Israel Torres Barcelos 
(VIZENTINI, 1979). Esse profissio-
nal formou-se na primeira turma de 
guarda-livros da Escola Mauá, onde 
atuou por diversos anos como profes-
sor e diretor (AEC, 1949).

Além dos professores André Ma-
noel da Rocha e Francisco Rodolfo 
Simch, que já faziam parte do quadro 
da Faculdade de Direito, outros pro-
fessores foram contratados: Joaquim 
Ribeiro, Santos Pardella, Alcibiades 
Silveira de Campos, Marques Perei-
ra, Basil Sefton, Maurício Cardoso, 
Fernando Antunes, Oscar Germano 
Pedreira, Leon Back, Krausneck e Ivo 
Afonso Corseuil (FORTINI, 1953). 

Provavelmente alguns desses profes-
sores atuaram, também, no ensino su-
perior. Porém, esse fato não pôde ser 
comprovado. Em 10 de dezembro de 
1911, ocorreu a formatura da primeira 
turma do Curso Geral, composta por 
16 formandos, sendo: Achyles Hamel, 
Alcides Dias Antunes, Alfredo Rodol-
pho Mariath, Álvaro Fernandes Ri-
beiro, Aníbal Porto Braga, Archimino 
Selistre de Campos, Aristides Casado, 
Edgar Luiz Schneider, Floriano Oli-
veira da Silva, Francisco José da Costa 
Filho, João Francisco Alvares, Oscar 
de Souza Neves, Rubem Germano 
Pedreira, Theodoro Quitzrau, Virgílio 
Bassano Cortese e Victor Sperb (FOR-
TINI, 1953).

O segundo curso se denominava 
de Curso Superior, e tinha a duração 
de dois anos. Como requisito para in-
gresso exigia-se a conclusão do Curso 
Geral (CARRION, 2000).

No primeiro ano eram cursadas 
as disciplinas de geografia e história 

comercial, contabilidade mercantil 
comparada, bancos, seguros, direito 
comercial (sociedades, falências, li-
quidações forçadas, direito cambial), 
inglês e alemão. Já no segundo ano; 
economia política, ciência das finan-
ças, contabilidade de estado, esta-
tística comercial, noções de direito 
internacional, diplomacia e corres-
pondência diplomática, legislação 
comercial, matemática superior apli-
cada ao comércio, direito comercial 
(direito marítimo e seguros), italiano 
e espanhol (VALLE, 1974).

Em 18 de novembro de 1913, 
formou-se a primeira turma do Curso 
Superior, composta por oito forman-
dos, tendo como paraninfo o professor 
Francisco Rodolfo Simch. Foram for-
mados: Alcides Dias Antunes, Alfredo 
Rodolpho Mariath, Aristides Casado, 
Floriano Oliveira da Silva, Francisco  
José da Costa Filho, Theo doro Quitz-
rau, Virgílio Bassano Cortese e Victor 
Sperb (FORTINI, 1953).
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A vida profissional dos formandos desta primeira turma 
pode ser verificada na obra de Fortini (1953) que revela a 
ocupação de cada um: Alcides Dias Antunes foi chefe da 
contabilidade da Prefeitura Municipal e professor; Alfre-
do Rodolfo Mariath formou-se, mais tarde, em medicina; 
Aristides Casado atuou como diretor de bancos e como 
professor; Floriano José da Costa Filho atuou no comércio; 
Virgílio Bassano Cortese atuou como professor catedrático 
da Faculdade de Ciências Econômicas e diretor do Banco 
da Província; Victor Sperb dedicou-se à indústria e à sua 
empresa, Sperb & Cia.

Muito embora o Curso Geral não apresentasse grande 
quantidade de disciplinas associadas aos métodos contábeis, 
evidente se faz a sua relação à profissão contábil. Segundo 
Carrion (2000, p. 16), este curso “habilitava técnicos para 
o exercício das funções de guarda-livros, perito judicial e 
empregos na fazenda”.

O Curso Superior possuía formação com maior concen-
tração de disciplinas contábeis e atuariais que, ainda segundo 
Carrion (2000, p. 16), “preparava profissionais com formação 
atuarial e contábil para atuarem em empresas privadas e ór-
gãos públicos, bem como para cargos de agentes consulares e 
funcionários do Ministério das Relações Exteriores”.

O primeiro grande reconhecimento conferido à Esco-
la de Comércio de Porto Alegre pode ser verificado em 
1916, apenas sete anos depois de sua criação. Em 4 de 
outubro daquele ano, o governo federal publica o Decreto 
nº 3.169, que declara a instituição como de utilidade pú-
blica, juntamente com a Escola Superior de Comércio do 
Rio de Janeiro.

O artigo primeiro do Decreto nº 3.169, de 4 de ou-
tubro de 1916, tem o seguinte teor (VIZENTINI, 1979):

São consideradas instituições de utilidade pública a Escola 
Superior de Comércio do Rio de Janeiro, com sede na Capi-
tal Federal, e a Escola de Comércio de Porto Alegre, enquan-
to mantiverem e executarem o programa de ensino nos mol-
des estabelecidos no decreto número 1.339, de 9 de janeiro 
de 1905. Os diplomas que conferirem [...] habilitação para 
o exercício das funções comerciais a que se destinam, desde 
que seja instituída nos cursos a fiscalização oficial.

Esse reconhecimento deve-se, entre outros, ao fato de 
os idealizadores do curso já o terem adequado, desde sua 
concepção, ao estabelecido no Decreto nº 1.339, de 9 de 
janeiro de 1905, determinando que seu ensino seria essen-
cialmente prático.

Desde a fundação da Escola de Comércio até o ano de 
1931 poucas alterações ocorreram. A instituição continua va 
com seus cursos: Geral e Superior. O ensino contábil tam-
bém ocorria em outras instituições, representando uma li-
geira fragmentação no ensino comercial.

Para que seus diplomas pudessem 
continuar sendo registrados,  

a direção da Escola de Comércio 
de Porto Alegre ajustou-se à nova 

realidade, mas grandes dificuldades 
internas para a adaptação às novas 

exigências surgiram, tanto que  
por dois anos não houve  

formatura na escola.
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A publicação do Decreto nº 20.158, de 30 de junho 
de 1931, estabelecia que o ensino comercial deveria ser di-
vidido em três cursos de três anos cada. Sendo um curso 
propedêutico, cursos técnicos de secretário, guarda-livros, 
administrador-vendedor, atuário e de perito-contador e um 
curso superior de administração e finanças, além de obri-
gar os contadores e guarda-livros, práticos ou diplomados, 
a se registrarem na Superintendência do Ensino Comercial 
(BRASIL, 1931).

O curso propedêutico continha as disciplinas de portu-
guês, francês, inglês, matemática, geografia, corografia2 do 
Brasil, história da civilização, história do Brasil, noções de 
física, química e história natural e caligrafia.

Os cursos técnicos apresentavam datilografia, mecano-
grafia, estenografia, desenho, francês comercial, inglês, cor-
respondência, geografia econômica, matemática comercial, 
matemática financeira, cálculo atuarial, estatística, econo-
mia e finanças, seminário econômico, direito constitucional 
e civil, direito comercial, prática do processo civil e comer-
cial, legislação fiscal, legislação de seguros, contabilidade 
(noções preliminares), contabilidade mercantil, contabilida-
de industrial e agrícola, contabilidade bancária, merceologia 
e tecnologia merceológica, técnica comercial e processos de 
propaganda, história do comércio, indústria e agricultura e 
organização de escritórios.

Já o curso superior de administração e finanças oferecia 
as disciplinas de matemática financeira, geografia econômi-
ca, economia política, finanças e economia bancária, histó-
ria econômica da América e fontes da riqueza nacional, di-
reito constitucional e civil, direito internacional comercial, 
direito administrativo, direito industrial e operário, direito 
público internacional, política comercial e regime aduanei-
ro comparado, legislação consular, ciência da administra-
ção, contabilidade de transportes, contabilidade pública, 
psicologia lógica e ética e sociologia.

Para que seus diplomas pudessem continuar sendo re-
gistrados, a direção da Escola de Comércio de Porto Ale-
gre ajustou-se à nova realidade, mas grandes dificuldades 
internas para a adaptação às novas exigências surgiram, 
tanto que por dois anos não houve formatura na escola 
(VIZENTINI, 1979).

Os problemas de adaptação à nova realidade só foram 
contornados quando, em 13 de maio de 1933, o Conselho 
Superior da Escola de Comércio designou os professores para 
os cursos: propedêutico e técnico (VIZENTINI, 1979).

Valle (1974) menciona que ano seguinte, em 28 de no-
vembro de 1934, o sr. José Antonio Flores da Cunha faz 
publicar o Decreto nº 5.758, do governo do Estado do Rio 
Grande do Sul. Este decreto cria a Universidade de Porto 
Alegre que, entre outras instituições, absorve em sua estru-
tura a Faculdade de Direito com sua Escola de Comércio.

Este decreto marca profundamente a estrutura da Esco-
la de Comércio e dá novos rumos ao ensino contábil prati-
cado até então. A instituição agregada à Faculdade de Direi-
to mantinha liberdade financeira e administrativa e a partir 
deste decreto passa a ser dependente do governo do Estado.

A situação dos anos seguintes ao Decreto nº 5.758 difi-
cultou o desenvolvimento da instituição. Os recursos finan-
ceiros eram cada vez mais escassos e diversos professores, em 
atos de altruísmo, abriram mão de seus vencimentos em prol 
da manutenção da escola (Ata nº 43, 13 de abril de 1936).

Além da falta de recursos financeiros houve o afasta-
mento de professores por acúmulo de função, dado que di-
versos desses exerciam atividades paralelas em órgãos do go-
verno do Estado. Um dispositivo legal impedia o exercício 
de ambas as funções, levando-os ao afastamento da Escola 
de Comércio (Ata nº 43, 13 de abril de 1936).

Dada a relevância da perda desses profissionais, a sessão 
extraordinária da Congregação da Escola de Comércio, do 
dia 13 de janeiro de 1938, tinha como ordem do dia a ho-
menagem aos lentes demissionários, conforme segue (Ata 
nº 46, 13 de janeiro de 1938):

[...] prestar homenagem aos professores que se retiram em 
obediência aos dispositivos da constituição que proíbe as 
acumulações remuneradas. Analisa, exalta e louva os servi-
ços prestados a Escola, por fim faz carinhosa referência ao 
talento, cultura e capacidade de cada um dos lentes que se 
afastam [...].

2  Descrição ou representação de um país, região ou área geográfica particular, num mapa ou carta, que explicita visualmente, através de código(s), as suas características 
mais notáveis (HOUAISS, 2002).

Os recursos financeiros eram cada  
vez mais escassos e diversos 

professores, em atos de altruísmo, 
abriram mão de seus vencimentos  
em prol da manutenção da escola.



18  Revista do CRCRS

Após o primeiro impacto da passagem da Escola para o 
governo estadual, Vizentini (1979) destaca um quadro de 
avanço na instituição onde, até 1950, houve um enrique-
cimento do corpo docente mediante novas contratações e 
um aumento significativo de alunos, tanto em quantidade 
quanto em nível.

No documento “Uma fase em sua história 1952-1964” 
(URGS, 1978) consta que em 1945 duas alterações são ve-
rificadas na estrutura da instituição. 

A primeira refere-se ao Decreto Estadual nº 789, de 11 
de maio, que desvincula a Escola de Comércio da Facul-
dade de Direito, criando a Faculdade de Economia e Ad-
ministração. No momento da criação desta nova Faculda-
de percebe-se que o ensino contábil é relegado ao segundo 
plano. Pode-se creditar esta situação à existência do curso 
de Administração e Finanças, único curso superior mantido 
pela instituição neste período.

Esta situação seria revertida ainda no ano de 1945. A 
segunda alteração na instituição é motivada pela publicação 
do Decreto Federal nº 7.988, que cria o curso de Ciências 
Contábeis e Atuariais e o de Ciências Econômicas.

Segundo este decreto, o curso de Ciências Contábeis e 
Atuariais tinha a duração de quatro anos, com as seguintes 
disciplinas: 1ª série – análise matemática, estatística ge-
ral e aplicada, contabilidade geral, ciência da administra-
ção, economia política; 2ª série – matemática financeira, 
ciência das finanças, estatística demográfica, organização 
e contabilidade industrial e agrícola, instituição de direi-
to público; 3ª série – matemática atuarial, organização e 
contabilidade bancária, finanças das empresas, técnica co-
mercial, instituições de direito civil e comercial, 4ª série 
– organização e contabilidade de seguros, contabilidade 
pública, revisões e perícia contábil, instituições de direito 
social, legislação tributária e fiscal, prática de processo civil 
e comercial (BRASIL, 1945).

Além do ensino superior, o curso técnico em Contabili-
dade também é criado, deixando de existir o curso de conta-
dor que havia substituído o de guarda-livros. Para fiscalizar 
e regular as profissões de contador e de técnico em conta-
bilidade é publicado, em 27 de maio de 1946, o Decreto-  
-Lei nº 9.295, que cria o Conselho Federal e os Conselhos 
Regionais de Contabilidade, consolidando a profissão e in-
fluenciando o ensino contábil.

Inicialmente, a profissão de atuário estava ligada à de 
contador. Em 1951, por meio da Lei nº 1.401, de 31 de 
julho, os cursos são separados. Até os dias de hoje a UFRGS 
oferece a formação de atuários (VALLE, 1974).

A Faculdade de Administração e Finanças da UFRGS 
adequou-se rapidamente à legislação, visto que já no ano 
seguinte ingressa a primeira turma de Ciências Contábeis e 
Atuariais, sendo a primeira instituição a oferecer o curso no 
Rio Grande do Sul.

Em 1949 formou-se a primeira turma de Bacharéis em 
Ciências Contábeis, formada por: Angelo Caldonazzi Silva, 
Eduardo Maria Bica, Jatyr José Rossi Corrêa da Silva, Laerte 
Ramos Vieira, Theobaldo Bobsin e Vinicius Antonio Mai-
neri (VALLE, 1974).

No ano de 1950, já com o curso de Ciências Contábeis 
implantado, uma nova mudança institucional ocorre. A Fa-
culdade, que havia surgido de forma independente e anexada 
à Faculdade de Direito, posteriormente repassada ao governo 
estadual passa, neste momento, a compor o Sistema Federal 
de Ensino Superior.

Mediante a Lei nº 1.254, de 4 de dezembro de 1950, 
a então Universidade do Rio Grande do Sul deixa de ser 
mantida pelo governo do Estado. A Faculdade de Econo-
mia e Administração, outrora Escola de Comércio de Porto 
Alegre, torna-se Faculdade de Ciências Econômicas, e passa 
a gozar das mesmas regalias e obrigações que outras institui-
ções (FORTINI, 1953).

Desde a sua criação, a Escola de Comércio funcionou 
agregada à Faculdade de Direito. No começo dos anos de 
1950 suas instalações ainda eram no subsolo desta Faculda-
de. Ao lado do seu atual prédio, na avenida João Pessoa, em 
Porto Alegre, existia uma outra construção que abrigava o 
Colégio Julio de Castilhos (Figura 1) até o dia 16 de julho 
de 1951, quando um incêndio o destruiu, restando apenas 
parte das fundações (CARRION, 2000).

Após reconstrução do prédio em 1953, a Faculdade 
de Ciências Econômicas passa a ocupá-lo, firmando-se 
como uma instituição de ensino independente. Fortini 
(1953, p. 7)  , sobre este fato, comenta que
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dentro de poucos dias a Faculdade de Ciências Econômicas 
da Universidade do Rio Grande do Sul passará a funcionar 
no edifício, completamente reconstruído e com mais um pavi-
mento, onde esteve por longos anos o Colégio Júlio de Castilhos.

Não deixará de ser um acontecimento para os meios educa-
cionais, mormente aos ligados ao ensino comercial no Rio 
Grande do Sul.

Figura 1: Colégio Julio de Castilhos até 1951.
Fonte: Pesavento (1991).

Consolidava-se, assim, o ensino contábil gratuito no 
Rio Grande do Sul. Na Faculdade de Ciências Econômicas 
podia se encontrar tanto o curso de Bacharel em Ciências 
Contábeis quanto o curso de Técnico em Contabilidade. 

O curso Técnico em Contabilidade, que funcionava 
nos fundos da Faculdade de Ciências Econômicas, passa a 
ter gestão própria em 1960 por meio da Escola Técnica de 
Comércio, tendo como primeiro Diretor o Professor Clóvis 
Vergara Marques. Esta instituição funcionou na Faculdade 
de Ciências Econômicas até 1994, quando se mudou para 
as suas atuais instalações na Rua Ramiro Barcelos, também 
em Porto Alegre (VIZENTINI, 1979).

O curso de Bacharel em Ciências Contábeis apresentou 
características e situações peculiares e outras situações mar-
cantes ao longo de sua existência. A seguir, discorre-se sobre 
alguns desses fatores.

2.1  O Regime Militar (1964-1985)

A mudança do regime governista no Brasil, no período 
de 1964 até 1985, trouxe mudanças para a UFRGS, inclu-
sive na Faculdade de Ciências Econômicas e no curso de 
Ciências Contábeis.

O período de 1964 a 1968 é considerado o mais repre-
sentativo. Esses anos são considerados os anos de chumbo 
da ditadura, com a edição do Ato Institucional nº 5 (AI-5) 
(JORNAL DO COMÉRCIO, 25 de novembro de 2008).

Professores e alunos que fossem contrários ao regime 
ditatorial eram perseguidos e fichados no Departamento de 
Ordem Política e Social (DOPS), podendo, ainda, serem 
detidos por tempo indeterminado (ADUFRGS, 1979).

Nesse período a figura do delator era constante en-
tre a comunidade acadêmica. Baginski (2008) comenta 
que era comum o ingresso de novos colegas em qualquer 
período letivo. Este fato causava receio e temor na comu-
nidade acadêmica.

Carrion Júnior (2000, p.111) relata a animosidade e o 
receio de quem frequentava a Faculdade de Ciências Econô-
micas no começo da ditadura:

Na medida em que a ditadura se aprofundava, nossos 
espaços diminuíam e a criatividade aumentava. Assim, 
passamos a nos opor aos professores com base no con-
teúdo das disciplinas. Preparávamos a aula seguinte e 
partíamos para a contestação frontal, evidenciando, em 
turma, a incompetência de muitos (mas felizmente não 
eram a maioria). Recordo-me de dois afastamentos, um 
deles com o professor chorando em uma reunião entre os 
alunos e o diretor. Era a nossa forma de vingança contra 
incompetentes e “reaças”!

Para fiscalizar e regular as profissões de 
contador e de técnico em contabilidade 
é publicado, em 27 de maio de 1946, 

o Decreto-Lei nº 9.295, que cria o 
Conselho Federal e os Conselhos 

Regionais de Contabilidade, 
consolidando a profissão e  

influenciando o ensino contábil.
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[...]

Vale recordar o episódio da formatura em 1967, o mais fiel 
retrato da época. Como disciplina de último ano tínhamos 
Finanças Públicas, cujo catedrático, [...] forçou sob amea-
ça, a turma para escolhê-lo paraninfo. A maioria da tur-
ma submissa, assim, sufragou seu nome, levando a menos 
de um terço não comparecer à formatura; estes pagaram o 
preço, sendo “fichados”.

Para evitar qualquer reação contrária ao governo insta-
lado, a direção da Universidade resolveu afastar professores 
que representassem alguma possível ameaça a seus interes-
ses. Essa decisão retirou diversos dos melhores professores 
que ensinavam de forma crítica e não apenas transmitindo 
conhecimento (JORNAL DO COMÉRCIO, 25 de no-
vembro de 2008).

Os afastamentos aconteciam de três formas distintas, 
conforme descrito a seguir (ADUFRGS, 1979):

Quando se tratasse de funcionário vitalício ou estável, a 
pena seria a de aposentadoria ou disponibilidade, com 
direito aos respectivos vencimentos; quando se tratasse de 
servidor interino, a pena seria a de demissão ou dispen-
sa, sem direito a quaisquer vantagens.

[...]

Mas no caso dos cinco professores exonerados (dos quais 
quatro eram catedráticos e um contratado), o fato deter-
minante da punição fora a suspensão de seus direitos 
políticos, o que lhes vedava automaticamente o exercício 
de função pública enquanto durasse (10 anos) a punição; 
daí não terem sido aposentados, dispensados ou demitidos.

O curso de Ciências Contábeis foi afetado por esta si-
tuação. O professor catedrático Cibilis da Rocha Viana foi 
exonerado da instituição. Além de representatividade aca-
dêmica o professor Cibilis era politicamente contrário ao 
regime implantado no Brasil. 

Uma vez afastado, o professor Cibilis não voltaria a 
atuar  na instutição. Porém, como uma forma de retratação, 
a UFRGS reconhece sua contribuição ao ensino contábil e, 
em 21 de março de 1983, a Faculdade de Ciências Econô-
micas emite um ofício no qual lhe concede aposentadoria 
como professor titular.

O primeiro professor de uma  
disciplina contábil na instituição, 
sr. Israel Torres Barcelos, possuía 
experiência e formação na área 

contábil, algo pouco comum na época 
de criação da Escola de Comércio.

Era comum o ingresso de novos  
colegas em qualquer período letivo.  

Este fato causava receio e temor  
na comunidade acadêmica.
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Além da aposentadoria, há um formal agradecimento 
por sua inestimável contribuição, como exposto no docu-
mento a seguir (Figura 2).

Figura 2: Ofício FCE 48/83.
Fonte: UFRGS (1983).

2.2 Um curso de qualidade

O curso de Ciências Contábeis da UFRGS obteve o 
conceito cinco, máximo admitido no Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes (ENADE), aplicado pelo Mi-
nistério da Educação (MEC, 2009). Também nas avaliações 
das Instituições de Ensino Superior realizadas pela Editora 
Abril, o curso de Ciências Contábeis tem figurado sempre 
como um dos melhores do Brasil (KOPS, 2008).

Situações como essas colocam o curso de Ciências 
Contábeis da UFRGS  como o melhor do Estado e um dos 
melhores do país. Segundo Sch midt (2008), Rocha (2008) 
e Handel (2008), este fato se deve a dois fatores: ao vesti-
bular e à qualidade do corpo docente.

A seleção de alunos para ingresso em cursos da institui-
ção pode ser verificada desde sua criação em 1909. Com a 
legalização do curso de Ciências Contábeis a partir de 1945, 
o vestibular passou a ser unificado ao de Ciências Econômi-
cas (FENKER, 2008). O aluno escolhia entre estes cursos a 
partir do quarto semestre (BAGINSKI, 2008). Nessa época, 
o vestibular não era único em toda UFRGS; cada faculdade 
realizava sua própria edição.

Além de prova escrita, o vestibular apresentava nos anos 
de 1960 e 1970 provas orais (REBOLLO, 2008). Atual-
mente é realizado um vestibular único em toda a UFRGS, 
onde o concorrente escolhe antecipadamente o curso a que 
vai concorrer.
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Segundo Rocha (2008), o vestibular apresenta um ele-
vado grau de dificuldade, que impõe um filtro ao ingres-
so na instituição, favorecendo os alunos mais qualificados. 
Handel (2008) acrescenta que esta situação permite à insti-
tuição contar com uma melhor massa crítica discente, que 
favorece o aprendizado coletivo.

Em relação aos professores, desde sua fundação a ins-
tituição sempre teve bons professores. Rocha (2008) des-
taca que profissionais de diversos órgãos da gestão pública, 
de empresas de auditoria e de grandes empresas da região, 
sempre fizeram parte do quadro docente como efetivos e 
como substitutos. O primeiro professor de uma disciplina 
contábil na instituição, sr. Israel Torres Barcelos, possuía 
experiência e formação na área contábil, algo pouco co-
mum na época de criação da Escola de Comércio.

Periódicos como a Revista de Comércio e Indústria do 
Rio Grande do Sul e a Revista Rio Grandense de Contabilida-
de, além de livros, destacam o trabalho de vários professo-
res da instituição desde o começo do século XX, uma ino-
vação para a época. Segundo Koliver (2008), o Rio Grande 
do Sul ocupou posição de destaque no cenário contábil 
nacional até a criação da Fundação Instituto de Pesquisas 
Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI), em 1974.

Para manter este diferencial, o Departamento de Ci-
ências Contábeis e Atuariais realiza concursos periódicos 
para professores substitutos e, em menor proporção, para a 
efetivação de professores, sempre considerando a formação 
acadêmica, a produção científica e a experiência profissio-
nal (ROCHA, 2008).

2.3  Formação para o Mercado
A formação do contador na UFRGS está voltada para 

o mercado. O curso oferece uma instrução focada, princi-
palmente, em quatro áreas do conhecimento contábil: con-
tabilidade de custos, contabilidade societária, contabilidade 
pública e auditoria (ROCHA, 2008).

De acordo com Schmidt (2008), esta situação se deve 
à necessidade da formação dos alunos para o mercado de 
trabalho e às exigências das empresas contratantes. Várias 
empresas com participação acionária internacional e de au-
ditoria buscam estagiários e trainees no curso de Ciências 
Contábeis da UFRGS.

A realidade predominantemente prática do curso não é 
algo recente. O artigo 40 do Regulamento da Escola de Co-
mércio, já na sua fundação, deixava claro a que se propunha 
a instituição: “O ensino será essencialmente prático, deven-
do quanto às matemáticas ser todo aplicado ao comércio; 
e quanto às línguas será efetuado de modo que os alunos 
consigam falar e escrever corretamente o idioma ensinado” 
(CARRION, 2000, p. 17).

Dado este ensino voltado à prática, promovido na insti-
tuição, em 19 de setembro de 1918 o Professor Waldemar Si-
mch, responsável pela disciplina de merceologia, e mais qua-
torze alunos dos primeiro e quinto (segundo superior) anos 
realizaram uma visita à Companhia Swift do Brasil (Figura 
3), na cidade de Rosário (REVISTA DE COMMERCIO E 
INDUSTRIA DO RIO GRANDE DO SUL, 1918b). 

Essa viagem serviu para os alunos conhecerem as 
diversas seções que compunham a produção da empre-
sa (charque, conservas, embalagens, salga e depósito de 
couros, guano e aproveitamento e preparo de ossos), bem 
como seus escritórios.

Figura 3: Alunos em viagem de estudos.
Fonte: Revista de Commércio e Industria  do Rio Grande do Sul (1918b, p.130).

A coordenação do curso  
sabe da necessidade de inserção  

de disciplinas humanísticas.  
Mas ressaltam que dada a 
complexidade do currículo  
e o limitado prazo para a  
formação do profissional,  

torna-se difícil a sua inclusão.
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Além de visitas técnicas, a instituição buscava promover 
a educação prática mediante situações do cotidiano profis-
sional. Embora em número insuficiente, os chamados es-
critórios modelo (Figura 4) favoreciam a proximidade do 
aluno com a realidade do mercado (FORTINI, 1953).

Figura 4: Escritório Modelo do Instituto Médio de Commércio.
Revista de Commércio e Industria do Rio Grande do Sul (1919, p.12).

Na década de 1980, diante da evolução da informáti-
ca, a direção do curso de Ciências Contábeis inova, ofer-
tando disciplinas de tecnologias aplicadas à contabilidade 
(FENKER, 2008). Poucos profissionais estavam habilitados 
a lecionar estas disciplinas. Dentre esses, optou-se pelo pro-
fessor Eloy Fenker devido, principalmente, ao seu conheci-
mento tecnológico (HANDEL, 2008).

Mesmo apoiado em regimentos internos e em concor-
dâncias de alguns professores, o ensino totalmente prático 
está sujeito a críticas.

Para Koliver (2008), a falta de disciplinas humanísticas 
na formação contábil empobrece o profissional, diminuindo-  
-lhe sua capacidade cognitiva e dificultando um melhor enten- 
dimento e argumentação dos fatos. Ressalta, ainda, que um 
profissional deve conhecer outras ciências e doutrinas para 
construir uma melhor interação com outros segmentos.

Rocha (2008) e Kops (2008) comentam que a coorde-
nação do curso sabe da necessidade de inserção de discipli-
nas humanísticas. Mas ressaltam que dada a complexidade 
do currículo e o limitado prazo para a formação do profis-
sional, torna-se difícil a sua inclusão. 

Kops (2008) comenta, ainda, que se tentou colocar dis-
ciplinas humanísticas nas duas últimas atualizações curricula-
res. Porém, devido às exigências dos órgãos educacionais teve-  
-se que abrir mão dessas em detrimento de disciplinas técni-
cas. Como exemplo cita a obrigatoriedade da inclusão da dis-
ciplina de Contabilidade Internacional no começo de 2008.

Essa constante atualização do currículo do curso de 
Ciências  Contábeis torna-o, segundo o jornal Valor Econô-

mico, um dos cursos mais atualizados frente às alterações 
provocadas pela harmonização internacional da contabili-
dade (ROCHA, 2008).

Como um reflexo do ensino predominantemente prático, 
a produção científica discente tornou-se irrelevante nas últimas 
décadas, motivada, também, pelo fato de a maioria dos do-
centes terem atividades laborais em tempo integral, dedicando 
apenas algumas noites para o curso (HANDEL, 2008).

A inexistência de um curso de pós-graduação strictu 
senso contábil na instituição também corrobora para a pou-
ca produção. Como forma de contornar este problema, o 
Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais contratou 
novos professores em regime de dedicação exclusiva e im-
plantou, a partir de 2009, a obrigatoriedade de um traba-
lho de conclusão de curso para os formandos na graduação 
(SCHMIDT, 2008).

O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Contabilidade 
(NECON) e o Departamento de Ciências Contábeis e Atu-
ariais vêm contribuindo desde 2001 para elevar qualitativa e 
quantitativamente as publicações deste Departamento, ofe-
recendo cursos de especialização e mestrado com foco em 
temas contábeis, vinculados ao Departamento de Ciências 
Econômicas. Além disso, o NECON edita desde 2001 a 
Revista Contexto (SCHMIDT, 2008).

2.4  Participação dos Docentes  
nos Órgãos da Classe Contábil

A participação de professores da UFRGS em órgãos re-
presentativos da classe contábil é uma tradição na institui-
ção (ROCHA, 2008).

Anteriormente à criação da Escola de Comércio, acre-
dita-se que diversos lentes de escrituração mercantil, tanto 
em aulas particulares como em colégios, tenham partici-
pado efetivamente em entidades como o Club Caixeiral 
Porto-Alegrense e o Club de Guarda-Livros, visto que a 
atividade de guarda-livros estava relacionada diretamente 
às atividades comerciais do Estado. Porém, nada se encon-
trou a este respeito.

Mesmo antes da criação do curso de Ciências Contá-
beis, do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais, em 
1945 alguns professores da Escola de Comércio de Porto 
Alegre já participavam ativamente de movimentos de classe 
ligados à atividade de guarda-livros.

O sr. Israel Torres Barcelos, primeiro professor de uma 
disciplina contábil na Escola, no começo do século XX, era 
membro ativo da Associação dos Empregados de Porto Ale-
gre, que também agregava guarda-livros (AEC, 1949).
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Com a criação do Instituto Rio 
Grandense de Contabilidade, em 
1933, o professor Alcides Dias Antu-
nes (Figura 5), que havia se formado 
na primeira turma do curso superior 
da Escola de Comércio, assume sua 
direção como fundador e primeiro 
presidente deste instituto, cargo que 
ocuparia até a sua morte em 1935 
(REVISTA RIO GRANDENSE DE 
CONTABILIDADE, 1935b).

O professor Henrique Desjardins, 
catedrático da Faculdade, assumiria 
mais tarde o Instituto Rio Grandense 
até o ano de 1945. Com a criação do 
Conselho Regional de Contabilidade 
do Rio Grande do Sul em 1947, este 
Instituto deixa de existir, cedendo es-
paço ao órgão recém-criado. Como 
reconhecimento recebeu o registro nº 
1 no Conselho gaúcho, e foi o seu pri-
meiro presidente, atuando de 1947 a 
1949 (CRCRS, 2008). 

Figura 5: Alcides Dias Antunes.
Fonte: Revista Rio Grandense de Contabilidade 
(1935b).

O professor Holy Ravanello, 
além de ter atuado como componen-
te ativo no plenário do CRCRS na 
gestão do professor Henrique Desjar-
dins, foi presidente no ano de 1951 
(CRCRS, 2008).

Já o professor Olivio Koliver, den-
tre outras funções, foi presidente do 
CRCRS por quatro mandatos, nas 
seguintes gestões: 1980 a 1981, 1982 
a 1983, 1994 a 1995 e 1996 a 1997 
(KOLIVER, 2009).

Outros professores da Universi-
dade também atuaram fortemente no 
CRCRS e em outros órgãos. Dentre 
esses podem ser citados: Edgar Saúl 
Corrêa de Oliveira, Altemo Gomes de 
Oliveira, Nelson Rokembach, Egon 
Handel, José Olavo do Nascimento, 
Jorge André Prates Aveline e Albino 
Mathias Steinstrasser (CRCRS, 2008).

Em 1º de novembro de 2001, o 
CRCRS cria um Centro de Cultura 
Contábil contendo uma biblioteca 
dedicada a obras contábeis em prédio 
próprio. Dada a significativa impor-
tância de dois professores do curso de 
Ciências Contábeis para este Conse-
lho, o primeiro recebe o nome de Cen-
tro de Cultura Contador Dr. Olivio 
Koliver e a segunda passa a se chamar 
Biblioteca Contador Albino Mathias 
Steinstrasser (CRCRS, 2008).

Atualmente, a UFRGS mantém 
sua tradição de ter professores engaja-
dos em funções de destaque no Con-
selho Regional de Contabilidade. O 
professor João Marcos Leão da Rocha 
exerce a função de Ouvidor e a pro-
fessora Ana Tércia Lopes Rodrigues 
atua como Vice-Presidente de Gestão 
(KOPS, 2008).

Considerações finais

O curso de Ciências Contábeis 
da UFRGS destaca-se não apenas por 
ter sido o primeiro a ser criado no Rio 
Grande do Sul, mas porque a sua his-
tória contempla personagens e fatos 
que marcaram a história do Estado e 
do país nos últimos 100 anos.

Verifica-se que o ensino predomi-
nantemente técnico é fruto do desen-
volvimento social ocorrido concomi-
tante ao seu crescimento, com clara 
influência dos ideais positivistas que, 
mesmo com as mudanças de gestão 
ocorridas desde a vinculação com a Fa-
culdade de Direito, até sua adoção pelo 
governo, tanto estadual quanto federal, 
permaneceram por várias décadas.

As características e eventos do cur-
so vão muito além do que os relatados 
neste estudo. Lamentavelmente, boa 
parte da história da instituição e de 
muitos de seus personagens perdeu-se 
ao longo dos anos, por falta de preser-
vação e de registros de memórias.

Mesmo com dificuldades na ob-
tenção de dados, acredita-se que este 
estudo historiográfico contribua para 
o registro da cultura contábil gaúcha 
e nacional, dando ao curso de Ciên-
cias Contábeis da UFRGS e, prin-
cipalmente, aos visionários que em 
1909 direcionaram seus esforços para 
a criação de uma instituição voltada 
ao ensino comercial, o reconheci-
mento merecido.

Além da UFRGS outras institui-
ções colaboraram sobremaneira para o 
ensino contábil gaúcho. Dentre essas se 
destaca o Colégio Marista Rosário que 
oferecia um curso superior na década 
de 1930 e que anos após deu origem 
à Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (PUC-RS). Espera-
se que novos estudos possam expandir 
os conhecimentos sobre o ensino con-
tábil no Rio Grande do Sul, valorizan-
do sua história e sua cultura.

Mesmo antes da criação do curso de Ciências Contábeis, 
do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais, em 1945 
alguns professores da Escola de Comércio de Porto Alegre 

já participavam ativamente de movimentos de classe 
ligados à atividade de guarda-livros.
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Resumo
O artigo busca identificar os instrumentos da controladoria  

na efetividade da gestão organizacional em uma Universidade, 
tendo por objetivo descrever a configuração da controladoria, 
analisar os atributos das informações contábeis e apresentar os 
mecanismos e instâncias de gestão. Caracteriza-se como uma 
pesquisa social qualitativa do tipo fenomenológica, configurada 
pelo paradigma do neo-humanismo. Os procedimentos meto-
dológicos envolveram revisão bibliográfica e estudo de caso. Os 
resultados apontam que o processo decisório em uma universi-
dade autogerida necessita constantemente de informações con-
tábeis que suportem os seus movimentos, além de exigir efici-
ência dos sistemas integrados de informações, pois o ambiente 
é competitivo e raramente de cooperação. Nessa ótica, é papel 
da controladoria ser um dos pilares do complexo processo de 
gestão da Universidade, o qual requer a integração dos sistemas 
de informações. E esta interação poderá determinar a eficácia dos 
mecanismos de decisão na efetividade da gestão. 

Palavras-chave
Controladoria. Gestão. Informação.

Eliana Ribas Maciel
Contadora. Especialista em 
Contabilidade Gerencial UNIJUÍ/
CRCRS. Mestre em Desenvolvimento, 
Gestão e Cidadania – UNIJUÍ-RS.

Marinês Ribas
Contadora. Especialista em 
Contabilidade Gerencial UNIJUÍ/
CRCRS. Mestre em Desenvolvimento, 
Gestão e Cidadania – UNIJUÍ-RS.

Martinho Luís Kelm
Especialista em Administração Financeira. 
UNIJUÍ/RS. Mestre em Administração. 
UFRGS – RS. Doutor em Engenharia de 
Produção – UFSC-SC.



28  Revista do CRCRS

Introdução

O progresso tecnológico, as ino-
vações no setor de telecomunicações, 
o ritmo acelerado da globalização das 
nações, o empenho pela eficácia or-
ganizacional, a pressão exercida pelos 
stakeholders, a cobrança por maior 
responsabilidade social e ambiental 
das empresas e as transformações so-
ciais decorrentes, são alguns fatores 
que, aliados ao ambiente de incerte-
zas e mudanças contínuas, têm exigi-
do maior flexibilização e reorientação 
dos processos de gestão das organiza-
ções. Essa interação sistêmica e o atual  
paradigma informacional desafiam a 
gestão das organizações a assumir um 
papel ativo e consciente em suas re-
lações internas e com a comunidade 
abrangente. Esse enfoque está corre-
lacionado com a exigência por gover-
nança nas organizações à medida que 
ressalta a importância do papel do 
ambiente institucional como fonte 
e destino de recursos simbólicos da 
organização, como o reconhecimento 
social e a legitimação. 

Nessa ótica, a controladoria 
constitui-se como suporte ao plane-
jamento e controle deste impasse, 
alinhando os recursos da organiza-
ção às demandas da comunidade e 
à sua missão, conduzindo ao enten-
dimento de que os demonstrativos 
contábeis sustentam a transparência 
da autogestão, reduzindo o conflito 
referente à governança e fornecendo 
informações à manutenção de um 
ambiente de cidadania organizacio-
nal, em que a ética e a responsabi-
lidade social institucionalizadas na 
cultura organizacional podem ser um 
diferencial. Ao considerar as mudan-
ças ambientais e gerar informações 
pertinentes ao processo decisório, a 
controladoria contribuirá ao equilí-
brio do modelo autogerido.

Nesse contexto, insere-se o objeto 
deste estudo: uma instituição universi-
tária comunitária e autogerida. Consi-
dera-se que a controladoria reforçaria 
o seu o papel na construção de organi-
zações mais equilibradas econômico e 
socialmente, partindo do pressuposto 
de que os instrumentos da controla-
doria se constituem elementos estru-
turantes do cumprimento da missão, 
facilitadores da governança em uma 
universidade autogerida. 

1  Aspectos conceituais  
e teóricos que 
fundamentam o estudo

No entendimento de que a con-
troladoria caracteriza-se como uma 
abordagem da Contabilidade e não 
como outra Ciência é que se desenvol-
ve este estudo. A Contabilidade tem 
construído, tradicionalmente, relató-
rios na perspectiva histórica, fornecen-
do informações e permitindo análises 
sobre a mensuração financeira, eco-
nômica e patrimonial, muitas vezes 
priorizando os usuários externos. A  
controladoria, por outro lado, pode 
ser observada como a Contabilidade 
em seu processo de qualificação natu-
ral, cada vez mais integrada às funções 
de mensurar, informar e contribuir no 
processo decisório das organizações 
(PADOVEZE, 2004). Distingue-se 
da contabilidade financeira por estar 
focada para o futuro e considerar as 
mudanças ambientais compreendidas 
por uma visão sistêmica de relaciona-
mentos, formando assim a consciên-
cia estratégica nas entidades, com 
o propósito de contribuir para com 
o planejamento e controle de forma 
proativa, demonstrando o desempe-
nho das organizações. 

A controladoria, desse modo, se - 
ria um aprimoramento das atribuições 
da Contabilidade, outra modalidade da  

Ciência Contábil. Conforme Padoveze 
(2004), a controladoria pode ser obser-
vada como o enfoque controlístico da 
escola italiana e a contabilidade geren-
cial como o enfoque informacional da 
escola americana. Essa abordagem da 
Contabilidade, denominada por alguns 
autores contabilidade gerencial (IUDÍ-
CIBUS, 1987; HANSEN e MOWEN, 
2001; JOHNSON e KAPLAN, 1993; 
OLIVEIRA, 1998; PADOVEZE, 
2000, 2004; WARREN et al., 2001) 
e por outros estudiosos controladoria 
(CATELLI, 2001; MARTIN, 2002; 
MOSIMANN e FISCH, 1999).

Fileu e Palanca (2000, p. 100), em 
seu artigo sobre o desenvolvimento 
científico da contabilidade de gestão, 
relatam que:

[...] assiste-se a um fenômeno de for-
talecimento da tese de uma corrente 
doutrinária que defende os progressos 
científicos decorrentes da ampliação 
do âmbito contábil, que passa da 
dimensão puramente econômica à 
dimensão social, na medida em que 
enriquece de forma considerável a 
análise, amplia o campo de aplicação 
dos resultados obtidos e facilita alcan-
çar mais satisfatoriamente os objeti-
vos: atender às demandas de informa-
ção nas diferentes unidades sociais. 

Por sua vez, Martin (2002) apre-
senta as atribuições estratégicas da con-
troladoria, que no contexto competiti-
vo faz com que a gestão organizacional 
esteja focada para o futuro e contemple 
os fatores críticos ambientais e as mu-
danças estruturais dos setores sobre a 
produção e sustentação do valor para os 
stakeholders. A contribuição do modelo 
de Martin (2002, p. 7-24) deve-se à in-
tegração do modelo contábil-financeiro 
aos fatores ambientais setoriais e sistê-
micos, aos processos de trabalho e aos 
recursos tangíveis e intangíveis mobi-
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lizados. Em decorrência disso, desen-
cadeia a expansão dos princípios con-
tábeis, a flexibilização e adaptação das 
informações contábeis às necessidades 
da gestão. A propósito, o mesmo autor 
ressalta que “o ponto vital da comuni-
cação da controladoria é a confecção 
de relatórios de desempenho para a 
governança empresarial”. Dessa forma, 
a informação contida nesses relatórios 
deveria ter elementos que permitissem 
avaliar, de um lado, os objetivos e metas 
da organização e, de outro, as estraté-
gias e a própria ação dos profissionais 
que as formulam e as implantaram.

Do pressuposto de que a organiza-
ção é influenciada pelo ambiente e o in-
fluencia, é preciso analisá-la pela visão 
sistêmica, como observa Senge (1998). 
Contribui Delorenzo Neto (1979, p. 
255), destacando que “a moderna teo-
ria dos sistemas interessa à compreen-
são das sociedades complexas, [...] sua 
análise adquire grandes proporções, 
uma organização passa a existir quando 
os processos explícitos são estabeleci-
dos para coordenar as atividades de um 
grupo para atingir objetivos determina-
dos”. Corroboram Bretas Pereira e Fon-
seca (1997, p. 241) que “os sistemas de 
informações são mecanismos de apoio 
à gestão, desenvolvidos com base na 
tecnologia da informação e com o su-
porte da informática para atuar como 
condutores das informações que visam 
facilitar, agilizar e otimizar o processo 
decisório nas organizações”. 

Portanto, a organização pode ser 
considerada um sistema aberto que rea-
liza intercâmbios internos e externos.  
As trocas efetuadas realizadas com o  
meio externo, por intermédio dos 
clientes, fornecedores, governos, ór-
gãos financeiros, acionistas e concor-
rentes, precisam ser observadas como 
essenciais pela gestão, pois proporcio-
nam viabilidade e continuidade da or-
ganização. Nesta abordagem, observa- 

-se na literatura que diversos autores 
têm se preocupado com a identifica-
ção dos subsistemas que compõem o 
sistema organizacional, dentre esses 
Arantes (1998), Mosimann e Fisch 
(1999), Oliveira (1998) e Padoveze 
(2004). Em síntese, verifica-se que 
os principais subsistemas são: institu-
cional, tecnológico (que contempla o 
subsistema organizacional, de gestão, 
informacional, de comunicação, fí-
sico ou operacional) e humano com-
portamental (também denominado  
de sócio-psicocultural ou social). É 
preciso, ainda, considerar que esses 

subsistemas estão intrínsecos à gestão  
de marketing, custos, orçamentos, 
recursos humanos, finanças, gestão 
operacional (materiais, produção, dis-
tribuição e logística) e outros. 

A integração dos sistemas de in-
formações nas diferentes áreas da orga-
nização pela controladoria pressupõe  
a geração de informações adequadas ao 
processo decisório. Nesse sentido, a vi-
são sistêmica sugerida por Senge (1998), 
pode ser considerada importante no su-
porte à gestão, uma vez que as diversas 
áreas do conhecimento tendem a visuali-
zar a realidade e as organizações sob seus 
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filtros conceituais (ARANTES, 1998). 
Sendo assim, o complexo processo de 
gestão das organizações tende a compor 
um quadro de influências de várias áreas 
do conhecimento humano e do ambien-
te em que se insere. 

Cabe aqui citar o modelo de in-
tegração do sistema de informação da 
controladoria e do processo de ges-
tão, proposto por Padoveze e Bene-
dicto (2003, p. 4). Esse aliado à teoria 
da decisão, à teoria da mensuração e 
à teoria da informação poderá de-
monstrar que a informação contábil 
é intrínseca à gestão organizacional, 

além do que, conforme os autores, 
os instrumentos de gestão são cons-
tituídos de modelos, procedimentos, 
processos e sistemas de informações 
utilizados pela controladoria para 
sustentar o processo decisório em to-
dos os níveis hierárquicos.

O processo de gestão, também 
denominado processo decisório, 
compreende as fases do planejamen-
to, execução e controle da organiza-
ção, de suas áreas e atividades. Se-
gundo Padoveze e Benedicto (2003, 
p. 4), por processo entendem-se a 
sucessão de estados de um sistema, 

que possibilita a transformação das 
entradas do sistema, nas saídas obje-
tivas pelo mesmo sistema. Mosimann 
e Fisch (1999, p. 114-116) destacam  
que “à controladoria cabe a respon-
sabilidade de fazer com que as áreas 
mantenham a interligação na bus-
ca dos objetivos comuns, que são os 
resultados”. Dessa forma, para que a  
controladoria atenda à sua missão, 
precisa exercer o controle sobre a or-
ganização como um todo sistêmico.

Diante dessas considerações e 
na concepção de que a organização 
precisa ser notada como um sistema 
integrado, pressupõe-se que a mis-
são da controladoria seja promover 
um alinhamento entre o sistema de 
informações contábeis e as necessi-
dades do processo decisório. Para 
tanto, pode-se recorrer às raízes da 
teoria contábil para fundamentá-la. 
Padoveze (2004, p. 6-7) destaca a vi-
são de Glautier e Underdown sobre 
as teorias contábeis e de controle, 
que as apresentaram como a teoria 
da decisão, a teoria da mensuração 
e a teoria da informação, pois a in-
formação contábil deveria atender a 
essas raízes teóricas. Outra postura, 

No entendimento de 
que a controladoria 
caracteriza-se como 
uma abordagem da 
Contabilidade e não 
como outra Ciência  
é que se desenvolve  

este estudo.
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com enfoque especificamente econô- 
mico é adotada por Mossiman e Fisch 
(1999), Wanderley et al. (2001, p. 1), 
os quais, na concepção do mode- 
lo de gestão econômica (GECON), 
desenvolvida pelo professor Catelli 
(2001), apresentam a integração do 
modelo de gestão, modelo de deci-
são, modelo de mensuração do re-
sultado e o modelo de informação. 
Observam-se algumas sobreposições 
entre os autores, entre elas que os 
sistemas de informações e o processo 
de gestão constituem-se nos princi-
pais instrumentos da controladoria.

Wanderley et al. (2001, p. 2) no-
tam que a continuidade da organiza-
ção depende de seus resultados, “no 
mínimo suficiente para assegurar a 
reposição de todos os ativos consumi-
dos no processo de realização de tais 
atividades”. Na concepção do GE-
CON, o lucro determina a medida de 
eficácia da organização no modelo de 
mensuração. O desempenho das or-
ganizações, no entanto, não é medido 
única e exclusivamente pela lucrativi-
dade, o que pode ser observado nos 
estudos de Miranda e Silva (2002) e 
Kelm (2003), ao apresentarem uma 
revisão dos modelos de medição de 
desempenho existentes na literatura. 
Dos modelos apresentados por esses 
autores, cabe citar o modelo de Ka-
plan e Norton (1997), conhecido 
como Balanced Scorecard, no qual são 
verificadas as perspectivas do cliente, 
da inovação e aprendizado, dos pro-
cessos internos e a financeira, centra-
lizando, por fim, a estratégia. 

Essa abordagem adquire um sig-
nificado especial no contexto em que 
a pesquisa é proposta, qual seja, a or-
ganização universitária pública não 
estatal, de direito privado, de caráter 
comunitário e autogerida em suas uni-
dades organizacionais, incumbida da 
missão de gerar, sistematizar e sociali-

zar conhecimentos por meio do ensi-
no, da pesquisa, da extensão e da pres-
tação de serviços (BERTUCCI, 1999; 
CARBONE, 1995; CARVALHO, 
1983). A propósito, Leitão (1993) sa-
lienta que a universidade constitui-se 
em uma organização complexa por sua 
natureza de instituição especializada, 
pela diversidade de objetivos e tarefas. 
Na organização autogerida (MOTTA, 
1981), a controladoria poderia cons-
tituir-se em um instrumento desenca-
deador de mudanças comportamen-
tais e, inclusive, influenciar no grau de 
autonomia dos gestores, no processo 
de gestão, na avaliação de desempenho 
e na governança. 

A partir dessas considerações, o 
referencial teórico aponta para a neces-
sidade de integração entre os sistemas 
de informações da controladoria aos 
processos de gestão, como alternativa 
para que os problemas cotidianos, os 
conflitos organizacionais, bem como 
as influências ambientais, possam ser 
mediados pela Contabilidade.

2 Estudo de caso

2.1 Metodologia

O estudo de caso caracteriza-se 
como uma pesquisa social qualitativa 
do tipo fenomenológica, conforme 
Minayo (2002). Do ponto de vista 
de sua natureza, a pesquisa é aplicada, 
quanto aos objetivos é exploratória e 
descritiva, conforme Triviños (1987). 

Quadro 1: Instrumento de pesquisa.

Questões descritivas específicas para a área que representa a  
controladoria em uma Universidade.

Como se estrutura a controladoria?

Quais os sistemas de informações que a Universidade utiliza aem nível 
estratégico?

Quais os sistemas de informações que a Universidade utiliza em nível tático? 

Quais os sistemas de informações que a Universidade utiliza em nível 
operacional? 

Existem mecanismos que podem contribuir para uma melhorar governança na 
Universidade? Quais? 

Existem mecanismos que podem contribuir para efetividade da gestão? Quais? 

Existem os mecanismos de controle de desempenho? Como eles são 
construídos nas diversas instâncias de gestão? 

Quais são os mecanismos de comunicação dos resultados e como eles são 
construídos nas diversas instâncias de gestão? 

Fonte: Pesquisa elaborada.

A integração dos 
sistemas de informações 

nas diferentes áreas 
da organização 

pela controladoria 
pressupõe a geração de 
informações adequadas 
ao processo decisório.
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A coleta de dados constituiu-se pela pesquisa biblio-
gráfica e documental, o levantamento de dados e o es-
tudo de caso, em observação da técnica de triangulação 
de dados (BEUREN, 2004; TRIVIÑOS, 1987). O le-
vantamento de dados empíricos aconteceu por meio de 
entrevistas semiestruturadas, questionários, observações 
simples aplicadas à amostra, participação em seminários 
e palestras. O instrumento de pesquisa originou-se de um 
grupo de questões conforme o Quadro 1.

A população da pesquisa é constituída pelo total de 
colaboradores, agentes da comunidade e professores de 
uma Universidade gaúcha, assinalada como uma institui-
ção comunitária autogerida, sem fins lucrativos, de direito 
privado e de caráter público não estatal, mantida por uma 
Fundação. Em 2006, sua população estava constituída por 
13.518 alunos, 578 docentes e 764 colaboradores. Desen-
volvia neste período 33 cursos de graduação, 22 de espe-
cialização e três mestrados. Os integrantes da amostra fo-
ram determinados de modo não probabilístico e de forma 
intencional, em função da acessibilidade e conveniência. A 
amostra é composta por: 60% por pessoal do quadro do-
cente e 40% por pessoal do quadro técnico administrativo 
da instituição. 

Na intenção de compreender como a controladoria 
está estruturada na Universidade estudada observou-se o 
uso da informação no processo de gestão, buscando des-
crever a estrutura e funções da Contabilidade, os atributos 
das informações contábeis com base nas Normas Brasilei-
ras de Contabilidade. 

2.2  Configuração da controladoria  
em uma Universidade

Na Universidade estudada, a controladoria não existe 
como órgão administrativo com missão, funções e prin-

cípios norteadores no modelo autogerido, por isso, ela 
está sendo abordada nesta pesquisa como área de conhe-
cimento, ou seja, como enriquecimento das atribuições 
da Contabilidade. Observa-se que a estrutura de contro-
ladoria pode ser vista como a Coordenadoria Financeira 
que integra: Contabilidade, Orçamento, Tesouraria. Esta 
coordenadoria tem como função coordenar, supervisionar, 
orientar e controlar os recursos e as informações econômi-
co-financeiras da Instituição. 

O processo de gestão, também 
denominado processo decisório, 

compreende as fases do planejamento, 
execução e controle da organização, 

de suas áreas e atividades. 



Revista do CRCRS  33

Verifica-se que as funções da Contabilidade estão 
aquém de seu potencial, porém, observa a legislação perti-
nente e tais funções têm sido imprescindíveis para a ope-
racionalização das atividades da instituição, o que pode ser 
visualizado no Quadro 2, que apresenta as principais ações 
desenvolvidas pela coordenadoria financeira que repre-
senta a controladoria.

A pesquisa aponta que as informações contábeis geren-
ciais têm encontrado entraves como o atraso no fornecimen-
to dos dados, fragmentação das informações e dificuldades 
tecnológicas do sistema informatizado. Isso tem intrincado 
a elaboração do orçamento-programa, análises de balanços, 
gestão de custos, relatórios gerenciais, quadros/planilhas/
tabelas de simulações/comparações, do Balanço Social, De-
monstração do Valor Adicionado, dentre outros.

Observando as funções da Contabilidade, percebe- 
-se uma interdependência com a informática e os siste-
mas em rede. Essa relação tende a dar maior agilidade às 
informações contábeis, porém a situação encontrada na 
Universidade aponta para dificuldades na implantação do 
sistema integrado de informações e necessidade de maior 
responsabilização na alimentação do sistema, o que im-
pede que as informações sejam fornecidas à gestão em 
tempo oportuno. 

Quadro 2: As principais atividades da coordenadoria contábil na Universidade.

Atividade desenvolvidas pela Contabilidade

Negociar mensalidades com alunos devedores; com agências bancárias;

Cobrar atividades de ensino e extensão; cheques devolvidos; contratos com alunos;

Acompanhar execução do orçamento-programa; sistema do contrato de mútuo; SIE;

Registrar atos e fatos administrativos, no âmbito da Fundação e suas mantidas, por meio das rotinas de análise, 
quantificação, classificação, digitação e conferência das informações contábeis;

Prestação de contas de projetos com recursos externos;

Calcular e registrar em razão auxiliar e, contabilização da depreciação e das baixas dos bens que compõem o patrimônio 
da Instituição;

Controlar contas bancárias; recebimentos e pagamentos da Instituição; contrato de mútuo; contas correntes dos alunos; 
registros dos documentos fiscais; informatizado das contas a pagar;

Elaborar projeções de custos para os cursos, extensão e pesquisa; projeções econômica e financeira para os cursos e 
atividades;

Elaborar relatórios da Contabilidade e outros setores da instituição; das diversas bolsas institucionais; balancetes mensais; 
relatórios contábeis de forma periódica; de informações solicitadas e preenchimento de formulários, cadastros para 
entidades governamentais e privadas;

Elaborar e publicar orçamento-programa; Balanço geral da instituição; Balanço Social; prestação de contas informatizada 
para a Procuradoria das Fundações; livros contábeis e fiscais; conciliação e/ou análise das contas patrimoniais e de 
resultado;

Assessorar os diversos setores da Instituição sob o aspecto do fluxo e regularidade de documentos e/ou informações 
contábeis.

Fonte: Pesquisa elaborada.

Dessa forma, para que a  
controladoria atenda à sua missão, 

precisa exercer o controle  
sobre a organização como  

um todo sistêmico.
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2.3  Análise dos atributos das informações contábeis em uma Universidade

A partir das respostas dos entrevistados e das Normas Brasileiras de Contabilidade (CFC, 2003) apresenta-se uma análise 
dos atributos das informações contábeis na Universidade, quais sejam: confiabilidade, tempestividade, compreensibilidade e 
comparabilidade, conforme o Quadro 3.

Quadro 03:  Análise dos atributos das informações contábeis na Universidade estudada.

Atributo Caracterização Resultado da Pesquisa

C
on

fia
bi

lid
ad

e

Fundamenta-se na veracidade, na 
completeza e na pertinência.

Observado pelos entrevistados como sendo de altíssima relevância, 
pois a transparência do modelo autogerido é suportada pela 
confiança nas informações contábeis, ou seja, acreditam que não 
existe a manipulação de dados, informações ou análises no contexto 
da controladoria na Universidade. 

Te
m

pe
st

iv
id

ad
e

A informação contábil deve chegar ao 
conhecimento do usuário em tempo 
hábil para ter utilidade.

Verificou-se que existem regras de funcionamento para alimentação 
dos sistemas de informações, a fim de que estes as forneçam à 
gestão em tempo oportuno, na medida e forma coerente as suas 
necessidades. Entretanto, a carência de responsabilização dos atores 
impede o desenvolvimento deste processo e, consequentemente, 
a controladoria não obtém agilidade na apresentação dos dados 
e informações ao processo decisório da instituição. Este atributo 
foi apontado pelos entrevistados como falho e que requer 
responsabilização para surtir mudanças.

C
om

pr
ee

ns
ib

ili
da

de

Presume que o usuário disponha de 
conhecimentos de Contabilidade e 
das atividades da entidade, em nível 
que o habilite ao entendimento das 
informações colocadas a sua disposição, 
desde que se proponha a analisá-las em 
tempo e na profundidade necessárias. A 
compreensibilidade concerne à clareza 
e objetividade com que a informação 
contábil é divulgada.

Este quesito foi apontado pelos entrevistados como coerente e 
apropriado à estrutura da universidade, porém as informações são 
fragmentadas, isto é, são preparadas a partir das óticas especiais 
e parciais das diferentes áreas funcionais de onde provêm e, 
comunicadas com o jargão específico dessas áreas. Tendo em vista 
os limites do conhecimento e dos interesses dessas áreas, não 
conseguem ter uma visão integrada dos processos da organização. 

C
om

pa
ra

bi
lid

ad
e Deve proporcionar ao usuário o 

conhecimento da evolução do 
patrimônio ao longo do tempo, numa 
mesma entidade, a situação num 
momento dado e o conhecimento das 
suas posições.

Na percepção dos entrevistados, a controladoria na Universidade 
estudada permite ao usuário da informação, a partir de uma 
adequada evidenciação, conhecer o passado, o presente e ao 
mesmo tempo propiciar a este inferir sobre as possibilidades 
futuras, deixando-o assim, em condições de tomada de decisão. 
No entanto, a informação contábil na Universidade não inclui 
informações operacionais ou físicas, tais como qualidade e tempo 
de processamento, tanto quanto informações mais subjetivas, como 
mensurar o nível de satisfação dos clientes/usuários, capacitação 
dos funcionários e desempenho dos serviços e posicionamento 
mercadológico, além do que, a comparabilidade entre a 
performance das universidades comunitárias é algo recente e, como 
toda mudança, enfrenta resistências. 

Fonte: Pesquisa elaborada.
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Na percepção dos atores internos 
da Universidade estudada, a finalidade 
da Contabilidade está sendo atendida 
muito mais do ponto de vista legal e fi-
nanceiro que do ponto de vista geren-
cial (IUDÍCIBUS, 1987; JOHNSON 
e KAPLAN, 1993; PADOVEZE, 
2004). Ou seja, ela é capaz de gerar 
informações de ordem física, econô-
mica e financeira sobre o patrimônio 
de uma entidade, com ênfase para o 
controle, avaliação e o planejamento. 
Porém, como suporte à tomada de de-
cisão, foi caracterizada como incipien-
te, pois tem dificuldade em apresentar 
diagnósticos internos e externos da en-
tidade amparados em seus relatórios e 
demonstrativos. 

Nessa ótica, a configuração da 
controladoria na instituição aponta 
que a interdependência dos sistemas 
e os atributos das informações con-
tábeis, quais sejam, confiabilidade, 

tempestividade, compreensibilidade 
e comparabilidade, têm encontrado 
obstáculos como o atraso no forne-
cimento dos dados, a fragmentação 
das informações e as dificuldades tec-
nológicas do sistema informatizado. 
Contudo, na percepção dos atores 
internos, não existe a manipulação de 
dados, informações ou análises no con- 
texto da controladoria na instituição. 
Ratificam que a carência de responsa-
bilização dos atores impede a elabora-
ção da informação em tempo hábil e,  
consequentemente, a controladoria 
não obtém agilidade na apresentação 
dos dados e informações ao processo 
decisório da instituição. Assinalam 
que existe a compreensão dos relató-
rios contábeis, porém não conseguem 
ter uma visão integrada dos processos 
da organização, em virtude dos limites 
do conhecimento e dos interesses das 
diversas áreas. 

2.4  A controladoria: 
mecanismos e  
instâncias de gestão

Considerando-se que uma orga-
nização, assim como um organismo 
vivo, não consegue fechar-se em si 
mesma e esquecer-se de que o mun-
do está em constante mudança, a 
visão sistêmica pode ser considerada 
uma ferramenta de apoio para a aná-
lise em separado das partes do todo, 
das inter-relações das partes entre si 
e do todo. 

Nessa perspectiva, a Figura 1 
demonstra que a organização, en-
quanto sistema aberto, interage e 
interdepende de seu ambiente, pois 
os gestores constituintes do sistema 
social, orientados pelos princípios de 
gestão provenientes do sistema insti-
tucional, tomam decisões conforme 
o sistema de gestão, sobre as quais 
têm responsabilidade e autoridade 
previamente definidas em virtude 
do sistema organizacional, baseados 
em modelos de decisão e utilizando 
informações do sistema de informa-
ção. Por sua vez, essas decisões dizem 
respeito aos eventos relacionados aos 
recursos, produtos e serviços do sis-
tema operacional que alteram as si-
tuações operacional e econômica da 
organização e que são identificadas, 
mensuradas e informadas pelo siste-
ma de informação que pode ser cha-
mado de Controladoria. 

A Figura 1 demonstra que os sub-
sistemas de uma instituição se inter- 
-relacionam e são permanentemente 
influenciados pelas mudanças ocorri-
das nos ambientes interno e externo. 
Existem vários fatores ambientais que 
influenciam a filosofia e as práticas 
gerenciais e, consequentemente, a efe-
tividade organizacional, ou seja, a mis-
são da instituição.

Figura 1: Os subsistemas organizacionais na Universidade estudada.

SOCIAL
ORGANIZACIONAL

INSTITUCIONAL

• Autogestão
• Referenciais estratégicos

Ambiente organizacional

Influências internas e externas

Recursos físicos
e tecnológicosPessoas

• Composição do quadro
• Estrutura

Sistemas de
Informação e
Comunicação

• Organograma
• Regência

• Processos de gestão
• Instâncias de gestão

GESTÃO

OPERACIONALINFORMACIONAL



36  Revista do CRCRS

Nesse sentido, torna-se relevante 
considerar o papel da cultura organi-
zacional, posto que a cultura de uma 
instituição (subsistema institucional) 
espelha os valores, atitudes e compor-
tamentos de seus integrantes, e pode 
demonstrar como elas neutralizam ou 
alteram os aspectos problemáticos de 
seu meio interno e externo (subsiste-
ma de gestão). 

Na Universidade o subsistema ins-
titucional é constituído pelo modelo 
autogerido e pelos referenciais estraté-
gicos, enquanto o subsistema organi-
zacional compreende os processos de 
gestão e as instâncias de decisão.

A partir da identificação dos sub-
sistemas foram identificados os meca-
nismos e instâncias de gestão de cada 
subsistema da Universidade, como 
pode ser observado no Quadro 4.

Nessa perspectiva, o subsistema 
institucional, formado por crenças 
e valores constituídos ao longo do 
tempo pelas pessoas que compõem a 
organização, confirma a existência na 
Universidade de uma identidade insti-
tucional. O modelo autogerido integra 
o subsistema institucional da organi-
zação, assim como os referenciais es-

Quadro 4: Subsistemas da Universidade.

Subsistemas Referências Os mecanismos e instâncias de gestão

Modelo de 
gestão Autogestão

Institucional

Princípios de 
gestão

Referenciais estratégicos: visão, missão, 
propósito, princípios, objetivos e 
estratégias (Plano de Desenvolvimento 
Institucional)

de Gestão

Processos de 
gestão

Plano Desenvolvimento Institucional
Plano Plurianual
Resolução de Diretrizes Orçamentárias
Orçamento-programa
Auditoria Interna

Instâncias de 
decisão

Conselho Universitário
Reitoria
Conselho de Gestão
Departamentos
Colegiados de Cursos
Órgãos complementares e de apoio

Estrutura da 
Organização Organograma da Universidade

Organizacional

Regência da 
Organização

Legislação federal
Estatuto da Fundação e da Universidade
Regimento Geral da Universidade 
Resoluções do Conselho Universidade
Atos normativos da Reitoria
Parecer 

Informacional

Informação

Sistema de Informações - SIE
Assessoria da Reitoria, de Assuntos 
Internacionais, Jurídica e de legislação e 
normas

Comunicação Assessoria de Comunicação
Informativos dos departamentos

Operacional
Recursos 
físicos e 
tecnológicos

Coord. Patrimonial
Coord. de Gestão e Desenvolvimento 
Tecnológico
Coord. Financeira
Coord. de Informática

Social Composição

Corpo docente 
Funcionários técnicos administrativos
Alunos
Stakeholders

Estrutura Coordenadoria de Recursos Humanos
Coordenadoria de Apoio ao Estudante

Fonte: Adaptado de Arantes (1998), Padoveze (2004) e Oliveira (1998).

O desempenho das 
organizações, no 

entanto, não é medido 
única e exclusivamente 

pela lucratividade.
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tratégicos que contemplam as normas, 
princípios, missão, visão, objetivos 
estratégicos. Esses se convertem em 
diretrizes que impactam nos demais 
subsistemas e no comportamento de 
todo o sistema organizacional, ou seja, 
nos recursos físicos e tecnológicos do 
subsistema operacional e na compo-
sição e estrutura do subsistema social. 
Observou-se esse processo durante a 
construção do Plano de Desenvolvi-
mento Institucional.

Para os atores internos, existem 
mecanismos que podem contribuir 
para uma melhor governança na 
Universidade analisada, sendo que o 
orçamento-programa é considerado 
peça fundamental na demonstração 
de transparência na execução das ati-
vidades, pois responsabiliza as pessoas 
e fornece informações para as decisões. 
Dentre as sugestões para a governança, 
os atores internos sugeriram: implan-
tação de sistemas de informações inte-
grados que permitam a efetividade do 

processo de controle e avaliação de de-
sempenho das diversas atividades; cla-
ra definição dos objetivos institucio-
nais e dos papéis de cada membro da 
organização na busca desses objetivos, 
qualificando os integrantes do quadro 
funcional; melhoria das habilidades e 
competências das lideranças de todos 
os setores, enfatizando a integração e 
efetividade entre as áreas.

Verificou-se que processo de pla-
nejamento estratégico, que a contro-
ladoria na instituição estudada con-
tribuiu para projetar os cenários no 
âmbito financeiro e de custos, porém 
não tinha elementos suficientes para 
identificar as oportunidades e ameaças 
decorrentes do mercado e suas causas, 
bem como os pontos fortes e fracos 
resultantes do esforço de aproveita-
mento das oportunidades e de evitar 
ameaças.

No entendimento dos entrevista- 
dos, a controladoria, além de orga-
nizar e reportar dados relevantes de-

veria exercer uma força ou influência 
(NAKAGAWA, 1993) para induzir os 
integrantes dos conselhos a tomarem 
decisões que sejam efetivas quanto às 
intenções e consistentes com a missão 
e objetivos da entidade. Porém, a atual 
estrutura da controladoria apresenta- 
-se como incipiente no fornecimento 
de informações estratégicas.

Observando as funções 
da Contabilidade, 

percebe-se uma 
interdependência com 

a informática e os 
sistemas em rede.



38  Revista do CRCRS

Conforme os atores da Contabilidade da Universida-
de estudada, existe um conjunto fortemente estruturado de 
rotinas na Contabilidade (GUERREIRO et al., 2004), no 
qual os orçamentos são elaborados, a performance moni-
torada e relatórios produzidos de modo regular e rotineiro 
mediante regras e procedimentos claramente especificados. 
Não há, porém, observância do tempo no fornecimento dos 
dados e as pessoas não são responsabilizadas por isto, e, em  
decorrência, a controladoria não dispõe de informações  
seguras e oportunas para o processo decisório. Nesse sen-
tido, à medida que suas informações demonstram clareza, 
principalmente se corretas e transmitidas em tempo hábil, 
contribuem para a governança da instituição.

Verifica-se, na instituição estudada, que atualmente a 
controladoria não dispõe de informações suficientes para 
avaliar e verificar quais recursos tangíveis e intangíveis em-
pregados pela organização efetivamente lhe confere compe-
titividade, além do que a concorrência entre as universida-
des e definição de estratégias mercadológicas é algo recente 
no contexto das universidades comunitárias.

Na percepção dos atores, a controladoria na institui-
ção propicia o controle de gestão, pois, em uma organi-
zação universitária sem fins lucrativos, a variação de seu 
patrimônio está vinculada ao uso dos recursos em suas 
atividades de ensino, pesquisa, extensão e serviços, sendo 
que a controladoria possibilita à organização alcançar seus 
objetivos pelo uso eficiente de seus recursos (PADOVE-
ZE, 2004). O controle de gestão, na entidade estudada, 
pode ser entendido como a utilização da informação para 
ajudar e coordenar as decisões de planejamento, controle e 
orientação do comportamento organizacional, de forma a 
melhorar as decisões coletivas.

O orçamento-programa é considerado 
peça fundamental na demonstração 

de transparência na execução das 
atividades, pois responsabiliza as 

pessoas e fornece informações  
para as decisões.
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Na percepção dos atores internos 
entrevistados, não existe a plena integra-
ção do modelo contábil-financeiro aos 
fatores ambientais setoriais e sistêmicos, 
aos processos de trabalho e aos recursos 
tangíveis e intangíveis mobilizados. Sen-
do assim, a controladoria na organiza-
ção não tem a capacidade de identificar, 
prever, mensurar e avaliar o impacto das 
forças críticas ambientais (ameaças e 
oportunidades internas e externas) sobre 
a efetividade da organização. 

Em virtude dos atrasos na alimen-
tação do sistema de informações, a 
controladoria não identifica as opor- 
tunidades que existem de economizar 
no uso de recursos financeiros, bem 
como de um emprego mais efetivo 
de estoques de materiais e outros ati- 
vos. Isso impossibilita que a contro-
ladoria execute um efetivo controle 
dos processos, o que ocorre com sua 
identificação, mapeamento de suas ar-
ticulações e subdivisões e bem como 
mensuração de seu desempenho e de 
sua consistência estratégica por meio 
de uma métrica mista, composta por 
medidas financeiras dos custos, as-
sociadas a medidas de qualidade, de 
tempo e de eficácia. 

O complexo processo de gestão 
da Universidade requer a integração 
dos sistemas de informações, e essa 
interação poderá determinar a eficá-

cia dos mecanismos de autocontrole e 
feedback, os quais são requisitos para 
que o sistema organizacional conduza 
a organização à realização de sua mis-
são, garantindo-lhe a adaptabilidade 
e equilíbrio necessários para sua con-
tinuidade, e promover, dessa forma 
maior alinhamento entre a missão e os 
recursos escassos da instituição. 

Conclusões

O processo decisório necessita de 
informações contábeis que suportem 
os seus movimentos, além do que exi-
ge eficiência dos sistemas integrados 
de informações, mesmo em ambientes 
democráticos como é o caso de uma 
universidade autogerida. Nesse cená-

rio, a organização universitária comu-
nitária e autogerida busca assegurar 
sua continuidade, tendo consciência 
de que, além de desempenhar sua mis-
são científica, política e social, precisa 
desenvolver uma gestão sustentável 
para viabilizar economicamente suas 
atividades (BERTUCCI, 1999; CAR-
BONE, 1995; CARVALHO, 1983). 

O crescimento da instituição, en-
tretanto, estabeleceu uma complexida-
de maior para a gestão, de tal forma 
que os mecanismos e instrumentos da 
autogestão tornaram-se lentos em re-
lação à velocidade induzida pelo am-
biente externo. Isso confirma que os 
instrumentos e instâncias internas de 
comunicação, participação e decisão 
carecem de processos contínuos de 

À medida que suas 
informações demonstram 
clareza, principalmente se 
corretas e transmitidas em 
tempo hábil, contribuem 

para a governança  
da instituição.
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aperfeiçoamento para dar agilidade à 
dinâmica organizacional mediante as 
demandas da sociedade. Considera-se 
que a concepção e adequação de ins-
trumentos de transparência e comu-
nicação, entre as diversas unidades 
administrativas e entre as instâncias 
superiores, torna-se essencial na sus-
tentação do modelo autogerido. 

Nessa ótica, a interpretação da 
missão, visão, objetivos e políticas, a 
definição dos projetos e atividades, a 
análise das necessidades e satisfação 
dos stakeholders, a possibilidade de 
diagnóstico externo e interno, o aper-
feiçoamento dos mecanismos de pla-
nejamento e controle adequados ao 
modelo de gestão, poderão promover 
melhor alinhamento entre o estratégi-
co e o operacional da instituição.

No caso específico das organiza-
ções prestadoras de serviços, no qual 
inclui-se a Universidade, a controla-
doria precisa considerar algumas pe-

culiaridades para estruturar-se, dentre 
elas que o serviço é um bem intangível 
que requer empatia, confiabilidade e 
satisfação às necessidades dos clientes. 
Ainda, sua posse não pode ser transfe-
rida ou estocada, além do que a qua-
lidade só será atendida se respeitar às 
especificações prometidas aos clientes, 
sendo que sua eficácia, normalmente, 
só pode ser confirmada após ser usu-
fruído o serviço. 

A complexidade do processo de 
gestão da universidade exige a integra-
ção dos sistemas de informações, e esta 
interação poderá determinar a eficácia 
dos mecanismos de gestão. A dinâmica 
de relacionamentos e o aprimoramen-
to dos instrumentos de planejamento, 
controle e comunicação tornam-se im-
prescindíveis na efetividade da gestão.

Diante dos desafios atuais, a con-
troladoria, por meio dos sistemas de 
informações e do processo de gestão, 
poderá possibilitar a efetividade da 

gestão organizacional, a qual poderá 
ser suportada e instrumentalizada por 
mecanismos e demonstrativos oriun-
dos da controladoria. A controlado- 
ria não necessariamente precisa ser  
observada apenas pela ótica econômi-
ca; sua atuação na organização pode 
ser muito mais abrangente, de tal for-
ma que reforçaria seu papel na cons- 
trução de empresas mais equilibradas 
social e economicamente. Assim, a 
controladoria poderia integrar a racio-
nalidade instrumental do modelo con-
tábil-financeiro e sua rica base concei-
tual à racionalidade substantiva das 
percepções, atitudes e entendimentos 
que a gestão das organizações neces-
sita. Essa integração tende a propiciar 
a representação da realidade organiza-
cional, em que os princípios e infor-
mações contábeis assumem novas di-
mensões e se adaptam às necessidades 
de flexibilização da gestão, oferecendo 
sustentação às estratégias.

O controle de gestão, 
na entidade estudada, 

pode ser entendido 
como a utilização da 

informação para ajudar 
e coordenar as decisões 

de planejamento, 
controle e orientação 
do comportamento 
organizacional, de 

forma a melhorar as 
decisões coletivas.
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Evidenciação dos 
custos ambientais  
em uma empresa  
de móveis tubulares
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Resumo
Este trabalho apresenta uma análise de custos am-

bientais em uma empresa brasileira produtora de móveis 
tubulares. Tal estudo se justifica em função da crescen-
te representatividade dos custos ambientais em empre-
sas, fator este que não é compreendido pelas organiza-
ções. Dessa maneira, baseado em estudos realizados em 
empresas de outros segmentos da economia, depois de 
caracterizar o processo fabril e apontar os principais ele-
mentos da produção que possuem relação com a prote-
ção ambiental, este trabalho busca evidências acerca dos 
principais resíduos industriais gerados no processo produ-
tivo e as técnicas ambientais relacionadas a tais processos. 
Na sequência, com base no Custeio Baseado em Ativida-
des (ABC), este trabalho analisa o custo das atividades am-
bientais, o resultado ambiental em decorrência de ações 
internas da empresa e as taxas relacionadas ao meio am-
biente, chegando ao custo ambiental total da empresa. 
Como resultados do trabalho, ficam evidenciadas as ativi-
dades mais onerosas e os recursos que são utilizados com 
maior intensidade no desenvolvimento das atividades 
ambientais da empresa. Além disso, constatou-se que, no 
caso apresentado, os custos ambientais representam par-
cela considerável no custo total da empresa.
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Introdução

A discussão sobre questões am-
bientais está se tornando um ponto 
cada vez mais comum nas análises de 
empresas nacionais e internacionais. 
Tal fato se deve em função da mate-
rialização de questões ideológicas dos 
gestores (desenvolvimento sustentá-
vel, preservação do meio ambiente) 
ou relacionadas com questões finan-
ceiras (imposições legais, atuação de 
órgãos fiscalizadores, ganhos financei-
ros relacionados à implementação de 
técnicas ambientais). Nesse sentido, o 
conhecimento por parte da empresa 
sobre a estrutura de seus custos é fator 
primordial para a competitividade. 
Os custos ambientais caracterizam- 
-se por serem custos fixos e indire-
tos. Assim, estes estão distribuídos  
pelos vários departamentos da orga-
nização, não possuindo a empresa 
uma clara dimensão da sua grandeza 
e da sua estrutura. Com base nes - 
sa realidade, esse trabalho apresenta 
como objetivo principal a identifica-
ção e a mensuração dos custos am-
bientais em uma empresa moveleira 
da cidade de Bento Gonçalves/RS, 
focalizando especificamente em sua 
unidade de móveis tubulares, unida-
de esta que conta com 160 funcioná-
rios. Paralelamente, um segundo ob-
jetivo deste trabalho é a identificação 
das técnicas utilizadas pela empresa 
que possuem relação com a ativida-
de ambiental, além da verificação dos 
valores gastos a título de taxas e con-
tribuições que possuam relação com a 
atividade ambiental. 

A metodologia a ser utilizada 
neste trabalho será o método de es-
tudo de caso, aliado ao levantamento 
histórico dos dados necessários (Yin, 
1994). Tal metodologia se justifica 
devido ao trabalho estar relacionado 
a questões de nível operacional da 
empresa estudada, sendo necessária 
a realização de um levantamento his-
tórico dos dados e a verificação das 
evoluções ocorridas nestes. Assim, 
serão realizadas observações diretas 
no ambiente fabril, bem como ana-
lisados documentos, controles inter-
nos e demais instrumentos de apoio 
na coleta dos dados necessários. Des-
sa forma, serão mapeados os proces-
sos da empresa, sendo evidenciadas 
as matérias-primas e equipamentos 
utilizados, quantidade de resíduos e 
sua destinação. Na sequência, serão 
exploradas as técnicas relacionadas 
a questões ambientais que são uti-
lizadas no processo produtivo, bem 
como apurados os custos ambientais 
envolvidos na empresa. Finalmente, 
serão apurados os valores que a em-
presa necessita desembolsar em de-
corrência de legislações e taxas cor-
respondentes a órgãos fiscalizadores 
ou relacionados à proteção ambien-
tal, valores esses que compõem o 
custo ambiental da entidade.

1 Revisão na literatura

Conforme Hansen e Mowen (2001), 
 a gestão ambiental responsável é um 
foco importante para muitas empre-
sas. Na verdade, muitas delas gastam 
volumes consideráveis de recursos a 

cada ano em atividades ambientais. 
Porém, muitas vezes, as decisões 
ambientais são tomadas com pou-
co apoio do sistema de informações 
da gestão de custos. Frequentemen-
te, decisões ambientais são tomadas 
apenas para cumprir os regulamen-
tos ambientais. Ainda conforme es-
ses autores, o surgimento de uma 
abordagem proativa significa que a 
gestão dos custos ambientais está se 
tornando um assunto de alta priori-
dade e intenso interesse em função 
de alguns fatores, como o aumento 
significativo da regulamentação am-
biental em diversos países, além do 
fato de reguladores e empresas perce-
berem que pode ser menos oneroso 
prevenir a poluição que remediá-la. 
Nesse sentido, é observada a atuação 
de órgãos reguladores da área (Ins-
tituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renová-
veis/Ibama, Fundação Estadual de 
Proteção Ambiental Henrique Luiz 
Roessler/Fepam, entre outros) que 
fiscalizam as atividades com poten-
cial de agressão ao meio ambiente, 
aplicando multas como forma de 
conscientização para a preservação 
ambiental.

Quando questionados sobre a 
finalidade da apuração e diagnós-
tico dos custos ambientais em uma 
empresa, Hansen e Mowen (2001) 
argumentam que o conhecimento 
da estrutura dos custos ambientais e 
suas causas podem levar ao reproje-
to de um processo que, como con-
sequência, reduz a quantidade de 
matéria-prima consumida e os po-

Muitas vezes, as decisões ambientais são tomadas com  
pouco apoio do sistema de informações da gestão de custos.
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luentes emitidos ao meio ambiente 
(uma interação entre os incentivos 
de inovação e redução de custos). 
Assim, os custos ambientais atuais 
e futuros são reduzidos, e a empresa 
se torna mais competitiva. Contudo, 
para fornecer essas informações, é 
necessário definir, medir, classificar 
e atribuir os custos ambientais aos 
processos, produtos e outros obje-
tos de custo de interesse da organi-
zação. Além disso, atribuir custos 
ambientais aos produtos e processos 
revela as fontes desses custos e aju-
da a identificar suas causas funda-
mentais de maneira que possam ser 
controlados. Nesse sentido, Barbieri 
(2004) argumenta que a solução dos 
problemas ambientais, ou sua mini-
mização, exige uma nova atitude dos 
empresários e administradores, que 
devem passar a considerar o meio 
ambiente em suas decisões e adotar 
concepções administrativas e tecno-
lógicas que contribuam para ampliar 
a capacidade de suporte do planeta. 
Em outras palavras, espera-se que as 
empresas deixem de ser problemas e 
passem a fazer parte das soluções.

Ben, Müller e Kliemann Neto 
apud Silva, Gasparetto e Kliemann 
Neto (2004) ponderam que o ABC 
vale-se da visão horizontal da em-
presa, conhecida como visão de pro- 
cessos. Dessa maneira, por meio da 
hierarquia dos processos são identi-
ficados os macroprocessos, desmem-
brando-os em subprocessos, os quais 
podem ser divididos em atividades e 
estas em tarefas, realizaram análise 
dos custos ambientais em um cur-
tume. Nessa mesma linha, Ribeiro e 
Martins (1998) justificam que o cus-
teio por atividades pode proporcio-
nar informações valiosas para a ges-
tão econômica da empresa, visto que 
custeia a menor unidade de consumo 
de recursos: as atividades. Essas con-

somem recursos, portanto, o custo 
desses recursos deve ser apropriado 
às atividades que os exigiram. Usan-
do-se essa metodologia, elimina-se a 
arbitrariedade dos rateios dos custos 
indiretos, identificando-se, por fim, 
os custos ambientais em função da 
execução das atividades inerentes ao 
controle ambiental.

2  Caracterização  
do processo fabril

As atividades industriais realizadas 
na empresa estudada para a elaboração 
dos produtos por ela vendidos são to-
das relacionadas com a atividade tubu-
lar. Dessa forma, elas incluem o rece-
bimento de tubos, corte, dobra, solda, 
tratamento de superfície (cromagem 

ou pintura) e embalagem de móveis 
tubulares com formação de efluentes e 
resíduos durante o processo de trata-
mento das peças. A Figura 1 apresenta 
a sequência operacional utilizada na 
empresa estudada.

Para a operacionalização do pro-
cesso fabril, a empresa conta com 
equipamentos como máquinas de 
corte, prensas, furadeiras, equipa-
mentos de solda, linhas de fosfatiza-
ção e cromagem, talhas, retificadores, 
bombas filtro, linha de pintura, esteira 
de montagem, gerador, compressor, 
exaustor, dobradeiras, carro hidráuli-
co, lixadeiras, caldeira, ponte rolante e 
plastificadora.

Os princípios da empresa com re-
lação ao meio ambiente consistem em 
minimizar a geração de resíduos, tratar 

Recebimento

Corte

Dobra

Furação

Solda

Cromagem

EmbalagemMontagem

Fosfatização

Pintura

Expedição

Figura 1: Fluxograma do Processo Produtivo.

Elaborado pelo autor.
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os efluentes líquidos e gasosos, dispor adequadamente os re-
síduos e conservar energia.

Em decorrência do processo produtivo, vários são os 
pontos onde se observa a geração de resíduos. Os principais 
efluentes líquidos são gerados na linha de fosfatização e na 
linha de cromagem. O lodo de fosfatização é extraído do ba-
nho de fosfato de zinco por meio de um filtro-prensa acoplado   
ao próprio banho. Já o lodo de cromagem dá-se após o trata-
mento dos efluentes na Estação de Tratamento de Efluentes 
existente na empresa. A cromagem gera, ainda, vapores tóxi-
cos, os quais são tratados por um lavador de gases. Por sua vez, 
a geração de resíduos sólidos como papéis, papelão, resíduos 
metálicos e resíduos plásticos ocorre em praticamente toda a 
linha de fabricação. Finalmente, as cinzas são originadas pela 
operacionalização da caldeira.

Tendo em vista a diversidade de resíduos gerados pela 
empresa, várias são as destinações oferecidas. Assim, são 
enviados para uma central licenciada pela Fepam os resí-
duos de varrição, o lodo de ETE da galvanoplastia, o mate-
rial contaminado com óleo e os demais resíduos perigosos 
gerados no processo produtivo. São enviados para repro-
cessamento ou reciclagem externa os óleos lubrificantes 
usados, as lâmpadas fluorescentes, as sucatas de materiais 
ferrosos e não ferrosos, os resíduos de papel e papelão, os 
resíduos de plásticos e os resíduos de vidro. Por sua vez, 
são estocados em galpões na empresa os acumuladores de 
energia e os resíduos de tintas e pigmentos. Os resíduos de 
serviço de saúde são enviados para queima em incinerador 
de câmara. Já os resíduos de alimentos oriundos do restau-
rante são doados para alimentação de animais. Em função 
de não apresentar risco ao meio ambiente, os resíduos ge-
rados fora do processo industrial, como aqueles oriundos 
do escritório, são enviados para o lixo da Prefeitura Mu-
nicipal. Finalmente, os resíduos de madeira são utilizados 
para queima na caldeira, sendo que as cinzas provenientes 
desta queima são incorporadas em solo agrícola. 

3 Custos ambientais

Conforme Ribeiro e Martins (1998), os custos am-
bientais compreendem todos os gastos relacionados direta 
ou indiretamente com a proteção do meio ambiente e que 
serão ativados em função de sua vida útil, ou seja: amorti-
zação, exaustão e depreciação; aquisição de insumos para 
controle, redução ou eliminação de poluentes; tratamento 
de resíduos dos produtos; disposição dos resíduos poluen-
tes; tratamento de recuperação e restauração de áreas con-
taminadas; mão de obra utilizada nas atividades de contro-

le, preservação e recuperação do meio ambiente. Segundo 
Hansen e Mowen (2001), o conhecimento da estrutura 
dos custos ambientais e suas causas pode levar a um re-
projeto de um processo que, como consequência, reduz 
a quantidade de matéria-prima consumida e os poluentes 
emitidos ao meio ambiente (uma interação entre os incen-
tivos de inovação e redução de custos). 

Silva, Gasparetto e Kliemann Neto (2003) ponderam 
que o ABC vale-se da visão horizontal da empresa, conhe-
cida como visão de processos. Dessa maneira, por meio da 
hierarquia dos processos, podem ser identificados os ma-
croprocessos, desmembrando-os em subprocessos, os quais 
podem ser divididos em atividades e estas em tarefas. Dessa 
forma, o método ABC é utilizado para determinação dos 
custos ambientais neste trabalho. 

Para a determinação dos custos ambientais neste traba-
lho, estes encontram-se estruturados em três partes distintas. 
Na primeira parte, são analisados os custos das atividades 
ambientais, conforme apresentado em Silva, Gasparetto e 
Kliemann Neto (2003). Uma segunda etapa é realizada na 
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direção da apuração dos custos ambien-
tais, onde são analisados os resultados 
ambientais em decorrência de ações in-
ternas de preservação ou cuidados com 
o meio ambiente. Finalmente, na últi-
ma etapa deste trabalho são analisadas 
as taxas relacionadas ao meio ambiente, 
valores esses que a empresa necessita 
pagar em decorrência de legislações es-
pecíficas sobre a atividade ou sobre os 
resíduos apresentados.

3.1  Custo das atividades 
ambientais

Com base na metodologia pro-
posta neste artigo, foram mapeados os 
processos da empresa, identificando-se 
nesses as atividades desempenhadas. 
Assim, depois de definidas as ativida-
des, foram identificadas as atividades 
que possuem correlação com a ativida-
de ambiental da empresa, ou seja, aque-
las que apresentam potencial poluidor.

Com a utilização do Custeio Ba-
seado em Atividades (ABC), foram 
identificados os recursos consumidos 
em cada atividade, chegando-se, as-
sim, ao custo de cada atividade, con-
forme evidenciado na Tabela 1.

Com base nos resultados eviden-
ciados, constata-se que a atividade em 
que a empresa gasta maior volume de 
recursos é com a eliminação dos resí-
duos da cromagem (29,4%), seguido 
da operação da estação de tratamento 
de efluentes (24,4%) e da operação 
da caldeira (20,6%). Ao analisar mais 
especificamente a atividade mais cara, 
constata-se que o recurso que mais 
onera o tratamento da cromagem é o 
consumo de energia elétrica.

No mesmo sentido, observa-se 
que a maior parte dos recursos da 
empresa são gastos com mão de obra 
(34,4%), energia elétrica (28,7%) e 
materiais de manutenção (13,8%). 
Constata-se ainda que, em função 

de a estação de tratamento de efluen-
tes estar instalada na empresa desde 
1987, tais equipamentos, em grande 
parte, já estão totalmente deprecia-
dos, não sendo mais representativos. 
Com relação ao recurso gasto com 
maior volume, observa-se que a mão 
de obra é utilizada com maior inten-
sidade, sendo esta representada por 
colaboradores envolvidos diretamen-
te nas atividades em questão e ainda 
por supervisores relacionados com a 
atividade ambiental.

3.2  Resultados ambientais 
em decorrência de 
ações internas

A reciclagem é uma das técnicas 
relacionadas à preservação ambiental 
mais observadas na empresa estudada. 
A empresa apresenta uma estrutura 
que propicia a coleta seletiva dos re-
síduos gerados no processo produtivo 

Tabela 1: Identificação dos Custos das atividades Ambientais.
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Eliminar Gases Corte/
Dobra/Solda 301,57 189,40 83,25 241,25 815,47 3,3%

Eliminar Resíduos Corte/
Dobra/Solda 38,90 181,60 220,50 0,9%

Eliminar Resíduos 
Fosfatização 301,57 373,72 170,70 251,60 723,75 354,33 2.175,67 8,9%

Eliminar Resíduos 
Cromagem 603,14 4.671,55 146,70 400,00 251,60 723,75 412,30 7.209,04 29,4%

Eliminar Resíduos Pintura 301,57 150,00 168,35 482,50 194,09 1.296,51 5,3%

Operar Caldeira 3.378,39 68,40 69,44 642,86 168,35 482,50 232,60 5.042,54 20,6%

Operar Estação Tratamento 
Efluentes 2.028,17 1.868,62 400,67 510,96 251,60 723,75 196,94 5.980,71 24,4%

Fazer Análises Laboratoriais 1.203,61 52,40 38,60 58,00 42,40 1.395,01 5,7%

Transportar e Dispor 
Resíduos 301,57 52,60 354,17 1,4%

Total dos Recursos 8.419,60 7.034,69 1.257,01 1.611,82 1.174,75 3.377,50 1.614,26 24.489,63

34,4% 28,7% 5,1% 6,6% 4,8% 13,8% 6,6%



48  Revista do CRCRS

e nas demais dependências da organização. Resíduos como 
sucata de ferro, serragem, plástico, plástico strech, fita plás-
tica, PVC, papel, vidro, óleos usados e sucatas de lixa são 
separados após o uso e vendidos, gerando uma receita para a 
empresa. No período analisado, a empresa apresentou uma 
receita com venda desses itens de R$ 3.637,64.

Por outro lado, resíduos como lâmpadas, resíduos pa-
tológicos e resíduos Classe I e Classe II são enviados para 
empresas licenciadas na disposição de tais produtos, ocasião 
em que a empresa necessita desembolsar recursos para tanto, 
os quais corresponderam no mesmo período a R$ 3.410,90.

Assim, em quase a totalidade dos meses, o saldo da em-
presa é superavitário, ou seja, os recursos oriundos da venda 
dos resíduos apresentam valores maiores que os necessários 
para a disposição dos resíduos. No período analisado, o su-
perávit foi de R$ 226,74.

Contudo, ao serem computados neste resultado os gas-
tos referentes à disposição dos resíduos em um ARIP (Ater-
ro para Resíduos Industriais Perigosos), os gastos no mesmo 
período foram de R$ 2.018,00 referentes à disposição de 
9m3 de resíduos de Classe I e mais R$ 470,00 correspon-
dentes a 3m3 de resíduos de Classe II.

Dessa forma, ao computar todos os valores envolvidos 
nessas ações ambientais no período analisado, constata-se 
que a empresa apresentou um gasto de R$ 1.151,52.

3.3  Taxas Relacionadas  
com o Meio Ambiente

Em decorrência da atividade operacional da empresa, 
várias são as legislações relacionadas a distintos órgãos que 
impõem a cobrança de taxas relacionadas à fiscalização e mo-
nitoramento das atividades vinculadas ao meio ambiente. 
Dentre os valores envolvidos nesse segmento, destacam-se 
aqueles devidos à Fepam, Ibama, Conselho de Química, Po-
lícia Federal e Prefeitura, além dos valores gastos com análises 
químicas solicitadas pelos órgãos fiscalizadores. A Tabela 2 
apresenta os valores mensais despendidos com taxas de órgãos 
vinculados ao meio ambiente na empresa estudada.

Conclusão

Este trabalho mostrou a aplicação do custeio baseado 
em atividades (ABC) para a mensuração dos custos ambien-
tais em uma empresa do setor moveleiro que elabora mó-
veis tubulares. Assim, este método mostrou-se satisfatório 
para a apuração dos custos ambientais no setor moveleiro, 
comprovando estudos no mesmo sentido já realizados em 
empresas de outros segmentos. 

Com a realização deste trabalho constata-se que a em-
presa apresenta gastos relacionados com a atividade ambien-
tal divididos em três grupos distintos, conforme apresenta-
do na Tabela 3.

Tabela 2: Taxas Relacionadas com o Meio Ambiente

Taxa Renovação Licença Operação FEPAM R$ 228,50

Taxa Controle Fiscalização Ambiental 
IBAMA R$ 750,00

Taxa CRQ - Anotação Responsabilidade 
Técnica R$ 8,35

Taxa CRQ - Anuidade Técnico 
Responsável R$ 5,36

Taxa CRQ - Anuidade Empresa R$ 91,68

Taxa Divisão Repressão a Entorpecentes - PF R$ 108,33

Taxa Fiscalização Sanitária - Galvanoplastia R$ 71,50

Análises Amostras ETE R$ 400,00

Total Mensal R$ 1.663,72

Tabela 3: Discriminação dos Custos Ambientais

Custo das atividades ambientais R$ 24.489,63

Resultados ambientais em 
decorrência de ações internas R$ 1.151,52

Taxas relacionadas com o meio 
ambiente R$ 1.663,72

Custo Ambiental Total R$ 27.304,87

A reciclagem é uma das técnicas 
relacionadas à preservação ambiental 

mais observadas na empresa estudada.
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Conforme apresentado, observa-se que os custos am-
bientais representam uma parcela considerável dos custos 
da empresa, incluindo as empresas moveleiras que traba-
lham com móveis tubulares. No caso estudado, os custos 
ambientais representam 6,19% dos custos de transforma-
ção (mão de obra e custos indiretos de fabricação), percen-
tual esse que se eleva para 15,37% quando comparados os 
custos ambientais com os custos indiretos da organização. 
Ao ponderar que, quando comparado com outros seto-
res do mercado, o setor moveleiro se caracteriza por ser 
um segmento que apresenta um baixo valor agregado em 
seu produto, uma vez que grande parte de seus custos são 
representados pela matéria-prima, ressalta-se a relevância 
dos valores obtidos referentes aos custos ambientais.

Das atividades realizadas na empresa estudada, nove 
são voltadas a evitar, direta ou indiretamente, impactos ao 
meio ambiente. A atividade ambiental mais onerosa para a 
empresa é a eliminação dos resíduos da cromagem, seguida 
da operacionalização da estação de tratamento de efluentes 
e da operação da caldeira. Essas três atividades em conjun-
to representam 74,4% do custo total das atividades am-
bientais da empresa estudada.

Na análise dos recursos utilizados no desempenho 
das atividades, os valores que mais oneraram referem-se 
à mão de obra, energia elétrica e os materiais utilizados 
na manutenção, valores esses que, somados, representam 
76,9% dos recursos utilizados nas atividades ambientais. 
A operação da caldeira é a atividade que consome a maior 
parte da mão de obra em função de a mesma ser opera-
da em três turnos. A energia elétrica é consumida com 
maior intensidade na cromagem, visto que o processo, 
além de ser realizado diuturnamente, demanda grande 
amperagem para sua operacionalização. A depreciação é 
o único recurso que se encontra presente em todas as 
atividades analisadas. 

Tendo em vista que o maior volume dos recursos é 
gasto nas atividades ambientais (89,69%), os resultados 
das ações ambientais (4,22%) e as taxas relacionadas com 
o meio ambiente (6,09%), apesar de representarem valores 
nominais representativos, ficam percentualmente diluídos 
nos custos ambientais totais.

Na observação das técnicas relacionadas a questões 
ambientais implantadas na empresa estudada ou em outras 
pertencentes à cadeia produtiva moveleira, constata-se que 
a sua introdução na organização propiciou uma racionaliza-
ção no consumo dos recursos naturais, de maneira direta ou 
indireta, além de apresentar um impacto direto nos custos 
da organização. Assim, novamente fica ressaltada a relação 

positiva existente entre políticas ambientais empresariais e 
os custos de produção, fator que ressalta a relevância da aná-
lise dos custos ambientais em empresas.

Fica evidente que a empresa, caso opte em não despen-
der tais valores para o tratamento das questões ambientais, 
terá seus custos reduzidos no curto prazo, uma vez que não 
necessitará desembolsar valores referentes a tais rubricas. 
Entretanto, no médio ou longo prazo, a empresa estará su-
jeita às sanções previstas na legislação dos órgãos fiscalizado-
res, onde eventuais penalizações muitas vezes inviabilizam a 
continuidade do negócio.

Assim, este trabalho demonstra que, com um correto 
dimensionamento dos gastos, especialmente aqueles rela-
cionados com as questões ambientais, a empresa pode ado-
tar decisões estratégicas que ao mesmo tempo preservam 
o meio ambiente e economizam recursos, gerando, assim, 
maior competitividade para seu empreendimento.
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Análise econômico- 
-financeira da indústria 
petrolífera mundial: 
um estudo voltado às 
companhias integradas 
listadas na NYSE
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Resumo
O objetivo do trabalho foi analisar as 

demonstrações contábeis das companhias 
integradas de petróleo listadas na NYSE 
– New York Stock Exchange, nos âmbitos 
econômico e financeiro. Foram analisadas 
as demonstrações contábeis das 10 maio-
res empresas do setor considerando fatu-
ramento líquido. Atribuiu-se uma nota de 
desempenho global para cada empresa 
conforme os resultados apresentados nas 
variáveis bem como um ranking de rentabi-
lidade. A metodologia utilizada foi a biblio-
gráfica e documental, quanto aos meios, e 
descritiva e exploratória quanto aos fins. O 
cálculo das variáveis e a comparação com 
o referencial teórico estabelecido levaram 
ao entendimento de que a indústria bra-
sileira (considerando uma única empresa 
integrada no setor) encontra-se em pata-
mar próximo à mediana setorial, sendo sa-
tisfatória tanto em rentabilidade quanto na 
avaliação de desempenho global.

Palavras-chave 
Análise econômico-financeira.
Petróleo. Energia.

Abstract
The objective of the work was to ana-

lyze the financial reporting of the inte-
grated company of oil listed in the NYSE 
– New York Stock Exchange, in the scopes 
economic and financial. The financial re-
porting of the 10 bigger companies of the 
sector had been analyzed considering net 
revenue. A note of global performance was 
attributed for each company in agreement 
with the results presented in the variable 
and a profitability rank. The methodolo-
gy was bibliographical and documentary 
one, about the ways, and descriptive and 
exploration about the ends. The calcula-
tion of the changeable proposals and the 
comparison with the established theoreti-
cal tools had led to the agreement of that 
the Brazilian industry (considering only one 
integrated company in the sector) meets in 
next platform to the medium sectorial, being 
satisfactory in such a way in profitability as 
in the evaluation of global performance.
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Economic-financial analysis.
Oil. Energy.
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1 Introdução

O petróleo exerce grande influência na economia e polí-
tica mundial, por ser uma commodity essencial à maioria dos 
setores econômicos. A crescente demanda pelo óleo tem sido 
motivo de especulações frente à oferta cada vez mais restrita. 
Os altos investimentos nesse setor demonstram a necessidade 
de descoberta de novas jazidas.

Para a consecução do trabalho, utilizou-se do método 
bibliográfico e documental quanto aos meios e descritivo e 
exploratório quanto aos fins, ambos de essência quantitativa. 
Descreveu-se o ferramental de pesquisa (objetivo, justifica-
tiva, metodologia, amostra, variáveis e passos da avaliação) 
e, posteriormente, o referencial teórico envolvendo a análise 
financeira e a descrição do setor petrolífero. O cálculo das 
variáveis propostas e a comparação com o referencial teórico 
levaram a uma nota e conceito de desempenho global das em-
presas. O estudo demonstrou que a indústria brasileira (con-
siderando uma única empresa integrada no setor) encontra-se 
em patamar próximo à mediana setorial. 

1.1 Objetivo da pesquisa
O objetivo geral do trabalho foi analisar as demonstrações 

contábeis das companhias integradas do setor petrolífero sob 
o ponto de vista econômico-financeiro para atribuir uma nota 
global a cada empresa, de acordo com a proximidade à mediana 
do setor, e, ainda, estabelecer um ranking de rentabilidade. Para 
o alcance do objetivo geral, traçou-se como objetivo específico 
descrever as principais características da indústria petrolífera.

1.2 Justificativa

O mercado de petróleo é crucial ao desempenho geral 
da economia, pois relaciona-se com a maioria dos setores de 
atividades. Melloni (2008) afirma que o petróleo continuará 
a dominar o cenário energético por muito tempo porque 
ainda não existem alternativas para ele. O autor baseia-se 

no estudo realizado pelo Conselho Mundial de Energia, que 
aponta os combustíveis fósseis como os responsáveis por 
parte significativa das necessidades energéticas até 2050. 
O autor afirma que petróleo e derivados lideram a matriz 
energética brasileira (36,7% do total), o que também ocorre 
na matriz mundial (35,0% do total). Considerando o óleo 
commodity essencial ao mundo, as petrolíferas precisam ter 
um desempenho satisfatório, atraindo investimentos para 
que o seu fornecimento perdure para as próximas gerações. 
Dessa forma, o setor petrolífero demanda pesquisas cientí-
ficas, pelo fato de ser indispensável à economia moderna.

1.3 Metodologia

Os métodos utilizados para o desenvolvimento do 
trabalho foram: quanto aos meios, bibliográfica e do-
cumental, e, quanto aos fins, exploratória e descritiva. 
Marion, Dias e Traldi (2002) conceituam pesquisa bi-
bliográfica como aquela que utiliza-se de contribuição 
teórica relevante publicada, e pesquisa documental como 
a que utiliza registros documentais sobre o assunto. Os 
autores conceituam a pesquisa exploratória como aquela 
que pressupõe uma fase de trabalho de campo e pesquisa 
descritiva como a que objetiva descrever as características 
de um fenômeno e correlacionar variáveis. Os métodos 
concentraram-se na pesquisa quantitativa, trabalhando 
com variáveis obtidas direta ou indiretamente das infor-
mações financeiras das empresas.

1.4 Amostra

A amostra foi composta pelas 10 maiores empresas in-
tegradas de petróleo listadas na NYSE – New York Stock Ex-
change, descritas na Tabela 1. O parâmetro considerado para a 
escolha foi o faturamento líquido em 2007 que, assim como as 
demonstrações contábeis analisadas, estão em dólares america-
nos (US$), e de acordo com os princípios e normas contábeis 
emitidos pelo FASB nos Estados Unidos (USGAAP).

As técnicas de análise de balanço 
foram aperfeiçoadas e popularizadas 
de forma a tornar mais abrangente e 
justa a avaliação e a comparação dos 

resultados entre as empresas.
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1.5 Variáveis

Para Marconi e Lakatos (2006), variável é uma classifica-
ção ou medida; uma quantidade que varia; um conceito que 
contém ou apresenta valores; passível de mensuração. Seguin-
do o conceito dos autores, adotaram-se as seguintes variáveis:

a) antecedente (Z): colocando-se na cadeia causal antes da 
variável independente. Considerou-se como variável an-
tecedente os índices econômico-financeiros do Quadro1.
b) independente (X): influencia a variável dependente, que, 
neste caso, foi a nota atribuída a cada grupo de indicadores.
c) interveniente (W): coloca-se entre a variável indepen-
dente e a dependente, tendo como função ampliar, dimi-
nuir ou anular a influência de X sobre Y. Considerou-se 
como interveniente as ponderações estabelecidas aos gru-
pos de indicadores.
d) dependente (Y): valores que sofrem influência da variá-
vel independente. A variável dependente foi a nota global 
determinada a cada empresa.

1.6 Passos da análise

a) Cálculo das variáveis antecedentes (Z) – As variáveis 
antecedentes foram os indicadores econômico-financeiros do 
Quadro 1:

Tabela 1: Amostra selecionada para análise (n=10).

Empresa Faturamento em 
2007 (U$) País de origem

Exxon Mobil 404.552 Estados Unidos

Royal Dutch Shell 355.782 Holanda

British Petroleum 
– BP 284.365 Inglaterra

Total 233.825 França

Chevron 220.904 Estados Unidos

Conoco Philips 194.495 Estados Unidos

Petrochina 114.483 China

Petrobras 112.425 Brasil

Statoil Hydro 96.769 Noruega

Repsol YPF 82.368 Espanha

Fonte: Yahoo Finance Industry Center – Major Integrated Oil & Gas (2008).

Quadro 1: Variáveis antecedentes – indicadores econômico-financeiros.

Índice utilizado Interpretação Fator avaliado

1
Participação de capitais de terceiros

Capitais de Terceiros x 100
Patrimônio Líquido

Quanto menor, 
melhor

Estrutura
de Capital

2
Imobilização do Patrimônio Líquido

 Ativo Permanente x 100
Patrimônio Líquido

Quanto menor, 
melhor

Estrutura
de Capital

3
Liquidez geral

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Quanto maior, 
melhor Liquidez

4
Liquidez corrente
Ativo Circulante 

Passivo Circulante

Quanto maior, 
melhor Liquidez

5
Giro do Ativo

Vendas Líquidas
 Ativo

Quanto maior, 
melhor Rentabilidade

6
Margem líquida

Lucro Líquido x 100
Vendas Líquidas

Quanto maior, 
melhor Rentabilidade

7
Rentabilidade do Patrimônio Líquido

Lucro Líquido x 100
Patrimônio Líquido Médio

Quanto maior, 
melhor Rentabilidade

Fonte: Autor.
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b) Cálculo das variáveis independentes (X) – São as 
notas recebidas em cada grupo de análise (liquidez, estrutura 
de capital e rentabilidade). Calcularam-se os decis anuais de 
cada índice, conforme o Quadro 2, dividindo o rol de valo-
res em nove partes para distribuir estatisticamente os dados. 
Atribuiu-se uma nota a cada índice, conforme a posição rela-
tiva aos padrões do setor (segundo o decil onde se enquadra). 

Com base nas notas obtidas pelas variáveis antecedentes 
(indicadores), foi atribuída uma nota para cada grupo de 
indicador estabelecido no referencial teórico, obedecendo à 
seguinte ponderação: 

c) Estabelecimento da variável interveniente (W) 
– Para chegar à avaliação global, atribuiu-se um peso a 
cada grupo de indicador, de acordo com a sua impor-
tância. Adotou-se a ponderação sugerida por Matarazzo 
(2003), sendo peso 0,40 para Estrutura de Capital, 0,20 
para Liquidez e 0,40 para Rentabilidade.

d) Cálculo da variável dependente (Y) – Tendo 
atribuído conceitos e notas diferentes a cada grupo de 
índice, este passo proporciona um meio de avaliação glo-
bal. Esta foi alcançada por meio da soma das variáveis 
dependentes, ponderadas pelo peso descrito na letra c:

NGE = 0,40 NE + 0,20 NL + 0,40 NR
Sendo:
NGE = nota global da empresa;
NE = nota em estrutura de capital;
NL = nota em liquidez;
NR = nota em rentabilidade.

O conceito e a nota dado ao desempenho global (NGE) 
seguiu o Quadro 4: 

No enquadramento dos índices aos decis e da nota à 
avaliação global, utilizou-se o critério de aproximação e ar-
redondamento optando-se pela posição mais próxima.

Apresenta-se a seguir o resumo esquemático do cálculo 
das variáveis utilizadas:

Quadro 2: Critérios de avaliação dos índices.

Índices do tipo quanto maior, melhor

Decil

1º 2º 3º 4º 5º mediana 6º 7º 8º 9º

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Índices do tipo quanto menor, melhor

Decil

1º 2º 3º 4º 5º mediana 6º 7º 8º 9º

Nota 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Fonte: Autor.

Quadro 3: Ponderação dos índices dentro de seus 
respectivos grupos.

Estrutura de Capital Liquidez Rentabilidade

Endividamento: 
0,70

Imobilização do
PL: 0,30

Geral: 
0,30

Corrente: 
0,70

Giro do ativo: 
0,20

Margem Líquida: 
0,10

Retorno do PL: 
0,70

Fonte: Autor.

Quadro 4: Conceito e nota do desempenho global.

Conceito Nota

Deficiente 1 – 2,6

Insatisfatório 2,7 – 4,4

Normal 4,5 – 5,5

Bom 5,6 – 7,2

Ótimo 7,3 – 9

Fonte: Autor.
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2 Referencial teórico

2.1  Análise  
econômico-financeira

Análises de demonstrações con-
tábeis têm enfoque no desempenho 
econômico e financeiro. Conforme 
Matarazzo (2003), estão divididas em:

• estrutura de capitais: estudam-se 
decisões financeiras quanto a obtenção de 
recursos e financiamento das atividades;

• liquidez: estuda-se a base da situa-
ção financeira da empresa, a capacida-
de de pagamento de obrigações;

• rentabilidade: estuda-se o êxito 
econômico por meio do rendimento 
dos capitais investidos.

Segundo Iudícibus (1998), a ne-
cessidade de analisar as demonstrações 
contábeis é tão antiga quanto a pró-
pria origem de tais peças. Acrescenta 
que as técnicas de análise de balanço 
foram aperfeiçoadas e popularizadas 

de forma a tornar mais abrangente e 
justa a avaliação e a comparação dos 
resultados entre as empresas. Esta úl-
tima afirmação coincide com a de 
Bernstein e Wild (2000), que afirmam 
que este tipo de análise ajuda a com-
parar o desempenho da empresa com 
o de outras do mesmo setor e avaliar 
tendências futuras. Afirmam ainda 
que as informações contábeis influen-
ciam o preço das ações das empresas.

Para Atrill e McLaney (2005) os 
indicadores são calculados com o pro-
pósito de comparação. Como ajudam 
a destacar os pontos fortes e fracos de 
um negócio, não faz sentido interpre-

tá-los isoladamente, mas, sim, com-
pará-los com os indicadores de outras 
empresas do mesmo setor de atuação.

Essas assertivas reforçam e justi-
ficam a importância e necessidade de 
análise das demonstrações contábeis.

2.2 O setor petrolífero

O mercado de petróleo é crucial 
para o desempenho geral da econo-
mia, pelo fato de ser commodity básica 
a vários setores. Os derivados do pe-
tróleo relacionam-se com quase todas 
as cadeias de produção que dependem 
de transporte, e pesam também para 
muitas empresas que utilizam sub-
produtos petroquímicos na indus-
trialização. O setor é primeiramente 
dividido em dois segmentos: upstream 
(exploração e produção) e downstream 
(transporte, estocagem, refino, petro-
química e distribuição), conforme de-
monstrado na Figura 2:

Z
1º passo

Variável antecedente:
cálculo dos indicadores
econômico-financeiros

X
2º passo

Variável independente:
atribuição de uma nota

a cada grupo de indicador

W
3º passo

Variável interveniente:
determinação de pesos

aos grupos de indicadores

Y
4º passo

Variável dependente:
determinação da

nota global

Figura 1: Variáveis utilizadas na pesquisa.

Exploração

UPSTREAM DOWNSTREAM

Produção Transporte
Estocagem

Refino Distribuição
Petroquímica

Fonte: Autor.

Figura 2: Cadeia produtiva do setor petrolífero.

Informações contábeis 
influenciam o preço das 

ações das empresas.

Fonte: Autor.



56  Revista do CRCRS

2.2.1 Upstream

As atividades de upstream são realizadas em áreas dis-
tantes dos centros de consumo dos derivados. No upstream, 
é importante destacar a exploração de novos campos por 
se tratar de uma atividade estratégica na cadeia produtiva. 
Somente com a descoberta de novas jazidas é que se pode 
garantir a existência dessa matéria-prima para as próximas 
gerações. Isso justifica o fato de que, segundo Braga (2004), 
em 2004, 70% dos dispêndios de capital nesse setor eram 
para atividades de exploração e produção. A necessidade de 
reposição de reservas no longo prazo justifica os altos inves-
timentos em pesquisa e exploração, que normalmente são 
de longa maturação. A eficiência das empresas em manuten-
ção de reservas e nível de produção é medida por meio do 
índice R/P, demonstrado na Tabela 2.

Quanto mais audacioso for o plano de produção, maior 
o número de descobertas que precisam transformar-se em 
reservas de forma que aquelas que foram exploradas sejam 
repostas. Os investimentos em upstream objetivam a ga-
rantia de uma relação reserva/produção (R/P) sustentável 
no longo prazo. Al-Attar e Alomair (2005) apontam que 
muitos países exportadores abriram-se ao investimento de 
empresas petrolíferas internacionais, principalmente em ati-
vidades de upstream.

As principais reservas mundiais de petróleo comprova-
das pertencem a países que formam a Organization of the 
Petroleum Exporting Countries (Organização dos Países Ex-
portadores de Petróleo) – OPEC. Os 12 membros atuais 
são: Algéria, Angola, Indonésia, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, 
Nigéria, Qatar, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Venezue-
la. As reservas deste grupo totalizam 80% da reserva mun-
dial, conforme relatório da OPEC (2007).

Quanto à indústria brasileira, Barão (2006) afirma que 
a maior parte da reserva brasileira é de petróleo do tipo pe-
sado. Este tipo é determinado pelo American Petroleum Ins-
titute que estuda a qualidade do óleo em diferentes regiões  
do mundo. As condições geológicas onde o petróleo foi 
formado contribuem para sua caracterização. Quanto mais 
leve, maior o grau API, e mais valioso é o óleo no merca-
do, em função da qualidade dos derivados obtidos. O óleo 
brasileiro é de grau API menor que 22, ou seja, petróleo de 
alto nível de viscosidade e acidez, que resulta em derivados 
menos nobres. Por isso, o Brasil precisa importar óleo do 
tipo leve para obter o blend (mistura) necessário ao refino e 
geração de determinados derivados.

A Tabela 3 demonstra o nível de reserva, produção e 
demanda no Brasil e no mundo: 

2.2.2 Downstream

As atividades de downstream são realizadas nas pro-
ximidades dos grandes centros de consumo dos deriva-
dos. Esta etapa da cadeia, conforme relatório da OPEC 
(2007), precisará de investimentos nos próximos anos 
para superar a demanda crescente. O relatório aponta 
ainda que, dadas as incertezas econômicas e políticas, é 
necessário estimar a demanda futura para que se possa 
dimensionar os investimentos necessários para manter e 
expandir a capacidade e infraestrutura do downstream. 
As refinarias são destaques dentro do downstream, pois 
são elas que tornam o petróleo comercializável, já que 

Tabela 2: Níveis de produção e reserva das empresas 
em 2007.

Empresa
Produção

(em milhões  
de barris)

Reserva
(em bilhões  
de barris)

Índice 
R/P

(anos)

Exxon Mobil 1.577 22,5 14,27

Royal Dutch Shell 1.193 11,7 9,81

British Petroleum 
– BP 1.377 17,6 12,78

Total 845 10,1 11,95

Chevron 956 11,2 11,72

Conoco Phillips 925 10,8 11,68

Petrochina 1.110 13,388 12,06

Petrobras 840 11,7 13,93

Statoil Hydro 818 6,10 7,35

Repsol YPF 379 2,40 6,33

Fonte: Relatórios anuais das empresas.
Nota: O índice R/P da Petrobras não reflete as descobertas de petróleo e 
gás localizadas na camada pré-sal em 2007.

Tabela 3: Reserva, produção e demanda no Brasil e no 
mundo em 2007.

Brasil Mundo

Reserva (bilhões boe) 13,92 1.273

Produção (milhões bpd) 1.980 86.920

Demanda (milhões bpd) 1.895 85.770

Fonte: Banco do Brasil (2007).
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em sua forma natural praticamente não gera benefícios 
para a sociedade. Segundo Barão (2006), nessa etapa da 
cadeia ocorre o processo de produção conjunta, onde 
o processamento em diversos derivados (de finalidade 
energética e não energética). O autor cita os derivados 
como energéticos (gás combustível; gasolina de aviação e 
automotiva; querosene de aviação e de iluminação; óleo 
diesel e combustível; outros) e não energéticos (gás resi-
dual; solventes; gasóleo petroquímico; óleos lubrificantes 
e isolantes; graxas; parafinas; asfaltos; outros). A ativi-
dade de transporte é responsável pelo deslocamento do 
petróleo desde os campos de produção até as refinarias e 
dos derivados de petróleo até os mercados consumidores. 
É muito provável que o ritmo de alta nos custos, tanto 
em atividades de downstream como upstream seja man-
tido nos próximos anos, devido à falta de equipamento 
disponível, pessoal qualificado e capacidade nas plata-
formas de extração. Esse aumento de custo também tem 
relação direta com o fato de as descobertas recentes no 
mundo serem predominantemente de petróleos pesados 
(o que exige tratamento especial no refino) e em águas 
ultraprofundas (exigindo maior investimento em upstre-
am). Um dos desafios peculiares neste setor é a gestão 
dos estoques, pois dada a volatilidade do preço, os efeitos 
financeiros são altos. Ferreira (2006) aponta como fatores 
determinantes da volatilidade do preço a extensão global 
da cadeia produtiva (o que representa grande dificuldade 
logística), incertezas quanto ao fornecimento, pressões de 
ecologistas e fortes questões políticas. Espera-se que as 
empresas integradas tenham melhores condições de gerir 
os estoques, uma vez que podem prever e controlar a ne-
cessidade dos produtos.

O mercado de petróleo é  
crucial para o desempenho  

geral da economia, pelo fato  
de ser commodity básica 

a vários setores.
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2.2.3  Demanda, oferta e preço

Além da demanda mundial estar tão próxima do 
volume ofertado, é preciso ressaltar que esta é inelásti-
ca no curto prazo. Isso provoca volatilidade do preço da 
commodity em função de fatores econômicos e geopolíti-
cos. As principais referências de cotações no mundo são 
o petróleo Brent (de referência na Europa) e o petróleo 
intermediário do Texas – WTI leve (negociado na Bolsa 
Mercantil de Nova York – Nymex). O setor tende a en-
frentar os efeitos das pressões de mudanças climáticas, do 
fim das reservas provadas e de uso político e ideológico 
feito por quem detém o controle das reservas (Ferreira, 
2006). Como fator político pode-se citar a instabilidade 
e o descontentamento social no Oriente Médio (de onde 
provêm em torno de 40% da oferta mundial). Barnett e 
Ossowski (2002) ressaltam que o controle de preços da 
commodity por parte do governo é ferramenta de política 
fiscal, sendo comum em países como Argentina, Vene-
zuela, México e China. Nos Estados Unidos e Europa, os 
custos são repassados aos consumidores.

O relatório de análise setorial do Banco do Brasil 
(2007) ressalta a disparidade entre os centros produtores 
e consumidores. A América do Norte é a principal con-
sumidora, enquanto a Ásia detém o maior crescimento de 
demanda. No primeiro caso, o elemento dinâmico são os 
EUA (que respondem por aproximadamente um quarto da 
demanda global) e, no segundo, a China é a segunda maior 
consumidora mundial. A combinação entre concentração 
de oferta e crescente demanda dos países asiáticos contri-
buem para a pressão nos preços.

Importante é a análise da variação do preço do bar-
ril em ambientes econômicos diversos. Por exemplo, em 
virtude de crise financeira espera-se uma queda no preço 
do barril, em razão da diminuição do consumo devido à 

queda na produção industrial. Em ambiente de desenvol-
vimento econômico, a alta no preço tende a ser frequente. 
Segundo Ferreira (2006), os ganhos das empresas do setor 
são contrários às variações do PIB, pois preços maiores ge-
ram bons resultados às petroleiras, mas oneram todos os 
demais setores, a começar por transportes.

O comportamento sazonal da commodity é outro fator 
que deve ser descrito. No hemisfério norte, esta sazonali-
dade concentra-se nos meses de verão (para a gasolina) e 
nos meses de inverno (para o óleo de aquecimento). Em 
se tratando de estoques, sabe-se que a movimentação no 
estoque americano é outro fator que influencia o preço da 
commodity, pois este país é responsável por 25% da demanda 
de petróleo no mundo. Com a demanda sazonal e produ-
ção estável, espera-se variação sazonal nos estoques, segundo 
Lowry (1999), o que limita a capacidade de estocar para 
garantir um consumo longínquo. Impactos ambientais e 
transformações climáticas decorrentes da queima constante 
e em larga escala de combustíveis fósseis, leva a pressões na 
busca de substitutos, o que apresenta outro motivo de varia-
ção nos preços. Os fatores descritos influenciam fortemente 
os preços do petróleo.

As atividades de upstream são realizadas 
em áreas distantes dos centros de 

consumo dos derivados. No upstream, 
é importante destacar a exploração de 

novos campos por se tratar de uma 
atividade estratégica na  

cadeia produtiva.
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Tabela 4: – Indicadores de estrutura de capital.

Índice 1 – Endividamento Índice 2 – Imobilização do PL

Empresa 2005 2006 2007 Média Empresa 2005 2006 2007 Média

Exxon Mobil 87 92 99 92,66 Exxon Mobil 103 105 105 104,33

Shell 141 123 117 127 Shell 129 130 120 126,33

BP 159 157 152 156 BP 152 153 150 151,66

Total 93 94 153 113,33 Total 133 134 146 137,66

Chevron 101 92 93 95,33 Chevron 143 137 139 139,66

Conoco Phillips 103 99 100 100,66 Conoco Phillips 136 145 136 139

Petrochina 52 49 37 46 Petrochina 117 121 107 115

Petrobras 139 123 99 120,33 Petrobras 149 143 139 143,66

Statoil Hydro 171 158 173 167,33 Statoil Hydro 199 195 199 197,66

Repsol YPF 163 151 146 153,33 Repsol YPF 177 172 165 171,33

Mediana 121 111 108,5 116,83 Mediana 139,5 140 139 139,33

Desvio-padrão 39,23 35,17 40,01 36,31 Desvio-padrão 27,93 25,51 27,82 26,82

Fonte: Autor.

Tabela 5: Indicadores de liquidez.

Índice 3 – Liquidez geral Índice 4 – Liquidez corrente

Empresa 2005 2006 2007 Média Empresa 2005 2006 2007 Média

Exxon Mobil 0,97 0,94 0,95 0,95 Exxon Mobil 1,58 1,55 1,49 1,54

Shell 0,79 0,75 0,83 0,79 Shell 1,15 1,20 1,22 1,19

BP 0,67 0,66 0,67 0,66 BP 1,05 1,00 1,04 1,03

Total 0,64 0,64 0,7 0,66 Total 1,31 1,28 1,35 1,31

Chevron 0,57 0,60 0,58 0,58 Chevron 1,37 1,28 1,17 1,27

Conoco Phillips 0,65 0,55 0,64 0,61 Conoco Phillips 0,92 0,95 0,92 0,93

Petrochina 0,67 0,58 0,81 0,69 Petrochina 1,14 0,9 1,17 1,07

Petrobras 0,65 0,65 0,60 0,63 Petrobras 1,42 1,41 1,19 1,34

Statoil Hydro 0,42 0,40 0,42 0,41 Statoil Hydro 0,99 0,99 1 0,99

Repsol YPF 0,52 0,52 0,56 0,53 Repsol YPF 1,26 1,38 1,37 1,34

Mediana 0,65 0,62 0,65 0,64 Mediana 1,20 1,24 1,18 1,23

Desvio-padrão 0,148 0,144 0,153 0,145 Desvio-padrão 0,206 0,223 0,176 0,192

Fonte: Autor.

3 Resultados da pesquisa
3.1  Passo 1: Cálculo das variáveis antecedentes (Z)
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Índice 7 – Retorno do PL

Empresa 2005 2006 2007 Média

Exxon Mobil 33 35 34 34

Shell 27 26 27 26,66

BP 25 27 24 25,33

Total 17 17 25 19,67

Chevron 25 26 26 25,66

Conoco Phillips 17 26 25 22,66

Petrochina 27 16 14 28,33

Petrobras 30 32 24 28,67

Statoil Hydro 33 37 32 34

Repsol YPF 16 17 19 17,33

Mediana 26 26 25 26,16

Desvio-padrão 6,411 7,460 5,715 5,450

Fonte: Autor.

Tabela 6: – Indicadores de rentabilidade

Índice 5 – Giro do ativo Índice 6 – Margem líquida

Empresa 2005 2006 2007 Média Empresa 2005 2006 2007 Média

Exxon Mobil 1,91 1,87 1,82 1,86 Exxon Mobil 10 11 10 10,33

Shell 1,42 1,39 1,35 1,38 Shell 8 8 9 8,33

BP 1,22 1,3 1,29 1,27 BP 9 8 7 8

Total 0,87 0,95 1,4 1,07 Total 9 9 9 9

Chevron 1,56 1,57 1,46 1,53 Chevron 7 8 9 8

Conoco Phillips 1,97 1,27 1,29 1,51 Conoco Phillips 8 8 6 7,33

Petrochina 0,73 0,8 0,79 0,77 Petrochina 24 12 11 15,67

Petrobras 0,75 0,77 0,73 0,75 Petrobras 18 18 15 17

Statoil Hydro 1,36 1,35 1,08 1,26 Statoil Hydro 8 10 9 9

Repsol YPF 1,12 1,21 1,19 1,17 Repsol YPF 6 5 6 5,67

Mediana 1,29 1,28 1,29 1,26 Mediana 8,5 8,5 9 8,66

Desvio-padrão 0,441 0,340 0,319 0,342 Desvio-padrão 5,716 3,497 2,643 3,646

Fonte: Autor.
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3.2  Passo 2: Cálculo das variáveis independentes (X)

Atribuiu-se uma nota a cada indicador de acordo com sua posição relativa aos padrões do setor (conforme o decil no qual 
se enquadra, Quadro 2). Julgou-se desnecessário descrever a nota dos indicadores de cada empresa em todos os anos, optando 
por apenas explanar o cálculo: por exemplo, o índice 1 da Exxon Mobil em 2005 foi 87, que se enquadra no 2º decil desse 
mesmo período. Como o índice é do tipo quanto menor melhor, então a nota obtida foi 8. A pontuação dos índices levou à 
nota de avaliação a cada grupo de indicadores (Tabela 10), obedecendo às ponderações do Quadro 3.

Tabela 7: Decis do ano de 2005.

Decil

Índices 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º

1 69,5 90 97 102 121 140 150 161 167

2 110 123 131 134,5 139,5 146 150,5 164,5 188

3 0,47 0,545 0,605 0,645 0,65 0,66 0,67 0,73 0,88

4 0,955 1,02 1,095 1,145 1,205 1,285 1,34 1,395 1,5

5 0,74 0,81 0,995 1,17 1,29 1,39 1,49 1,735 1,94

6 6,5 7,5 8 8 8,5 9 9,5 14 21

7 16,5 17 21 25 26 27 28,5 31,5 33

Fonte: Autor.

Tabela 8: Decis do ano de 2006.

Decil

Índices 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º

1 70,5 92 93 96,5 111 123 137 154 157,5

2 113 125,5 132 135,5 140 144 149 162,5 183,5

3 0,46 0,535 0,565 0,59 0,62 0,645 0,655 0,705 0,845

4 0,925 0,97 0,995 1,1 1,24 1,28 1,33 1,395 1,48

5 0,785 0,875 1,08 1,24 1,285 1,325 1,37 1,48 1,72

6 6,5 8 8 8 8,5 9,5 10,5 11,5 15

7 16,5 17 21,5 26 26 26,5 29,5 33,5 36

Fonte: Autor.

As atividades de downstream são realizadas nas proximidades 
dos grandes centros de consumo dos derivados.
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Tabela 10: Notas dos grupos de indicadores.

Empresas
2005 2006 2007

NE NL NR NE NL NR NE NL NR

Exxon Mobil 8,3 7,2 8,8 8,3 7,2 8,8 7,6 7,2 8,8

Royal Dutch Shell 4,9 4,4 5,8 5,6 4,9 5,1 5,6 5,4 6,9

British Petroleum – BP 2,3 3,1 4,2 1,6 3,6 5,6 2,3 3,3 3,3

Total 7,7 4,2 2,4 6,7 4,8 2,6 2,3 5,8 5,7

Chevron 5,7 4,6 4,4 7,4 4,9 4,8 7,4 2,9 6,4

Conoco Phillips 6,0 2,0 3,6 5,4 1,9 4,2 4,0 2,0 4,6

Petrochina 8,7 4,1 5,3 8,7 2,7 1,9 9,0 4,4 1,7

Petrobras 3,7 5,5 6,7 4,0 6,1 6,7 6,4 3,4 3,2

Statoil Hydro 1,0 1,3 7,7 1,0 1,8 8,1 1,0 1,3 7,3

Repsol YPF 2,7 4,3 3,0 2,0 4,6 2,3 2,7 4,6 2,1

Fonte: Autor.

Tabela 9: Decis do ano de 2007.

Decil

Índices 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º

1 65 96 99 99,5 108,5 131,5 149 152,5 163

2 106 113,5 128 137,5 139 142,5 148 157,5 182

3 0,49 0,57 0,59 0,62 0,655 0,685 0,755 0,82 0,89

4 0,96 1,02 1,105 1,17 1,18 1,205 1,285 1,36 1,43

5 0,76 0,935 1,135 1,24 1,29 1,32 1,375 1,43 1,64

6 6 6,5 8 9 9 9 9,5 10,5 13

7 16,5 21,5 24 24,5 25 25,5 26,5 29,5 33

Fonte: Autor.
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Tabela 11: Conceito do desempenho global das empresas analisadas

Empresa
Desempenho global e conceito

2005 2006 2007

Exxon Mobil 8,28 – Ótimo 8,28 – Ótimo 8 – Ótimo

Royal Dutch Shell 5,16 – Normal 5,26 – Normal 6,08 – Bom

British Petroleum – BP 3,22 – Insatisfatório 3,6 – Insatisfatório 2,9 – Insatisfatório

Total 4,88 – Normal 4,68 – Normal 4,36 – Insatisfatório

Chevron 4,96 – Normal 5,86 – Bom 6,1 – Bom

Conoco Philips 4,24 – Insatisfatório 4,22 – Insatisfatório 3,84 – Insatisfatório

Petrochina 6,42 – Bom 4,78 – Normal 5,16 – Normal

Petrobras 5,26 – Normal 5,5 – Normal 4,52 – Normal

Statoil Hydro 3,74 – Insatisfatório 4 – Insatisfatório 3,58 – Insatisfatório

Repsol YPF 3,2 – Insatisfatório 2,64 – Deficiente 2,84 – Insatisfatório

Fonte: Autor.

3.3  Passo 3: Estabelecimento da 
variável interveniente (W)

As variáveis intervenientes são os pesos 
atribuídos a cada grupo de indicador. Op-
tou-se por seguir a ponderação sugerida por 
Matarazzo (2003), sendo: 0,40 para Estru-
tura de Capital, 0,20 para Liquidez e 0,40 
para Rentabilidade.

3.4  Passo 4: Cálculo da variável  
dependente (Y)

Este passo proporciona um meio de 
avaliação global, partindo da avaliação dada 
aos três grupos de indicadores (Tabela 10). 
Para a avaliação global, adotou-se a ponde-
ração do passo 3, bem como as notas e os 
conceitos do Quadro 4. 
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Quadro 5: As melhores empresas em rentabilidade do 
patrimônio líquido.

Empresa Rentabilidade do PL (%)

Mediana das 10 empresas 26,16

1º Exxon Mobil 34

1º Statoil Hydro 34

3º Petrobras 28,67

4º Petrochina 28,33

5º Royal Dutch Shell 26,66

Fonte: Autor.

Quadro 6: As melhores empresas em desempenho 
global.

Empresa Nota em desempenho 
global

1º Exxon Mobil 8,19

2º Chevron 5,64

3º Royal Dutch Shell 5,50

4º Petrochina 5,45

5º Petrobras 5,09

Fonte: Autor.

Para concluir a análise destacaram-se as empresas lí-
deres em dois aspectos: rentabilidade do patrimônio lí-
quido e desempenho global, considerando a média dos 
três anos em análise:

Um dos desafios peculiares neste setor 
é a gestão dos estoques, pois dada 
a volatilidade do preço, os efeitos 

financeiros são altos.
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Considerações finais

O trabalho teve como objetivo 
geral analisar as demonstrações con-
tábeis das companhias integradas do 
setor petrolífero sob o ponto de vista 
econômico-financeiro para atribuir 
uma nota global a cada empresa e es-
tabelecer um ranking de rentabilidade. 
O objetivo específico foi descrever as 
principais características da indústria 
petrolífera. A metodologia utilizada 
foi quanto aos meios, bibliográfica e 
documental e quanto aos fins, explo-
ratória e descritiva, concentrando-se 
em pesquisa quantitativa.

Traçado o referencial teórico e 
desenvolvidas as análises das variá-
veis propostas, percebe-se que a in-
dústria brasileira (representada pela 
Petrobras) encontra-se bem colocada 
em relação à mediana mundial do 
setor, constando nos dois rankings 
estabelecidos ao final da análise (as 
melhores em rentabilidade e desem-
penho global) e é promissora devido 
às novas descobertas que darão maior 
força econômica e política ao país. 
A empresa brasileira apresenta alta 
margem em relação ao setor, tendo 
o baixo custo de mão de obra como 
um dos fatores principais (visto que 
as outras empresas da amostra são de 
países altamente desenvolvidos, onde 
a mão de obra é mais cara). O bai-
xo giro justifica-se devido ao elevado 
investimento de longa maturação. A 
margem compensou o baixo giro, ge-
rando rentabilidade satisfatória, pou-
co acima da mediana dos três anos 
calculados.

O mercado de petróleo apresenta 
a possibilidade de reestruturação do 
setor a cada novo ciclo e nova tec-
nologia surgida, tanto em upstream 
quanto em downstream, o que prolon-
ga o período de maturidade adiando 
a entrada do período de declínio. As- 

sim, novas pesquisas podem ser efetua-
das neste âmbito, com o intuito de  
auxiliar, cientificamente, tomadas de 
decisões no setor petrolífero, envol-
vendo análises de viabilidade de ex-

tração em novas reservas e gestão de 
estoques. O setor petrolífero merece 
especial atenção da comunidade cien-
tífica, pelo fato de ser indispensável à 
economia moderna.
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Resumo
Relata estudo de caso sobre aplicação da 

Análise Custo/Volume/Lucro (CVL). Objetiva 
responder questão relativa à adequação dessa 
ferramenta de gestão de custos ao contexto de 
uma empresa de pequeno porte que atua na 
prestação de serviços de beleza (salão de be-
leza). Em relação aos aspectos metodológicos, 
utilizou-se metodologia do tipo descritiva, no 
formato de estudo de caso, com abordagem 
qualitativa. Quanto aos resultados, a pesquisa 
demonstrou que a utilização da ferramenta ge-
rencial em lume facultou à gestora do estabele-
cimento a obtenção de diversas informações de 
cunho gerencial que anteriormente não dispu-
nha. Ou seja, permitiu à administradora conhe-
cer a rentabilidade de cada serviço executado, 
apurar quais serviços que contribuíram mais 
para o resultado do período, determinar o ponto 
de equilíbrio das operações em termos de nú-
mero de serviços prestados, saber a margem de 
segurança do negócio, identificar a participação 
de cada serviço na margem de contribuição total 
do mês, elaborar uma demonstração do resul-
tado em formato gerencial, mensurar a lucrati-
vidade do período evidenciando a participação 
percentual de cada fator no resultado, etc. Ao 
término da pesquisa concluiu-se pela aplicabili-
dade da Análise CVL nesse tipo de empreendi-
mento, mesmo sendo de pequeno porte. 

Palavras-chave
Análise CVL. Estudo de caso. 
Prestadora de serviços.

Abstract
Tells to case study on application of the 

Cost-Volume-Profit Analysis (CVP). Objective to 
answer relative question to the adequacy of this 
tool of management of costs to the context of a 
small business company that acts in the rende-
ring of services of beauty (beauty hall). In relation 
to the methodolgics aspects, methodology of the 
descriptive type was used, in the format of case 
study, with qualitative boarding. How much to 
the results, the research demonstrated that the 
use of the managemental tool in fire authorized 
to the manager of the establishment the attain-
ment of diverse information of managemental 
matrix that previously did not make use. That 
is, it allowed the administrator to know the yield 
of each executed service, to select which servi-
ces that had contributed more for the result of 
the period, to determine the break-even point 
of the operations in terms of number of given 
services, to know the safety margin of the busi-
ness, to identify the participation of each service 
in the edge of total contribution of the month, to 
elaborate a demonstration of the result in mana-
gemental format, to know the profitability of the 
period being evidenced the participation per-
centage of each factor in the result. The ending 
of the research concluded if for the applicability 
of Analysis CVP in this type of enterprise, exactly 
being of small transport.
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Introdução

Para empresas que atuam em ambientes competitivos, 
há muito vem sendo mencionado na literatura gerencial que 
uma adequada gestão de custos é um dos fatores importan-
tes para a permanência no mercado. Nesse sentido, Koliver 
(2008, p. 476) corrobora a importância histórica ao afirmar 
que “desde as primeiras décadas do século XX a análise de 
custos, já reconhecida como parte essencial da contabilida-
de de custos, foi considerada como componente imprescin-
dível na racionalização das operações”. Com isso, surge a 
necessidade de se utilizar ferramentas de custos que propor-
cionem informes gerenciais confiáveis e que fundamentem 
tecnicamente as decisões ligadas a custos e preços de venda. 

Porém, muitos gestores de empresas de pequeno porte 
têm dificuldade de utilizar conceitos da área de custos no 
cotidiano dessas organizações. Comumente administradas 
pelos próprios sócios do negócio, esses empreendimentos 
caracterizam-se por terem poucos controles internos for-
malizados e, em alguns casos, utilizam procedimentos ru-
dimentares (como anotações em cadernos, informatização 
incipiente dos processos, preços de venda determinados de 
forma inadequada, etc.). Talvez por desconhecimento acer-
ca das possibilidades em termos de ferramentas técnicas dis-
poníveis, ou pela imagem de dificuldade de entendimento 
a respeito, essa ausência de controles internos tecnicamen-
te consistentes é marcante no âmbito da administração de 
custos e preços dessas entidades. Com isso, aspectos curiais 
da gestão financeira são relegados a um plano secundário, 
como é o caso da elaboração de planilhas de custos, da aná-
lise da rentabilidade dos preços de venda praticados e da 
identificação do ponto de equilíbrio das operações (apenas 
para citar alguns exemplos). 

Uma das formas de minimizar os efeitos nocivos dessa 
conduta dos gestores das pequenas empresas é evidenciar- 
-lhes o conjunto de informações relevantes que poderiam 
dispor se utilizassem as técnicas pertinentes. Entre as ferra-
mentas capazes de proporcionar informações importantes 
está a Análise Custo/Volume/Lucro (CVL), cuja aplicação 
é costumeiramente exemplificada na literatura em empresas 
industriais e comerciais.

Porém, não é muito fácil encontrar exemplos de apli-
cação da Análise CVL em prestadoras de serviços. Por isso, 
neste estudo pretende-se responder à seguinte pergunta: a 
análise CVL é aplicável ao contexto de uma pequena em-
presa que atua na prestação de serviços relacionados com a 
aparência das pessoas (salão de beleza)? Para tanto, foi esta-
belecido como objetivo de pesquisa avaliar a viabilidade de 

utilização da Análise CVL num salão de beleza classificável 
como de pequeno porte.

Tendo em vista esse objetivo, de início foi efetuada uma 
revisão da literatura acerca dos aspectos mais estreitamente 
relacionados ao assunto. Em seguida, discorre-se a respeito 
das características mais relevantes da empresa pesquisada 
e são descritas as etapas percorridas. Posteriormente, são 
elencadas as informações de cunho gerencial oriundas da 
aplicação da Análise CVL no contexto estudado e são apre-
sentadas as conclusões oriundas.

No que tange aos aspectos metodológicos da pesqui-
sa, em relação à tipologia, quanto aos objetivos, esta pode 
ser classificada como descritiva, pois referida modalida-
de visa, segundo Gil (1999), a descrever características de 
determinada população ou fenômeno ou o estabelecimen-
to de relação entre as variáveis. Nessa direção, Andrade 
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(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 caracteri- 
za-se como estudo de caso, uma vez que  
se concentra especificamente em uma 
propriedade rural e suas conclusões 
limitam-se ao contexto deste objeto de 
estudo. No âmbito da forma de abor-
dagem do problema, a pesquisa pode 
ser classificada como “qualitativa”, 
pois é assim que Richardson (1999, p. 
80) denomina os estudos que “podem 
descrever a complexidade de determi-
nado problema, analisar a interação de 
certas variáveis, compreender e classi-
ficar processos dinâmicos vividos por 
grupos sociais”.

1  Análise  
custo/volume/lucro 
(fundamentação teórica)

Kaplan e Atkinson (1989) men-
cionam que muitas decisões gerenciais 
requerem uma análise cuidadosa do 
comportamento de custos e lucros em 
função das expectativas do volume de 
vendas. No curto prazo (menos de um 
ano), a maioria dos custos e preços de 
venda dos produtos da empresa, pode, 
em geral, ser determinada. A principal 
incerteza não está relacionada com 
custos e preços dos produtos, mas com 
a quantidade que será vendida. Nesse 
sentido, a Análise CVL aponta os efei-
tos das mudanças nos volumes de ven-
das na lucratividade da organização.

Horngren et al. (1999) citam que 
a Análise CVL é uma das mais básicas 
ferramentas de avaliação utilizadas 
pelos gerentes. Essa análise examina o 
comportamento das receitas e custos 
totais, dos resultados das operações 
decorrentes de mudanças ocorri-
das nos níveis de saídas (vendas), de 

preços de venda, custos variáveis por 
unidade ou custos fixos. Comumen-
te os gestores a utilizam como uma 
ferramenta para ajudá-los a respon-
der questões que envolvam expecta-
tivas como “o que acontece se...” au-
mentarem ou diminuírem os custos 
fixos ou variáveis, forem reduzidos 
ou aumentados os preços de venda e 
os volumes vendidos (dentre outras  
possibilidades).

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

Quanto ao conceito de Margem 
de Contribuição, Assef (2005, p. 
133) relata que esta “é calculada pela 
diferença entre o preço de venda e os 
custos variáveis, e desse valor podemos 
retirar a margem de contribuição uni-
tária e percentual de cada produto”. 
Martins (2003, p.179) considera que a 
margem de contribuição por unidade 
“é a diferença entre o preço de venda 

e o custo variável de cada produto; é 
o valor que cada unidade efetivamente 
traz à empresa de sobra entre a sua re-
ceita e o custo que de fato provocou e 
que pode lhe ser imputado sem erro”. 

Bornia (2009, p. 55) registra que 
a margem de contribuição equiva-
le ao montante da receita diminuído 
dos custos variáveis. Analogamente, a 
margem de contribuição unitária “re-
presenta a parcela do preço de venda 
que resta para a cobertura dos custos e 
despesas fixos e para a geração do lucro 
por produto”.

Atkinson et al. (2000, p. 193) 
mencionam que a margem de contri-
buição unitária (em R$) é a diferença 
entre o preço unitário e o custo va-
riável unitário. Em relação ao índice 
da margem de contribuição, aduzem 
que é a “margem de contribuição ex-
pressa como porcentagem das ven-
das”. Horngren et al. (1999, p. 61) 
enfatizam que a “diferença entre as 
receitas totais e os custos variáveis to-
tais é chamada de margem de contri-
buição”. Complementam afirmando 
que a contribuição marginal resume 
aquilo que as operações proporcio-
nam de ganho para a empresa por 
unidade comercializada.

Bacic (2008, p. 186) menciona 
que a margem de contribuição pode 
subsidiar os gestores em situa ções 
como a determinação do ponto de 
equilíbrio (produção única ou múl-
tipla, com e sem condicionamento 
técnico); determinação de pontos de 
equilíbrio setoriais; cálculo do ponto 
de fechamento; definição do mix mais 
rentável de produtos, com e sem fator 
limitante; decisão sobre a fabricação 
ou compra; decisão pela supressão 
de um produto; aceitação ou rejeição 
de pedidos; produção em função do 
fator de limitação; aceitação ou não 
de um pedido especial; escolha entre 
equipamentos e processos alternativos; 

Muitos gestores de 
empresas de pequeno 
porte têm dificuldade 
de utilizar conceitos 

da área de custos 
no cotidiano dessas 

organizações.



70  Revista do CRCRS

decisão sobre o processamento de um 
produto ou a sua venda, no estado em 
que se encontra; tomada de decisões, 
no caso de relações condicionadas e 
não condicionadas, etc.

Apesar dos benefícios associados 
à margem de contribuição na lide ge-
rencial, é salutar que os administra-
dores estejam cientes das limitações 
que ostenta. Assim, para Padoveze  
(1994, p. 236), a margem de contri-
buição subestima os custos fixos, que 
são ligados à capacidade de produção 
e de planejamento de longo prazo, 
podendo trazer problemas de conti-
nuidade para a empresa. Além disso, 
a exclusão dos “custos fixos indiretos 
para valoração dos estoques causa 
sua subavaliação, fere os princípios 
contábeis e altera o resultado do pe-
ríodo”. Bruni e Famá (2003, p. 213) 
citam como fator complicador quan-
to ao uso da margem de contribuição 
“a existência de custos mistos (custos 
com uma parcela fixa e outra variável), 
já que nem sempre é possível separar 
objetivamente a parcela fixa da parce-
la variável”. Assim, mesmo existindo 
técnicas estatísticas (como a análise 
de regressão), muitas vezes tal divisão 
torna-se arbitrária. 

A respeito do Ponto de Equilí-
brio, Vanderbeck e Nagy (2002, p. 
415) mencionam que “o ponto de 
partida usual na Análise CVL é a de-
terminação do ponto de equilíbrio de 
uma empresa. O ponto de equilíbrio 
pode ser definido como o ponto no 
qual a receita de vendas é adequada 
para cobrir todos os custos de manu-
fatura e vender o produto, mas sem 
obter lucro”.

Figueiredo e Caggiano (2004) co-
mentam que para o cálculo do ponto 
de equilíbrio e sua futura análise, são 
necessárias algumas premissas: os pa-
drões de custos e receitas foram crite-
riosamente determinados e possuem 

comportamento linear (no intervalo 
do nível de atividade que está sendo 
analisado); os custos também devem 
ser classificados sem dificuldades em 
fixos e variáveis; que os custos fixos 
permanecerão constantes; que os va-
riáveis terão sua variação dependente 
do nível de atividade; o preço de venda 
será o mesmo; os métodos e a eficiên-
cia na produção não serão alterados e 
que o volume de saídas é o único fa-
tor que afeta os custos. Sendo assim, o 
ponto onde a curva de receita corta a 
curva de custo total é o ponto de equi-
líbrio. À medida que há um aumento 
de vendas, os custos fixos são grada-
tivamente cobertos até que, do ponto 
de equilíbrio em diante, cada unidade 
passará a contribuir para a formação 
do lucro.

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

a) Ponto de equilíbrio contábil em 
unidades (PEC Unid.): este tipo de 
ponto de equilíbrio informa a quan-
tidade de produtos (metros, quilos, 
litros, peças, etc.) que deve ser vendida 
para que o resultado do período seja 

nulo (não haja lucro nem prejuízo). 
Para determinar essa quantidade, pode 
ser utilizada a fórmula: PEC = Custos 
Fixos R$/Margem de Contribuição 
Unitária R$.

b) Ponto de equilíbrio econômi-
co (PE Econ.): por esta modalida-
de de cálculo pode ser determinada 
uma meta de vendas que propicie 
um valor de lucro desejado pe-
los gestores. Para obter o ponto de  
equilíbrio econômico (em unidades) 
basta incluir o fator “lucro deseja-
do” na fórmula anterior. Ou seja, PE 
Econ. = (Custos Fixos R$ + Lucro 
Desejado R$)/(Margem de Contri-
buição Unitária R$).

c) Ponto de equilíbrio financeiro 
(PE Fin.): este tipo de ponto de equi-
líbrio deve ser empregado quando se 
deseja conhecer o volume de vendas 
(em unidades ou em $) que seja su-
ficiente para pagar os custos e despe-
sas variáveis, os custos fixos (exceto 
a depreciação) e outras dívidas que a 
empresa tenha que saldar no período, 
como empréstimos e financiamentos 
bancários, aquisições de bens, etc. A 
equação cabível é dada por: PE Fin. = 
(Custos Fixos R$ – Depreciações R$ + 
Dívidas do Período R$)/(Margem de 
Contribuição Unitária R$).

d) Ponto de equilíbrio em valor: nas 
três equações acima apura-se a quanti-
dade física (unidades) necessária de ven-
da para alcançar o equilíbrio. Porém, 
quando se desejar saber o valor total 
(em R$) do Ponto de Equilíbrio basta 
substituir no denominador das fórmu-
las citadas a margem de contribuição 
unitária (em R$) pela margem de con-
tribuição unitária percentual (%).

A respeito dos conceitos de ponto 
de equilíbrio contábil, econômico e fi-
nanceiro, Bornia (2009, p. 63) registra 
que a diferença fundamental entre os 
três são os valores de custos e despe-
sas fixos a serem considerados em cada 

Uma das formas de 
minimizar os efeitos 

nocivos dessa conduta 
dos gestores das pequenas 

empresas é evidenciar- 
-lhes o conjunto de 

informações relevantes 
que poderiam dispor se 
utilizassem as técnicas 

pertinentes. 
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caso. No ponto de equilíbrio contábil 
“são levados em conta todos os custos 
e despesas contábeis relacionados com 
o funcionamento da empresa”. No 
ponto de equilíbrio econômico são 
também incluídos nos custos e despe-
sas fixos “todos os custos de oportuni-
dade referentes ao capital próprio, ao 
possível aluguel das edificações (caso a 
empresa seja a proprietária) e a outros 
itens do gênero”. No caso do ponto de 
equilíbrio financeiro, “os custos con-
siderados são apenas os custos desem-
bolsados que realmente oneram finan-
ceiramente a empresa”.

Contudo, as fórmulas menciona-
das são aplicáveis a apenas um produ-
to. Como a maior parte das empresas 
comercializa vários produtos, o uso 
dessas fórmulas é restrito a poucas situa-
ções. Assim, no entender de Wernke  
(2005, p. 124), para empresas que  
possuam mix de comercialização com 
mais de um produto, deve-se calcular 
o “ponto de equilíbrio mix”. “Para es-
sas empresas, a principal dificuldade 
encontrada no cálculo do ponto de 
equilíbrio é a diversidade de produtos 
comercializados e as diferentes mar-

gens de contribuição destes”. Assim, 
para calcular o ponto de equilíbrio 
(em unidades) para vários produtos ao 
mesmo tempo, deve ser empregada a 
fórmula: PE Mix (unid.) = [Custos Fi-
xos R$/(Margem de Contribuição To-
tal R$/Quantidade total em unid.)]. 

Santos (1995) assevera que o pon-
to de equilíbrio tem atendido satisfa-
toriamente as decisões relativas à: (i) 
alteração do mix de vendas, tendo em 
vista o comportamento do mercado; 

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

Por outro lado, restrições ao 
ponto de equilíbrio devem ser con-
sideradas quando de sua utilização, 
devendo o gestor atentar para esses as- 
pectos. Na visão de Padoveze (1994, 
p. 255) fica evidente que é uma técni-
ca para uso na gestão de curto prazo, 
porque não se pode pensar num pla-
nejamento de longo prazo para uma 
empresa que não dê resultado positivo 
e que não remunere os investidores.

Muitas decisões 
gerenciais requerem 

uma análise cuidadosa 
do comportamento 

de custos e lucros em 
função das expectativas 
do volume de vendas.
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Santos (1995, p. 67) relaciona limitações da análise 
do ponto de equilíbrio quando menciona que devem ser 
levados em consideração os seguintes pontos:

1)  variação de um componente: considerar mudança  
no preço sem a influência nos demais componentes; 
na realidade, quando muda um componente, geral-
mente muda outro;

2)  custos fixos e variáveis: costumeiramente o com- 
portamento do custo fixo não é tão constante como 
mostrado no gráfico do ponto de equilíbrio e o custo 
variável tem certos aspectos que não variam sempre 
proporcionalmente ao volume; e

3)  análise estática: as próprias dificuldades existentes 
na montagem dos dados para a análise não levam 
em consideração todo o dinamismo envolvido nas 
empresas e no dia a dia dos negócios. A própria in-
flação é um fator de difícil controle dentro da análi-
se, porque influencia por completo toda a evolução 
dos dados.

Em relação ao conceito de Margem de Segurança, Leone 
(2000) entende que nos estudos de ponto de equilíbrio esta 
representa a diferença entre o que a empresa pode produzir 
e comercializar, em termos de quantidade de produtos, e a 
quantidade apresentada no ponto de equilíbrio. Chama-se 
margem de segurança porque mostra o espaço que a empre-
sa tem para obter lucro após atingir o ponto de equilíbrio.

Para Bornia (2009, p. 64), a margem de segurança re-
presenta o “excedente das vendas da empresa sobre as vendas 
que representam o ponto de equilíbrio” e pode ser represen-
tada “quantitativamente, em unidades físicas ou monetárias 
ou sob forma de índice (percentual)”.

Quanto ao cálculo, Bruni (2006, p. 90) menciona que 
podem ser utilizadas as seguintes fórmulas para determina-
ção das margens de segurança:

a)  Margem de segurança (em unidades) = Vendas (em 
unidades) – Ponto de equilíbrio (em unidades);

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

c)  Margem de segurança (em %) = [Vendas (em R$) – 
Ponto de equilíbrio (em R$)] / Vendas (em R$).

2 Estudo de caso

A pesquisa ora relatada foi realizada no salão de beleza 
Hair Company (nome fictício por solicitação da proprietária) 
com objetivo de proporcionar informações de cunho gerencial 
à administração da entidade enfocada. Por ocasião do estudo 
a organização contava com nove funcionários que atuavam 
na prestação de diversos serviços voltados aos cuidados com a 
beleza. Quanto aos serviços abrangidos, em razão da grande 
diversidade de possibilidades, optou-se por restringir o estudo 
aos serviços que representavam mais de 95% do faturamento 
mensal da empresa, segundo informado pela gestora.

2.1 Etapas seguidas

Para executar a Análise CVL pretendida foram empre-
gados procedimentos visando ao levantamento dos dados 
necessários. Nesse sentido, após entrevistas com a responsá-
vel pelo setor administrativo da organização, foram coleta-
dos os dados requeridos em distintas fontes (Administração, 
Contabilidade, etc.).
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Em seguida, passou-se ao cálculo dos fatores envolvi-
dos na Análise CVL. Ou seja, determinou-se a margem de 
contribuição unitária dos serviços, a margem de contribui-
ção total em razão do volume mensal prestado de serviços, 
o ponto de equilíbrio em unidades (no caso, em núme-
ro de serviços prestados), o ponto de equilíbrio em valor 
monetário (R$) e a margem de segurança em número de 
serviços prestados e em valor (R$). Por último, foram ela-
borados relatórios gerenciais e evidenciadas informações 
úteis à administradora no que tange ao gerenciamento de 
custos e preços da organização. 

2.2  Coleta de dados e cálculo da margem  
de contribuição

Para aplicar a Análise CVL no contexto da empresa 
pesquisada foram seguidos alguns passos. A primeira etapa 
consistiu em calcular a Margem de Contribuição Unitária 
(em R$ e em percentual) dos serviços oferecidos pela em-
presa abrangidos no estudo (corte feminino, unha-mão, 
unha-pé, reflexos, sobrancelha, piastras, lavar feminino, 
escovar, pintura e depilação).

No caso em lume, o cálculo mencionado envolveu 
fatores como (i) preço de vendas do serviço unitário, (ii) 
material de consumo e (iii) despesas variáveis. Os preços 
de venda dos serviços prestados foram obtidos na tabela 
de preços informal mantida pela Administração da em-
presa. Os materiais consumidos em cada serviço, quando 
cabível, tiveram seu valor estimado pela proprietária do 
salão de beleza com base nos poucos controles internos 
disponíveis e principalmente na sua experiência adquiri-
da ao longo dos anos que atua nessa função.

Em seguida, com fulcro nas informações do profis-
sional terceirizado responsável pela escrituração contá-
bil da empresa, foram calculados os impostos incidentes 
sobre a venda dos serviços prestados utilizando-se a alí-
quota de 12,6%. Cabe salientar que em razão do nível 
de informalidade associado a esse tipo de negócio, esse 
percentual pode ser considerado alto. Porém, optou-se 
por utilizá-lo de modo a apresentar um cenário “conser-
vador” à administradora do salão de beleza.

Ainda em relação às despesas variáveis, foi necessário 
obter também os valores relacionados com as comissões 
pagas aos funcionários. Esse procedimento se justificou 
porque cada serviço prestado no salão possui uma comis-
são associada, cujo percentual é estipulado pela proprie-
tária do estabelecimento. 
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A Margem de Contribuição Uni-
tária em Valor (R$) foi calculada com 
a subtração dos fatores (i) “custo do 
material consumido” em cada servi-
ço e (ii) “despesas variáveis de venda” 
do (iii) preço de venda dos serviços. 
No que tange à Margem de Contri-
buição Unitária Percentual (%), esta 
foi obtida por intermédio da divisão 
da Margem de Contribuição Unitá-
ria em Valor (R$) pelo Preço de Ven-
da Unitário (em R$) dos serviços e 
multiplicando o resultado por 100. 
Os cálculos das duas modalidades de 
margem de contribuição unitária dos 
serviços enfocados na pesquisa estão 
representados na Tabela 1. 

A Margem de Contribuição To-
tal (MCT) de cada serviço é resul-

tante da multiplicação do volume de 
serviços realizados no período pela 
Margem de Contribuição Unitária 
em Valor (MCU R$). Para o serviço 
de “corte de cabelo feminino”, por 
exemplo, a empresa realizou no mês 
em questão, 252 cortes, com uma 
Margem de Contribuição Unitária 
de R$ 11,72. Com isso, a Margem 
de Contribuição Total do período al-
cançou o montante de R$ 2.953,44 
(252 cortes x R$ 11,72 por corte).

O mesmo procedimento foi rea-
lizado para os outros serviços em 
análise, o que propiciou apurar a 
Margem de Contribuição Total dos 
itens enfocados. Ou seja, no mês os 
serviços prestados proporcionaram 
R$ 14.725,73 de Margem de Contri-

buição Total. Deste montante, além 
do valor já mencionado que coube 
ao “corte de cabelo feminino”, o ser-
viço “unha-mão” respondeu por R$ 
827,64; o serviço “unha-pé” partici-
pou com R$ 339,70; o serviço “refle-
xos” contribuiu com R$ 524,72; o ser-
viço “sobrancelhas” proporcionou R$ 
1.604,40; o serviço “piastras” respon-
deu por R$ 569,85. Além disso, a “la-
vagem feminina” contribuiu com R$ 
1.280,00; “escovar” contribuiu com 
R$ 5.315,86; a “pintura” participou 
com R$ 975,08 e a “depilação-perna” 
proporcionou R$ 335,04 de margem 
de contribuição total no período. Os 
cálculos da Margem de Contribuição 
Total do mix de serviços enfocados es-
tão expressos na Tabela 2.

Tabela 1 – Margem de Contribuição Unitária em Valor (R$) e Percentual (R$).

Serviços
 Preço de 

 Venda (R$) 
 (a) 

 Material de 
 Consumo (R$) 

 (b) 

 Despesas 
 Variáveis (R$) 

 (c ) 

 Margem de Contrib. 
 Unit. em Valor (R$) 

 (d=a-b-c) 

 Margem de Contrib. 
 Unit. Percent. (%) 

 (e=d/a) 

 Corte Fem. 26,00 1,00 13,28 11,72 45,08

 Unha-Mão 12,00 1,50 9,51  0,99 8,25

 Unha-Pé 13,00 1,50 10,64 0,86 6,62

 Reflexos 85,00 39,70 26,56 18,74 22,05

 Sobrancelha 9,00 0,80 4,00 4,20 46,67

 Piastras 8,00 0,40 3,67 3,93 49,13

 Lavar Fem. 10,00 1,00 4,00 5,00 50,00

 Escovar 24,00 7,00 8,97 8,03 33,46

 Pintura 70,00 36,70 20,47 12,83 18,33

 Depilação 44,00 14,00 16,04 13,96 31,73

 Fonte: Elaborada pelos autores.

A Análise CVL costuma abranger três conceitos:  
Margem de Contribuição, Ponto de Equilíbrio e Margem de Segurança.
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Como demonstrado na Tabela 2, o serviço “escovar” é 
o responsável pela maior parte da margem de contribuição 
total da empresa. A grande representatividade desse item 
na margem de contribuição total (36,10%) do período é 
explicada pela quantidade de serviços realizados. Em segui-
da aparecem, pela ordem decrescente, o “corte feminino” 
(com 20,06%), “sobrancelhas” (com 10,90%), “lavagem de  
cabelo feminino” (com 8,69%), “pintura” (com 6,62%), 
“unha-mão” (com 5,62%), “piastras” (com 3,87%), “refle-
xos” (com 3,56%), “unha-pé” (com 2,31%) e por último o 
serviço “depilação”, com apenas 2,28% da margem de con-
tribuição total do período analisado. 

2.3 Gastos fixos mensais

Para aplicar a Análise CVL foi preciso avaliar as despesas 
e os custos fixos mensais da empresa. No apontamento desses 
itens fixos foram considerados todos os gastos da empresa, 
inclusive os que apresentam alguma variação em relação aos 
serviços oferecidos. A Tabela 3 resume as despesas e custos 
fixos mensais considerados na Análise CV/L ora relatada. 

Na rubrica “salários” está representada a remuneração 
mensal dos funcionários envolvidos diretamente com os 
serviços estudados, enquanto no item “encargos sociais” fo-
ram considerados os encargos gerados sobre os salários men-
cionados. Os fatores “energia elétrica”, “água”, “telefone” e 
“material de expediente” são gastos mensais que podem ter 
valores maiores ou menores, conforme o mês. 

Tabela 3 – Gastos Fixos Mensais.

Fatores Valor do Gasto
Mensal (R$)

Participação no
Gasto Total (%)

Salários 3.626,81 27,69

Encargos sociais 2.259,87 17,25

Pró-labore 2.000,00 15,27

Aluguel 1.950,00 14,89

Depreciação de 
Equipamentos 375,68 2,87

Energia Elétrica 1.656,34 12,64

Água 395,26 3,02

Telefone 284,20 2,17

Material de 
expediente 150,00 1,15

IPTU 26,77 0,20

Contribuição 
Sindical 54,28 0,41

Propaganda 270,00 2,06

Outras despesas 50,00 0,38

Total do período 13.099,20 100,00

Fonte: Elaborada pelos autores.

Tabela 2 – Margem de Contribuição Total.

Serviços
 Marg. de Contrib. 
 Unit. Valor (R$) 

 (d=a-b-c) 

Quantidade de
Serv. Vendidos

(e)

Marg. de Contrib.
Total Valor (R$)

(f)

Particip. na
MC Total (%)

(g)

Particip. Quant.
Vendida (%)

(h)

 Corte Fem. 11,72 252 2.953,44 20,06 8,25

 Unha-Mão 0,99 836 827,64 5,62 27,36

 Unha-Pé 0,86 395 339,70 2,31 12,93

 Reflexos 18,74  28  524,72 3,56% 0,92%

 Sobrancelha 4,20 382 1.604,40 10,90 12,50

 Piastras 3,93 145 569,85 3,87 4,74

 Lavar Fem. 5,00 256 1.280,00 8,69 8,38

 Escovar 8,03 662 5.315,86 36,10 21,66

 Pintura 12,83 76 975,08 6,62 2,49

 Depilação 13,96 24 335,04 2,28 0,79

Totais - 3.056 14.725,73 100,00 100,00

 Fonte: Elaborada pelos autores.
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Por outro lado, os gastos com aluguel, depreciação, 
IPTU, contribuição sindical são gastos anuais arcados 
pela empresa e foram divididos pelo período de doze me-
ses. Os demais itens, como taxas diversas e propagandas, 
são gastos periódicos que foram obtidos nos controles 
internos da empresa. 

2.4 Ponto de equilíbrio

Como abordado anteriormente, o Ponto de Equilíbrio 
é o volume de serviços em que a margem de contribuição 
total se iguala às despesas e custos fixos. Ou seja, o volume 
de serviços no qual a empresa obtém resultado nulo (não 
tem lucro, nem prejuízo). 

No estudo realizado foi utilizada a fórmula do ponto de 
equilíbrio mix, que pode ser sintetizada na equação: 

Para aplicar a citada equação foi necessário obter três 
informações na realidade da empresa pesquisada:

a)  Valor (em R$) das despesas e custos fixos do período: 
no período esses totalizaram R$ 13.099,20, confor-
me evidenciado na Tabela 3; 

b)  Valor (em R$) da margem de contribuição total: o 
valor considerado neste item foi de R$ 14.725,73 e 
foi obtido na Tabela 2 anteriormente mencionada;

c)  Volume total de serviços prestados: no período ana-
lisado a empresa prestou 3.056 serviços dos 10 tipos 
de serviços abrangidos neste estudo, como consta 
na Tabela 2. 

No caso da empresa em lume, com os dados coligidos 
foi possível realizar a primeira etapa do cálculo do ponto de 
equilíbrio mix em unidades. Conforme exposto na Tabela 
4, o valor total resultante da aplicação da fórmula do Pon-
to de Equilíbrio em Unidades foi de 2.718,45 serviços [R$ 
13.099,20/(R$ 14.725,73/3.056 serviços)].

Como a quantidade de serviços calculada como Ponto 
de Equilíbrio na Tabela 4 diz respeito ao conjunto de to-
dos os serviços abordados no estudo, há a necessidade de 
atribuir o quanto desse total cabe respectivamente aos 10 
serviços abrangidos. Para tanto, foi imprescindível conhecer 
a participação percentual de cada serviço no total do volume 
de serviços executados nesse mês.

Como evidenciado na sexta coluna da Tabela 2, o 
“corte feminino” respondeu por 8,25% da quantidade de 
serviços prestados no período. No caso dos outros servi-
ços, apurou-se a seguinte participação no volume total do 
mês: “unha-mão” 27,36%, “unha-pé” 12,93%, “reflexos” 
0,92%, “sobrancelhas” 12,50%, “piastras” 4,74%, “lava-
gem de cabelo feminina” 8,38%, “escovar” 21,66%, “pin-

Tabela 4 – Ponto de Equilíbrio Mix em Unidades (Etapa 1).

Fatores Valores (R$)

(i) Gastos Fixos Mensais (R$) 13.099,20 

(f)  Margem de Contribuição Total  
em Valor (R$) 14.725,73 

(e)  Quantidade de Serviços Vendidos 
(unidades) 3.056,00 

(j = i / (f/e)) Ponto Equilíbrio Unidades 2.718,45 

Fonte: Elaborada pelos autores

PE mix unidades = Despesas e Custos Fixos R$ /  
(Margem de Contribuição Total R$ / Volume Total Vendido)
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tura” 2,49% e “depilação” 0,79%. 
Esses percentuais foram aplicados 
ao volume de 2.718,45 serviços 
(apurado pela fórmula do ponto de 
equilíbrio mix em unidades) para co-
nhecer a quantidade desse montante 
que deve ser atribuída a cada serviço 
prestado. Com a participação percen-
tual dos serviços executados no mês 
conhecida, foi possível concluir a se-
gunda etapa do cálculo do ponto de 
equilíbrio mix em unidades, confor-
me apresentado na Tabela 5.

Ou seja, para cobrir as despesas e 
custos fixos mensais, mantida a mesma 
proporção de venda mensal dos servi-
ços, seria necessário vender a quanti-
dade de serviços constante da quinta 
coluna da Tabela 5.

No que tange à determinação do 
Ponto de Equilíbrio em Valor (R$) para 
cada serviço, bastou multiplicar a quan-
tidade de serviços no ponto de equilíbrio 
pelo preço de venda (em R$) de cada 
serviço, como expresso na Tabela 6. 

Tabela 6 – Ponto de Equilíbrio Mix em Valor (R$).

Serviços
 Ponto Equilíbrio 
 em Unidades 

 (j) 

 Preço de 
 Venda (R$) 

 (a) 

Ponto de Equilíbrio
em valor (R$)

 (k)

 Corte Fem. 224,17 26,00 5.828,30 

 Unha-Mão 743,66 12,00 8.923,92 

 Unha-Pé 351,37 13,00 4.567,81 

 Reflexos 24,91 85,00 2.117,12 

 Sobrancelha 339,81 9,00 3.058,26 

 Piastras 128,98 8,00 1.031,87 

 Lavar Fem. 227,72 10,00 2.277,24 

 Escovar 588,88 24,00 14.133,09 

 Pintura 67,61 70,00 4.732,38 

 Depilação 21,35 44,00 939,36 

 Totais 2.718,45 - 47.609,34 

 Fonte: Elaborada pelos autores.

Tabela 5 – Ponto de Equilíbrio Mix em Unidades (Etapa 2).

Serviços
Quantidade de
Serv. Vendidos

(e)

Particip. Quantid.
Vendida (%)

(h)

 Marg.de Contrib. 
 Total Valor (R$) 

 (f) 

Ponto Equilíbrio
em Unidades

(j)

 Corte Fem. 252 8,25 2.953,44 224,17 

 Unha-Mão 836 27,36 827,64 743,66 

 Unha-Pé 395 12,93 339,70 351,37 

 Reflexos 28 0,92 524,72 24,91 

 Sobrancelha 382 12,50 1.604,40 339,81 

 Piastras 145 4,74 569,85 128,98 

 Lavar Fem. 256 8,38 1.280,00 227,72 

 Escovar 662 21,66 5.315,86 588,88 

 Pintura 76 2,49 975,08 67,61 

 Depilação 24 0,79 335,04 21,35 

 Totais 3.056 100,00 14.725,73 2.718,45 

 Fonte: Elaborada pelos autores.
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2.5 Margem de segurança

A Margem de Segurança em Unidades representa o vo-
lume vendido que excede o Ponto de Equilíbrio em Unida-
des. No caso em estudo, o Ponto de Equilíbrio em Unidades 
calculado para o “corte de cabelo feminino” foi 224,17 ser-
viços/mês, enquanto os controles internos apontaram um 
volume de vendas mensal de 252 cortes. Concluiu-se, en-
tão, que a Margem de Segurança em Unidades desse serviço 
foi 27,83 cortes (252 – 224,17).

Para calcular a Margem de Segurança em Valor (R$) bas-
tou multiplicar a Margem de Segurança em Unidades pelo 
Preço de Venda Unitário (em R$) do serviço. Para ilustrar esse 
cálculo, tome-se o serviço “escovar”, cuja Margem de Segu-
rança foi de 73,12 execuções desse serviço e o preço de venda 
era de R$ 24,00 por serviço. Logo, a Margem de Segurança 
em Valor (R$) do serviço “escovar” foi de R$ 1.754,91 (73,12 
serviços x R$ 24,00). 

A Tabela 7 apresenta a Margem de Segurança (em Uni-
dades e em Valor) de todos os serviços englobados no estudo.

Pelo exame da Tabela 7 constata-se que, se mantidas 
as participações percentuais no volume de serviços pres-
tados, a empresa tem Margem de Segurança em Unidades 

de 337,55 serviços. Assim, o volume de serviços prestado 
mensalmente pode se reduzir em tal quantidade que a em-
presa ainda não entrará na faixa de prejuízo. O mesmo vale 
para o caso da Margem de Segurança em Valor (R$), onde 
a simulação realizada evidenciou que o faturamento pode 
decrescer R$ 5.911,66 no mês sem que a empresa passe a 
operar de forma deficitária.

2.6  Projeção do resultado mensal

A Análise Custo/Volume/Lucro permitiu demonstrar, 
também, o resultado ocorrido no período enfocado ou 
projetá-lo para um período vindouro. No caso do estudo 
efetuado, os dados coligidos foram tabulados em planilha 
eletrônica (tipo Excel) que possibilitou a mensuração de re-
sultados com base em situações passadas ou simular cenários 
com fundamento em dados estimados para o futuro. 

Essa avaliação ou simulação foi realizada pela subtração 
do valor das “Despesas e Custos Fixos (em R$)” do perío-
do da “Margem de Contribuição Total (em R$)” obtida no 
mês, considerando o volume de venda. Para efeito de ilus-
tração, reproduz-se na Tabela 8 o resultado alcançado pela 
entidade no período da pesquisa. 

Tabela 7 – Margem de Segurança em Unidades e em Valor (R$).

Serviços
Quantidade de
Serv. Vendidos

(e)

 Ponto Equilíbrio 
 em Unidades 

 (j) 

Margem de Seg.
em Unidades

(l)

Margem de Seg.
em Valor (R$)

(m)

 Corte Fem. 252 224,17 27,83 723,70 

 Unha-Mão 836 743,66 92,34 1.108,08 

 Unha-Pé 395 351,37 43,63 567,19 

 Reflexos 28 24,91 3,09 262,88 

 Sobrancelha 382 339,81 42,19 379,74 

 Piastras 145 128,98 16,02 128,13 

 Lavar Fem. 256 227,72 28,28 282,76 

 Escovar 662 588,88 73,12 1.754,91 

 Pintura 76 67,61 8,39 587,62 

 Depilação 24 21,35 2,65 116,64 

 Totais 3.056 2.718,45 337,55 5.911,66 

 Fonte: Elaborada pelos autores.
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2.7  Rentabilidade dos serviços prestados

Uma das formas mais tradicionais de aplicação do con-
ceito de margem de contribuição é a análise de rentabili-
dade dos preços de venda praticados. Para exemplificar as 
possibilidades desse tipo de análise no contexto da empresa 
em lume utilizou-se o mix de produtos já citado.

A Tabela 9 evidencia a forma de análise empregada. 
Para cada serviço foram calculadas as vendas totais do perío-
do em (R$) e a respectiva participação percentual no total 

do período, conforme exposto nas colunas 2 e 3 da tabela 
citada. Ainda, nas colunas 4 e 5 foram elencados os valores 
da margem de contribuição total (em R$) de cada serviço 
e o percentual a que corresponde cada item na margem de 
contribuição total no período analisado. 

Ao analisar a Tabela 9 foi possível identificar os serviços 
com maior participação percentual nas vendas totais do pe-
ríodo. Nessa forma de análise, o desempenho melhor ficou 
por conta do serviço “escovar”, cujo faturamento respectivo 
representou 29,69% das vendas do mês. O segundo coloca-
do nessa forma de avaliação foi o serviço “unha-mão”, com 
18,74% do total mensal vendido. A terceira colocação cou-
be ao serviço “corte fem.”, cujo faturamento do mês equi-
valeu a 12,24% do total. Os demais serviços não superaram 
10% das vendas do período.

Tabela 8 – Demonstração do Resultado do Período.

Fatores Valores –  
R$

Análise Vertical 
(%)

(+)  Vendas  
do Período 53.521,00 100,00

(--)  Material 
Consumido 11.588,90 21,65

(--)  Despesas 
Variáveis 27.206,37 50,83

(=)  Margem de 
Contribuição 14.725,73 27,51

(--)  Gastos Fixos  
do Período 13.099,20 24,47

(=)  Resultado  
do Período 1.626,53 3,04

Fonte: Elaborada pelos autores.

Tabela 9 – Análise de Rentabilidade dos Serviços Prestados.

Serviços
Vendas Totais

do Período (R$)
(n)

Participação nas
Vendas Totais (%)

(o)

Marg.de Contrib.
Total Valor (R$)

(f)

Particip. na
MC Total (%)

(g)

 Corte Fem. 6.552,00 12,24 2.953,44 20,06

 Unha-Mão 10.032,00 18,74 827,64 5,62

 Unha-Pé 5.135,00 9,59 339,70 2,31

 Reflexos 2.380,00 4,45 524,72 3,56

 Sobrancelha 3.438,00 6,42 1.604,40 10,90

 Piastras 1.160,00 2,17 569,85 3,87

 Lavar Fem. 2.560,00 4,78 1.280,00 8,69

 Escovar 15.888,00 29,69 5.315,86 36,10

 Pintura 5.320,00 9,94 975,08 6,62

 Depilação 1.056,00 1,97 335,04 2,28

 Totais 53.521,00 100,00 14.725,73 100,00

 Fonte: Elaborada pelos autores.

O ponto de equilíbrio pode ser definido 
como o ponto no qual a receita de 

vendas é adequada para cobrir todos 
os custos de manufatura e vender o 

produto, mas sem obter lucro.
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Porém, na avaliação do desem-
penho de segmentos de mercado 
é oportuno atribuir importância 
maior ao critério de margem de con-
tribuição total proporcionada pelos 
itens comercializados. Nesse caso, a 
performance dos serviços enfocados 
muda bastante em relação ao parâ-
metro “participação nas vendas do 
período”. No caso do serviço “esco-
var”, que obteve o melhor desempe-
nho em termos de vendas, sua parti-
cipação na margem de contribuição 
total do mês foi de 36,10% (contra 
29,69% das vendas). Já o segundo 
serviço mais vendido, “unha-mão”, 
passou a ter apenas o sexto desem-
penho quando utilizado o critério de 
participação na margem de contri-
buição total do período. O terceiro 
colocado em termos de vendas, “cor-
te feminino”, passou a ser o segundo 
serviço mais interessante sob o pon-
to de vista da sua contribuição para 
o resultado do período (20,06% da 
MC Total). O serviço “sobrance-
lha” passou para a terceira colocação 
quando se considera a margem de 

contribuição total do período. Esse 
serviço foi responsável por 10,90% 
da margem de contribuição total do 
mês, mesmo tendo participação de 
apenas 6,42% nas vendas mensais. 

Uma forma de visualizar melhor 
esses desempenhos é por intermédio 
do Gráfico 1, abaixo reproduzido, que 
mostra um comparativo entre os dois 
critérios mencionados.

Essas oscilações ressaltam como 
pode ser prejudicial à avaliação es-
correita das atividades da empresa 
o emprego exclusivo do critério de 
participação nas vendas. O corre-
to é priorizar a capacidade que cada 
segmento de mercado, nesse caso os 
serviços prestados, possuem de “gerar 
caixa” à entidade. Ou seja, a margem 
de contribuição total de cada serviço 
é o critério de desempenho que deve-
ria ser utilizado pela gestora do em-
preendimento.

3  Resultados obtidos  
e limitações da  
metodologia empregada

A Análise CVL realizada propor-
cionou o conhecimento do desempe-
nho econômico do empreendimento 
estudado. Nessa direção, a ferramenta 
de gestão de custos proposta à gestora 
permitiu a disponibilidade de infor-
mações gerenciais relevantes como:

a) a margem de contribuição uni-
tária, que representa a rentabilidade 
alcançada por serviço comercializado, 
em termos de valor monetário (R$);

b) a margem de contribuição total 
(em R$), que equivale ao montante 
propiciado pela quantidade de ser-
viços comercializados utilizado para, 
inicialmente, pagar as despesas e cus-
tos fixos mensais e, posteriormente, 
gerar o lucro do período;

c) o ponto de equilíbrio, que evi-
denciou o volume mínimo de vendas 
de serviços ou o montante (em R$) que 
o estabelecimento deve comercializar 
mensalmente para que possa lucrar; 

d) a margem de segurança em uni-
dades e valor, que representa o volume 
(em quantidades ou em valor – R$) que 
as vendas da empresa superam o ponto 
de equilíbrio e representa o quanto as 
vendas podem baixar sem que o negó-
cio passe a operar com prejuízo;
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Fonte: Elaborado pelos autores.

Gráfico 1: Comparativo entre Vendas e Margem de Contribuição Total (em R$).

Uma das formas mais 
tradicionais de aplicação 
do conceito de margem 

de contribuição é a 
análise de rentabilidade 

dos preços de venda 
praticados. 
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e) a demonstração do resultado do 
período, que facultou conhecer a receita 
total obtida e a participação dos custos 
e despesas no resultado das operações 
mensais, bem como o valor do lucro 
(ou prejuízo) gerado pela atividade; e

f ) a análise vertical do resultado 
obtido, que evidencia o percentual 
(%) dos fatores computados para apu-
rar o lucro (ou prejuízo) do mês em 
relação às vendas do período. Ou seja, 
o lucro do período representou 2,52% 
das vendas, enquanto as despesas e 
custos fixos equivaleram a 29,23% do 
total de vendas do período.

Adicionalmente, a planilha de 
Análise CVL proposta permitiu que 

fossem simulados cenários para pe-
ríodos posteriores, levando-se em 
conta possíveis alterações nas variá-
veis envolvidas.

Em que pesem as diversas infor-
mações obtidas pela aplicação da Aná-
lise CVL, é interessante salientar que 
o modelo possui algumas restrições, 
comentadas na seção 2, que devem ser 
observadas. Nesse sentido, os fatores 
envolvidos no cálculo realizado foram 
considerados como “estáveis” em ter-
mos de valor e volume. 

Entretanto, inclusive dentro do 
próprio período podem ocorrer varia-
ções nos preços praticados (como re-
ajustes nos preços de venda), aumen-

to do custo de compra dos insumos, 
modificações nos gastos estruturais 
(despesas e custos fixos) e mais espo-
radicamente mudanças na legislação 
tributária que regula o setor. Ou seja, 
o comportamento dos custos (quer 
sejam custos fixos ou custos variáveis) 
pode apresentar alterações quando 
considerados os diversos níveis de 
ocupação da capacidade instalada.  
Em virtude disso, os gestores desse 
tipo de negócio devem procurar co-
nhecer, de forma mais aprofundada, 
as possíveis modificações nos custos e 
preços com a formulação de hipóteses 
sobre o mix de vendas previsto para 
determinado período.

O correto é priorizar a capacidade que cada segmento de mercado,  
nesse caso os serviços prestados, possuem de “gerar caixa” à entidade.
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Conclusões

Os conceitos necessários ao enten-
dimento da Análise Custo/Volume/
Lucro são relativamente fáceis de se-
rem compreendidos, bastando apenas 
um conhecimento contábil mínimo 
para poder aplicá-la. Suas vantagens, 
em termos da oferta de informações 
gerenciais, são inegáveis e todo gestor 
deveria conhecer em profundidade os 
conceitos que abrange. Mesmo com 
as limitações que lhes podem ser atri-
buídas, se adequadamente utilizadas, 
as ferramentas que compõem a Aná-
lise CVL podem representar um im-
portante subsídio aos gestores, fun-
damentando decisões corretas e em 
bases técnicas confiáveis, reduzindo 
ou minimizando os riscos inerentes 
ao processo decisório cotidiano.

O estudo de caso realizado per-
mitiu concluir pela aplicabilidade 
da Análise Custo/Volume/Lucro no 
contexto de uma empresa de peque-
no porte que atua como prestadora 
de serviços de beleza. Ao analisar-se o 
desempenho do pequeno empreendi-
mento foram empregadas técnicas que 
em geral são utilizadas somente em 
empresas comerciais ou industriais, 
com as devidas adaptações às peculia-
ridades do segmento em tela.

A pesquisa mostrou possibilidades 
de obtenção de informações gerenciais 
relevantes, proporcionando que a ad-
ministradora do estabelecimento pro-
jete ou simule cenários em face de alte-
rações efetivas ou previstas nos fatores 
envolvidos. Ou seja, permite à gestora 
da entidade analisada saber qual in-
fluência terá no resultado do período 
as prováveis modificações no preço de 
venda, nos custos e nas despesas variá-
veis, nos gastos fixos mensais ou no 
volume comercializado.

Ou seja, permite à gestora da entidade analisada 
saber qual influência terá no resultado do período 
as prováveis modificações no preço de venda, nos 
custos e nas despesas variáveis, nos gastos fixos 

mensais ou no volume comercializado.






