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Editorial

Revista do CRCRS: 
uma tradição a manter

Colega

Faz trinta e oito anos que o CRCRS edita sua revista técnica, a qual es-
teve sempre imbuída no espírito de servir de fórum para discussão de ideias 
e divulgar os artigos e as pesquisas elaborados pelos profissionais contábeis.

Nos últimos tempos, a edição impressa da revista estava sendo ape-
nas destinada aos seus assinantes. Ao iniciarmos a nossa gestão, questiona-
mos se essa era a melhor alternativa para dar continuidade a esse trabalho.  
A revista, por seu espaço e sua importância no cenário nacional, como  
veículo de condução da Ciência Contábil, estava adstrita a seus assinantes e, 
com isso, perdia em si a própria Ciência, já que somente estes teriam acesso 
ao seu conteúdo.
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Esse mesmo questionamento encontrou 
eco junto aos meus pares do Plenário, que con-
cordaram que era chegada a hora de adaptá-la 
aos novos tempos, à nova tecnologia, e, assim, 
torná-la efetivamente de caráter universal, me-
diante sua utilização sem restrição.

Dessa forma, um estudo foi feito e dele 
tivemos as seguintes decisões: primeiro que a 
Revista do CRCRS, por ser referência em todo 
o País como fonte de consulta e de atualização, 
terá sua continuidade assegurada e será dispo-
nibilizada no site do Conselho. Isso permitirá 
que mais profissionais e estudantes da área con-
tábil tenham acesso às informações veiculadas, 
sem qualquer privação de conteúdo.

Segundo, que a edição impressa será total-
mente remodelada e reestruturada, concilian-
do aspectos necessários à nossa época, como 
conhecimento e informação, numa forma de 
leitura mais dinâmica e leve, com textos mais 
concisos e que tratem de assuntos pontuais, 
com distribuição a todos os colegas registrados 
e em situação regular perante o Conselho.

De posse das estatísticas de acesso do site 
do CRCRS, encontramos a plena justificativa 
para essa remodelação: as páginas relacionadas 
à pesquisa estão sempre entre as mais acessadas. 
Isso demonstra que o profissional está fazen-
do cada vez mais uso dessa ferramenta para se 
instruir e para obter informações. Se essa ferra-
menta está sendo um meio de busca, por que 
não converter a revista para a mídia eletrônica? 
Por que não permitir a democratização na sua 
consulta?

Assim, caros Colegas, estamos ingressando 
em uma nova etapa e apresentando a edição no 
140 da Revista do Conselho Regional de Con-
tabilidade do Rio Grande do Sul. Nesta edição, 
estamos divulgando, como fizemos na edição 
anterior, os trabalhos aprovados e apresentados 
na XII Convenção de Contabilidade do RS, 
com o intuito de permitir que o acesso ao que 
foi discutido naquele foro seja de amplo conhe-
cimento de todos os interessados.

Queremos também dar conhecimento 
acerca do novo Corpo Editorial instituído 
para a revista, agora composto pelo Contador 
Dr. Ernani Ott, que atuará como coordena-
dor, Contador Dr. Clovis Kronbauer, Conta-
dora Dra. Márcia Martins Mendes De Luca, 
Contador Dr. Irineu Afonso Frey, Contador 
Dr. Valmor Slomski e Contador Dr. Juan 
Carlos Viegas. A todos o nosso sincero agra-
decimento por abraçarem a causa e dedica-
rem parcela de seu tempo para a continuidade 
deste trabalho.

Temos ainda o objetivo de promover ade-
quações visando à obtenção de classificação 
deste periódico na Capes. E isso inclui a mi-
gração a um sistema também reconhecido por 
aquela entidade, que permitirá sua inclusão 
dentro de importantes bases e indexadores.

E esses são trabalhos que nos interessam 
conduzir, pois gerarão muitos benefícios a to-
dos os que buscam informações para seu dia a 
dia profissional.

Um abraço,

Contador Zulmir Breda
Presidente do CRCRS
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A execução orçamentária 
dos recursos públicos 
na área da saúde: uma 
análise comparativa 
entre o planejado e o 
executado nos municípios 
com mais de 100.000 
habitantes da metade sul 
do Rio Grande do Sul
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Resumo
Com o crescimento do país, a necessidade de controle 

dos recursos públicos tornou-se inevitável, assim, a área po-
lítica, cada vez mais, vinculou-se à área contábil. A contabi-
lidade pública tornou-se grande aliada do governo, com suas 
regras e aplicações referentes ao assunto; normas e regula-
mentações foram criadas, na tentativa da melhor aplicação 
dos recursos da população. Este trabalho apresenta uma 
análise sobre a execução orçamentária dos recursos públi-
cos no setor de saúde, por meio de uma análise nos princi-
pais gastos dos municípios com mais de 100.000 habitantes, 
da metade sul do Rio Grande do Sul. A relevância deste estu-
do se justifica por tratar de constatações baseadas em dados 
verídicos, apresentando, assim, um estudo de grande valor 
administrativo e social. A pesquisa utiliza o método deduti-
vo; quanto aos objetivos é descritiva; no que se refere aos 
procedimentos, caracteriza-se como documental. A coleta 
de dados foi a avaliação de documentos, por meio de uma 
amostragem não probabilística. Ao analisar os dados cole-
tados observam-se variações na situação dos municípios 
analisados e, considerando que pertencem a uma mesma 
região e possuem grandes populações, as particularidades 
de cada um se ressalta, culminando num comportamento di-
ferente diante de uma mesma norma. Embora a legislação 
esteja sendo cumprida, quase que totalmente pelos municí-
pios analisados, ainda falta a visão na maior parte deles que 
essa é a forma mais adequada de gerir os recursos públicos.

Palavras-chave 
Processo orçamentário. Saúde pública. 
Recursos públicos.

Alexandre da Costa Quintana
Contador. Especialista em Gerência 

Contábil e Auditoria (FuRG). 
Mestre em Administração (uFSC). 
Professor universitário. Autor do 

livro “Fluxo De Caixa – 
Demonstrações Contábeis”.

Jozi Cristiane da Costa Quaresma
Pós-graduanda do MBA em 

Administração Pública e Gestão 
de Cidades pela Anhanguera 

Educacional.
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Introdução

Desde muito tempo, o contexto político e econômico 
busca formas para a obtenção de uma alternativa que me-
lhore a aplicação dos recursos públicos. Muitas foram as ex-
periências e formas de planejamento que surgiram no campo 
político e se ramificaram pelas demais áreas da gestão pública.

No Brasil, a partir do século XIX, essas alternativas pas-
saram a incluir a Contabilidade como importante fator para 
o controle do dinheiro público. Percebeu-se que esta ciência 
trazia consigo muitas normas que auxiliariam na melhor apli-
cação dos numerários.

Com o crescimento do país, a necessidade de contro-
le dos recursos públicos tornou-se inevitável, assim, a área 
política, cada vez mais, vinculou-se à área contábil. A con-
tabilidade pública tornou-se grande aliada do governo, com 
suas regras e aplicações referentes ao assunto; normas e regu-
lamentações foram criadas, na tentativa da melhor aplicação 
dos recursos da população. Em 04 de maio de 2000, surge, 
como prova do interesse pelo controle do patrimônio da so-
ciedade, a Lei Complementar nº 101, designada Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, cuja função é controlar os gestores no 
que se refere ao uso do dinheiro público e, principalmente, 
a demonstração da necessidade de haver um planejamento 
de tal recurso. 

A partir desse momento, se definiam regulamentações 
sobre o assunto com o intuito de delinear e aperfeiçoar a 
forma de administração dos bens sociais. Chega-se então a 
atual estrutura governamental, que ciente da importância do 
controle e do bom uso do patrimônio social, contempla, em 
sua legislação, formas de previsões de curto e médio prazo; os 
Planos Plurianuais (PPA); as Leis de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) e, mais precisamente, a Lei Orçamentária Anual 
(LOA), fazendo com que esses instrumentos se tornem os 
meios de orientação para o uso dos recursos da sociedade.

Diante da importância do assunto e da mobilização na-
cional evidenciada por meio da criação desse tipo de legis-
lação, que contribui para o controle do patrimônio social, 
este trabalho se propõe a analisar a execução orçamentária 
dos recursos públicos.

No que tange ainda à execução orçamentária, foi relevante 
analisar o cumprimento da legislação vigente, aspecto esse que 
o trabalho também levou à pauta. Considerando a necessidade 
de a esfera municipal manter os recursos vindos do Estado e 
da União, devido à insuficiência de capital próprio para a ma-

nutenção das ações de saúde, o cumprimento da legislação é 
essencial para a ampliação do atendimento à população.

Por ser a administração pública um campo de estudo 
muito amplo, este trabalho limitou-se à análise da gestão 
dos recursos na área de saúde. Com isso, visou a analisar a 
execução orçamentária, no que se refere à saúde pública dos 
municípios, com mais de 100.000 habitantes, da metade sul 
do Rio Grande do Sul.

O objetivo geral deste trabalho foi analisar a aplicação 
dos recursos públicos na área da saúde, nos anos de 2004 a 
2006, a fim de demonstrar a importância de um planejamen-
to fiel às realidades dos municípios analisados.

Esta análise expande-se, com maior entusiasmo, por se 
tratar de constatações baseadas em dados verídicos, assim 
sendo apresenta um enorme valor de cunho administrativo 
e social, na qual seus resultados poderão contribuir para o  
bem-estar da sociedade; fato esse que por si só justifica a exe-
cução do presente estudo.

2  A gestão da contabilidade  
governamental no setor de saúde

Diante da importância e da complexidade que o processo 
orçamentário envolve, analisar os acontecimentos e fatos que 
relacionam a integração e o desenvolvimento da contabilida-
de pública com a gestão governamental tornou-se inevitável, 
bem como as suas características e reflexos, no que diz respei-
to ao controle dos bens públicos.

Considerando que gerir bens públicos não é tarefa fácil, 
diante da falta de recursos, e, em muitos casos, do mau uso 
do dinheiro público, essa função tornou-se uma missão com-
plexa para a comunidade política. Aliados a inúmeros outros 
fatores que influem nesse tema, os conceitos administrativos, 
cada vez mais, transformaram-se em instrumentos básicos 
para o bom desenvolvimento de gestão.

Baseado em constatações desse nível, evidencia-se que 
quando se trata de administração pública é imprescindível re-
considerar alguns conceitos, a fim de possibilitar uma ampla 
explanação da matéria em estudo.

O conceito de administração pública, como trata Koha-
ma (2006, p.9) “é todo aparelhamento do estado, preorde-
nado à realização de seus serviços, visando à satisfação das 
necessidades coletivas”. Seguindo o conceito exposto acima, 
e, no intuito de obter mais clareza, entende-se por serviço 
público, como o mesmo autor salienta, “o conjunto de bens 
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que são exercidos ou colocados à disposição da coletividade, 
visando a abranger e proporcionar o maior grau possível de 
bem estar social [...]”. 

Considerando as conceituações de serviço público e ad-
ministração pública, e a complexidade que ambas envolvem, 
torna-se mais visível a contribuição da Contabilidade e da le-
gislação para o controle desses bens, evidenciando-se a impor-
tância da aplicação dessa ciência nesse ramo da administração.

De acordo com Lichtnow (2002, p.18), “Contabilidade 
pública é uma especialização da ciência contábil, que se aplica 
as aziendas públicas, de acordo com as regras estabelecidas 
pelas normas gerais do Direito Financeiro”.

De forma mais geral e relacionando o conceito de Conta-
bilidade com sua aplicação no setor público, Kohama (2006) 
defende que, assim como no setor privado, a contabilidade 
pública tem o objetivo de produzir fidedignamente relatórios 
que sirvam como base para a tomada de decisão dos gestores. 
Entretanto, concorda que essa é possuidora de particularida-
des que devem ser observadas e controladas.

No que se refere ao campo de atuação desse ramo da 
Contabilidade, existe o envolvimento desde as situações fi-
nanceiras, as patrimoniais até as orçamentárias. Assim sendo, 
sua atuação divide-se em sistemas que são organizados indi-
vidualmente, porém, quando conjugados, têm a função de 
servir de base de informação.

Slomski (2003, p.38) afirma que são: “[...] sistemas dis-
tintos, porém harmônicos. Não há prevalência de um so-
bre o outro”. Esse mesmo autor ainda comenta que, assim 
como na contabilidade privada, ao final de cada exercício a 

contabilidade pública apurará o resultado do exercício, con-
frontando as variações patrimoniais ocorridas, bem como 
o resultado orçamentário, conferindo, assim, as receitas e 
despesas orçamentárias. 

Kohama (2006, p.27), quando trata da abrangência da 
contabilidade pública ressalta: “[...] na administração pú-
blica, os serviços de contabilidade devem ser organizados de 
forma que seja permitido o acompanhamento da execução 
orçamentária desde o seu início”. Percebe-se, então, o surgi-
mento de um tema da contabilidade pública que representa 
um importante instrumento para o melhor desempenho da 
gestão pública: o planejamento.

2.1 Processo orçamentário

Segundo Giacomoni (2007), as primeiras exigências so-
bre o processo orçamentário no país, surgiram em 1824, mas 
destaca a importância da Lei nº 4.320-64 e da Constituição 
Federal de 1988, nas políticas de planejamento.

Protasio e Bugarim (2001) enfatizam que a Constituição 
de 1988 foi o marco de uma reformulação no processo de ela-
boração do orçamento, e salientam ainda que essa mudança 
fez parte de um processo de reforma institucional, que come-
çou com a reforma de 1985, que visava as finanças públicas, 
à transparência e ao maior controle dos gastos no país; além 
disso o aumento da participação do Poder Legislativo no or-
çamento, e fazer também que este englobasse a totalidade das 
despesas, assim como dar ênfase ao processo de planejamento.

O planejamento é o princípio fundamental do Estado mo-
derno e todos os poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) 
devem organizar e exercer suas atividades com planejamento 
permanente, atendendo às peculiaridades locais e aos princí-
pios técnicos convenientes ao desenvolvimento econômico e 
social. (SILVA, 1996).

A Lei nº 4.320-64 orienta seus entes a obedecerem a re-
gras, normas, as quais, na maioria das vezes, são usadas no 
setor privado, como instrumentos gerenciais. Observa-se, 
então, o avanço obtido por meio da aplicação da legislação; 
enquanto os setores privados buscam meios gerenciais que 
contribuam para sua gestão, o setor público já conta com eles.

Diante do que foi exposto anteriormente, é importante 
salientar que para se analisar a execução orçamentária é ne-
cessário o estudo de todo o processo. É importante observar 
então o processo orçamentário como um todo, visto que a 
legislação vigente prevê esse como um processo de médio e 

Com o crescimento do país, 
a necessidade de controle dos 
recursos públicos tornou-se 

inevitável, assim, a área política, 
cada vez mais, vinculou-se à 

área contábil.
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curto prazo. Desse modo, torna-se oportuno, a partir desse 
momento, desmembrá-lo, a fim de ressaltar a relevância de 
cada parte do ciclo orçamentário.

Rocha (2001, p.139) comenta que o “ciclo orçamentário 
deve ser dividido em quatro fases: a elaboração e apresenta-
ção pelo executivo, a autorização legislativa, a execução e o 
controle”.

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) evidencia em 
seu art. 165 que o processo orçamentário deve ser estabele-
cido, por meio do plano plurianual, da lei de diretrizes orça-
mentárias, e dos orçamentos anuais.

De forma clara, o processo de planejamento de uma en-
tidade pública começa no primeiro ano de mandato de go-
verno, quando a esta cabe prever as ações para os próximos 
quatro anos, três de seu governo e um do governante subse-
quente. Essa previsão, considerada no tempo de governo de 
médio prazo, é alicerçada pela legislação vigente, e chama-se 
Plano Plurianual (PPA) e, expande-se ao longo dos anos se-
guintes, de forma a cercar e prever cada vez mais precisamente 
os gastos públicos de cada ano, fato esse que se evidencia na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamen-
tária Anual (LOA), consideradas no processo orçamentário 
como previsões de curto prazo.

Kohama (2006) também define o plano plurianual como 
um plano de médio prazo, e salienta que tem como função 
ordenar as ações do governo que visam ao atendimento dos 
objetivos e metas fixados para o período de quatro anos.

Se o plano plurianual tem a função de ordenar as ações 
do período de governo e abrange o período completo de um 

mandato, existem outros instrumentos, de menor prazo, que 
se responsabilizam por iniciar o processo orçamentário para 
cada ano desse período que são: Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias e Lei de Orçamento Anual.

A LDO, além de classificar as ações direcionadas a cada 
ano de acordo com o PPA, tem a finalidade de servir de pla-
nejamento tático para adequar aquilo que foi planejado no 
plano plurianual às realidades da instituição naquele momen-
to. Cabe a ela orientar a etapa de planejamento operacional.

No que se refere à LDO, a Constituição Federal de 1988 
complementa:

A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá 
as metas e prioridades da administração públi-
ca, incluindo as despesas de capital para o exer-
cício financeiro subsequente, orientará a elabo-
ração da lei orçamentária anual, disporá sobre 
alterações na legislação tributária e estabelecerá 
a política de aplicação das agências financeiras 
oficiais de fomento.

Conforme Slomski (2006) é importante saber que inte-
grarão a LDO os anexos de metas fiscais e de riscos fiscais, 
para os municípios de mais de 50.000 habitantes. Para aque-
les com menor número de habitantes, a apresentação desses 
anexos torna-se facultativa.

Considerando-se o acima exposto sobre os componentes 
do ciclo orçamentário, remete-se, então, à última etapa da 
formação do planejamento: o orçamento. Para Silva (1996), 
o estudo do orçamento pode ser visto por meio de dois aspec-
tos, um objetivo e outro subjetivo. De forma objetiva, esse 
designa o ramo das ciências das finanças que estuda a Lei do 
Orçamento e o conjunto de normas que se refere à sua prepa-
ração, sanção legislativa, execução e controle; considerando, 
assim, a fase jurídica de todas as etapas do orçamento (pre-
ventiva, executiva e crítica). Já do ponto de vista subjetivo, 
constitui a faculdade adquirida pelo povo de aprovar a priori, 
por seus representantes legitimamente eleitos, os gastos que o 
Estado realizará durante o exercício.

Kashiwakura (1998) sobre o orçamento público o trata 
como um excepcional instrumento de planejamento, desde 
que sua formulação, apresentação e execução sejam realizadas 
de modo tal que permitam o dimensionamento, a identifi-
cação e o seguimento de objetivos coerentes e coordenados, 
compatíveis com a política de governo.

Percebe-se, então, o 
surgimento de um tema da 
contabilidade pública que 
representa um importante 
instrumento para o melhor 

desempenho da gestão  
pública: o planejamento.
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Já Slomski (2006, p.304), mais diretamente, explica que 
orçamento público é uma lei de iniciativa do Poder Executi-
vo, para o exercício a que se referir, informa também que em 
seu conteúdo básico está à estimativa da receita e a fixação da 
despesa para aquele determinado período. 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) prevê as receitas e 
determina as alocações anuais específicas de recursos. É im-
portante salientar que esses desembolsos governamentais 
acham-se submetidos a um regime de autorização e controles, 
que procuram coibir a malversação no emprego do dinheiro 
público e, por conseguinte, evitar a imposição de gravames 
exorbitantes sobre a população, de cuja renda são extraídos 
esses recursos. (GIACOMETTI et al., 2007).

A observação de todo esse processo e de seus procedi-
mentos e métodos resulta em um planejamento adequado às 
necessidades dos municípios e o cumprimento mais preciso 
dessa previsão.

2.2 Saúde pública

A promoção da saúde no Brasil vem sendo tratada, cada 
vez mais, com maior preocupação, o que se evidencia nas afir-
mações de Pereira et al. (2004, p.8), “a saúde é acima de tudo, 
um direito universal e fundamental do ser humano, firmado 
na Declaração Universal dos Direitos Humanos e assegurado 
pela Constituição Federal de 1988”. 

No entanto, o sistema de saúde no Brasil trilhou um lon-
go percurso, até chegar aos moldes atuais. Conforme Polig-
nano (2007), desde o primeiro reinado até meados de 1988, 
a saúde dos cidadãos não era vista como prioridade por seus 
governantes.

No ano da eleição da Assembleia Constituinte, em 1988, 
a promulgação da nova Constituição contribuiu considera-
velmente para uma maior atenção ao sistema de saúde do 
país. Na Carta Magna, o tema passou a ser tratado com maior 
importância, com a inclusão de uma seção traçando diretri-
zes para a saúde. O art. 196 trata da saúde da população da 
seguinte forma:

A saúde é um direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômi-
cas que visem à redução do risco de doenças e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação.

A Constituição de 1988 estabeleceu também que as 
ações e serviços de saúde são de relevância pública e que a 
responsabilidade de regulamentar, fiscalizar e controlar cabe 
ao Poder Público, podendo sua execução ocorrer diretamente 
ou por terceiros. 

Ainda segundo a CF/88, em seu art. 198, as Ações e Ser-
viços Públicos de Saúde (ASPS) integram uma rede regiona-
lizada, hierarquizada e constituída de um sistema único, or-
ganizado de acordo com as diretrizes da descentralização, do 
atendimento integral, com prioridade nas ações preventivas e, 
por fim, com a participação da comunidade.

Assim sendo, a implantação do Sistema Único de Saú-
de (SUS) ocorreu de forma gradativa, e em 19 de setembro 
de 1990, o Ministério da Saúde, por meio da Lei nº 8.080, 
fundou o SUS, a qual ficou conhecida como a Lei Orgânica 
da Saúde.

Desde a CF/88, os municípios foram assumindo os 
papéis mais estratégicos do SUS, considerando sua com-
petência, a cooperação técnica e financeira que recebe dos 
Estados e da União, e a proximidade no atendimento à saú-
de da população.

Simultâneo ao surgimento da Lei Orgânica da Saúde, a 
Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, contribuiu para a 
regulamentação da saúde no país; ela foi responsável por ins-
tituir a participação da comunidade na gestão do SUS. Para 
que houvesse a efetiva participação, condicionou-se a transfe-
rência de recursos financeiros entre os entes federados à exis-
tência da participação popular nas decisões da área de saúde.

Conforme o art. 1° da Lei nº 8.142-1990, o SUS con-
tará em cada esfera do governo, sem prejuízo das funções do 
legislativo com a Conferência Municipal de Saúde e com o 
Conselho de Saúde.

Observa-se, então, o avanço 
obtido por meio da aplicação da 
legislação; enquanto os setores 

privados buscam meios gerenciais 
que contribuam para sua 

gestão, o setor público 
já conta com eles.
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Diante do contexto de consideráveis transformações no 
“cenário” político, com o aflorar da democratização, em todas 
as áreas, houve muitos questionamentos sobre os reflexos da 
CF/88, seus resultados e consequências. No setor de saúde 
não foi diferente; passou-se a debater a descentralização, o 
financiamento e quais eram as responsabilidades de cada ente 
federado perante a população.

Como resposta a essa discussão, em 13 de setembro de 
2000, foi criada a Emenda Constitucional n° 29 (EC 29-
00). Sua finalidade foi alterar alguns artigos da Constituição  
Federal, assim como acrescentar o artigo ao Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos 
mínimos, para o financiamento da saúde no país.

Os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da CF/88 foram 
alterados, no entanto, dentre todas as alterações, a que mais 
repercutiu foi a do art. 198, que definiu a exigência de fixação 
de percentuais mínimos a serem aplicados em ações e serviços 
de saúde.

Dessa forma, considerando a complexidade que esse 
modelo de saúde agrega, “ao mesmo tempo em que opera, o 
SUS disponibiliza um conjunto de sistemas de informações 
estratégicas para que os gestores avaliem e fundamentem o 
planejamento e a tomada de decisões” (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2004).

O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos 
em Saúde (SIOPS) é um desses sistemas. Desde 1994, es-
tavam sendo efetuadas, pelo Ministério da Saúde, tentativas 
para se obter informações sobre os gastos de saúde no país.

Conforme Teixeira e Teixeira (2007), a finalidade do 
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 
Saúde é reunir informações sobre o financiamento e o gasto 
com saúde pública nas esferas governamentais; constitui-se, 
então, em um banco de dados responsável por políticas pú-
blicas no Brasil, e que produz informações com regularidade 
e crescente qualidade.

De acordo com a Constituição Federal e EC 29-00, de-
vem ser repassados às Secretarias Municipais de Saúde, os va-
lores mínimos de 15% das receitas de impostos, em transfe-
rências do Estado e da União. Com base nos repasses previstos 
para as Ações e Serviços Públicos de Saúde é responsabilidade 
das Secretarias gerenciar seus gastos de acordo com a previsão 
de receita do município que é vinculada a essas ações.

A seguir, serão analisados os cinco maiores municípios da 
região sul do Rio Grande do Sul, no que se refere ao plane-
jamento e à execução de seus recursos. As informações cita-
das neste trabalho tomaram como base dados informados no 
SIOPS desses municípios, nos anos de 2004, 2005 e 2006.

3 Metodologia

A classificação do estudo deve ser fiel à forma da pes-
quisa, oferecendo assistência e observando falhas durante a 
condução dos trabalhos, o que a caracterizará como um es-
tudo científico. Existem alguns métodos de pesquisa que são 
utilizados conforme a delineação do estudo e, assim, o carac-
terizam como um trabalho científico.

Considerando a intenção da pesquisa e as tendências de 
sua sequência, constata-se que esta pesquisa utiliza o método 
dedutivo, visto que se baseia em constatações, com o intuito 
único de explicar o que foi verificado. Assim sendo, este tra-
balho recai sobre o foco de demonstrar as conclusões obtidas, 
em virtude da pesquisa.

De acordo com os objetivos deste estudo, entende-se que 
este trabalho direciona-se para a pesquisa descritiva, tendo em 
vista que sua intenção é descrever a situação dos municípios da 
metade sul do Rio Grande do Sul, com mais de 100.000 habi-
tantes, quanto à sua execução orçamentária, na área de saúde.

Observando as possíveis formas para classificação por 
procedimentos, percebe-se que as características deste traba-
lho evidenciam a pesquisa documental, visto que a fonte de 
dados utilizados ter sido a análise de documentos (relatórios 
de prestações de contas), sendo que estes não receberam ne-
nhum tratamento.

A LDO, além de classificar as ações 
direcionadas a cada ano de acordo 

com o PPA, tem a finalidade de 
servir de planejamento tático para 
adequar aquilo que foi planejado 
no plano plurianual às realidades 
da instituição naquele momento. 
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Quando se trata da técnica de coleta de dados utiliza-
da para a análise de determinadas informações, são muitas as 
fontes possíveis, para se desenvolver uma pesquisa, porém, de 
acordo com o enfoque de cada trabalho, existem meios que 
produzem resultados mais eficazes.

Ao analisar este estudo, optou-se pelo uso de documen-
tos (relatórios) disponíveis na internet como fonte de dados, 
em função da disponibilidade das informações necessárias 
para o estudo pretendido. Os dados analisados tiveram como 
origem os meios de divulgação de dados públicos; a fonte 
de dados foi os sites oficiais dos principais órgãos gestores da 
administração pública na área da saúde, garantindo, assim, a 
confiabilidade das informações extraídas para a pesquisa e a 
credibilidade do estudo.

Considerando as formas que caracterizam a pesquisa e as 
formas como podem ser escolhidas as amostras, constata-se 
que a mais adequada para este estudo é a amostragem não 
probabilística, já que esta representa com mais fidelidade a 
análise efetuada.

Essa pesquisa se deteve na análise da menor esfera gover-
namental: as prefeituras da metade sul do Rio Grande do Sul, 
a fim de quantificar a aplicação dos recursos destinados à área 
de saúde, avaliando esta ser, dentre as demais esferas, a mais 
próxima da população. Considerou-se também que as prefei-
turas municipais acumularam, além das cobranças oriundas 
de outras esferas, a avaliação de cada cidadão.

Dentre todos os municípios do Rio Grande do Sul, e 
diante de um universo de tamanha amplitude, tornou-se ne-
cessária a delimitação de alguns pontos para a melhor condu-

ção da pesquisa, que foi direcionada para os municípios da 
metade sul do Rio Grande Sul, num total de cento e quatro. 
Mas, mesmo assim, entre eles há uma discordância entre os 
pontos de comparação (tamanho, população, entre outros). 
Nesse sentido, foi preciso, além de delimitar uma área geográ-
fica, apontar um outro parâmetro – a população –, em função 
de ser diretamente proporcional à necessidade de recursos.

Observou-se que para se obter um parâmetro de com-
paração e análise consistente, e que abrange uma parcela 
maior da população, caberia avaliar os dados de municípios 
com maiores populações. Dessa forma, a análise deveria con-
ter dados em bases que permitissem mensurar a posição das 
gestões nesses municípios, visto que o número de habitantes, 
demonstraria a necessidade de maiores recursos e, consequen-
temente, o aprimoramento de suas aplicações.

Desse modo, essa pesquisa abrangeu os municípios da 
metade sul do Rio Grande do Sul com mais de 100.000 habi-
tantes, a fim de proporcionar ao estudo informações que pu-
dessem ser utilizadas como base para possíveis comparações. 

Os municípios analisados foram:

Tabela 1 - Municípios da metade sul do  
Rio Grande do Sul, com mais de 100.000 habitantes.

Fonte: http://www.ibge.com.br/cidadesat

Além de delimitar a área geográfica e a população, em um 
estudo que trata de saúde pública, e abrange a esfera governa-
mental mais próxima da população, é importante identificar as 
necessidades desse setor em cada município. Uma forma de tra-
duzir a situação da saúde em cada dos municípios em questão é 
mediante a descrição de seu perfil social, econômico e popula-
cional. Assim, na sequência, serão descritas algumas caracterís-
ticas dos municípios analisados, de acordo com informações do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O município de Bagé possui 112.550 habitantes distri-
buídos em uma área territorial de 4.096 km². No que se refere 
à faixa etária de sua população, 34% possuem até 20 anos de 

A Constituição de 1988 estabeleceu 
também que as ações e serviços de 

saúde são de relevância pública 
e que a responsabilidade de 

regulamentar, fiscalizar e controlar 
cabe ao Poder Público, podendo 
sua execução ocorrer diretamente 

ou por terceiros. 

Município Área (Km²) População (hab.)

Bagé 4.096 112.550

Pelotas 1.609 339.934

Rio Grande 2.814 194.351

Uruguaiana 5.716 123.743

Santa Maria 1.780 263.403
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idade, 44% de 20 a 49 anos e os demais acima de 50 anos de 
idade. Em relação à situação financeira dos munícipes, cer-
ca de 40% não possuem rendimentos e, do restante, 35% 
recebem até dois salários-mínimos. O município conta com 
trinta e quatro estabelecimentos de saúde geral, sendo vinte 
e cinco totalmente públicos (vinte e três municipais e dois 
federais), e apenas três com internação; e também com cin-
co instituições privadas conveniadas ao SUS, em que apenas 
uma delas possui internação.

O município de Pelotas conta com uma área territorial 
de 1.609 km², onde residem 339.934 habitantes. No que diz 
respeito à classificação etária de sua população, Pelotas possui 
cerca de 35% de sua população com menos de 20 anos de 
idade, 44% entre 20 e 49 anos de idade, e 21% com mais 
de 50 anos. Quanto aos rendimentos, 36% não os possuem, 
e dos demais, 34% recebem até dois salários-mínimos. Em 
relação aos estabelecimentos de saúde geral da cidade, existem 
cento e trinta e seis, sendo sessenta e quatro públicos e seten-
ta e dois privados. Dentre os públicos e privados, noventa e 
três são conveniados ao SUS, dois com internação totalmente 
pública e quatro instituições privadas com internação e con-
veniadas ao SUS.

O município de Rio Grande possui uma área territorial 
de 2.814 km² e uma população aproximada de 194.351 ha-
bitantes. Com relação à faixa etária da população, 31% pos-
suem até 20 anos de idade, 48% de 20 a 49 anos e o restante 
acima de 50 anos de idade. No que tange à situação financeira 
da população, 40% dela não possui rendimentos, sendo que 
destes 60% a metade ganha até dois salários-mínimos. O mu-

nicípio conta com setenta estabelecimentos de saúde, trinta e 
dois totalmente públicos e apenas dois com internação; treze 
estabelecimentos privados mantêm convênio com o SUS, e 
destes apenas dois com internação.

Já no município de Uruguaiana, cuja área territorial é 
de 5.716 km² residem 123.743 habitantes. Sua população 
está dividida na seguinte faixa etária: 40% da população tem 
até 20 anos de idade; 44% de 20 a 49 anos; e 16% acima 
de 50 anos. Considerando o poder aquisitivo da população, 
aproximadamente 41% não possuem rendimentos, e 32% do 
restante ganha até dois salários-mínimos. Uruguaiana possui 
quarenta e nove estabelecimentos de saúde, sendo vinte e cin-
co totalmente públicos e três com internação total, e destes, 
apenas um é totalmente público; portanto, os outros dois 
caracterizam-se pelo caráter privado.

Por fim, o município de Santa Maria, em uma área de 
1.780 km², possui 263.403 habitantes, sendo 35% deles com 
até 20 anos, 45% de 20 a 49 anos, e 20% com mais de 50 
anos de idade. Quanto aos rendimentos, 36% não possuem, 
e do restante, 27% ganham até dois salários-mínimos. Em 
Santa Maria existem cento e treze estabelecimentos de saúde, 
dos quais trinta e nove são totalmente públicos, oito com in-
ternação, sendo cinco públicos e três privados.

É importante ressaltar que a região Sul encontra-se em 
processo de grande desenvolvimento, com previsão de muitos 
projetos, visto estar a população destes municípios em con-
siderável crescimento, e com ele a necessidade de serviços, 
hospitais, postos de saúde, etc.

4. Análise de dados

O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos 
em Saúde é um sistema implantado pelo Ministério da Saúde 
e tem a finalidade de controlar a aplicação de recursos, bem 
como monitorar os gastos no setor de saúde. Trata-se de um 
conjunto de planilhas eletrônicas que constituem uma base de 
dados, cuja responsabilidade é informar as receitas e despesas 
de saúde de todos os municípios e Estados do país. Por meio 
dos dados informados no SIOPS se obtém o total da receita dos 
municípios; para chegar à receita destinada à saúde, o relatório 
calcula a receita de impostos e transferências constitucionais, de 
acordo com a instrução da Emenda Constitucional nº 29, de 
2000. Além das receitas oriundas do município, as Secretarias 
de Saúde recebem, também, as transferências e recursos de con-
vênios do Sistema Único de Saúde.

O Sistema de Informações sobre 
Orçamentos Públicos em Saúde 
é um sistema implantado pelo 
Ministério da Saúde e tem a 

finalidade de controlar a aplicação 
de recursos, bem como monitorar 

os gastos no setor de saúde.
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Assim, como os demais entes federados, os municípios 
têm suas responsabilidades perante a saúde de sua população. 
Para determinar esses parâmetros, a CF/88 e a EC 29-00 es-
tabeleceram normas e percentuais mínimos de aplicação de 
recursos, fazendo com que cada um dos entes em foco con-
tribua com sua parcela em beneficio da população. Talvez por 
estarem os municípios mais próximos da população, a eles cabe 
uma parcela mais representativa dessa participação; enquanto a 
CF/88 estabelece as responsabilidades a EC 29-00 enumera os 
percentuais que devem ser efetivamente aplicados.

O não cumprimento dos percentuais estabelecidos pela 
Emenda Constitucional gera restrições no repasse de trans-
ferências voluntárias de convênios e emendas parlamentares, 
das demais esferas de governo, para os municípios. Assim, 
desde que foi criada em 2000, a EC se encarregou de assegu-
rar a adaptação dos municípios, sendo cobrado um acréscimo 
de 1/5 por ano, até o ano de 2004. A partir deste ano, cabe 
aos municípios aplicar 15% de suas receitas de impostos e 
transferências constitucionais na saúde de seus munícipes.

Obedecendo a essa exigência, o SIOPS surgiu como uma 
das formas de controle da aplicação dos devidos recursos dos 
municípios perante a União. Deve-se, então, analisar se os 
municípios da metade sul do Rio Grande do Sul estão cum-
prindo a legislação, no que se refere à aplicação mínima de 
recursos na área de saúde.

A Tabela 2, abaixo, demonstra o percentual de recursos 
próprios dos municípios, aplicados no setor de saúde, no pe-
ríodo analisado.

Tabela 2 – Percentual e aplicação de recursos próprios no 
setor de saúde por município.

Conforme dados expostos na Tabela acima, os municí-
pios estão se preocupando com as disposições legais, no que 
se refere à aplicação mínima em saúde. A maior parte deles 
diminuiu percentuais superiores a 15%, nos três anos analisa-

dos, exceto o município de Uruguaiana que, em 2004, ficou 
bem abaixo desse índice.

Nota-se, também que dentre os analisados, o município 
de Bagé tem conseguido manter seu índice de aplicação de 
recursos acima daquele exigido por lei, apresentando um cres-
cimento de quase 1% em 2005, e decrescendo em 2006. O 
município de Pelotas, dentre os demais analisados, foi o que 
apresentou maior índice do período, em 2004; no entanto, 
em 2005, houve uma queda e no ano seguinte esse índice 
voltou a crescer.

O município de Rio Grande demonstrou um rígido con-
trole na aplicação de recursos próprios, mantendo-se sempre 
pouco acima do percentual exigido pela EC 29-00. O muni-
cípio de Santa Maria tem diminuído a contribuição no finan-
ciamento da saúde e o município de Uruguaiana apresenta 
uma crescente participação na saúde de sua população. 

Entende-se, num primeiro momento, que quanto maior 
o percentual de aplicação de recursos próprios em saúde, 
maior é a atenção disponibilizada pelos governantes às ações 
que aumentem a qualidade de vida de seu povo. No entanto, 
quando se trata de saúde, muitas são as particularidades, pois 
outros pontos e situações devem ser analisados para medir 
esse interesse, visto que a saúde não pode esperar; um cida-
dão necessitado do serviço nessa área não pode aguardar um 
melhor planejamento para buscar a solução de seu problema. 
Assim, de forma operacional, o planejamento deve tentar pre-
ver o máximo possível das situações que ocorrem no dia a dia.

Para fazer uma análise mais coerente em relação à efetiva 
aplicação dos recursos do setor de saúde, deve-se estabelecer 
pontos a serem analisados em todos os municípios em ques-
tão. Para essa análise serão observados os valores aplicados na 
saúde, sob a responsabilidade do município por habitante, a 
participação da despesa com pessoal, os gastos com medica-
mentos e os gastos com terceiros, em relação às despesas totais 
com saúde.

Municípios
Percentual de recursos próprios aplicados 

pelo Município

2004 2005 2006

Bagé 15,18% 16,07% 15,64%

Pelotas 18,99% 16,69% 17,06%

Rio Grande 15,16% 15,26% 15,10%

Santa Maria 17,35% 16,44% 16,43%

Uruguaiana 10,80% 15,03% 17,67%

Considerando a escassez de recursos 
e a dificuldade em administrar o 

setor de saúde, um maior índice de 
aplicação não representa por si só 
o melhor controle, nem mesmo o 

melhor planejamento.
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De acordo com essas perspectivas, a Tabela 3 demonstra a 
despesa total com saúde, sob responsabilidade do município, 
por habitante, nos municípios analisados.

Tabela 3 – Despesa Total por habitante.

As informações da Tabela 3 são fiéis aos percentuais de-
monstrados pelo Sistema de Informações de Orçamentos Pú-
blicos em Saúde, e para facilitar o entendimento, traduz o 
quanto cada município despendeu de recursos por habitante.

O município de Bagé aplicou por habitante, em 2005, 
18% a mais que no ano de 2004, e, em 2006, a aplicação em 
recursos por habitante aumentou 56% em relação a 2004. O 
município de Pelotas também aumentou sua aplicação por 
habitante no ano de 2005, no entanto, no ano seguinte, di-
minuiu em torno de 6% em relação a 2005.

O município de Rio Grande também apresentou cresci-
mento em 2005 e 2006, em relação a 2004, aumentando sua 
aplicação para financiar a saúde de seus cidadãos 9% e 15% 
respectivamente. O município de Santa Maria seguiu o mes-
mo comportamento, e aumentou 12% a sua participação em 
2005, e 3% em 2006. Por fim, o município de Uruguaiana 
partiu de uma pequena participação na saúde, considerando 
de forma per capita, pois no ano de 2004, conforme mostrou 
seu percentual, aplicou bem menos que deveria; já em 2005, 
apresentou um crescimento considerável de 31%, aumentan-
do ainda mais em 2006, quando atingiu sua maior aplicação, 
R$ 123,98 por habitante.

Além desse indicador, a representatividade da despesa 
com pessoal diante das despesas totais com saúde, que o mu-
nicípio gasta, é de grande importância. Dentre as inúmeras 
informações oferecidas por este trabalho, informar o quanto 
se dedica ao capital humano traduz a preocupação dos gesto-
res com o atendimento de sua população, visto serem estes os 
responsáveis pela acolhida e atendimento dos cidadãos nos 
estabelecimentos de saúde do município.

Sendo assim, a Tabela 4 informa os percentuais gastos 
com pessoal diante das despesas totais de saúde em cada mu-
nicípio, nos anos analisados.

Tabela 4 – Percentual de despesa com pessoal.

De acordo com a Tabela 4, em relação à despesa total de 
saúde do município, o município de Bagé, em 2004, aplicou 
44,05% nas despesas com pessoal, em 2005 esse dispêndio re-
presentava 45,27% e obteve um decréscimo no ano de 2006, 
quando chegou ao percentual de 36,61%. O município de 
Uruguaiana comportou-se da mesma forma que Bagé, osci-
lando entre 49,08, 53,96 e 50,47% respectivamente.

Os municípios de Pelotas, Rio Grande e Santa Maria au-
mentaram o percentual de participação da despesa com pes-
soal em referência à despesa total, nos três anos consecutivos. 
Salienta-se, dentre todos os municípios analisados, o baixo 
índice de Pelotas, no que se refere às despesas de pessoal, o 
que pode representar que o município esta terceirizando seus 
serviços de saúde.

Outro importante item a analisar-se quando se trata de 
saúde pública, são os dispêndios com a compra de medica-
mentos. Assim sendo, a Tabela 5 informa a relação dos gastos 
com medicamentos perante a despesa total em saúde.

Tabela 5 – Percentual de gastos 
com medicamentos.

Municípios
Despesa Total com saúde/por habitante

2004 2005 2006

Bagé R$ 87,61 R$ 102,91 R$ 136,24

Pelotas R$ 192,36 R$ 206,60 R$ 195,81

Rio Grande R$ 104,03 R$ 113,16 R$ 129,50

Santa Maria R$ 104,32 R$ 116,21 R$ 118,30

Uruguaiana R$ 80,09 R$ 104,74 R$ 123,98

Municípios
Despesa com pessoal/Despesa total

2004 2005 2006

Bagé 44,05% 45,27% 36,61%

Pelotas 25,84% 24,12% 26,65%

Rio Grande 53,34% 50,32% 51,57%

Santa Maria 44,91% 43,99% 64,41%

Uruguaiana 49,08% 53,96% 50,47%

Municípios
Gastos com medicamentos/Despesa Total

2004 2005 2006

Bagé 16,49% 15,44% 17,14%

Pelotas 2,34% 0,55% 0,00%

Rio Grande 4,35% 1,83% 5,27%

Santa Maria 3,99% 4,07% 3,30%

Uruguaiana 4,83% 4,21% 3,89%
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O município de Bagé foi o que demonstrou maior per-
centual de gastos com medicamentos, nos três anos analisa-
dos. Já o município de Pelotas vem diminuindo considera-
velmente esses gastos, baixando sua aplicação de 2,34% em 
2004, para 0,55% em 2005; no ano de 2006, o percentual 
de gastos com medicamentos nesse município ficou em 0%, 
o que pode ter ocorrido por haver uma falha na informação e 
não ter sido discriminado o valor correspondente à aquisição 
de medicamento no SIOPS. 

O município de Rio Grande também diminuiu o per-
centual dos gastos com medicamentos em 2005, tornando 
a aumentá-lo no ano de 2006. Já Santa Maria aumentou 
em 2005 e diminuiu esse percentual em 2006. O municí-
pio de Uruguaiana vem, ao longo dos anos, diminuindo 
a participação dos gastos com medicamentos nos gastos 
totais com saúde.

Outro percentual importante de se analisar para relatar a 
efetiva utilização dos recursos de saúde nos municípios ana-
lisados é o que diz respeito à parcela de recursos destinada à 
contratação de serviços de terceiros, no caso de pessoa jurídi-
ca, conforme Tabela 6, abaixo:

Tabela 6 – Percentual de gastos com serviços.

É importante destacar que dentre os gastos com serviços 
de pessoa jurídica estão incluídos os valores de contratos e con-
vênios com instituições de caráter filantrópico, os serviços de 
manutenção e conservação dos postos e estabelecimentos de 
saúde, convênios com fundações e organizações da administra-
ção indireta de instituições de ensino, além de inúmeros outros 
serviços prestados a título de suprimento das necessidades da 
população e que as prefeituras não conseguem suprir.

Observando esse percentual de aplicação dos recursos, 
nota-se que, no período, no município de Bagé, houve um 
crescimento no percentual no que tange à prestação de servi-
ços, passando de 28,10%, em 2004, para 31,62%, em 2005, 

e 37,57%, em 2006. O município de Pelotas foi o que mais 
comprometeu com gastos em serviços as despesas totais com 
saúde, aumentando seu percentual de 65,42 para 69,16 em 
2005; e posteriormente reduzindo para 64,62% em 2006, o 
que reafirma a suspeita de terceirização nos serviços de saúde 
do município.

O município de Rio Grande, manteve-se em torno dos 
30% na maior parte desse período, chegando a 34,80% ape-
nas no ano de 2005. Já o município de Santa Maria apresen-
tou um aumento em suas despesas com serviços em 2005, no 
entanto em 2006 apresentou uma brusca queda nesse percen-
tual, passando a comprometer apenas 7,67% de suas despesas 
de saúde com serviços. Por fim, o município de Uruguaiana 
aumentou nos três anos os gastos com serviços, mas, mesmo 
com esse aumento não ultrapassou o índice de 16% de suas 
despesas com saúde.

A análise da execução orçamentária contida neste trabalho, 
bem como dos indicadores que envolvem esse setor, possibi-
lita avaliar a efetiva aplicação dos recursos de saúde, a fim de 
demonstrar o comportamento dos municípios analisados no 
que se refere à saúde pública, assim sendo o capítulo abaixo 
evidenciará as conclusões obtidas por meio de todo este estudo.

5. Considerações finais

Considerando as particularidades de cada município e de 
sua administração, observou-se uma característica comum a 
todos os analisados: a Secretaria da Saúde de cada um deles é 
responsável não apenas por gerir os recursos concedidos, mas 
também pela escolha dos rumos que a saúde de seu município 
tomará. Entende-se assim que aos gestores municipais do setor 
de saúde é necessário, criatividade, bom-senso e coerência, ou 
seja, muito mais que puramente competência administrativa.

Diante do que atualmente é exigido pela legislação, e 
com a finalidade de aprimorar o seu planejamento, aos entes 
analisados, juntamente com a comunidade, representada pelo 
Conselho Municipal de Saúde, cabe analisar as necessidades 
de seu município, delimitando objetivos e metas, a fim de 
estruturar ações que resultem na satisfação das necessidades 
de sua população. No entanto, não basta estabelecer essa pre-
visão, a principal tarefa do gestor é o cumprimento dos obje-
tivos e metas estabelecidos nesse planejamento.

Este estudo pretendeu mais que analisar os números 
apresentados, também avaliar o comportamento de cada mu-
nicípio, suas variações e tentativas de adequações em relação 

Municípios
Gastos com Serviços/Despesa Total

2004 2005 2006

Bagé 28,10% 31,62% 37,57%

Pelotas 65,42% 69,16% 64,62%

Rio Grande 30,10% 34,80% 30,66%

Santa Maria 22,67% 27,41% 7,67%

Uruguaiana 13,83% 14,43% 15,80%
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à legislação vigente. Além disso, foi possível, de acordo com 
os percentuais analisados, observar o crescimento ou não de 
cada um deles em seu processo de planejamento. 

Considerando a escassez de recursos e a dificuldade em 
administrar o setor de saúde, um maior índice de aplicação 
não representa por si só o melhor controle, nem mesmo o me-
lhor planejamento. É importante também considerar onde os 
municípios analisados aplicaram os seus recursos na área de 
saúde; para responder a esse questionamento, este trabalho 
observou os gastos com pessoal, medicamentos e serviços em 
cada um dos municípios, e em cada ano.

Assim sendo, considerando-se os percentuais de recursos 
próprios de cada município, assim como os dados analisados, 
conclui-se que:

- O município de Bagé se manteve pouco acima do míni-
mo exigido por lei, na aplicação dos recursos próprios. Dentre 
todos os municípios, gasta quase a metade de seus recursos 
próprios com o pagamento de pessoal, e é aquele que mais 
aplica em medicamentos; o que pode representar pouco in-
centivo na área de prevenção, tornando mais caro o financia-
mento da saúde. Além disso, vem aumentando seus gastos 
com serviços, consideravelmente.

- O município de Pelotas foi o que apresentou a menor 
aplicação de seus recursos em pessoal. Consequentemente, 
aplicou bem mais que 50% em serviços, demonstrando a 
transferência de grande parte do atendimento à sua popu-
lação a terceiros, o que nem sempre representa uma boa al-

ternativa. Além disso, é o município que menos gastou em 
medicamentos, reduzindo muito o percentual nessa aplicação 
ao decorrer do período. Com essa redução, em 2006, chegou 
a zero de gastos com medicamentos, o que diante do quadro 
geral da saúde no país é improvável, logo se justifica, talvez, 
por uma falha na informação.

- Ressalta-se, diante desse contexto, o desempenho do 
município de Rio Grande, que manteve o percentual mais 
justo, porém cumpriu os preceitos constitucionais e, de acor-
do com suas disponibilidades, demonstrou coerência na apli-
cação de seus recursos. 

- O município de Rio Grande, assim como de Bagé, gasta 
mais que a metade de seus recursos com o pagamento de seu 
pessoal, comprometendo, assim, a disponibilidade de aplica-
ção nos demais gastos. Quanto aos seus gastos com medi-
camentos, diminuiu consideravelmente de 2004 para 2005, 
voltando a elevá-los em 2006; os serviços do município tam-
bém pouco variaram.

- O município de Santa Maria no tocante aos recursos 
próprios aplicados no setor de saúde, aplicou mais que o 
mínimo, em todo o período. O município também aplicou 
grande parte de seus recursos em pessoal, principalmente no 
ano de 2006, diminuindo nesse período, consideravelmente, 
os gastos com serviços. Quanto aos seus gastos com medica-
mentos, observou-se que pouco oscilaram.

- Por fim, o município de Uruguaiana foi o único, den-
tre os analisados que deixou de cumprir o preceito consti-
tucional, em 2004. No entanto, a partir daí, aumentou o 
percentual de gastos, chegando a figurar como aquele que 
aplicou o maior índice, no ano de 2006; fato que demons-
tra o interesse na adequação das contas públicas. Ainda, 
comprometeu em torno de 50% de seus recursos próprios 
com o pagamento de seu pessoal e, mesmo assim, ainda 
apresenta um crescente percentual de gastos com serviços 
de terceiros. Além disso, vem diminuindo seus gastos com 
medicamentos.

Observando-se as variadas situações dos municípios ana-
lisados e, considerando que pertencem a uma mesma região 
e possuem grandes populações, as particularidades de cada 
um deles se ressaltam, fazendo com que tenham um compor-
tamento diferente diante de uma mesma norma. Embora a 
legislação esteja sendo cumprida, quase que totalmente, pe-
los municípios analisados, ainda falta a visão, na maior parte 
deles, que essa é a forma mais adequada de administrar os 
recursos públicos.

Embora a legislação esteja 
sendo cumprida, quase que 

totalmente, pelos municípios 
analisados, ainda falta a  

visão, na maior parte deles, 
que essa é a forma mais 

adequada de administrar  
os recursos públicos.
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Referências

Apesar de existirem algumas incoerências nas formas de 
planejamento, visualiza-se uma tendência à adequação dos parâ-
metros estabelecidos pela legislação. Salienta-se, no entanto, que 
este estudo trata de uma breve avaliação efetuada sobre relatórios 
de prestações de contas. Assim sendo, existem particularidades 
de cada município que não foram consideradas neste trabalho.

Como sugestão para novas pesquisas, pode-se realizar uma 
análise de cada município, talvez isoladamente, para avaliar de 
forma mais profunda a situação e as particularidades de cada 
um deles, bem como pode tratar, com maior detalhamento, a 
ótica social e financeira, a fim de demonstrar as características 
e intenções de suas gestões.
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Resumo
A justiça Federal no julgamento de litígios necessita do 

apoio de áreas que não estão diretamente ligadas à área do 
direito, como a área de cálculos judiciais, denominada, no âm-
bito da justiça Federal do Rio Grande do Sul, de contadoria 
judicial. Este órgão auxiliar do juízo realiza perícias contábeis 
judiciais que servirão de prova processual para o juiz no julga-
mento das controvérsias. A pesquisa proposta teve por objeti-
vo identificar a percepção que juízes federais têm acerca dos 
trabalhos periciais realizados pelas contadorias, quanto ao 
conteúdo, ao prazo de realização e à forma de apresentação. 
Para tal, foi enviado questionário, contendo dezenove ques-
tões abrangendo o objeto da pesquisa, aos juízes federais das 
subseções judiciárias de Rio Grande, Pelotas e Bagé, totali-
zando treze questionários enviados, dos quais retornaram res-
pondidos oito. Por meio das respostas obtidas, pode-se con-
cluir que os trabalhos periciais realizados pelas contadorias, 
além de satisfazerem os anseios dos magistrados, podem ser 
considerados como de muita qualidade, necessitando apenas 
alguns aprimoramentos em itens específicos e, principalmen-
te, de uma maior agilidade na execução destas perícias con-
tábeis realizadas pelas contadorias, a fim de que os processos 
permaneçam um menor tempo possível neste órgão auxiliar do 
juiz federal, contribuindo para a celeridade processual.
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1 Introdução

A demanda crescente pela Justiça tem aumentado con-
sideravelmente a quantidade de novos processos na Justiça 
Federal e, consequentemente, aumentado a quantidade de 
trabalho a ser realizado pelos servidores da Justiça Federal. 
Para uma prestação satisfatória, célere, de qualidade e justa, a 
Justiça Federal tem buscado selecionar profissionais qualifica-
dos ou qualificar os já servidores, tanto da área fim como da 
área meio, que é a de apoio.

A contadoria da Justiça Federal é um órgão de confiança 
dos juízes federais, classificada como área de apoio, que tem 
a função de subsidiar a tomada de decisão do magistrado, 
quando o assunto carece de perícia contábil para uma melhor 
elucidação dos fatos. É por meio do laudo pericial contábil, 
um documento técnico, que o perito contábil irá dirimir a 
controvérsia existente, mediante respostas a quesitos e/ou 
elucidação dos fatos, a fim de municiar o juiz na tomada de 
decisão. Este laudo pericial contábil assume a característica de 
uma prova, no julgamento do litígio.

Portanto, há necessidade de o trabalho executado pelas 
contadorias da Justiça Federal ser de qualidade, técnica e for-
mal, para que possa cumprir satisfatoriamente sua função, 
que é a de auxiliar a tomada de decisão do magistrado, assim 
como deve ter a preocupação de executar de forma ágil essas 
tarefas, com o intuito de não entravar o rito processual da 
controvérsia demandada.

Normalmente não há um retorno direto da satisfação, ou 
não, dos magistrados quanto ao trabalho apresentado pelas 
contadorias. Devido ao grande volume de trabalho existente 
nas varas federais, pouco tempo há para reuniões focadas no 
aprimoramento do trabalho executado pelas áreas fim e meio 
do judiciário federal, assim como existe um lapso de tempo 
entre o recebimento do processo pela contadorias e a sua de-
volução à vara, com o cumprimento das tarefas determinadas 
em despacho, mas não se sabe se este tempo transcorrido está 
sendo satisfatório aos magistrados.

Nesse contexto, questiona-se: o trabalho apresentado pe-
las contadorias satisfaz plenamente os anseios e expectativas 
dos magistrados, quanto ao conteúdo, forma de apresentação 
e prazo de realização?

O objetivo geral deste trabalho é apurar a percepção dos 
juízes federais das subseções de Rio Grande, Pelotas e Bagé, 
em relação ao conteúdo, forma de apresentação e prazos de 
realização dos trabalhos periciais executados pelas contado-

rias da Justiça Federal. Concomitantemente, busca-se iden-
tificar sugestões, por parte dos magistrados, de melhorias na 
realização e apresentação dos trabalhos confeccionados pelas 
contadorias.

A pesquisa torna-se interessante por tentar identificar 
a satisfação, ou não, por parte dos magistrados em relação 
aos trabalhos periciais desenvolvidos pelas contadorias da 
Justiça Federal, proporcionando assim a ratificação dos tra-
balhos por elas desenvolvidos ou a aferição da necessidade 
de aprimoramento destes.

2 Marco teórico

A seguir, expõem-se os fundamentos teóricos acerca dos 
principais itens que se relacionam com a pesquisa de campo 
realizada. Para isso, discorre-se sobre a Justiça Federal, as con-
tadorias, a perícia contábil e suas espécies, a prova pericial, o 
laudo pericial, o perito contábil e a característica de perícia 
contábil dos trabalhos realizados pelas contadorias.

2.1  Justiça Federal e as  
contadorias judiciais

No art. 106, a Constituição brasileira determina que são 
órgãos da Justiça Federal:

I – os Tribunais Regionais Federais; e
II – os Juízes Federais.
A estrutura da Justiça Federal tem, como primeira ins-

tância, os juízes federais e os juízes federais substitutos que 
atuam nas varas federais, as quais estão presentes nas capi-
tais e no interior dos Estados, conforme previsto na Lei nº 
5.010, de 30 de maio de 1966. As varas federais são com-
postas de dois juízes, o titular e o substituto, e de servidores 
e estagiários, a fim de que os processos que ali tramitam 
possam ser julgados.

A segunda instância da Justiça Federal é composta pelos 
Tribunais Regionais Federais que são os órgãos responsáveis 
pelo julgamento dos recursos dos processos apreciados na 
primeira instância, ou seja, nas varas federais. Hoje, o Bra-
sil conta com cinco Tribunais Regionais Federais, conforme 
determinado pelo § 6º, do art. 27, dos Atos das Disposições 
Constitucionais Transitórias – ADCT, da Constituição Bra-
sileira de 1988.

A Justiça Federal é dividida por Seção Judiciária. Cada 
Estado da Federação é uma Seção Judiciária que, por sua vez, 
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é composta por diversas subseções, as quais possuem uma ou 
mais varas federais. Cada Seção Judiciária é vinculada a um 
Tribunal Regional Federal. A Resolução nº 1, do extinto Tri-
bunal Federal de Recursos – TFR, de 06 de outubro de 1988, 
determinou a jurisdição e a sede dos cinco Tribunais Regio-
nais Federais, ficando a Seção Judiciária do Rio Grande do 
Sul vinculada ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, 
por sua vez, possui sede na cidade de Porto Alegre.

Atualmente, conforme dados da JF-RS (2008), a Seção 
Judiciária do Rio Grande do Sul conta com vinte e uma sub-
seções, as quais estão sediadas nos municípios de Porto Alegre, 
Canoas, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, 
Santa Cruz do Sul, Lajeado, Passo Fundo, Santa Maria, Ca-
choeira do Sul, Erechim, Carazinho, Cruz Alta, Santa Rosa, 
Santo Ângelo, Santana do Livramento, Uruguaiana, Bagé, 
Pelotas, Rio Grande e Santiago.

As contadorias tiveram sua origem no Provimento  
nº 176, de 06 de outubro de 1978, do Conselho da Justiça  
Federal, que instituiu, nas seções judiciárias, a seção de cálcu-
los de execuções e liquidação ou o setor de cálculos de liquida-
ção, este nas seções que contavam com processamento eletrô-
nico de dados. Após, com o Provimento Corregedoria-Geral 
nº 25, de 24 de março de 1998, o Conselho da Justiça Federal 
adotou o Manual de Normas Padronizadas de Cálculos das 
Execuções e Liquidações como norma geral de procedimento 
uniformizado. Atualmente, os trabalhos das contadorias são 
norteados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para 
os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução nº 
561, de 02 de julho de 2007, do Conselho da Justiça Federal.

Em cada subseção há, no mínimo, uma contadoria, em 
que há um, ou mais, servidor(es), podendo contar também 
com estagiário(s). O servidor supervisor da contadoria é con-
siderado o perito de confiança do juiz. Destaca-se que o juiz 
também pode valer-se do trabalho de peritos nomeados pela 
vara federal, dentre profissionais de inegável conhecimento 
técnico e também de confiança do juiz, porém estes não fa-
zem parte do corpo de servidores da Justiça Federal, são pro-
fissionais liberais.

As contadorias realizam diversas tarefas, as quais são de-
terminadas, pelo magistrado, a executarem. Estas tarefas vão 
desde um simples cálculo de atualização, até um cálculo de 
liquidação de sentença, podendo também, as contadorias, 
serem determinadas a se posicionarem sobre assuntos con-
troversos dos autos, desde que estes digam respeito, direta ou 
indiretamente, ao patrimônio – objeto da Ciência Contábil 

– de pessoa física e/ou jurídica, a fim de fundamentarem a 
tomada de decisão do juiz federal, o que caracteriza tais ativi-
dades como perícia contábil judicial.

2.2 Conceito de perícia contábil

Lopes de Sá (2000) entende que a Contabilidade possui 
diversas aplicações, portanto, diversas tecnologias, pois estas 
provêm do científico. Conclui que a perícia contábil é uma 
tecnologia porque é aplicação dos conhecimentos científicos 
da Contabilidade.

Afirma-se que “perícia contábil é um instrumento técni-
co-científico de constatação, prova ou demonstração, quanto 
à veracidade de situações, coisas ou fatos oriundos das rela-
ções, efeitos e haveres que fluem do patrimônio de quaisquer 
entidades” (ALBERTO, 1996, p.48).

Levando em conta que a Contabilidade, considerada 
uma ciência social aplicada, tem por objeto o patrimônio das 
entidades e das pessoas naturais, tanto no aspecto qualitativo 
como no quantitativo, quando se fala em fatos ou questões 
contábeis, está se relacionando, mesmo que intrinsecamente, 
a determinado patrimônio, ou a uma fração deste.

Neste sentido, Alberto (1996) complementa concluindo 
que, sendo o patrimônio objeto da Ciência Contábil, sempre 
que a perícia recair sobre elementos objetivos, constitutivos, 
prospectivos ou externos, do patrimônio de quaisquer entida-
des, sejam elas físicas ou jurídicas, formalizadas ou não, esta-
tais ou privadas, será ela de natureza contábil.

Nota-se que a conceituação de perícia contábil advém 
dos doutrinadores, não havendo uma definição legal. No en-
tanto, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) apresenta 
uma definição de perícia contábil, a qual foi elaborada/refor-
mulada pelos profissionais, que voluntariamente ali atuam, 
divulgada mediante a Resolução CFC nº 1.243-09, e presen-
te na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica NBC TP 
01, conforme segue:

2. A perícia contábil constitui o conjunto de pro-
cedimentos técnico-científicos destinados a levar à 
instância decisória elementos de prova necessários 
a subsidiar à justa solução do litígio ou constata-
ção de um fato, mediante laudo pericial contábil 
e/ou parecer pericial contábil, em conformidade 
com as normas jurídicas e profissionais, e a legis-
lação específica no que for pertinente.
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Destaca-se que a norma técnica faz menção às normas 
jurídicas e legislação. Com razão, há uma proximidade muito 
grande entre o Direito e a Contabilidade quando se fala em 
perícia contábil, na verdade pode-se dizer que a perícia contá-
bil gera um elo entre estas duas áreas.

Ornelas (2000) expõe que do Direito advém o emba-
samento teórico da intitulada Teoria da Prova e do Direito 
Processual Civil, quanto à prova técnica e quanto à função 
do perito e do assistente técnico, pois a perícia contábil tem 
de obedecer a determinados rituais, que são seus aspectos 
formais, que, por sua vez, é matéria de Direito Processual 
Civil. Já a Contabilidade contribui com o segundo contexto 
teórico, o qual irá nortear o desenvolvimento do conteúdo 
da prova técnica, assim os Princípios Fundamentais da Con-
tabilidade, os sistemas contábeis aplicados a cada caso e as 
Normas Técnicas de Perícia Contábil e Funcionais de Perito, 
aprovadas pelo CFC, estarão sempre presentes na execução 
da perícia contábil.

Enfim, de todo o exposto, pode-se dizer que a perícia 
contábil é sempre apresentada por um perito contábil, o 
qual deve possuir fortes conhecimentos científicos na área 
contábil, por meio de laudos periciais e/ou pareceres, elabo-
rados mediante procedimentos técnicos e científicos, pauta-
dos na ética e coerentes com a legislação vinculada, com o 
objetivo de elucidar os fatos, ligados ao patrimônio de uma 
pessoa física ou jurídica, e que são motivos de controvérsias 
entre as partes.

Como a perícia contábil abrange diversas finalidades, as 
perícias podem ser classificadas por espécies, de acordo com 
os autores pesquisados, que são a perícia contábil extrajudi-
cial, que abrange a perícia contábil arbitral e a perícia contá-
bil administrativa, a perícia contábil semijudicial e a perícia 
contábil judicial, que caracteriza-se pela realização dentro de 
processos judiciais, auxiliando o magistrado na tomada de 
decisão.

2.3 Prova pericial

Considerando que a perícia pode ser empregada em fins 
diversos, dentre os quais estão os de matérias administrativas, 
regimentais, fiscais, judiciais e outros, e considerando que este 
trabalho está voltado para o âmbito da Justiça Federal, o es-
tudo da prova pericial ficará limitado à área contábil judicial.

O Código de Processo Civil - CPC define o que vem a 
ser a prova pericial, no seu art. 420:

Art. 420. A prova pericial consiste em exame, 
vistoria ou avaliação.
Parágrafo único. O juiz indeferirá a  
perícia quando:
I - a prova do fato não depender do 
conhecimento especial de técnico;
II - for desnecessária em vista de outras  
provas produzidas;
III - a verificação for impraticável.

A prova específica aplicada ao processo civil pode limi-
tar-se a produção da certeza jurídica, não sendo necessária a 
demonstração da verdade. De fato, como raciocina Santana 
(1999), levando em conta a peculiaridade de cada ciência, a 
Contabilidade serve ao Direito, como instrumento de prova, 
quando aquela encontra, com a certeza requerida, os fatos 
modificativos, causadores das variações da situação patrimo-
nial. Esta certeza pode estar revestida de presunção ou ser al-
cançada por meio da eliminação das demais possibilidades, 
tornando-se, assim, uma certeza jurídica.

Pires (2005) afirma que “a prova pericial contábil, de-
senvolvida mediante a aplicação de procedimentos técnicos, 
a partir da verdade formal e produzida com o objetivo de 
estabelecer o nexo causal do dano ao objeto de pedir da ação, 
torna-se elemento de contribuição para que o magistrado 
possa proferir sua decisão”.

Tem-se, então, que o perito diligencia para encontrar a 
prova pericial que fundamentará sua conclusão e, após, esta 
posição final do perito contábil servirá de prova judicial para 
a tomada de decisão do magistrado.

O CFC faz alusão à prova pericial em itens da Norma 
Brasileira de Contabilidade Técnica - NBC TP 01, divulgada 
pela Resolução CFC nº1.243-09.

O item 12 da NBC TP 01 diz que o laudo pericial será ins-
truído com as peças que o perito-contador julgar necessárias.

Conforme a NBC TP 01, item 18, os procedimentos de 
perícia contábil buscam os fundamentos das conclusões ex-
postas no laudo pericial contábil, podendo o perito valer-se 
de um ou mais dos procedimentos que são o exame, vistoria, 
indagação, investigação, arbitramento, mensuração, avaliação 
e certificação, dependendo da complexidade do assunto.

Dessa maneira, pode-se concluir que prova pericial é a 
prova que o perito alcança por meio de diligências, nas quais 
emprega um ou mais procedimentos de perícia contábil, de-
pendendo da complexidade do assunto periciado, e que em-

24  Revista do CRCRS



basará sua conclusão, a qual será exposta no laudo pericial. 
Esta opinião final é que municia o magistrado na tomada de 
decisão, acerca do litígio. 

Faz-se necessário um aprofundamento conceitual quan-
to ao laudo pericial, pois este é a peça técnica que contém a 
conclusão do perito, além do cálculo e de outras informações 
relevantes, portanto este é o próximo assunto a ser explorado.

2.4 Laudo e parecer pericial

Para Lopes de Sá (2000) o laudo pericial contábil é uma 
peça tecnológica, com opiniões do perito, as quais respondem 
às questões que lhe foram formuladas, com o intuito de obter 
seu entendimento.

Na grande maioria das vezes, o laudo pericial contábil 
tem sua estrutura balizada pelos quesitos formulados pelas 
partes, tanto autora quanto ré. Em outras, as respostas são 
todas direcionadas aos questionamentos solicitados pelo ma-
gistrado ou aos esclarecimentos por ele requeridos. O laudo 
pericial contábil servirá de prova, ao magistrado, para o jul-
gamento do litígio. Nesse sentido, Júnior e Santos (2007, p1) 
mencionam que “o laudo pericial deve conter as respostas ao 
questionário básico, que é o conjunto de quesitos formula-
dos, seja pelo magistrado, seja pelas partes, antes do início da 
produção da prova pericial contábil”.

O item 60 da NBC TP 01 também menciona que no lau-
do e no parecer pericial contábil deve figurar, de forma por-
menorizada, o conteúdo referente ao litígio, assim como deve 
conter os estudos, as pesquisas, as diligências ou as buscas de 
elementos de provas realizadas pelo perito, que fundamenta-
ram a conclusão deste. Destaca-se que o laudo tem de apresen-
tar, de forma clara e precisa, a conclusão a que o perito chegou.

Percebe-se que no laudo pericial não há lugar para su-
posições, pois deve ser calcado em fatos concretos, de natu-
reza contábil.

2.5 O Perito contábil

Perito contábil é “um profissional pautado de conhe-
cimento especializado, de integridade moral e legalmente 
habilitado no Conselho Regional de Contabilidade de seu 
Estado”. (FONSECA et al., 2000, p.41)

Santana (1999) acrescenta que o perito é o profissional 
técnico que tem a função de questionar os fatos instados 
pelo julgador e pelas partes litigantes, tendo por alçada 

relatar e transcrever elucidativamente o que o juiz não con-
segue interpretar.

O perito contábil judicial trabalha no limiar das ciências 
contábeis e jurídicas, necessitando de conhecimentos profun-
dos naquela e uma boa base nesta, levando-o à necessidade do 
conhecimento de regras interpretativas inerentes ao Direito, 
conhecimento profundo do roteiro legal (processual) do seu 
trabalho e necessidade de conhecimento profundo da legisla-
ção que norteia o assunto a ser examinado (ALBERTO, 1996).

Além disso, destaca-se a necessidade da independência 
profissional, por parte do perito, tanto do ponto de vista téc-
nico como legal e moral, de forma a, em nenhum momento, 
dar chances de interferências no trabalho pericial, seja de ter-
ceiros ou das partes interessadas (MAGALHÃES et al., 2001).

Também o CFC, mediante as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Técnicas _ NBC TP _ e Profissionais _ NBC 
PP _, divulgadas nas Resolução CFC nº 1.243-09 e na Reso-
lução CFC nº 1.244-09, traz normatizações quanto à ativida-
de de perito contábil.

A competência, na realização de perícia contábil, é exclu-
siva de Contador registrado em Conselho Regional de Conta-
bilidade, conforme o previsto na NBC TP 01, item 4.

Por tudo quando anteriormente mencionado, o perito 
contábil deve ser contador, registrado no seu órgão de classe, 
possuir profundos conhecimentos técnicos contábeis, princi-
palmente na área que a perícia se insere, ter uma boa noção 
das legislações pertinentes, deter atributos morais, ter capa-
cidade de sintetização e possuir independência em relação à 
perícia a ser realizada.

2.6  Os trabalhos executados pelas 
contadorias e a perícia contábil

Como já visto, a perícia contábil corresponde a proce-
dimentos técnico-científicos de apuração, constatação e ve-
rificação de fatos ligados ao patrimônio de pessoas físicas ou 
jurídicas e que objetiva uma conclusão acerca de determinada 
controvérsia ou incerteza.

Sabe-se que as conclusões a que o perito chega, na perí-
cia contábil judicial, caracterizam-se como prova processual, 
a qual, por sua vez, dá um suporte técnico para o juiz na 
decisão do litígio.

De acordo com o exposto até o momento, o laudo peri-
cial contábil judicial é um documento apresentado por escrito 
ao juiz, no qual constam a forma de realização do trabalho pe-
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ricial, as diligências realizadas, as provas analisadas e, princi-
palmente, a conclusão a que o perito chegou, além de outros 
parâmetros e detalhes que o perito julgar necessário informar.

As atividades realizadas pelas contadorias da Justiça Fe-
deral, tanto nos processos ordinários, como nos de execução 
e nos dos embargos à execução, servem de prova processual, 
sustentando as decisões que os magistrados tomam, funda-
mentando não apenas as sentenças, mas também as delibera-
ções tomadas ao longo do trâmite judicial.

Tem-se, assim, que os trabalhos realizados pelas conta-
dorias da Justiça Federal são trabalhos de perícia contábil ju-
dicial, pois contêm a conclusão pericial, obtida por meio de 
análises documentais, de diligências realizadas, observando 
sempre as normas vigentes relacionadas ao objeto do trabalho 
e à forma de realização deste trabalho, sendo apresentada de 
maneira escrita mediante um laudo, o qual contém o fun-
damento da conclusão do servidor da contadoria, como este 
foi conseguido e os parâmetros utilizados no cálculo, quando 
este também for apresentado, e é esta conclusão, apresentada 
pelas contadorias, que embasa a decisão do juiz, representan-
do uma prova para a tomada de decisão.

3 Procedimentos metodológicos

Metodologia pode ser entendida como um conjunto de 
regras a serem seguidas na busca de um resultado. Lakatos 
e Marconi (1991) entendem que método é o conjunto de 
atividades sistemáticas e racionais que viabilizam alcançar o 
objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros –, com segu-
rança e economia.

3.1 Classificação da pesquisa

Quanto aos seus objetivos a pesquisa classifica-se como 
descritiva. Pesquisas descritivas têm como função “a descri-
ção das características de determinada população ou fenôme-
no ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”. 
(GIL, 2007, p. 42)

Cervo e Bervian (1983) recomendam o estudo descritivo 
para descobrir a frequência com que um fenômeno ocorre, 
considerando, também, a relação existente com outros acon-
tecimentos, a sua natureza e característica.

Gil (2007) acrescenta que consideram-se pesquisas des-
critivas as que possuem por objeto a aferição de opiniões, ati-
tudes e crenças de uma população.

O presente trabalho tem a intenção de captar a opinião 
de um grupo determinado de pessoas acerca de trabalhos es-
pecíficos, no caso concreto, a percepção dos magistrados em 
relação aos trabalhos executados pelas contadorias da Justiça 
Federal quanto à forma, prazo e conteúdo.

Quanto aos procedimentos esta pesquisa classifica-se 
como estudo de caso. A modalidade de pesquisa estudo de caso 
caracteriza-se pela análise de um único caso ou de múltiplos 
casos. O estudo de caso não pretende proporcionar o conheci-
mento preciso das características de uma população, mas tem a 
intenção de proporcionar uma visão global do problema ou de 
identificar possíveis fatores de influência (GIL, 2007).

Assim, levando em conta que não está se buscando a aná-
lise de um grupo significativo do total da população, mas, 
sim, a análise de poucos, porém profundamente, esta pesqui-
sa, quanto ao procedimento, é um estudo de caso.

Quanto à abordagem do problema esta pesquisa classifi-
ca-se como qualitativa. Tem-se que, numa pesquisa qualitati-
va, o pesquisador interpreta a realidade, desenvolve conceitos 
e ideias a partir dos dados coletados.

A pesquisa qualitativa trabalha com valores, crenças, há-
bitos, atitudes, opiniões, enfim, o estudo é de natureza social. 
Nela as informações são mais amplas e com maior riqueza de 
detalhes (NEVES, 1996).

3.2 População e amostra

A população deste estudo se constitui dos juízes federais, 
titular e substituto, das varas da Justiça Federal, da Seção Ju-
diciária do Rio Grande do Sul.

A amostra, não probabilística, por julgamento, se consti-
tui dos juízes federais das varas da Justiça Federal, das subse-
ções de Rio Grande, Pelotas e Bagé, que, em março de 2008, 
contavam com 5, 6 e 2 magistrados, respectivamente, totali-
zando 13 juízes federais pesquisados.

3.3 Coleta de dados

Cervo e Bervian (1983) consideram a entrevista, o for-
mulário e o questionário como os instrumentos mais utiliza-
dos na coleta de dados, sendo que este último possibilita, no 
entendimento destes autores, medir com melhor exatidão o 
que se deseja.

Neste trabalho foi escolhido o questionário, uma técnica 
de interrogação, como instrumento de coleta de dados, pois se 
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pretende obter por escrito e de uma maneira mais acelerada as 
respostas dos pesquisados, quanto ao conteúdo, forma e prazos 
dos trabalhos realizados pelas Contadorias da Justiça Federal.

4 Resultados da pesquisa

Dos 13 (treze) questionários enviados, obteve-se resposta 
de 8 (oito) magistrados, portanto, 62% de retorno. A fase de 
coleta de dados iniciou-se em dezembro/07 e estendeu-se até 
março/08, período em que se envidaram esforços a fim de ob-
ter o maior número possível de respostas ao questionário. As-
sim, a presente análise fundamenta-se nas respostas obtidas.

O questionário foi dividido em três blocos, cada um fo-
cando um dos itens do objeto da pesquisa, que representam 
a percepção dos juízes federais acerca dos prazos demandados 
pelas contadorias na execução dos trabalhos periciais, da for-
ma de apresentação destes e do conteúdo das perícias contá-
beis executadas pelas contadorias da Justiça Federal.

Portanto, inicia-se a análise dos dados pelas respostas co-
letadas por meio das questões de número 1 até a de número 6 
que exploraram o juízo dos magistrados em relação ao tempo 
utilizado, pelas contadorias da Justiça Federal, na realização 
dos trabalhos periciais.

Cabe destacar que quanto menor for o tempo de  
permanência de um processo na contadoria, assim como  
em qualquer outro setor da Justiça Federal, mais célere, rá-
pida, será a conclusão, a decisão e o julgamento do litígio. 
Justificando, assim, a importância do questionamento acerca 
do tempo que as contadorias estão levando para devolverem 
os processos às varas, com a realização dos trabalhos a que 
foram determinados executar.

A questão 1 procurou obter a ideia de qual o tempo má-
ximo ideal de permanência de um processo na contadoria 
judicial, a fim de que seja executada a perícia contábil deter-
minada em despacho.

A opção de “até 15 dias” obteve 4 votos, a alternativa de 
“até 30 dias” foi escolhida por 3 magistrados e houve um juiz 
federal que assinalou a opção “outra”, indicando como ideal 
a permanência do processo na contadoria por no máximo 48 
horas, conforme demonstra, percentualmente, o Gráfico 1.

Extrai-se, das respostas, que as contadorias da Justiça Fe-
deral devem procurar realizar as perícias contábeis dentro de 
um período que não ultrapasse os 30 dias, sendo que, para 
a metade dos magistrados participantes, este prazo não deve 
ultrapassar os 15 dias.

A questão 2 buscou aferir se as contadorias vinculadas 
aos juízes respondentes estão realizando as perícias contábeis 
dentro do tempo máximo indicado como ideal, pelo magis-
trado, na questão 1.

Como se verifica no Gráfico 1, seis dos entrevistados, que 
representam 75% do total, apontaram que o prazo, por eles 
considerados como ideal de permanência do processo na con-
tadoria, está sendo cumprido. Porém, há um magistrado que 
não concorda com esta afirmação, e um outro que discorda 
totalmente, demonstrando que há insatisfação para 25% dos 
entrevistados em relação à demora na execução dos trabalhos, 
pela contadoria. É um percentual significativo de desconten-
tamento que deve ensejar uma maior dedicação dos servido-
res e ações por parte da administração, no intuito de reverter 
estas opiniões negativas.

Gráfico 1 – Resposta às questões 1 e 2.
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A questão de número 3, apresentada na Tabela 1, teve 
a intenção de saber o grau (alto, médio, baixo ou nenhum) 
de influência que alguns fatores, predefinidos e dispostos no 
questionário, exercem sobre o prazo demandado pelas con-
tadorias na realização das perícias contábeis, na opinião dos 
juízes federais entrevistados.

Os quesitos escolhidos foram os números de servidores 
e de estagiários existentes na contadoria, a complexidade dos 
cálculos encaminhados à contadoria, a quantidade de pro-
cessos recebidos pela contadoria, treinamento do servidor da 
contadoria, conhecimento técnico do servidor da contadoria, 
equipamentos e programas à disposição do servidor da con-
tadoria, clareza dos despachos, conhecimento, por parte do 
servidor da contadoria, dos entendimentos que os magistra-
dos possuem acerca de alguns assuntos controversos, interes-

se e dedicação do servidor, atendimento ao público externo 
(advogados e partes), existência dos elementos de cálculo ne-
cessários e outros. Neste último quesito, deixou-se a possibi-
lidade do magistrado indicar algum outro fator, não presente 
no questionário, que ele entendesse influenciar o prazo de 
realização das perícias contábeis. 

Houve a manifestação de um dos entrevistados, que in-
dicou, com alto grau de influência, o acesso aos bancos de 
dados de órgãos públicos, como, por exemplo, o do INSS. 
Com razão, o acesso, apenas para fins de consulta, a outros 
bancos de dados pode agilizar e facilitar a realização da perí-
cia contábil, pois evita de o servidor vir a solicitar a juntada 
de elementos de cálculo que poderiam ser acessados por ele. 
Portanto, torna-se interessante a administração buscar a rea-
lização de convênios com outros órgãos públicos envolvidos 
direta ou indiretamente na lide, a fim de tornar mais rápido 
o trâmite processual.

Dos fatores sugeridos, à exceção do atendimento ao pú-
blico, todos apresentam o grau alto e o grau médio, de influ-
ência nos prazos utilizados pelas contadorias para a realização 
das perícias contábeis, como as opções da grande maioria dos 
entrevistados, sendo que o grau alto é disparado o mais indi-
cado na quase totalidade dos quesitos.

O resultado demonstra que todos os fatores merecem a 
atenção por parte dos gestores e requerem ações de melhora-
mentos, a fim de que o prazo de permanência dos processos 
nas contadorias seja reduzido, em relação aos atuais.

Quesito
Grau de influência

Alto (1) Médio (2) Baixo (3) Nenhum (4)

Número de servidor/estagiário no setor 6 1 0 1

Complexidade dos cálculos 7 0 1 0

Quantidade de processos recebidos 6 2 0 0

Treinamento do servidor 4 3 1 0

Conhecimento técnico do servidor 5 2 1 0

Equipamentos/Progamas à disposição 5 1 2 0

Clareza dos despachos 5 3 0 0

Ciência do entendimento dos magistrados 3 3 1 1

Interesse/dedicação do servidor 7 0 0 1

Atendimento ao público externo 1 1 2 4

Existência dos elementos de cálculo 8 0 0 0

Tabela 1- Fatores influentes no prazo demandado na realização das perícias contábeis.

Há uma proximidade muito grande 
entre o Direito e a Contabilidade 

quando se fala em perícia contábil, 
na verdade pode-se dizer que a 

perícia contábil gera um elo 
entre estas duas áreas.
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Merecem destaque os quesitos número de servidores e es-
tagiários no setor e quantidade de processos recebidos pela con-
tadoria, que receberam o grau de alta influência por parte de 
75% dos magistrados, bem como complexidade dos cálculos. 

Note-se que os fatores treinamento dos servidores e co-
nhecimento técnico dos servidores foram classificados como 
grau alto por 50% e 62,5% dos magistrados, respectivamen-
te, e como grau médio por 37,5% e 25% dos juízes federais, 
respectivamente. São percentuais significativos, mas não são 
dos mais expressivos, se comparados a outros obtidos pela 
mesma questão.

Quanto à clareza dos despachos, tem-se a convicção que 
é de interesse de todos os magistrados que suas determinações 
sejam compreendidas pelos seus endereçados. Entretanto, 
diante da falta de familiaridade, por parte de alguns magistra-
dos, com assuntos relacionados às perícias contábeis, podem 
ocorrer dificuldades de comunicação, as quais, por sua vez, 
podem ser amenizadas mediante a iniciativa do perito em 
buscar, diretamente com o juiz federal, a real intenção deste.

O fator “equipamentos e programas à disposição do ser-
vidor” foi avaliado como alto grau de influência no tempo 
de realização dos trabalhos executados pelas contadorias por 
62,5% dos magistrados. Este item está fortemente atrelado à 
atuação da administração no fornecimento de condições aos 
servidores para que estes consigam desempenhar satisfatoria-
mente suas atividades.

O quesito “existência de elementos de cálculo”, como es-
perado, recebeu a indicação da totalidade dos juízes federais, ou 
seja, 100% deles, como sendo um fator de alto grau de influ-
ência no tempo de permanência de um processo na contadoria.

O fator de menor influência no tempo utilizado pela 
contadoria para a realização das perícias, conforme os magis-
trados, é o de atendimento ao público externo, o qual obteve 
a indicação de 50% dos entrevistados como não tendo ne-
nhuma influência nos prazos.

A pergunta de número 4 buscou saber se os magistra-
dos concordam com o procedimento de realizar as perícias 
contábeis pela ordem de chegada dos processos, trabalhando 
inicialmente os autos que estão a mais tempo na contadoria e, 
posteriormente, pela ordem crescente de complexidade. To-
dos os entrevistados concordam com a sistemática sugerida 
na pergunta.

A questão 5 procurou checar a avaliação do magistrado 
em relação ao tempo transcorrido entre a chegada do pro-
cesso na contadoria e o seu retorno à vara/JEF de origem. 

Dois magistrados classificaram como excelente, cinco como 
satisfatório e apenas um como insuficiente.

Portanto, mesmo com toda a importância dada pe-
los magistrados ao tempo demandado pelas contadorias na  
realização das perícias contábeis, demonstrada por meio das 
respostas às questões anteriores, tem-se que este prazo é, no 
mínimo, satisfatório para 87,5% dos juízes federais.

Tal resultado pode ser justificado, em parte, pelas respos-
tas obtidas pela questão de número 3, pois se percebe nestas 
que o prazo de permanência de um processo na contadoria 
está muito interligado à ação da administração e a outros fa-
tores não vinculados à atuação direta dos servidores.

Em outra parte, o resultado revelado pela questão 5, de-
ve-se aos esforços dos servidores, peritos contábeis, que pre-
cisam ser tecnicamente qualificados para desempenhar suas 
atividades, além de proativos e versáteis, pois necessitam de 
conhecimentos em outras áreas, como a do Direito, e não 
podem ficar inertes às situações desfavoráveis que lhes são 
apresentadas diariamente, tudo isso converge para o trabalho 
satisfatório realizado pelas contadorias, como demonstram as 
respostas auferidas nas questões deste primeiro bloco.

Porém, ressalta-se que há margem a ser trabalhada para 
se atingir a excelência na prestação dos serviços periciais 
contábeis, quanto ao prazo praticado na execução destes, de 
acordo com a percepção dos magistrados, os quais podem 
ser tratados como os clientes das contadorias. Assim como 
se tem no prazo demandado para a realização das perícias 
contábeis uma das preocupações relevantes dos juízes fede-
rais em relação às contadorias, conforme a presente pesqui-
sa, necessitando este item, dessa forma, uma manutenção 
contínua por parte dos servidores e da administração e a 
atenção dos demais colegas servidores.

A questão 6, de característica subjetiva, deixou aberta a 
possibilidade do magistrado de sugerir ou ponderar alguma 
situação referente ao prazo de permanência dos processos 
na contadoria.

Obtiveram-se duas sugestões. Um magistrado mencio-
nou que a celebração de convênios entre os poderes para 
disponibilizar às contadorias acesso a outros bancos de 
dados públicos, para consulta, agilizaria muito o trabalho  
realizado por estas.

A outra sugestão foi no sentido de melhorar a estrutura 
das contadorias, como em relação à quantidade de servidores 
e destinação de funções gratificadas específicas, ou mesmo, 
elevação das já existentes, para que fosse possível estabelecer 
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um prazo máximo de 15 dias de permanência do processo na 
contadoria para a realização da perícia contábil judicial.

As questões de números 7 a número 10 dizem respeito à 
percepção dos juízes federais quanto à forma de apresentação 
dos trabalhos periciais realizados pelas contadorias.

Considerando que as perícias contábeis são endereçadas 
aos magistrados e às partes que, na grande maioria das ve-
zes, são leigos no assunto tratado, os trabalhos realizados nas 
contadorias precisam ser expostos de forma clara, objetiva, 
simples e coesa e conter um padrão estrutural.

A questão 7 quis saber se os trabalhos realizados pelas con-
tadorias, na opinião dos juízes federais, são apresentados de 
forma clara, facilitando o entendimento dos usuários destes, 
os quais, na maioria das vezes, são leigos no assunto periciado.

Metade dos entrevistados concorda que as perícias são 
apresentadas de forma clara e que facilitam o entendimento 
pelos seus demandantes, e os outros 50% dos juízes federais 
concordam plenamente.

A questão 8, propôs que o magistrado, caso não consi-
derasse como ideal a forma atual de apresentação das perícias 
contábeis, no intuito de serem facilmente compreendidas, ex-
pusesse qual (ais) o(s) item(ens) que entendesse necessitar(em) 
de aprimoramento. Não houve nenhuma manifestação dos 
respondentes.

A questão de número 9 procurou conferir a avaliação, 
de um modo geral, da forma de apresentação dos trabalhos 
realizados pelas contadorias, na opinião dos magistrados.

Obteve-se 6 indicações de excelente e 2 de satisfatória, 
demonstrando acerto em relação à forma em que estão sendo 
apresentadas as perícias contábeis. 

A questão 10 abriu espaço para que os magistrados ex-
pusessem alguma sugestão ou consideração quanto à forma 
de apresentação das perícias contábeis, realizadas pelas conta-
dorias. Houve apenas uma manifestação, ponderando que os 
trabalhos são apresentados de maneira clara e simples.

As questões de números 11 a 19 dizem respeito à per-
cepção dos juízes federais quanto ao conteúdo dos trabalhos 
periciais realizados pelas contadorias.

Acredita-se que este item seja o principal numa perícia 
contábil, pois de nada adianta realizá-la num curto espaço de 
tempo, nem de apresentá-la de forma clara, simples e objeti-
va, se o conteúdo não for de qualidade.

Neste sentido, a questão de número 11 indagou se os 
critérios e parâmetros empregados nos cálculos são sempre 
informados pela contadoria.

Seis magistrados concordam totalmente que os cálculos 
apresentados são acompanhados pelos critérios e parâmetros 
nele aplicados. Outros dois juízes federais assinalaram que 
concordam e um dos pesquisados informou discordar.

Esta resposta, mesmo que única, indicando que nem sem-
pre os critérios e parâmetros utilizados na confecção do cálculo 
são informados é importante, pois, como já salientado ante-
riormente, os destinatários do cálculo, geralmente, já possuem 
pouca familiaridade com o objeto da perícia, quando o assunto 
é o cálculo propriamente dito a situação é agravada.

Na questão 12 os magistrados foram indagados acerca 
dos cálculos elaborados pela contadoria, solicitando-lhes ava-
liação. Há contentamento por parte da totalidade dos juízes 
federais, sendo que para 75% dos entrevistados os cálculos 
apresentados pelas contadorias são excelentes e para os 25% 
restantes são satisfatórios.

Este resultado auferido é relevante, porém não se pode 
esquecer a resposta desfavorável obtida na questão anterior, 
mesmo que única, pois se relaciona ao cálculo. Todavia, acre-
dita-se que as contadorias atendem aos anseios dos magistra-
dos quando o assunto é a elaboração dos cálculos, haja vista 
as respostas às questões 11 e 12, ainda mais se considerarmos 
que os cálculos apresentados pelas contadorias são fundamen-
tais na decisão do magistrado, pois servem de prova processu-
al para as deliberações e, pelo visto, estão efetivamente sendo 
utilizadas como tal, pois estão satisfazendo os magistrados.

A pergunta de número 13 questionou se a contadoria 
possui o hábito de apresentar informação, anexa ao cálculo, 
contendo os parâmetros utilizados na confecção deste, além 
de situações relevantes a este relacionadas ou à tarefa determi-
nada no despacho.

A perícia contábil corresponde a 
procedimentos técnico-científicos 

de apuração, constatação e 
verificação de fatos ligados ao 
patrimônio de pessoas físicas 

ou jurídicas e que objetiva uma 
conclusão acerca de determinada 

controvérsia ou incerteza.
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Os magistrados, a exceção de um dos entrevistados, 
afirmaram que a contadoria possui o costume de apresentar 
informação anexa ao cálculo, a qual, na verdade, é parte in-
tegrante, e muito importante, do laudo pericial. Portanto, 
há necessidade de ser revisto este resultado, isolado, de não 
apresentação do laudo pericial, pois, como já salientado, um 
cálculo apresentado de forma isolada prejudica a qualidade 
do trabalho pericial. Entretanto, tem-se que as contadorias 
estão atentas ao conteúdo que deve estar presente nos laudos 
periciais, tendo em vista o resultado, altamente positivo, ob-
tido por este questionamento.

A questão de número 14 inicialmente faz uma breve ex-
posição do que é um laudo pericial contábil, a forma de como 
deve ser apresentado e o que deve nele conter, para após per-
quirir o que o laudo pericial contábil deve possuir, na opinião 
do magistrado.

Sintetizando as respostas obtidas, tem-se que os magistra-
dos entendem que o laudo contábil deve apresentar, além do 
cálculo, os critérios nele aplicados, o período e os elementos 
analisados e utilizados, todas as informações necessárias para o 
juiz apreciar a questão em litígio e para facilitar o entendimen-
to da perícia pelos seus destinatários, além das diligências rea-
lizadas e da conclusão a que o perito chegou. Os juízes federais 
acabaram indicando todos os componentes que devem estar 
presentes no laudo pericial contábil. Pela questão 15, procurou-

se aferir a importância da apresentação de informação (laudo 
pericial), juntamente ao cálculo, na opinião dos juízes federais.

Seis magistrados entendem ser de grande importância a 
apresentação do laudo pericial, outro juiz federal considera de 
média importância o oferecimento de informação anexa ao 
cálculo, e houve uma abstenção de opinião.

O resultado alcançado por esta pergunta é muito próxi-
mo do esperado porque a informação, o laudo pericial, quali-
fica o cálculo, completando-o.

Já a questão de número 16 indagou a respeito da avaliação 
que os magistrados possuem em relação à informação prestada 
pela contadoria, caso esta seja oferecida. Para 5 juízes federais as 
informações prestadas pela contadoria são excelentes, outros 2 
magistrados avaliaram como satisfatórias e houve uma absten-
ção de opinião, a qual é justificada considerando que o magis-
trado que não respondeu a este questionamento foi o mesmo 
que indicou, na questão 11, discordar que os critérios e cálculos 
empregados nos cálculos são sempre informados.

A 17ª pergunta do questionário, semelhante à questão 3, 
porém com foco distinto, sugere alguns fatores que podem 
influenciar a qualidade do conteúdo das perícias contábeis 
realizadas pela contadoria. Foi solicitado ao magistrado, de 
acordo com o seu entendimento, classificá-los com o grau de 
influência alto, médio, baixo ou nenhum. As respostas são 
apresentadas na Tabela 2.

Quesito
Grau de influência

Alto (1) Médio (2) Baixo (3) Nenhum (4)

Número de servidor/estagiário no setor 4 2 1 1

Complexidade dos cálculos 4 2 2 0

Quantidade de processos recebidos 4 3 1 0

Treinamento do servidor 7 0 1 0

Cursos na área para servidores 6 1 0 1

Intercâmbio entre servidores das contadorias 4 3 1 0

Conhecimento técnico do servidor 5 2 1 0

Equipamentos/Programas à disposição 4 3 0 1

Clareza dos despachos 5 3 0 0

Ciência do entendimento dos magistrados 5 1 1 1

Existência dos elementos de cálculo 7 1 0 0

Interesse/dedicação do servidor 7 0 0 1

Tabela 2 - Fatores influentes na qualidade do conteúdo das perícias contábeis.
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Assim como na questão 3, os quesitos ficaram clas-
sificados, praticamente, entre o grau alto e o grau médio 
de influência, porém, agora, em relação à qualidade dos  
conteúdos das perícias contábeis, de acordo com o entendi-
mento dos magistrados.

A questão 18 solicitou a avaliação, de um modo geral, do 
magistrado relação ao conteúdo dos trabalhos periciais reali-
zados pela contadoria. A opção excelente percebeu 6 indica-
ções, a satisfatória foi escolhida por um magistrado e houve 
uma abstenção de opinião.

A pergunta 19, de característica subjetiva, deixou aberta 
a possibilidade de o magistrado sugerir ou ponderar alguma 
situação referente ao conteúdo dos trabalhos realizados pe-
las contadorias. Apenas um magistrado aproveitou a opor-
tunidade e mencionou que, para “desafogar” as contadorias, 
poder-se-ia realizar treinamento, para os cálculos de menor 
complexidade, de servidores das secretarias para que fossem 
por eles realizados, sem a necessidade de serem remetidos à 
contadoria judicial.

5 Considerações finais

Este trabalho teve o objetivo de aferir a percepção de 
magistrados acerca das tarefas realizadas pelas contadorias da 
Justiça Federal, quanto ao prazo de realização, forma de apre-
sentação e conteúdo.

Considerando que os trabalhos realizados pelas con-
tadorias caracterizam-se como perícias contábeis judiciais, 
buscou-se verificar se o tempo médio demandado na rea-
lização destas, assim como a forma de apresentação e o  
conteúdo principalmente em relação ao laudo pericial,  
satisfazem aos magistrados.

Destaca-se, primeiramente, que a suposição inicial acerca 
da forma e conteúdo das perícias contábeis não foi confir-
mada. Acreditava-se que, em função do grande número de 
tarefas a que são determinadas a realizar, as contadorias não 
estivessem dando a merecida atenção à forma de apresentação 
e ao conteúdo das perícias contábeis.

As respostas obtidas pelas questões que tinham como ob-
jeto a forma de apresentação das perícias contábeis realizadas 
pelas contadorias da Justiça Federal, demonstram que 100% 
dos entrevistados estão satisfeitos com a maneira em que os 
trabalhos periciais são dispostos, sendo que, destes, 75% a 
consideram como excelente.

Em relação ao conteúdo das perícias contábeis, que se 
acredita ser o objeto mais importante desta pesquisa, o re-
sultado encontrado foi também amplamente positivo. Os 
cálculos elaborados pelas contadorias satisfazem a todos os 
magistrados, sendo que 75% os consideram excelentes. A ex-
ceção de um dos entrevistados, os demais concordam que os 
parâmetros e critérios utilizados nos cálculos são informados, 
assim como são expostas, também, as demais situações rele-
vantes vinculadas à perícia contábil, e a conclusão a que o 
perito chegou, tendo angariado, a informação anexa ao cál-
culo, a avaliação de excelente por 71% dos concordantes e de 
satisfatória pelos 29% restantes.

O conteúdo das perícias contábeis realizadas pelas conta-
dorias foi avaliado como excelente por 75%, dos entrevista-
dos, e como satisfatório por 12,5%. Houve uma abstenção de 
opinião a este questionamento.

No que tange ao prazo demandado pelas contadorias 
na realização das perícias contábeis, o resultado obtido foi o 
menos expressivo, porém não chegou a ser negativo, apenas 
serve de alerta a constatação obtida. Apesar de 75% dos ma-
gistrados concordarem que o tempo médio demandado pelas 
contadorias na execução dos trabalhos periciais está dentro do 
prazo por eles considerado como ideal, e de 87,5% dos magis-
trados considerarem como, no mínimo, satisfatório, o tempo 
transcorrido entre a chegada do processo na contadoria e o 
seu retorno à vara, notou-se a importância dada pelos juízes 
federais a este objeto da pesquisa.

Os magistrados entendem que o 
laudo contábil deve apresentar, 

além do cálculo, os critérios nele 
aplicados, o período e os elementos 

analisados e utilizados, todas as 
informações necessárias para o juiz 
apreciar a questão em litígio e para 
facilitar o entendimento da perícia 

pelos seus destinatários.

32  Revista do CRCRS



Referências

ALBERTO, Valder Luiz Palombo. Perícia Contábil.  
São Paulo: Atlas, 1996.

BRASIL. Lei 5.010, de 30 de maio de 1966. Organiza a 
Justiça Federal de primeira instância, e dá outras providências. 
In: Diário Oficial da União, Brasília, 01 jun. 1966.

________. Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui 
o Código de Processo Civil. In: Diário Oficial da União, 
Brasília, 17 jan. 1973.

________. Constituição Federal. Brasília: Senado Federal, 
1988.

________. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o 
Código Civil. In: Diário Oficial da União, Brasília, 11 jan. 
2002.

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. 
Metodologia Científica: para uso dos estudantes 
universitários. 3.ed. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1983.

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. Provimento nº 176, 
de 06 de outubro de 1978. Institui nas Seções Judiciárias a 
Seção de Cálculos de Execuções e Liquidações. In: Diário da 
Justiça, Brasília, 19 out. 1978.

________. Provimento Corregedoria Geral Nº 25, de 24 de 
março de 1988. Adota o Manual de Normas Padronizadas de 
Cálculos das Execuções e Liquidações como norma geral de 
procedimento uniformizado. In: Diário da Justiça, Brasília, 
08 abr. 1988.

________. Resolução nº 561, de 02 de julho de 2007. Aprova 
o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos 
na Justiça Federal e dá outras providências. In: Diário Oficial 
da União, Brasília, 05 jul. 2007.

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. 
Resolução CFC nº 1.243, de 10 de dezembro de 2009. 
Aprova a NBC TP 01 – Perícia Contábil. In: Diário Oficial 
da União, Brasília, 18 dez. 2009.

________. Resolução CFC n. 1.244, de 10 de dezembro de 
2009. Aprova a NBC PP 01 – Perito Contábil. In: Diário 
Oficial da União, Brasília, 18 dez. 2009.

FONSECA, Alice Aparecida da Silva et al. A perícia contábil. 
Revista Brasileira de Contabilidade, Brasília, v.29, n.123, 
p.36-43, maio/jun. 2000.

GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 
4.ed. São Paulo: Atlas, 2007.

JF-RS. Estrutura da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. 
Disponível em: <http://www.jfrs.gov.br/pagina.php?no=127> 
Acesso em 10 jan. 2008.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. 
Fundamentos de Metodologia Científica. 3.ed. São Paulo: 
Atlas, 1991.

LOPES DE SÁ, Antônio. Perícia Contábil. 4.ed. São Paulo: 
Atlas, 2000.

MAGALHÃES, Antonio de Deus Farias et al. Perícia 
contábil. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

NEVES, José Luis. Pesquisa Qualitativa – características, usos 
e possibilidades. Caderno de Pesquisas em Administração, 
São Paulo, v.1, n.3, p. 103-13, 2.sem. 1996.

ORNELAS, Martinho Maurício Gomes de. Perícia Contábil. 
3. ed. São Paulo: Atlas, 2000.

PIRES, Marco Antônio Amaral. O papel do laudo pericial 
contábil na decisão judicial. Salvador: FVC, 2005. 
Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis), Faculdade de 
Ciências Contábeis, Fundação Visconde de Cairú, 2005.

SANTANA, Creusa Maria Santos de. A perícia contábil e sua 
contribuição na sentença judicial: um estudo exploratório. 
São Paulo: USP, 1999. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Contábeis), Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade, Universidade de São Paulo, 1999.

Observou-se que todos possuem a preocupação de que este trabalho 
pericial realizado pelas contadorias seja executado de forma rápida, ten-
do em vista os prazos médios, de permanência de um processo na con-
tadoria, indicados como ideal. Assim, ficou a impressão de que todos os 
entrevistados almejam avanços neste item, ou seja, desejam que o tempo 
de permanência do processo nas contadorias seja encurtado.

Assim, pode-se afirmar que a reação dos magis-
trados entrevistados acerca dos conteúdos, da forma 
de apresentação e dos prazos de realização das perí-
cias contábeis é positiva, identificando-se apenas um 
maior anseio dos respondentes na redução do prazo 
de permanência dos processos nas contadorias.
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Resumo
Dinheiro é um elemento essencial ao comportamento 

humano à medida que torna viável toda e qualquer negocia-
ção de troca. Visando ao entendimento das relações entre 
os indivíduos e os efeitos do dinheiro sobre estes, o pre-
sente estudo teve como objetivo geral avaliar o significado 
do dinheiro para os alunos do curso de Ciências Contábeis 
da uFSM. Especificamente, buscou-se verificar a influência 
do gênero, das religiões e da ascendência nos valores atri-
buídos ao dinheiro. Para tanto, foi realizada uma pesquisa 
survey junto a 185 estudantes. os dados foram coletados 
por meio de questionário e analisados por meio de Análise 
Fatorial Exploratória. Foram obtidos oito fatores relevantes, 
entre eles: estabilidade, prestígio, orçamento, ansiedade, 
prazer (satisfação), prazer (realização), preocupação e se-
gurança financeira. De maneira geral, este trabalho mos-
trou que os acadêmicos das Ciências Contábeis, associam 
mais fortemente fatores positivos ao dinheiro, já que os ne-
gativos como: ansiedade e preocupação estão entre as me-
nores médias. Percebe-se ainda que a influência do curso 
realça os aspectos de orçamento e segurança financeira.
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1. Introdução

Desde seu surgimento, o dinheiro é tratado como ele-
mento que torna viável toda e qualquer negociação de troca. 
Esta conversibilidade que o dinheiro possibilita, faz dele um 
objeto concomitantemente universal, presente em todos os 
momentos da vida econômica cotidiana e significativos na 
vida social (MOREIRA, 2000). O homem, como ser social, 
é influenciado e referenciado socialmente, em seu consumo 
e estilo de vida.

Nesse contexto, surge o ramo da Psicologia Econômica, 
voltada para o estudo do comportamento dos indivíduos na 
Economia. A Psicologia Econômica pode ser conceitualizada 
como a ciência que analisa tanto o efeito da economia sobre 
os indivíduos quanto o efeito agregado dos indivíduos sobre a 
Economia, e pode ter como modelo um ciclo de influenciar e 
ser influenciado (VAN RAAIJ, 1981).

Diante desta situação, algumas pesquisas têm surgido 
para identificar o significado do dinheiro, buscando delimitar 
a estrutura cognitiva deste construto e variáveis a ele relacio-
nadas (MOREIRA, 2000). Muitas pesquisas apontam para 
a bipolaridade do dinheiro, Schwartz (1992) inclusive criou 
uma escala para o significado do dinheiro, em que existem 
dois polos principais: um positivo e outro negativo. O refe-
rido autor aponta que os indivíduos podem possuir simulta-
neamente sentimentos opostos em relação ao dinheiro, como 
por exemplo, prazer e conflito ou domínio e igualitarismo.

Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo geral 
avaliar o significado do dinheiro perante aos alunos de gra-
duação em Ciências Contábeis da Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM). Especificamente, buscou-se a identi-
ficação dos fatores relevantes que são atribuídos ao dinheiro 
e avaliou-se a influência do gênero e da religião na definição 
destes fatores. Para isso, o estudo está composto por cinco 
partes incluindo a introdução. A segunda parte apresenta 
o referencial teórico acerca do tema em estudo. Posterior-
mente são descritos o método do trabalho e os resultados 
da pesquisa empírica. Por fim, são expostas as considerações 
finais do estudo.

2. Referencial teórico

No intuito de explorar as relações entre prioridades de 
valores e os significado que os indivíduos atribuem ao dinhei-
ro, comparando amostras de diferentes contextos culturais, 

na Inglaterra e no Brasil, Moreira (2000), criou uma escala 
para significado do dinheiro. A principal relevância do estudo 
foi ter avaliado o significado do dinheiro em nível nacional, 
trabalhando inicialmente sobre a perspectiva da Teoria dos 
Valores de Schwartz. A pesquisa foi desenvolvida em duas 
etapas. A primeira constitui-se em criar um instrumento de 
mensuração para o significado de dinheiro; para isso foi cria-
da uma Escala de Significado do Dinheiro (ESD), que foi 
validada numa amostra de 1.464 sujeitos de todas as regiões  
geográficas e com características demográficas heterogêneas, em 
termos de idade, renda, escolaridade e atividade ocupacional.

A ESD baseou-se inicialmente na Teoria de Valores de 
Schwartz que devido ao acúmulo de evidências empíricas 
permite sustentar a existência de um modelo universal de 
valores, composto por dez tipos de valores motivacionais. 
Este modelo foi gradualmente desenvolvido a partir da 
análise de dados empíricos, chegando a ser confirmado em 
97 amostras de 54 países, somando um total de 44.000 su-
jeitos. O modelo de Schwartz define um valor como uma 
crença do indivíduo sobre uma meta que transcende às  
situações e expressam interesses individuais, coletivos ou 
mistos correspondentes a um domínio motivacional, na ver-
dade dez motivos: universalismo, autodireção, estímulo, he-
donismo, autorrealização, poder, segurança, conformidade, 
tradição e benevolência, sendo avaliados em uma escala de 
importância (nada importante até muito importante) como 
um princípio que guia a vida do indivíduo.

Segundo a Teoria dos Valores de Schwartz (1992), 
os valores são conceitos ou crenças a um estado-fim ou a 
comportamentos desejáveis frente a uma situação específica 
que têm origem em três requerimentos: (1) as necessida-
des individuais dos organismos biológicos; (2) as exigências 
de interação social; e (3) as necessidades de sobrevivência e 
bem-estar dos grupos.

O presente estudo tem como 
objetivo geral avaliar o significado 
do dinheiro perante aos alunos de 
graduação em Ciências Contábeis 
da Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM).
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Por meio desta teoria, há dez valores motivacionais quase 
universais que refletem essas três necessidades básicas, agrupa-
dos em duas dimensões bipolares. O que distingue um valor 
do outro é o tipo de objetivo ou motivação que o valor ex-
pressa. Para estabelecer a estrutura das relações entre os tipos 
de valores, Schwartz (1992) considerou que as ações empre-
endidas para realizar cada tipo de valor têm consequências 
psicológicas, práticas e sociais, que podem entrar em conflito 
ou serem compatíveis com a realização de outros tipos de va-
lores, resultando uma estrutura circular (Figura 1).

Figura 1: Modelo Teórico das Relações entre os Tipos 
Motivacionais, Tipos de Valores de Ordem Superior e 

Dimensões de Valores Bipolares.

Fonte: SCHWARTZ (1992)

A dimensão autotranscendência enfatiza a igualdade e 
a preocupação com o bem-estar dos outros (universalismo e 
benevolência), em oposição à autopromoção, que se refere à 
busca de sucesso e domínio sobre os outros (poder e autor-
realização). Por sua vez, conservação, que enfatiza tradição e 
proteção da estabilidade favorecendo a manutenção do sta-
tus quo (tradição, conformidade e segurança), contrapõe-se 
à dimensão abertura à mudança, relativa à busca de inde-
pendência de pensamento e ação (hedonismo, estimulação 
e autodeterminação). 

Para Schwartz (1992) os valores são produtos tanto dos 
aspectos culturais compartilhados quanto experiências in-
dividuais, que refletem diferenças de temperamento, perso-
nalidade, socialização, história de vida e cultura. Moreira 
(2000) destaca ainda que algumas variáveis têm sido apon-

tadas como correlatas com o modelo de Schwartz. Para a 
autora é extremamente necessário analisar os valores relacio-
nando-os com determinadas variáveis, tais como: demográ-
ficas, culturais, educacionais e renda. Por exemplo, os mais 
jovens têm apresentado maiores escores nos valores relativos 
ao polo abertura a mudanças. As variáveis educacionais e de 
situação ocupacional têm sido positivamente correlaciona-
das com os valores do polo de autopromoção. Tipo de resi-
dência tem sido correlacionado positivamente com os polos 
abertura a mudanças e universalismo. 

Tamayo (1994) aplicou a escala de valores de Schwartz, 
em 1.410 sujeitos no Brasil, na faixa etária entre 14 e 19 
anos e encontrou nítidas diferenças em relação ao gênero, 
destacando que as mulheres dão maior importância do que 
os homens aos valores de autotranscedência, promoção do  
bem-estar dos outros e conservação.

Assim baseada nesta escala de valores, mais especifica-
mente no tipo motivacional poder, Moreira (2002), estudou 
e criou uma escala de valor para o significado do dinheiro, 
considerando que este sempre foi um diferencial no que se 
refere à posição social. 

Belk e Wallendorf (1990) destacam o uso sagrado e pro-
fano do dinheiro e sua influência no cotidiano das pessoas. 
Enquanto que a visão econômica dominante enfatiza o sig-
nificado profano, ou seja, meio de troca impessoal, o aspecto 
sagrado esta ligado ao fazer bem ou fazer o mal, como por 
exemplo, doações ou retenções egoístas. Moreira (2000) des-
taca o poder motivacional do dinheiro e sua importância na 
vida das pessoas, trazendo as expressões populares com o uso 
do dinheiro: “dinheiro é a mola que move o mundo”; “Di-
nheiro na mão é vendaval”; “Doido é quem rasga dinheiro”; 
“Todas as pessoas têm um preço”; “Dinheiro e mulher a gente 
não empresta”, ‘‘Dinheiro compra um lugar no céu”.

Furnham (1984) destaca a falta de instrumentos de 
mensuração como uma das causas para a ausência de estudos 
empíricos sobre o significado do dinheiro. A construção de 
escalas de atitudes frente ao dinheiro ganhou força na Psi-
cologia Social do comportamento econômico com Dittamar 
(1989) ao apresentar um quadro sintetizado de onze estudos 
empíricos sobre dinheiro. Entre estes estudos destacam-se os 
de Wernimot e Fitzpatrick (1972) que podem ser considera-
dos os percussores no estudo da simbologia do dinheiro, os 
estudos de Yamauchi e Templer (1982), também se destacam, 
pois identificaram atitudes que o indivíduo tem frente ao di-
nheiro. Os autores aplicaram questionários em 300 sujeitos 
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norte-americanos, de ambos os sexos e ocupações variadas, 
com escala Likert de sete pontos, e identificaram por meio 
da análise dos componentes principais, a existência de cinco 
componentes: poder-prestigio, retenção, desconfiança, quali-
dade de compras e ansiedade.

Outro estudo de destaque relacionado a dinheiro foi o 
de Furnham (1984) que desenvolveu um instrumento sobre 
o dinheiro orientado por três objetivos: desenvolver um ins-
trumento na Inglaterra; estudar a relação de crenças e atitudes 
com variáveis demográficas; e descobrir crenças monetárias e 
comportamentos passados e futuros. 

O autor também utilizou análise fatorial e identificou as 
seguintes crenças relacionadas a dinheiro: obsessão; poder/
gastar; retenção; segurança/conservativa; inadequação; esfor-
ço; e habilidade. Em 1992, Tang criou uma escala ética do 
dinheiro, e neste estudo foram encontradas correlações com 
renda, idade, gênero, trabalho e satisfação pessoal. Sete fatores 
foram identificados: bom; mal; realização; respeito; orçamen-
to; e poder/liberdade.

Apesar da relevância dos estudos acima, todos eles foram 
criticados no que tangem aos procedimentos metodológicos, 
o que provocou em Moreira e Tamayo (1999) a necessidade 
de criar um novo instrumento, com maior rigor metodológi-
co que os demais e que pudesse ser aplicado mundialmente. 

Assim Moreira (2000) criou a Escala de Significado do 
Dinheiro (ESD) a partir de quatro fases: a coleta de dados  
por meio de entrevistas com grupos heterogêneos, com o ob-
jetivo de identificar o senso comum sobre o significado do 
dinheiro; análise dos juízos; esquema fatorial hipotetizado; e 
o teste empírico para validar a escala.

O esquema fatorial hipotetizado pela pesquisa a partir das 
teorias e dos dados coletados identificou duas grandes dimen-
sões para o significado do dinheiro: uma dimensão negativa, 
composta pelos seguintes fatores: desigualdade social, domi-
nação, desapego, conflito e preocupação, em contrapartida à 
dimensão positiva, em que estariam: desenvolvimento socio-
cultural, prestígio, utilitarismo, estabilidade e prazer. Para a va-
lidação destas dimensões foram aplicados 1.485 questionários 
espalhados nas cinco regiões geográficas brasileiras, sendo que 
315 tiveram origem no nordeste, 475 no centro-oeste, 316 no 
sudeste e 115 no sul. Quanto a características da amostra utili-
zada para a validação destaca-se que foram 876 mulheres e 595 
homens, as idades variavam entre 14 e 74, com média de 30,6 
e desvio padrão de 11,7. A renda familiar mensal variou entre 
R$ 120,00 e R$ 27.000, com media de R$ 3.003,59 e des-
vio padrão de R$ 2.858,25. O nível de escolaridade abrangeu 
segundo grau incompleto à pós-graduação, e 216 ocupações 
foram declaradas pelos pesquisados.

A análise de Componentes Principais apontou os seguin-
tes alfa de Cronbach: poder (0,88), conflito (0,87), prazer 
(0,84), progresso (0,80), cultura (0,76), desapego (0,73), so-
frimento (0,67), desigualdade (0,66) e estabilidade (0,57). O 
fator poder, com maior alfa de Cronbach, confirmou a crença 
de que o dinheiro é fonte de autoridade, prestigio e reconhe-
cimento social, assegurando para os que o possuem privilégios 
sociais e institucionais. O fator conflito nos remete a uma 
dimensão negativa do dinheiro, afirmando a crença de que 
o dinheiro provoca desconfianças, brigas, mortes e falsidade. 
Em outra vertente, o dinheiro também possui um significa-
do de prazer, pois promove felicidade, bem-estar psicológico, 
autoestima e esperança. O fator progresso está relacionado 
ao significado do dinheiro como promotor de crescimento, e 
de sua capacidade de solucionar problemas sociais. Já o fator 
cultura está vinculado ao desenvolvimento das ciências, das 
artes, cultura e tecnologia. A autora, também identificou o 
fator desapego, confirmando a crença da espiritualidade do 
dinheiro, remetendo à necessidade de dar maior importân-
cia às pessoas do que a bens materiais. Por outro lado, dois 
componentes negativos foram confirmados, o sofrimento e a 
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desigualdade. Por fim, o nono componente identificado foi a 
estabilidade que contribui como fonte de segurança para os 
indivíduos.

3. Método

Ao nível epistemológico, o presente estudo possui um 
cunho quantitativo, com corte transversal, por meio de uma 
survey. Como instrumento de coleta de dados optou-se pela 
utilização de questionário dividido em duas partes: a primeira 
busca identificar aspectos de perfil da população investigada, 
tal como idade, gênero, escolaridade, estado civil, raça, reli-
giosidade. A segunda parte visa a levantar os valores relaciona-
dos ao dinheiro, utilizando itens da Escala de Significado do 
Dinheiro (ESD) desenvolvida por Moreira e Tamayo (1999). 
Para mensuração, utilizou-se a escala tipo Likert de cinco 
pontos (discordo totalmente – concordo totalmente).

A amostra do estudo é do tipo não probabilística, sele-
cionada por conveniência, formada por estudantes do cur-
so de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Santa  
Maria. Foram entrevistados todos os alunos presentes em sala 
de aula nos dias 18, 19 e 20 de maio de 2009, perfazendo 185 
entrevistados.

Como principal técnica de análise adotou-se a Análise 
Fatorial Exploratória. A Análise Fatorial é um modelo de 
mensuração das relações entre os indicadores (variáveis ob-
servadas) e os fatores. Conforme Hair et al. (2005), a análise 
fatorial aborda o problema de como analisar a estrutura de 
inter-relações (covariâncias) existentes entre as variáveis com 
a definição de uma série de dimensões subjacentes comuns, 
conhecidas como fatores.

Para verificar se a Análise Fatorial é adequada para um de-
terminado conjunto de dados sugere-se a aplicação de dois tes-
tes. A fim de avaliar se a correlação existente entre as variáveis é 
significativa, a ponto de apenas alguns fatores serem capazes de 
representar grande parte da variabilidade dos dados aplica-se o 
teste de esfericidade de Bartlett. Além disso, deve-se verificar se 
a correlação entre cada par de variáveis pode ser explicada pelas 
demais variáveis incluídas no estudo. Então, calcula-se a medi-
da de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), na qual valores iguais ou 
menores que 0,5 indicam que a Análise Fatorial é insatisfatória 
para a explicação da correlação de cada par de variáveis pelas 
demais variáveis consideradas no estudo.

Existem diversos métodos para a estimação das cargas fa-
toriais, mas dois se destacam: o método das componentes prin-

cipais e o método da máxima verossimilhança. Neste trabalho, 
optou-se pelo método das componentes principais para a es-
timação das cargas fatoriais, pois segundo Malhotra e Naresh 
(2001), este método é mais recomendado quando a preocupa-
ção principal do pesquisador é determinar o número mínimo 
de fatores, que respondem pela variância máxima nos dados.

É possível encontrar tantos fatores quantas forem as va-
riáveis pesquisadas. Entretanto, geralmente o pesquisador 
busca resumir as informações contidas nas variáveis originais 
em um número menor de fatores. Para isso, é preciso definir 
entre os métodos disponíveis, qual será o critério de deter-
minação do número de fatores a serem utilizados. Hair et al. 
(2005) apresenta diferentes métodos para escolha do número 
de fatores: determinação a priori; autovalores; gráfico de de-
clive; percentagem da variância; confiabilidade meio a meio e 
testes de significância. Neste trabalho, optou-se pelo método 
dos autovalores superiores a um.

Como nem sempre os fatores escolhidos são de fácil in-
terpretação, às vezes recorre-se à rotação dos eixos. Neste tra-
balho optou-se pela varimax normalizada. 

Para avaliar a confiabilidade dos fatores gerados a partir 
da Análise Fatorial, adotou-se o alfa de Cronbach. A confia-
bilidade indica o grau de consistência interna entre os múl-
tiplos indicadores de um fator, referindo-se à extensão na 
qual um mesmo instrumento de medida produz resultados 
coerentes a partir de diversas mensurações. De acordo com 
Hair et al. (2005), o alfa de Cronbach deverá ter um valor 
superior a 0,6.

Após a análise da consistência dos fatores, estes foram ge-
rados para as análises seguintes a partir da média das variáveis 
com altas cargas fatoriais em cada fator. Para a avaliação da 
influência das variáveis de perfil nas percepções sobre dinhei-
ro foram utilizadas as seguintes ferramentas: o teste t de dife-
rença de média e a análise de variância. Aplicou-se um teste t 
de diferença de média para amostras independentes, quando 
se tratava de dois grupos de comparação. Para determinar se 
o teste t deveria ser homocedástico ou heterocedástico, pre-
viamente foi aplicado um teste para igualdade de variâncias. 
Nos casos em que a hipótese de igualdade das variâncias foi 
aceita aplicou-se o teste t homocedástico e quando rejeitada 
aplicou-se o teste heterocedástico. Para as variáveis de perfil 
com mais de dois grupos de comparação utilizou-se a análise 
de variância. O processamento e análise dos dados se deram 
mediante dois softwares “Excel®” e “Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) 10.0”.
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Variáveis Alternativas Frequência Percentual

Sexo
Feminino 91 49,189

Masculino 94 50,811

Estado Civil

Solteiro 158 85,405

Casado 26 14,054

Desquitado 1 0,541

Filhos
Não 174 94,054

Sim 11 5,946

Quantidade 
de Filhos

0 174 94,054

1 7 3,784

2 4 2,162

Moradia

Própria 92 49,730

Alugada 62 33,514

Financiada 11 5,946

Outra 20 10,810

Curso
Ciências Contábeis 169 91,351

Ciências Contábeis mais outro 16 8,649

Nacionalidade

Brasileira 183 98,918

Argentina 1 0,541

Paraguaia 1 0,541

Raça

Branca 159 85,947

Negra 2 1,081

Parda 23 12,432

Ascendência

Italiana 87 47,027

Alemã 40 21,622

Portuguesa 13 7,027

Brasileira 22 11,892

Não sei 10 5,405

Outra 13 7,027

Atividade 
Extracurricular

Trabalho Remunerado 81 43,785

Estágio Remunerado 20 10,811

Estágio Não Remunerado 4 2,162

Bolsista 23 12,432

Não exerce 45 24,324

Outra função 11 5,946

Renda Familiar

Até 487,00 8 4,324

488,00 a 1.194,00 32 17,297

1.195,00 a 3.479,00 88 47,568

3.480,00 a 6.564,00 43 23,243

Acima de 6.565,00 14 7,568

Tabela 1 – Perfil dos acadêmicos entrevistados segundo 
as variáveis sexo, estado civil, filhos e quantidade de 

filhos, moradia, curso, nacionalidade, raça, ascendência, 
atividade extracurricular e renda familiar.

4. Análise de resultados

A população do estudo é formada pelos alunos matricu-
lados nos cursos de graduação em Ciências Contábeis diurno 
e noturno da Universidade Federal de Santa Maria. O perfil 
dos entrevistados pode ser visualizado na Tabela 1.

A idade média dos entrevistados é de 22,9 anos. A partir 
da Tabela 1, pode-se visualizar que, com relação ao gênero, 
49,2% dos entrevistados são do sexo feminino, totalizando 
91 mulheres e 94 homens. Quanto ao estado civil, 85% são 
solteiros e 94% dos respondentes não possuem filhos. Na 
questão racial, 159 dos entrevistados se declararam brancos, 2 
negros e 23 pardos, e quanto à ascendência a maioria (47%) é 
de origem italiana. Em relação às atividades extracurriculares, 
43,8% possuem trabalho remunerado e a renda familiar da 
maioria dos entrevistados está entre R$ 1.195,00 e 3.479,00. 

A religião dos entrevistados foi uma das variáveis utiliza-
das para identificar uma possível relação com os valores que 
os indivíduos atribuem ao dinheiro (Tabela 2).

Tabela 2 – Opções religiosas segundo: religião, 
praticantes e princípios religiosos.

Como se pode visualizar na Tabela 2, apenas 14 dos 
entrevistados (7,6%), declarou-se como sem religião, e, en-
tre os religiosos, a maioria é católica (69,2%). Entre os res-
pondentes religiosos, 90 indivíduos (48,9%) se declararam 

Variáveis Alternativas Frequência Percentual

Religião

Católica 128 69,189

Evangélica Pentecostal 6 3,243

Espírita 19 10,270

Evangélica Outra 7 3,784

Protestante 3 1,622

Sem Religião 14 7,568

Outra 8 4,324

Praticante
Sim 90 48,913

Não 94 51,087

Princípios 
Religiosos

Totalmente seguidor 6 3,279

Segue maioria 35 19,126

Segue metade 8 4,372

Segue alguns 112 61,202

Não segue nenhum 22 12,021
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como praticantes e 94 indivíduos (51,1%) como não prati-
cantes, sendo que a média de vezes que participam de uma 
cerimônia religiosa ficou em 1,5 vezes ao mês. Com relação 
aos princípios religiosos, a maioria (61,2%) declarou que 
segue apenas alguns princípios religiosos. E apenas 12,02% 
não segue princípio algum.

Para a análise fatorial foram utilizadas inicialmente 60 
questões relacionadas a valores do dinheiro. Optou-se por 
adotar a análise de componentes principais como método de 
extração dos fatores e, como método de rotação, aplicou-se a 
rotação varimax normalizada. Como critério de extração foi 
definido autovalor maior que um. Todas as 60 questões apre-
sentaram índices de comunalidade superiores a 0,5 e, portan-
to, foram mantidas na análise fatorial. Os testes de adequação 
e especificidade da amostra de dados também foram satisfa-
tórios. O KMO apresentou um coeficiente de 0,704. O teste 
de especificidade de Bartlett assumiu o valor 4.176,493 signi-
ficativo a 1%. A Tabela 3 apresenta o percentual de variância 
explicada por cada fator. 

Observa-se que o primeiro fator sozinho explica 15,55% 
da variância. Em conjunto os 19 fatores explicam 69,46% de 
toda a variância. Os fatores 12, 14, 15, 16 e 17 foram excluí-
dos das análises seguintes, por possuírem apenas uma variável 
com carga fatorial significativa. Para avaliação da confiabili-
dade dos fatores, foram calculados os alfas de Cronbach. A 
Tabela 4 elucida a composição de variáveis e o alfa de Cron-
bach de cada fator analisado. 

Hair et al. (2005) recomendam que a consistência in-
terna deve possuir os valores iguais ou superiores a 0,6 para 
que seja considerada satisfatória,. Os resultados da Tabela 4 
mostram que os seis primeiros fatores e também os fatores 
08 e 11 apresentaram valores superiores ao limite, indicando 
consistência interna.

Fatores Autovalores
Variância Explicada

Percentual Acumulada

1 9,332 15,553 15,553

2 4,539 7,566 23,119

3 3,342 5,569 28,688

4 2,579 4,298 32,986

5 2,108 3,514 36,500

Fatores Autovalores
Variância Explicada

Percentual Acumulada

6 1,980 3,299 39,800

7 1,884 3,140 42,940

8 1,799 2,998 45,937

9 1,678 2,797 48,735

10 1,530 2,550 51,285

11 1,501 2,502 53,787

12 1,408 2,346 56,133

13 1,309 2,181 58,314

14 1,236 2,060 60,374

15 1,197 1,996 62,370

16 1,122 1,871 64,241

17 1,093 1,822 66,063

18 1,033 1,721 67,784

19 1,009 1,681 69,465

Fator Variáveis Alfa de Cronbach

1 27, 28, 26, 25, 49, 51 0,756

2 04, 06, 03, 02, 05, 11 0,790

3 36, 29, 31, 30, 16, 35 0,811

4 39, 42, 41, 38, 40, 43, 37 0,768

5 58, 59, 60, 56, 57, 52 0,783

6 54, 10, 55, 14, 53 0,706

7 34, 50, 17, 01 0,587

8 44, 46, 45 0,609

9 09, 08 0,510

10 21, 13 0,440

11 33, 32 0,701

13 20, 22, 47 0,435

19 18, 19 0,166

Tabela 3 – Fatores com autovalores superiores 
a um e variância explicada por fator.

Tabela 4 – Variáveis e alfa de Cronbach 
para cada um dos fatores.O fator com menor média 

foi a ansiedade, com 1,875, 
demonstrando que a maioria dos 
respondentes não associam este 
valor negativo com o significado 

do dinheiro.
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Questões Fatores

Estabilidade 1 2 3 4 5 6 8 11

27. Dinheiro permite ter condições de vida saudáveis. 0,74        
28. Dinheiro proporciona estabilidade emocional. 0,71        
26. Dinheiro é uma garantia contra imprevistos. 0,63        
25. Dinheiro ajuda a ter harmonia familiar. 0,57        
49. Dinheiro ajuda a ser feliz. 0,53        
Prestígio 1 2 3 4 5 6 8 11

04. Dinheiro traz reconhecimento social.  0,78       
06. Quem tem dinheiro é valorizado socialmente.  0,65       
03. Dinheiro significa status social.  0,65       
02. Dinheiro possibilita ascensão social.  0,58       
05. É preciso ter dinheiro para ter prestígio.  0,51       
11. As pessoas tentam agradar quem tem dinheiro.  0,46       
Orçamento 1 2 3 4 5 6 8 11

36. Sou capaz de economizar dinheiro regularmente.   0,77      
29. Eu vivo dentro dos limites do meu orçamento.   0,72      
31. Faço cálculos antes de comprar coisas caras.   0,68      
30. Evito correr riscos de ter prejuízo financeiro.   0,66      
16. Eu tenho responsabilidade para lidar com dinheiro.   0,61      
35. Só retiro dinheiro da conta poupança em caso de emergência.   0,61      
Ansiedade 1 2 3 4 5 6 8 11

39. Dinheiro provoca angústia.    0,72     
42. O dinheiro é um inimigo do ser humano.    0,68     
41. Eu costumo ter prejuízos com dinheiro.    0,66     
38. Dinheiro lembra dívidas.    0,62     
40. Dinheiro provoca descontrole emocional.    0,59     
43. Prefiro ter alguém para cuidar do meu dinheiro por mim.    0,50     
Prazer - Satisfação 1 2 3 4 5 6 8 11

58. Dinheiro existe para as pessoas se divertirem.     0,78    
59. O dinheiro permite sair da rotina.     0,63    
60. Dinheiro significa prazer.     0,60    
56. Eu uso o meu dinheiro para ficar contente.     0,53    
57. Quem tem dinheiro tem tempo para o lazer.     0,48    
52. O dinheiro ajuda as pessoas a gostarem mais de si mesmas.     0,45    
Prazer - realização 1 2 3 4 5 6 8 11

54. Dinheiro significa poder viajar.      0,70   
10. Admiro quem consegue ganhar dinheiro.      0,55   
55. Dinheiro significa uma vida confortável.      0,50   
14. Dinheiro pode ser ganho honestamente.      0,47   
53. Dinheiro possibilita bem-estar.      0,44   
Preocupação 1 2 3 4 5 6 8 11

44. Tenho medo de gastar mais do que posso.       0,73  
46. Dinheiro provoca ilusões.       0,73  
45. Tudo que se relaciona com dinheiro envolve riscos.       0,56  
Segurança financeira 1 2 3 4 5 6 8 11

33. Fico tranquilo se tiver reserva de dinheiro.        0,76
32. Famílias precisam ter segurança financeira.        0,71

Os fatores 07, 09, 10, 13 e 19 ficaram abaixo do limite e, portanto, não foram utilizados nas análises seguintes. A matriz rotada 
da Tabela 5 apresenta quais as variáveis mais importantes dentro de cada um dos fatores.

Tabela 5 – Cargas fatoriais obtidas com a rotação varimax normalizada.
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Observa-se que os fatores prestígio, orçamento, prazer 
(satisfação) e ansiedade apresentam seis questões relevantes 
cada um, enquanto o fator estabilidade apresenta cinco. Ape-
nas o fator segurança financeira possui duas questões, mas 
com coeficientes altos, 0,76 e 0,71. Todos os coeficientes ob-
tidos são significativos, pois atingiram valor igual ou superior 
a 0,4, considerado o mínimo desejável para que a carga fato-
rial seja significativa em amostras aproximadas a 200 casos 
(HAIR et al., 2005). Uma análise mais detalhada das variáveis 
que compõem cada fator permite uma avaliação da dimensão 
preponderante em cada um. As questões que compõem o fa-
tor estabilidade estão associadas predominantemente a segu-
rança, mostrando componentes para uma visão positiva do 
dinheiro. O fator prestígio (variáveis 02, 03, 04, 05, 06 e 11) 
aborda principalmente a questão da influência do dinheiro, 
pois possuí-lo significa status social. 

Na sequência, o fator orçamento aborda o sentido de 
planejamento, uma vez que engloba questões relacionadas à 
habilidade das pessoas em orçar seu dinheiro e manter seus 
hábitos. O fator ansiedade apresenta uma dimensão negativa 
do dinheiro, pois se relaciona com os pensamentos individu-
ais e preocupações do dinheiro. 

Os fatores prazer (satisfação) e prazer (realização) são 
inteiramente voltados aos componentes de conforto e  
bem-estar, evidenciando a satisfação e a realização em possuir 
dinheiro. O fator preocupação apresenta três questões volta-
das à inquietude, representando extrema cautela quanto ao 
uso do dinheiro ou insegurança em gastá-lo, e, por fim, o fa-
tor segurança financeira apresenta duas questões direcionadas 
ao equilíbrio financeiro, envolvendo a importância de ter as 
necessidades básicas asseguradas.

A partir dos resultados obtidos por meio da análise fato-
rial, foram construídos oito fatores. Cada fator corresponde 
à média das suas variáveis preponderantes. Por exemplo, o 
fator 1 foi construído a partir da média das respostas dadas às 
questões 25, 26, 27, 28 e 49, para cada entrevistado. A Tabela 
6 apresenta as estatísticas descritivas dos respectivos fatores.

Tabela 6 – Média e desvio padrão de respostas por fator.

A partir da Tabela 6, pode-se observar que a maioria dos 
respondentes concorda com as questões propostas, demons-
trando a consistência positiva do questionário, pois em sete 
fatores os respondentes concordam preponderantemente. O 
fator segurança financeira, ao possuir a maior média (4,395) 
evidencia que os respondentes concordam mais fortemente 
com esse aspecto do dinheiro. Por outro lado, o fator com 
menor média foi a ansiedade, com 1,875, demonstrando que 
a maioria dos respondentes não associam este valor negativo 
com o significado do dinheiro.

Visando a avaliar se as médias dos fatores são influencia-
das pelo gênero do entrevistado dividiu-se a amostra em dois 
grupos (feminino e masculino). Aplicou-se então um teste t 
para amostras independentes (Tabela 7).

Tabela 7 – Valores de teste t e significância 
para diferenças de gênero.

Fator Média Desvio padrão

Estabilidade 3,063 0,844

Prestígio 3,413 0,805

Orçamento 3,892 0,858

Ansiedade 1,875 0,732

Prazer – Satisfação 2,982 0,838

Prazer – Realização 3,986 0,723

Preocupação 3,139 0,963

Segurança Financeira 4,395 0,738

Fator
Médias Teste T

Sexo 
Feminino

Sexo 
Masculino Valor Significância

Estabilidade 2,99 3,13 -1,13 0,26

Prestígio 3,24 3,58 -2,96 0,00

Orçamento 3,89 3,89 -0,01 0,99

Ansiedade 1,91 1,84 0,72 0,48

Prazer – Satisfação 2,95 3,02 -0,59 0,56

Prazer – Realização 3,95 4,02 -0,72 0,48

Preocupação 3,12 3,16 -0,30 0,77

Segurança Financeira 4,34 4,45 -1,08 0,28

Percebe-se que em média os 
homens associam mais do que 
as mulheres o fator prestígio 

com o dinheiro.
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Percebe-se a partir da análise da Tabela 7 que não há di-
ferenças nas médias dos fatores entre os gêneros, exceto para 
o fator prestígio, que rejeitou a hipótese nula de igualdade das 
médias. Logo, percebe-se que em média os homens associam 
mais do que as mulheres o fator prestígio com o dinheiro.

Para avaliar a influência dos aspectos religiosos, a amostra 
foi dividida em dois grupos: praticantes e não praticantes. Os 
resultados dos testes de diferença de médias para os dois gru-
pos encontram-se na Tabela 8.

Tabela 8 - Valores de teste t e significância 
para diferentes práticas religiosas.

A Tabela 8 mostra que dos oito fatores, apenas dois – pra-
zer (satisfação) e segurança financeira – rejeitaram a hipótese 
nula. Portanto, percebe-se que os não praticantes apresentam 
maiores médias nos fatores prazer (satisfação) e segurança fi-
nanceira do que os praticantes.

Visando à uma avaliação mais detalhada destes aspec-
tos religiosos, realizou-se um teste para avaliar a influência 
da religião seguida pelo grupo de praticantes. Os resultados 
encontram-se na Tabela 9.

Tabela 9 - Valores de teste t e significância 
de acordo com a religião.

O grupo de praticantes (90 indivíduos) foi dividido 
conforme a religião seguida em católica (128) e outras (57). 
As outras religiões incluem os praticantes que se declararam 
seguidores evangélicos pentecostais, evangélicos de outras 
naturezas, espíritas, protestantes, sem religião ou ainda de 
outra religião não especificada. No que se refere aos entrevis-
tados praticantes constata-se que apenas o fator prazer (satis-
fação) apresentou médias diferentes entre as religiões, todos 
os demais fatores não apresentam diferenças nas suas médias. 
Assim, pode-se inferir a partir da Tabela 9 que, em média, 
os católicos praticantes da amostra pesquisada apresentam 
maior valor de prazer (satisfação) associado ao dinheiro que 
as demais religiões referendadas.

Finalmente, para avaliar o efeito da ascendência, os en-
trevistados foram divididos em três grupos: italianos (87 in-
divíduos), alemães (40 indivíduos) e outros (58 indivíduos). 

Fator
Médias Teste T

Católica Outras Valor Significância

Estabilidade 2,91 2,99 -0,40 0,69

Prestígio 3,26 3,44 -1,12 0,27

Orçamento 4,10 3,73 2,03 0,05

Ansiedade 1,85 1,96 -0,68 0,50

Prazer – Satisfação 2,94 2,55 2,11 0,04

Prazer – Realização 3,98 3,83 0,98 0,33

Preocupação 3,16 2,87 1,42 0,16

Segurança Financeira 4,20 4,28 -0,47 0,64

Fator
Médias Teste T

Praticante Não 
Praticante Valor Significância

Estabilidade 2,94 3,18 -1,92 0,06

Prestígio 3,32 3,49 -1,39 0,17

Orçamento 3,97 3,84 1,04 0,30

Ansiedade 1,89 1,86 0,33 0,74

Prazer – Satisfação 2,80 3,16 -2,93 0,00

Prazer – Realização 3,93 4,04 -1,10 0,28

Preocupação 3,05 3,23 -1,26 0,21

Segurança Financeira 4,23 4,56 -3,09 0,00

Tal resultado é coerente com a visão 
esperada para um profissional de 

Contabilidade, uma vez que os fatores 
segurança financeira e orçamento estão 

entre os de maiores médias, o que 
demonstra uma visão voltada ao raciocínio 

matemático associado ao dinheiro. 

Este trabalho mostrou que os 
acadêmicos das Ciências Contábeis, 

associam mais fortemente fatores 
positivos ao dinheiro, já que os 

negativos como: ansiedade 
e preocupação estão entre  

as menores médias.
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Outros se referem a respondentes que se declararam ascen-
dentes de brasileiros, portugueses, outra não especificada ou 
ainda não sabem qual a sua ascendência. A Tabela 10 apresen-
ta a análise de variância para a ascendência. 

Tabela 10 – Valores de teste f e significância de acordo 
com a ascendência.

No que se refere à ascendência o teste F da Tabela 10 
relata uma diferença nas médias das 3 amostras pesquisadas 
apenas para o fator orçamento, em que o valor do teste F foi 
igual a 7,36 e rejeitou-se a hipótese nula, ou seja, ao nível de 
1% de confiança a média entre ascendentes italianos, alemãs 
e outra são diferentes para o fator orçamento, sendo que a as-
cendência italiana é a que mais associa este valor ao dinheiro. 

5. Considerações finais

O presente estudo teve como objetivo geral avaliar o 
significado do dinheiro perante aos alunos de graduação em 
Ciências Contábeis da UFSM. Desde 1978, o Curso de Ci-
ências Contábeis integra o atual Centro de Ciências Sociais e 
Humanas (CCSH) da UFSM. Atualmente ingressam anual-
mente 80 estudantes e o projeto político pedagógico (PPP) 
possui carga total de 3.000 horas/aula. De acordo com o PPP 
do curso, além dos conhecimentos básicos necessários à for-
mação do contador, o egresso estará embasado na incorpora-
ção de valores sociais, profissionais e multidisciplinares. 

Assim, o futuro profissional deverá ser capaz de atuar 
como agente de mudança no ambiente organizacional, de 
perceber e integrar-se ao desenvolvimento social, político, 
econômico e cultural regional, de interagir e contribuir com a 

Fator
Médias Teste F

Italiana Alemã Outra Valor Significância

Estabilidade 3,05 2,80 3,25 3,17 0,05

Prestígio 3,36 3,25 3,52 1,32 0,27

Orçamento 4,07 3,97 3,50 7,36 0,00

Ansiedade 1,81 1,74 2,04 2,35 0,10

Prazer – Satisfação 2,92 2,91 3,14 1,24 0,29

Prazer – Realização 4,01 3,90 3,94 0,35 0,70

Preocupação 3,05 3,23 3,24 0,78 0,46

Segurança Financeira 4,40 4,26 4,51 1,26 0,29
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esfera mundial de administração e negócios, mantendo uma 
postura ética, o respeito à natureza e um comportamento 
condizente ao correto exercício da cidadania. Tais característi-
cas servirão como subsídios ao processo de tomada de decisão 
(PROGRAMA POLÍTICO-PEDAGÓGICO, 2005).

Nesse contexto, foram identificados os fatores relevan-
tes que são atribuídos ao dinheiro entre tais estudantes, e, 
avaliou-se a influência do gênero, da religião, das práticas re-
ligiosas e da ascendência na definição destes fatores. Os resul-
tados encontrados demonstram que a idade média dos entre-
vistados é de 22,9 anos e que a maioria é do sexo masculino, 
solteiros e não possuem filhos. No que se refere à raça dos 
respondentes destaca-se que 85,95% consideram-se brancos 
e de ascendência italiana. No que se refere a trabalho e ren-
da a maioria não trabalha e possui renda familiar entre R$ 
1.195,00 a 3.479,00.

Com relação à religião dos entrevistados constatou-se 
que 69,2% são da religião católica, a maioria considera-se não 
praticante. Entre os praticantes ressalta-se que a maioria segue 
algum princípio de sua religião. 

A partir da análise fatorial exploratória oito fatores foram 
considerados consistentes. O fator principal, com maior va-
riância explicada, é o fator estabilidade, indicando que aspec-
tos como condições de vida saudáveis, estabilidade emocial, 
harmonia familiar e felicidade são dimensões preponderantes 
na visão dos acadêmicos de Contabilidade entrevistados. Em 
seguida, destaca-se o fator prestígio, que está associado a reco-
nhecimento e status, principalmente perante a sociedade. Os 
demais fatores apresentam graus de explicação de variância 
semelhantes. Dentre estes se destaca o fator segurança finan-
ceira que obteve maior média (4,395), demonstrando que o 
aspecto monetário do dinheiro também é importante, pois 
propicia segurança e tranquilidade para os indivíduos. Tal re-
sultado é coerente com a visão esperada para um profissional 
de Contabilidade, uma vez que os fatores segurança finan-
ceira e orçamento estão entre os de maiores médias, o que 
demonstra uma visão voltada ao raciocínio matemático as-
sociado ao dinheiro. Destaca-se ainda que estes aspectos não 
apresentaram diferenças médias significativas entre os sexos, 
demonstrando que a visão acadêmica neste contexto é seme-
lhante entre os gêneros, o que contradiz diversos estudos que 
demonstram que as mulheres costumam planejar e ter mais 
segurança nos seus gastos do que os homens. Portanto, pode-
se conjecturar que no contexto específico da Contabilidade a 
submissão dos acadêmicos a diversas disciplinas relacionadas 
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à gestão orçamentária elimina a diferença entre os sexos. Por ou-
tro lado, o aspecto mais subjetivo e social, representado pelo fator 
prestígio, parece não ser afetado pela formação do acadêmico, 
uma vez que os homens atribuíram, em média, maior valor para 
esta dimensão, corroborando estudos recentes.

Com relação ao aspecto religioso, observou-se que o grupo de 
praticantes apresentam médias estatisticamente menores apenas 
nos fatores prazer (satisfação) e segurança financeira do que no 
grupo de não praticantes. Dos que se declaram praticantes, os 
seguidores da religião católica, em média, atribuem maior prazer-
satisfação ao dinheiro do que os demais. Como esperado, o en-
sino da Contabilidade parece não exercer influência nos aspectos 
religiosos, já que o Curso não se propõem a interferir em escolhas 
religiosas e as diferenças teóricas se mantêm na amostra estudada.

O aspecto cultural ascendência prevalece nos fatores 
orçamento e estabilidade. Para o fator orçamento são os in-
divíduos de ascendência italiana que apresentam as maiores 
médias, ao passo que a estabilidade é, em média, maior no 
grupo outros (brasileira, portuguesa, não sei e outra).

De maneira geral, este trabalho mostrou que os acadê-
micos das Ciências Contábeis, associam mais fortemente 
fatores positivos ao dinheiro, já que os negativos como: an-
siedade e preocupação estão entre as menores médias. Perce-
be-se ainda que a influência do Curso realça os aspectos de 
orçamento e segurança financeira.

No entanto, para uma melhor analise da influencia do 
curso o ideal seria a comparação com outras formações aca-
dêmicas, sendo essa uma das sugestões de pesquisas futuras.
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Avaliação do risco 
e retorno inerente 
às empresas do 
segmento de carnes 
e derivados cotadas 
na Bovespa
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Resumo
Em momentos de crise no Sistema Financeiro Mundial, torna-se 

relevante a avaliação justa dos ativos negociados nos mercados fi-
nanceiros de todo o mundo. Por isso, este trabalho aborda o binômio: 
risco e retorno, e tem o objetivo de verificar se os ativos (ações) das 
empresas agroindustriais, do segmento de carnes e derivados ne-
gociados na Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo), remuneram 
adequadamente seus investidores, tendo em vista o risco que lhes é 
inerente, assim como, avaliar o risco diversificável destas empresas. 
Para isso, fez-se uso do CAPM (Capital Asset Princing Model) como 
ferramenta para estimar o retorno justo dos ativos. Para poder aplicá-
lo, foi necessário estimar as variáveis que compõem o modelo, tais 
como: - o Coeficiente Beta de 60 meses, que para algumas empresas 
foi extraído do Software Economática, e para outras, cujo cálculo do 
beta de 60 meses não estava disponível naquele software, por esta-
rem atuando na bolsa de valores a um período inferior a cinco anos, 
foi calculado o beta alavancado, a partir do beta desalavancado do 
setor de sua atuação; - a Taxa Livre de Risco e a Carteira de Retor-
no do Mercado: para a primeira, foi utilizado o retorno médio do CDI 
(Certificado de Depósito Interbancário), e para a segunda, o retorno 
médio do Ibovespa (Índice da Bolsa de Valores de São Paulo). Feito 
isso, traçou-se a Linha do Mercado de Títulos (SML) com os dados 
abstraídos do CAPM, para avaliar se o retorno efetivo do ativo cor-
responde ao risco que lhe é inerente. A avaliação do risco diversifi-
cável dos ativos foi feita pela técnica estatística dos decis, que utiliza 
o índice padrão para avaliar as empresas, além da Análise Vertical e 
horizontal de Balanços. o risco sistêmico foi avaliado utilizando-se 
como parâmetros de risco os Coeficiente de Determinação (R²) e o 
Beta (β) das ações. Ao final do trabalho, fazendo uso da Linha do 
Mercado de Títulos, chegou-se à conclusão de que todos os ativos, 
para os quais foi traçada a referida linha, estavam subavaliados pelo 
mercado, e os índices padrão indicaram que a maioria das empresas 
apresentava bons indicadores econômico-financeiros, exceto a Sa-
dia e a Minupar, que apresentaram índices muito aquém da maioria 
das empresas do segmento de carnes e derivados.

Palavras-chave 
Risco. Retorno. CAPM. Decis. 
Linha do Mercado de Títulos. 

Odair Gonçalves
Contador. Mestre em Contabilidade pela 
unisinos. Especialista em Administração 
de Estratégias Empresariais (unisinos) 
e em Regulação de Serviços Públicos 

(uFRGS). Professor universitário.

Luís Eduardo Alles
Acadêmico de Ciências Contábeis.

Revista do CRCRS  49



1 Introdução

Assaf Neto (2008) relata que até a crise de 1929/30, a 
administração financeira estava centrada nas formas e prá-
ticas de levantar recursos financeiros e se preocupava com 
seus vários fornecedores de capital como: os acionistas, ban-
queiros e poupadores em geral, basicamente. Esse panorama 
veio a mudar com a recessão ocorrida no final da década 
de vinte e início da de trinta do século XX, quando surgi-
ram nomes como Taylor, Fayol e Ford. A partir de então, 
as empresas começaram a se voltar mais para dentro delas 
mesmas, preocupando-se com sua estrutura e organização. 
Com isso, a administração financeira passou a se preocupar 
mais com a sua liquidez e solvência. Mas, apesar disso ter 
sido uma evolução na maneira de pensar a empresa, houve 
um retrocesso na década de quarenta, até meados da de cin-
quenta, daquele mesmo século, quando as decisões voltaram 
a ser tomadas a partir do foco externo, do ponto de vista do 
emprestador de recursos, dando menos ênfase às decisões de 
organização interna.

Porém, por volta de 1955, surgiu a Teoria Geral de Key-
nes, quando passou a ser dada prioridade aos investimentos 
empresariais e à agregação de riqueza às corporações, assim 
como às nações. Com isso, os responsáveis pelas finanças cor-
porativas passaram a se preocupar em achar fontes de finan-
ciamento mais adequadas às suas necessidades, introduzindo 
assim dois novos conceitos, que são: retorno do investimento 
e custo de capital. A partir desse momento, os gestores finan-
ceiros começaram a fazer uso das demonstrações contábeis, 
para conseguirem ter uma visão mais abrangente da empresa. 
E o grande desenvolvimento da Moderna Teoria de Finanças 
fez com que fosse dada ênfase a outro importante segmento 
de estudo, a gestão de risco.

A adoção pela empresa de estratégias que envolvem deri-
vativos, opções, swaps, hedges, entre outros, muniu as finanças 
corporativas de instrumental para melhor operar no contexto 
risco versus retorno. Por causa da grande volatilidade apre-
sentada pelos indicadores econômicos, surgiram sofisticados 
modelos de avaliação de risco, logo absorvido pelas corpora-
ções no processo de tomada de decisão. Foi com a Teoria do 
Portfólio, idealizada por Markowitz e estendida por Sharpe, 
Fama e Lintner, que a gestão de risco começou a se desen-
volver. Outros modelos teóricos surgiram posteriormente, 
trazendo importante contribuição ao estudo do risco, entre 
eles pode ser citado o modelo de opções de Black & Scholes.

Esses modelos de estimativa de risco são importantes, pois 
no mercado financeiro atuam vários tipos de investidores, os 
mais conservadores são aqueles avessos ao risco, e aplicam seu 
capital em ativos considerados livres de risco, como títulos 
do governo, dos próprios bancos, poupança, entre outros. Já 
aqueles investidores propensos ao risco, aplicam seu dinheiro 
em investimentos mais voláteis (variáveis) como as ações das 
empresas negociadas na Bovespa, por exemplo, que por serem 
voláteis, devem oferecer maior retorno. E, aqueles que querem 
ter um retorno maior, porém não querem arriscar todo o seu 
capital em ações, fazem uma mescla, aplicando uma parte em 
ativos com retornos livres de risco, e outra em ativos de retorno 
variável. Para estes dois últimos tipos de investidores, que apli-
cam parte ou todo seu capital em ativos voláteis, é importante 
identificar o risco ao qual estão sujeitos a incorrerem. 

Com a crise mundial e a escassez de crédito para o finan-
ciamento dos projetos das grandes empresas, os bancos pas-
saram a dar muito mais importância à mensuração do risco, 
que seus clientes – principalmente as empresas – oferecem. 
Essa apuração rigorosa do risco estende-se também aos inves-
tidores do mercado de capitais, que não querem incorrer em 
perdas excessivas, ou não recuperáveis, do capital investido. 

Estudo realizado por Kassai et al. (2008, p.153), afirma 
que: “os produtos de ciclos biológicos mais longos (p.ex.: ani-
mais e derivados) estão classificados em níveis mais baixos de 
risco.” Como a agroindústria foi excluída do estudo de Kas-
sai, o presente estudo tem como objetivo verificar se os ativos 
(ações) das empresas agroindustriais, do segmento de carnes e 
derivados negociados na Bovespa, remuneram adequadamen-
te seus investidores, tendo em vista o risco que lhes é inerente, 
assim como, avaliar o risco diversificável destas empresas.

Para alcançar o objetivo geral foram traçados os seguintes 
objetivos específicos:

1.  calcular, por meio da técnica estatística dos decis, 
os índices padrão das empresas que compõem o seg-
mento de carnes e derivados da Bovespa, para poder 
avaliar o risco diversificável de cada empresa, em re-
lação às demais;

2.  elaborar a análise horizontal e vertical de balanços, dos 
índices, do capital circulante líquido e do fator de in-
solvência de Kanitz, como complemento à análise por 
índices padrão, para avaliar o risco diversificável das 
empresas em estudo;
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3.  avaliar o risco sistêmico de cada ativo das empresas que 
fazem parte deste estudo, fazendo uso do coeficiente 
beta e do coeficiente de determinação;

4.  calcular, com o uso do CAPM, o retorno justo dos ati-
vos negociados na Bovespa das empresas em estudo; e

5.  traçar a linha do mercado de títulos e calcular o coe-
ficiente alfa, a partir das variáveis usadas no CAPM, 
para avaliar se os ativos estão no seu preço justo, ou se 
estão sub ou superavaliados.

Referencial teórico

Os mercados financeiros, conforme Gitman (2006) são 
fóruns nos quais ofertantes e demandantes podem transa-
cionar fundos diretamente. Existem dois mercados financei-
ros: um chamado de mercado monetário; o outro de mer-
cado de capitais. 

A coluna dorsal deste último mercado é a bolsa de valo-
res, que é uma instituição privada, onde são transacionados 
títulos de longo prazo. No Brasil, quando se fala em bolsa 
de valores, logo vem à mente o nome Bovespa (Bolsa de 
Valores de São Paulo). Seu principal índice, chamado Ibo-
vespa, conforme Leite e Sanvicente (1995), é considerado 
um indicador adiantado da atividade econômica brasileira. 
Sabendo disso, o investidor deve analisar cada papel que 
queira comprar e identificar a sensibilidade deste em rela-
ção ao retorno do mercado. Para tal, ele precisa primeiro 
entender os riscos aos quais estará exposto, caso queira in-
vestir na bolsa de valores. 

2.1 Risco

Em Gitman (2006), lê-se que risco é fundamentalmen-
te a possibilidade de perda financeira, sendo esta palavra 
usada como sinônimo de incerteza quanto à variabilidade 
de retornos associados a um ativo. Investimentos em ações 
que no mesmo período podem variar entre $0 e $200,00, 
por exemplo, representam um grande risco ao investidor 
por causa da variabilidade associada à sua taxa de retorno. 
Por isso, quanto mais certo for o valor do retorno do ativo, 
menor a sua variabilidade. 

Bruni (1998) classifica o risco da seguinte maneira:

a)  Risco de mercado: também é conhecido como risco 
não diversificável.

b)  Risco operacional: por ser um risco inerente a cada 
empresa é um risco diversificável. Ele pode ser subdi-
vidido em: organizacional, operacional e pessoal.

c)  Risco legal: por também ser um risco específico de 
uma empresa, pode ser diversificável.

O risco contido no mercado de capitais se divide em não 
diversificável ou de mercado, e diversificável ou não sistêmi-
co, referente a cada empresa, conforme descritos acima. Este 
último é eliminado com a diversificação do portfólio (car-
teira) de ativos. Segundo Ceretta e Costa Jr. (2000), para o 
mercado brasileiro, 12 (doze) ações por carteira é o número 
mínimo para se conseguir a diversificação. 

A prevenção contra o risco não diversificável se faz me-
diante sua mensuração, e uma das maneiras mais usadas para 
avaliá-lo, é pela da variável beta do modelo de precificação de 
ativos CAPM. O beta é calculado por meio da covariância en-
tre o retorno de mercado e o retorno da carteira ou ativo indi-
vidual, dividido pela variância de mercado. Conforme Ross, 
Westerfield e Jordan (2002), o beta mostra quanto risco não 
diversificável determinado ativo tem em relação a um ativo 
médio de Beta igual a 1. Sua lógica funciona da seguinte ma-
neira: se uma ação tem um beta maior que 1, esta varia mais 
que o retorno do mercado, ou seja, caso o índice de mercado 
se valorizar, o retorno das ações com beta maior que 1, será 
maior que o retorno de mercado. Porém se ele se desvalorizar, 
a desvalorização das ações será maior. 

O coeficiente beta (β)  
e o risco não diversificável

Para Gitman (2006, p. 200), o coeficiente beta “[...] é 
uma medida relativa de risco não diversificável. É o indicador 
do grau de variabilidade do retorno de um ativo em resposta 
a uma variação do retorno do mercado.” O autor afirma que 
o retorno do mercado é o da carteira formada por todos os 
títulos negociados no mercado. Por ser americano, o autor 
refere-se ao Standard & Poor’s 500, que é um índice da Bol-
sa de Valores de Nova Iorque (NYSE). Aqui no Brasil, Assaf 
Neto (2008, p. 423) afirma que comumente é usado o Ibo-
vespa como retorno do mercado, apesar das limitações que o 
índice apresenta. Relata Assaf Neto: 
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a grande concentração do índice do mercado de 
ações em poucas empresas e o inexpressivo volu-
me de ações ordinárias nas negociações de mer-
cado, entre outras importantes limitações, inva-
lidam qualquer tentativa de se trabalhar com os 
betas obtidos das bolsas de valores brasileiras.

Para a estimação do capital próprio no Brasil, recorre-se 
bastante a mercados financeiros que não apresentam as mes-
mas limitações inerentes ao mercado brasileiro. Geralmente, é 
adotado como benchmarking o mercado acionário americano. 
(ASSAF NETO, 2008).

O autor sugere os seguintes passos para estimar o capital 
próprio das empresas brasileiras:

a) identificação do(s) setor(es) de atividade que 
a empresa brasileira atua; b) levantamento do 
beta não alavancado médio das empresas identi-
ficadas com a empresa (ou setor) em avaliação; 
c) cálculo do índice médio de endividamento 
da empresa (setor empresarial) brasileira para a 
qual se deseja apurar o custo de capital; d) com 
base nesse quociente de endividamento, é cal-
culado o beta alavancado seguindo formulação 
descrita acima. (ASSAF NETO, 2008, p. 423).

Outra fonte citada pelo autor para a obtenção dos coefi-
cientes betas dos ativos é base de dados da Economática, que 
divulga os betas das empresas brasileiras.

Beta Alavancado: é o beta das empresas que trabalham 
com endividamento, representado pelo fator βL, é obtido se-
gundo Assaf Neto (2008) pela seguinte fórmula:

βL = βU x [ 1 + (P/PL) x (1 - IR)]

Onde: 
βL = coeficiente beta de uma empresa que usa alavancagem 
financeira. É o somatório do risco econômico e financeiro;
βU = coeficiente beta de uma empresa sem dívidas. Exprime 
somente o risco do negócio; 
P = passivos onerosos (de curto e de longo prazo);
PL = patrimônio líquido (capital próprio);
IR = alíquota de Imposto de Renda.

Beta desalavancado: é o beta das empresas que traba-
lham sem endividamento, representado pelo fator βU. Dei-
xou-se de apresentar sua fórmula segundo Assaf Neto (2008) 
por não ser utilizada neste estudo. 

Risco Brasil

De acordo com Assaf Neto (2008), o Risco Brasil deve 
ser somado à fórmula do CAPM, quando o analista for tra-
balhar com dados de bolsas estrangeiras. Neste estudo, por 
terem sido usados indicadores da economia brasileira, não foi 
adicionado o Risco Brasil à fórmula do CAPM.

2.2 Retorno

Gitman (2006, p. 184) afirma que “retorno é o ganho ou 
perda total sofrido por um investimento em certo período. 
É comumente medido pela soma dos proventos em dinhei-
ro durante o período com a variação de valor, em termos de 
porcentagem do valor do investimento no início do período”.

A fórmula usada pelo autor para o cálculo da taxa de 
retorno percentual é a seguinte:

Onde:
Kt = taxa observada, esperada ou exigida 
de retorno durante o período t;
Ct = fluxo de caixa recebido com o investimento 
no ativo no período de t – 1 a t;
Pt = preço (valor) do ativo na data t;
Pt-1= preço (valor) do ativo na data t – 1.

O retorno acima exposto é conhecido como retorno sobre 
o investimento. Existem também aqueles retornos extraídos 
das demonstrações contábeis, que, segundo Assaf Neto (2008), 
demonstram a rentabilidade auferida pela empresa.

a) Retorno sobre o Ativo (ROA);
b) Retorno sobre o Investimento (ROI);
c) Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE).

Existem retornos que são extraídos dos indicadores do 
Mercado de Capitais, tais como:

Kt = 
Ct + Pt - Pt-1 

 Pt-1 
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1) Retorno Médio Esperado dos Ativos: os retornos 
médios de um investimento, conforme Ross, Westerfield 
e Jordan. (2002), são calculados pela média aritmética dos 
retornos históricos dos ativos num determinado período de 
tempo, ajustados pelo IPCA.

2)Retorno Justo dos Ativos e o Modelo (CAPM): bas-
tante usado por analistas do mercado para estimar o custo do 
capital próprio, o modelo CAPM, do inglês, Capital Asset Pri-
cing Model, na sua forma mais simples, segundo Assaf Neto 
(2008), é composto das seguintes variáveis:

a) Taxa Livre de Risco (Rf ): para essa variável, 
é usada geralmente a taxa de juros média dos 
títulos de longo prazo do governo americano 
(T-Bonds). Porém, conforme Barros, Famá e 
Silveira (2003 apud MÁLAGA 2005, p. 119), o 
CDI (Certificado de Depósito Interbancário) “é 
condizente com a conceituação teórica de uma 
taxa pura de juros, com correlação insignifican-
te com o mercado e desvio padrão.” Portanto, a 
média anual do CDI, deflacionada pelo IPCA, 
foi a taxa usada como livre de risco para este 
estudo que ficou em 10% a.a.

b) Coeficiente Beta (β): esta é a variável que 
identifica o risco não diversificável, mostra a 
sensibilidade que o ativo, ou carteira de ativos, 
têm em relação às variações que ocorrem no 
mercado. Foram usados os coeficientes betas, 
extraídos da base de dados da Economática, 
para a realização deste estudo.

c) Retorno da Carteira de Mercado (Rm): é 
a média das taxas de rentabilidade do merca-
do de ações em determinado período de tem-
po. Como retorno de mercado, pode ser usado 
o índice S&P – 500 (Standard & Poors – 500 
composite) da bolsa de valores de Nova Iorque. 
Como o estudo é realizado com ações de em-
presas brasileiras, negociadas na Bovespa, o Ibo-
vespa, deflacionado pelo IPCA, foi usado como 
Retorno de Mercado (Rm) neste estudo, tendo 
ficado em 21% a.a.

d) Prêmio Pelo Risco (Rm – Rf ): o prêmio 
pelo risco é também conhecido como retorno 
em excesso, ou seja, é o retorno em excesso em 
relação a uma taxa livre de risco, expressa por: 
(Rm – Rf ), onde Rm é o retorno do mercado 
e Rf é a taxa livre de risco (do inglês, risk free). 

A fórmula básica do CAPM é a seguinte:
Ke = [Rf + β x (Rm – Rf )]

2.3 Linha do mercado de títulos

Ross, Westerfield e Jordan (2002) afirmam que calculan-
do-se o risco não diversificável de um ativo representado pelo 
beta e o seu retorno esperado, a relação entre ambos forne-
ce a linha do mercado de títulos. Gonçalves Jr. e Gonçalves 
(2006) relatam que no CAPM, todos os ativos deveriam estar 
dispostos na linha de mercado de títulos (SML) que cruza o 
eixo Y no ponto chamado Rf, que significa taxa livre de risco. 
E a inclinação da linha é determinada pelo ponto criado pela 
interseção do retorno do mercado (Rm), em relação a seu beta 
(β) que é igual a 1 (um). Essa linha do mercado de títulos, 
segundo Kopittke e Freitas (2001), sofre alterações por dois 
motivos: o primeiro, é quando ocorrerem alterações na expec-
tativa inflacionária; e o segundo, é quando ocorrer alteração 
na aversão ao risco pelo investidor.

Até a crise de 1929/30, a 
administração financeira 

estava centrada nas formas e 
práticas de levantar recursos 
financeiros e se preocupava 

com seus vários fornecedores 
de capital como: os acionistas, 
banqueiros e poupadores em 

geral, basicamente.
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Tendo-se calculado o Beta de cada ativo e sabendo-se que 
o Beta da carteira de mercado é igual a 1, de acordo com os 
autores, com o uso da Linha do Mercado de Títulos (SML), 
pode-se mensurar se é justa a relação risco/retorno. 

2.4 Coeficiente alfa 

De acordo com Van Horne (1998 apud ASSAF NETO, 
2008) num mercado em equilíbrio o coeficiente alfa deve ser 
igual a zero, passando pela origem. Se for negativo, o investi-
dor racional preferiria o melhor resultado esperado oriundo 
da combinação de um ativo livre de risco com a carteira de 
mercado. Isso forçará a redução dos preços, aumentando con-
sequentemente o retorno do ativo, teoricamente, até o alfa 
chegar a zero. 

Caso contrário, quando o alfa for maior que zero, os in-
vestidores forçarão o aumento dos preços, pois ocorrerá uma 
corrida pela aquisição deste(s) título(s) e, consequente redu-
ção do retorno.

Sua fórmula de cálculo é:
Alfa = E(Rj) – E(Ri)

Onde:
E(Rj) = Retorno médio histórico esperado das ações 
E(Ri) = Retorno esperado calculado pelo CAPM 

2.5 Coeficiente de determinação (R²)

Este coeficiente é usado para mensurar o risco sistemático 
contido em uma ação, e será expresso sempre num valor menor 
do que um. Para tal, ele faz uso de medidas estatísticas como: 
covariância, correlação e desvio padrão. Este coeficiente pode 
ser obtido por meio do quadrado da correlação, ou seja:

2.6  Avaliação de empresas com  
o uso de índices padrão

Matarazzo (2008, p. 206), relata que “Análise de balan-
ços é um processo que parte de um todo – demonstrações 
contábeis - disseca-as, avalia as partes e conclui avaliando o 
todo”. Para que se possa ter uma boa noção da situação da 
empresa, faz-se necessário elaborar índices por subramo e por 
ramo de atividade para compará-los aos índices extraídos da 
empresa analisada. Porém, um dos problemas enfrentados pe-
los analistas é o seguinte: quando uma empresa é avaliada, 
esta se insere num universo bem maior de empresas de um 
mesmo ramo. Então, tendo calculado os índices da empre-
sa em análise, com qual empresa deste ramo de atividade o 
analista irá compará-los? Matarazzo (2008) responde a esta 
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indagação, afirmando que, nas Ciências Contábeis, usa-se o 
índice padrão. Para a obtenção do índice padrão, faz-se uso 
da técnica estatística dos decis. Mediante seu uso, têm-se nove 
medidas de posição, e não somente uma, de maneira que se 
possa dispor de informações que proporcionam ótima ideia 
da distribuição estatística dos índices tabulados.

Em suma, Matarazzo (2008, p. 193) mostra a seguinte se-
quência de procedimentos para a obtenção do índice padrão:

1.  as empresas são separadas por  
ramos de atividades;

2.  de cada empresa, dentro de um  
mesmo ramo, toma-se determinado  
índice financeiro;

3.  os índices são colocados em ordem  
crescente de grandeza; e

4.  os índices padrão são dados pelos decis.

Para cálculo dos decis usa-se o maior número de em-
presas possíveis de determinado ramo de atividade, com um 
mínimo de 20 empresas e extraem-se os índices para análise. 
Para exemplificar, com base no índice de liquidez compos-
to por vinte empresas e dados fictícios, colocados em ordem 
crescente, para encontrar o primeiro decil, calcula-se o valor 
tal que 10% dos índices fiquem abaixo desse valor calculado 
e 90% acima, a partir do segundo, 20% fica abaixo e 80% 
acima e assim por diante, sendo o quinto decil a mediana. 
(MATARAZZO, 2008).

Exemplo: 
Índices de liquidez seca de vinte empresas:

1,02 – 1,05 – 1,08 – 1,10 – 1,11 – 1,13 – 1,16 – 1,18 – 1,19 – 1,21
1,22 – 1,25 – 1,26 – 1,27 – 1,29 – 1,30 – 1,31 – 1,32 – 1,34 – 1,35.

Cálculo do primeiro e do segundo decil:
Primeiro: 1,05 + 1,08 / 2 = 1,065, 
segundo: 1,10 + 1,11 / 2 = 1,105, 
 e assim sucessivamente, para cada índice que 
o analista queira avaliar.

Uma vez calculado os decis, o analista classifica-os, dan-
do-lhes conceitos que vão de péssimo, passando por deficien-
te, fraco, razoável, satisfatório, bom e ótimo, e notas que vão 
de 1 a 9. Naqueles índices cuja interpretação é a de quanto 
maior melhor, o primeiro decil é o de conceito péssimo e nota 

igual a 1, enquanto o último é o de conceito ótimo e nota 9. 
Já nos de interpretação quanto menor melhor, o primeiro de-
cil é o de conceito ótimo e nota igual a 9 enquanto o último 
é o considerado péssimo e nota 1.

Matarazzo (2008) afirma que, calculadas as notas, é pos-
sível fazer uma avaliação global da empresa, mediante a se-
guinte fórmula:

Metodologia

O estudo limitou-se a avaliação do risco sistêmico e não 
sistêmico, e teve como amostra de estudo as empresas do seg-
mento de carnes e derivados, que está inserido numa popula-
ção maior que compreende o subsetor de alimentos processa-
dos e o setor de consumo não cíclico, da Bovespa.

Os dados foram extraídos a partir de sites especializados 
como da Economática e pelo software DIVEX (Divulgação 
Externa) da Bovespa, sendo, portanto, dados secundários. 
Especificamente, os dados referidos são: os betas das empre-
sas brasileiras, calculados com base no índice S&P’s – 500, 
da Bolsa de Valores de New York, e demonstrações contábeis 
utilizadas para o cálculo dos indicadores financeiros das em-
presas, para a análise do risco não sistemático.

A coleta de dados abrange um período de 09 anos, de ja-
neiro de 2000 a dezembro de 2008, e restringe-se às empresas 
classificadas no segmento de carnes e derivados da Bovespa, 
seguindo o objetivo de avaliar o risco das agroindústrias de 
carnes e derivados.

Os dados extraídos foram analisados com o uso das se-
guintes técnicas:

•  índices padrão para servir de referência para compara-
ções entre as empresas; 

•  análise horizontal e vertical de balanços que mostra res-
pectivamente: a evolução dos indicadores da empresa 
no tempo e a importância de cada conta ou grupo de 
contas dentro do balanço ou da demonstração de resul-
tado do exercício;

NGE = 10 + 0,04 + 0,08 + 0,04
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•  índice Kanitz, que mostra o risco de insolvência das 
empresas, o CAPM, que calcula o retorno justo dos ati-
vos, a partir do coeficiente beta, da taxa livre de risco e 
do prêmio pelo risco, e com os quais se consegue traçar 
a linha do mercado de títulos; e 

•  do coeficiente de determinação, que mostra quanto do 
retorno de um ativo provém do risco de mercado.

Como limitações ao estudo realizado, podem ser elenca-
das as seguintes:

1.  algumas empresas atuam na Bovespa num período 
menor que os nove anos utilizado como base para o 
estudo, não invalidando-o, pois o menor período ana-
lisado foi de 3 (três) anos, da empresa JBS S.A.; 

2.  para as empresas referidas no item anterior, foram cal-
culados os betas alavancados a partir do beta médio do 
setor, obtido na Economática, não sendo traçadas as 
suas linhas do mercado de títulos, pelo fato da média 
dos retornos ficar distorcida num período tão curto 
de tempo;

3.  o número reduzido de empresas do segmento de car-
nes e derivados tornou necessário, para o cálculo dos 
índices padrão, com a utilização de dados de empresas 
pertencentes ao subsetor de alimentos processados da 
Bovespa;

Avaliação do risco e do retorno  
das empresas

4.1 Risco diversificável da Sadia S.A.

A empresa Sadia S.A. apresenta uma boa evolução em 
seus coeficientes de liquidez, passando de R$ 0,79 em 1999 
para R$ 2,12 em 2006, de recursos de curto prazo, para 
cada R$ 1,00 de dívidas de curto prazo, por exemplo. Po-
rém, em 2008, houve uma queda em todos os índices de 
liquidez. Observa-se também um aumento exorbitante no 
índice de participação do capital de terceiros, que passou de 
1,81, em 2007, para 32,24, em 2008, mostrando que a em-
presa se endividou extraordinariamente neste último ano, 
ao mesmo tempo em que houve um aumento expressivo na 
imobilização do patrimônio líquido que de 1,06 em 2007 
passou para 10,91 em 2008.

A rentabilidade da Sadia apresentou-se em 2008 muito 
aquém da registrada em anos anteriores. A margem líquida, 
por exemplo, que apresentava índices médios de 7% entre 
2000 e 2007, em 2008 registrou um prejuízo de 23% sobre as 
vendas, definido fundamentalmente pelo aumento expressivo 
das despesas financeiras. Não foi diferente o resultado apre-
sentado para o índice Kanitz, que calcula o fator de insolvên-
cia das empresas, cujos fatores eram positivamente crescentes 
até 2007 quando chegou a 4,25 caindo em 2008 para -8,32. 

Comparativamente aos índices padrão da amostra, a 
empresa Sadia S.A., em 2008, apresenta 42% dos índices 
analisados com conceito péssimo e 8% com conceito fraco, 
somando 50% de indicadores com desempenho indesejável. 
Observa-se também que nenhum índice obteve a classificação 
de bom ou ótimo. 

4.2  Risco não diversificável  
e retorno da Sadia S.A.

As ações preferenciais da empresa Sadia S.A. apresentam 
o mais elevado beta das empresas em estudo. Como ele é 
maior do que 1 mostra que o retorno exigido por essas ações 
deve ser maior do que o retorno da carteira de mercado que 
possui beta igual a 1. O retorno médio histórico das ações 
preferenciais ficou em 37,23%, maior, portanto, que o retor-
no de mercado que é 21%, e superior ao retorno calculado 
pelo CAPM, que ficou em 22,98%, mostrando que a ação 
está subavaliada. Essa subavaliação também se reflete no coe-
ficiente alfa da ação que está positivo em 14,25%, indicando 
compra, pois a ação está muito barata em relação a seu risco.

Já as ações ordinárias possuem um beta menor do que 
o de mercado; logo, situa-se abaixo do beta de mercado. Ao 
contrário das ações preferenciais, as ordinárias são menos ar-
riscadas, exigindo um retorno menor. Entretanto, as ações 
ordinárias também estão subavaliadas, retornando mais do 
que o exigido pelo CAPM, com seu coeficiente alfa positivo 
em 7,1%, indicando a compra destas ações pelos investidores.

O coeficiente de determinação (R²) das ações preferen-
ciais da Sadia S.A. é de 0,75, indicando que 75% do risco 
apresentado pela empresa é de natureza sistêmica, ficando os 
restantes 25% a cargo do risco diversificável da empresa. En-
quanto isso, as ações ordinárias apresentam um coeficiente de 
determinação (R²) de 0,84, indicando que o risco de mercado 
é responsável por 84% do total de risco, ficando os restantes 
16% a cargo do risco diversificável da empresa.
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4.3  Risco diversificável  
da Perdigão S.A.

Os indicadores de liquidez da Perdigão S.A., demons-
tram um bom desempenho da liquidez da empresa. Embo-
ra em 2001 a liquidez corrente tenha apresentado índice de 
1,03, chegou em 2006 a 2,27 e nos anos de 2005, 2007 e 
2008 apresentou coeficientes igual a 1,94, o que indica que 
apenas 51% (1/1,94) das aplicações de curto prazo da empre-
sa estavam comprometidas com as dívidas de curto prazo. A 
liquidez seca e a liquidez geral acompanharam o desempenho 
da liquidez corrente. 

A participação do capital de terceiros sempre foi elevada 
na empresa, pois o exigível foi sempre maior que o capital 
próprio. Em 2008, 43% da divida era de curto prazo. O CCL 
apresenta um bom desempenho no período estudado, mas 
com exceção de 2005 a 2007, ele foi totalmente financiado 
com capitais de terceiros de longo prazo, pois o patrimônio 
líquido está 100% imobilizado, impossibilitando o financia-
mento do CCL, com o capital próprio. 

Os indicadores de rentabilidade da empresa, apesar de se 
apresentarem voláteis vinham dando bons retornos aos seus 
acionistas, tanto que o PL (patrimônio líquido) chegou a ren-
der 33% aos acionistas, no ano de 2004, e de 32%, em 2005. 
No ano de 2002, houve um dos piores desempenhos da série, 
mostrando indicadores parecidos com 2008. Em 2008, o que 
influenciou a queda dos indicadores de rentabilidade foi a 
crise econômica mundial que provocou na empresa aumentos 
nas despesas financeiras e de outras despesas operacionais. Os 
indicadores de rentabilidade da Perdigão, quando compara-
dos aos indicadores das demais empresas em estudo no mes-
mo período, estão entre os melhores, apesar de o desempenho 
ter caído em 2008.

O índice Kanitz entre o período que compreende os anos 
de 2000 a 2008, indica uma empresa saudável, pois com o 
fator de insolvência acima de 0, mostra que se encontra em 
estado de solvência.

Como já registrado anteriormente, a Perdigão teve um 
bom desempenho em relação às demais empresas, ficando 
com 42% dos indicadores com conceito satisfatório, 50% 
com conceito bom e 8% com conceito ótimo, que somados 
dão 100% de indicadores bem-conceituados. 

4.4  Risco não diversificável  
da Perdigão S.A.

A Perdigão S.A. só possui publicado na Economática, o 
beta de 60 meses, referente às ações ordinárias emitidas pela 
empresa, sendo este, portanto, tomado como representante 
do risco sistêmico da empresa. 

O beta da Perdigão situa-se abaixo do beta de mercado, 
tendo sido avaliado em 0,9. Isso significa que é um ativo que 
varia menos que a carteira de mercado, oferecendo também 
menos risco aos investidores. Por isso, o retorno calculado pelo 
CAPM encontra-se abaixo do retorno de mercado. Porém, 
o retorno médio esperado está muito alto, retornando mais 
do que a carteira de mercado, porém com um beta menor.  
Nota-se o coeficiente alfa positivo, mostrando que o preço 
da ação está subavaliado, indicando compra aos investidores. 

O coeficiente de determinação (R²) das ações ordinárias 
da Perdigão demonstra que 57% do risco destas ações provêm 
do mercado, enquanto que 43% têm origem no risco diver-
sificável da empresa.

4.5  Risco diversificável  
da Minupar S.A.

Os índices de liquidez da Minupar S.A. são fracos, in-
dicando que a empresa possui pouca margem de manobra 
para enfrentar adversidades. Em nenhum ano do período 
analisado, a empresa apresentou um índice que pudesse ser 
considerado satisfatório, sendo que, em 2008, chegou a um 
dos três menores índices da série, mostrando que as aplicações 
de curto prazo, para cobrirem as dívidas de curto prazo, de-
veriam aumentar em 476% (1/0,21 = 4,76). Além do índice 
de liquidez corrente não ter tido bom desempenho desde o 
começo do período estudado; em 2008, ele atingiu um de 
seus piores patamares.

A adoção pela empresa de 
estratégias que envolvem 

derivativos, opções, swaps, hedges, 
entre outros, muniu as finanças 

corporativas de instrumental para 
melhor operar no contexto 

risco versus retorno. 
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A participação do capital de terceiros é muito elevada, 
pois na maioria dos anos a empresa apresenta passivo a des-
coberto, mostrando que a empresa, nestes anos, dependia 
totalmente de financiamento externo. Além disso, as dívidas 
de curto prazo sempre foram altas na empresa, comprome-
tendo sua liquidez. Outros pontos negativos são: a inexis-
tência de capital circulante líquido e os elevadíssimos níveis 
de imobilização.

Os índices de rentabilidade acompanham o mau desem-
penho financeiro da empresa, ou seja, apresentam resultados 
negativos na grande maioria dos períodos, situação que justi-
fica a inexistência de capital próprio na empresa. 

A empresa apresentou, em 2000 e 2001, fator de insol-
vência de Kanitz preocupantes, mas de 2002 a 2008 oscilou 
entre solvente e indefinida a sua situação. 

Pode-se concluir que a empresa Minupar S.A. não se en-
contra numa situação econômico-financeira muito cômoda, 
pois observando os índices padrão, ela ficou com desempe-
nho muito abaixo do desejado concentrando seus índices en-
tre fraco e péssimo.

4.6  Risco não diversificável  
da Minupar S.A.

A Minupar S.A. tem publicado pela Economática apenas 
o beta das ações preferenciais, tendo sido avaliado, em dezem-
bro de 2008, em 0,54. Isso mostra que as ações preferenciais 
variam praticamente a metade que a carteira de mercado 

(Ibovespa). Seu retorno justo, calculado pelo modelo CAPM, 
ficou em 17,26%, porém o retorno médio esperado pelo 
mercado encontra-se em 283,69%, impulsionado pelo bom 
desempenho no ano de 2007. Como existe uma disparidade 
muito grande entre o retorno calculado pelo CAPM e o retor-
no médio da ação, ela encontra-se subavaliada, sendo indicada 
para compra. Isso pode ser conferido pelo coeficiente alfa, cujo 
valor está positivo em 266,43 pontos percentuais. 

O coeficiente de determinação (R²) mostra que do total de 
risco que as ações preferenciais da Minupar proporcionam so-
mente 10,75% provêm do mercado, sendo o restante 89,25%, 
proveniente do risco diversificável inerente à empresa. 

4.7 Risco diversificável da JBS S.A.

O Frigorífico JBS S.A. apresenta índices de liquidez mui-
to bons, demonstrando que se financia com o capital de ter-
ceiros de longo prazo, uma vez que seu patrimônio líquido 
está 100% imobilizado. A composição da dívida mostra que 
nem a metade é de curto prazo em 2008, ajudando a empresa 
nos seus bons índices de liquidez. A participação de capitais 
de terceiros, que já havia sido maior no começo da série estu-
dada, melhorou ajudando a empresa na sua boa classificação 
frente as suas concorrentes.

Os indicadores de rentabilidade corroboram a boa fase 
da empresa, pois apesar da crise, a maioria melhorou de si-
tuação em 2008 em relação ao ano anterior. Somente no 
ano de 2007, observa-se margem líquida e retorno sobre o 
PL negativo.

A empresa está muito bem em relação à sua solvência, 
apesar de ter tido um percalço no ano de 2006, quando apre-
sentou índice -1,75. Os índices padrão estão classificando 
a empresa entre as melhores do segmento, com indicadores 
com conceitos no mínimo satisfatórios.

4.8  Risco não diversificável  
do JBS S.A.

O coeficiente beta desta empresa foi calculado a partir 
da equação do beta alavancado, pela equação BL = BU x [ 1 
+ (P/PL) X (1 – 0,34)], resultando em um BL = 0,83, por-
tanto, menor que o beta de mercado, que é igual a 1. Isso 
mostra que essa ação variará um pouco menos do que retorna 
à carteira de mercado, ou seja, caso o Ibovespa se valorizar, 
as ações da JBS se valorizarão numa proporção menor ou  

O investidor deve analisar 
cada papel que queira 
comprar e identificar a 
sensibilidade deste em 
relação ao retorno do 

mercado. Para tal, ele precisa 
primeiro entender os riscos 

aos quais estará exposto, 
caso queira investir 
na bolsa de valores. 
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vice-versa, sendo, portanto, uma ação de baixo risco sistêmi-
co. Em 2008, a carteira de mercado proporcionou um re-
torno negativo de 45%, enquanto as ações da JBS S.A. se 
desvalorizaram 22%, confirmando o seu beta. 

Como justificado no capítulo 3, o coeficiente de deter-
minação (R²) não foi calculado para a empresa.

4.9  Risco diversificável  
do Marfrig S.A.

A Marfrig apresentou índices de liquidez com bom de-
sempenho ao longo do período em análise, mesmo com uma 
queda em 2008. Embora o capital próprio não tenha se de-
monstrado suficiente para financiar o imobilizado, a empresa 
apresenta CCL positivo o que indica estar se financiando com 
capital de terceiros na sua maior parte de longo prazo.

Os indicadores de rentabilidade da empresa apresen-
tam-se em declínio, fazendo com que os acionistas tivessem 
prejuízo em 2008 de 2% sobre o capital investido. O moti-
vo dessa queda na rentabilidade originou-se com o aumen-
to das despesas financeiras ocorridas no período de 2007 a 
2008. No último ano, até o fator de insolvência de Kanitz, 
que se demonstra satisfatório em todos os períodos, apresen-
tou um declínio.

Comparados aos índices padrão, a maioria dos indicado-
res situa-se entre satisfatório e bom, qualificando a empresa 
de mediana para boa. 

4.10  Risco não diversificável  
do Marfrig S.A.

O beta da Marfrig também foi estimado a partir do ala-
vancamento do beta setorial médio desalavancado, como su-
gere Assaf Neto (2008), situando-se em 1,32, que mostra que 
as ações da empresa deverão variar em torno de 30% acima 
ou abaixo da carteira de mercado representada pelo Ibovespa. 
Isso pode ser observado, comparando-se o retorno da carteira 
de mercado com o retorno das ações da Marfrig no ano de 
2008. O mercado retornou 45 pontos percentuais negativos 
naquele ano, enquanto que as ações Marfrig retornaram 54 
pontos percentuais negativos no mesmo período, confirman-
do um Beta maior que 1. 

O coeficiente de determinação e a linha do mercado de 
títulos calculados para esta empresa, pelas mesmas razões ex-
plicadas anteriormente.

4.11  Risco diversificável  
da Minerva S.A.

A empresa Minerva apresenta um quadro de liquidez mui-
to favorável, demonstrando, em 2008, um índice de liquidez 
corrente de 2,14 e em nenhum momento os índices indicaram 
que a empresa tenha enfrentado dificuldades de liquidez. O 
bom desempenho do CCL, financiado por capitais de terceiros 
de longo prazo, é que sustenta a liquidez da empresa.

Embora em 2004, a empresa estava com a participação 
do capital de terceiros muito fora dos padrões por estar com 
patrimônio líquido negativo naquele ano, nos anos seguintes, 
observa-se uma melhora nos indicadores de endividamento 
da empresa, resultado de aumento de reservas de reavaliação 
de ativos próprios e de controladas.

Com exceção de 2008, a empresa apresentou margens 
líquidas levemente positivas.

O fator de insolvência de Kanitz, não fugiu a regra, 
apresentando no ano de 2004, a empresa em estado de in-
solvência. Em 2005, o bom desempenho ocorreu influen-
ciado pela reavaliação de ativos. Em 2006 e 2007, ocorre-
ram lucros contábeis, melhorando o desempenho do índice; 
no ano de 2008 houve um retrocesso, causado por prejuízos 
acumulados, mesmo assim, continuou mantendo a empresa 
em estado de solvência.

A análise por decis mostra que a empresa está bem po-
sicionada dentro do segmento de carnes e derivados, ficando 
com 59% dos indicadores entre bons e ótimos. 

4.12  Risco não diversificável  
do Minerva S.A.

Para a análise do risco sistêmico da Minerva, foi usado o 
beta alavancado já referido anteriormente, calculado em 2,05, 

Os mercados financeiros 
são fóruns nos quais 

ofertantes e demandantes 
podem  transacionar 

fundos  
diretamente.
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o que significa que as ações da Minerva S.A. variam o dobro 
em relação ao Ibovespa sendo, portanto, muito arriscada. Isso 
pode ser observado quando é comparado o retorno das ações 
da empresa com o retorno da carteira de mercado, que foram 
respectivamente: 84, e 45 pontos percentuais negativos. Note 
que as ações da Minerva variaram quase o dobro do mercado, 
indicando que seu beta é elevado, oferecendo alto risco, con-
sequentemente, exigindo maior retorno.

Como não foi encontrado o beta da empresa, calculados 
com um período de 60 meses, na base de dados da Econo-
mática, não foi traçada a linha do mercado de títulos, nem 
foi calculado o índice do coeficiente de determinação, por 
insuficiência de dados.

4.13  Risco diversificável  
da Excelsior S.A.

O CCL da empresa Excelsior apresentou-se negativo 
em boa parte do período analisado, refletindo na liquidez 
da empresa que, em 2008, assim como em 2003, 2004 e 
2005, apresentou índices de liquidez aceitáveis, mas nos de-
mais anos, os índices de liquidez corrente demonstravam-se 
insuficientes.

Em 2008, a empresa apresenta participação do capital 
de terceiros 2,5 vezes maior que o PL, indicador que se mos-
trou ainda maior em anos anteriores. Deste capital de tercei-
ros, no mesmo ano, 60% era de curto prazo, e o PL, apesar 
de estar praticamente imobilizado, melhorou em relação aos 
anos anteriores.

Os indicadores de rentabilidade da Excelsior mostram 
que ocorreu uma queda em 2008, embora já houvesse indica-
dores negativos em anos anteriores, apesar do giro do ativo ser 
maior que 1 em todos os anos da série estudada. Com exceção 

de 2003 a 2005, em quase todos os anos da série estudada, 
a empresa gerava lucros antes das despesas financeiras, mos-
trando que o financiamento da empresa estava prejudicando 
sua lucratividade, ao invés de alavancá-la.

De acordo com a análise do fator de insolvência de Ka-
nitz, a empresa sempre se manteve na faixa de solvência, ape-
sar de apresentar certa volatilidade.

Com relação aos índices padrão, 59% dos indicadores 
da empresa se distribuem entre satisfatórios, bons e ótimos, 
sendo que 33% se situam entre fraco e deficiente.

4.14  Risco não diversificável  
da Excelsior S.A.

O Coeficiente Beta desta empresa publicada pela Econo-
mática é de 0,54, o que indica ser uma ação de pouco risco 
sistêmico, exigindo como retorno pouco mais da metade do 
retorno exigido pela Carteira de Mercado.

Ao se calcular o retorno justo com o uso do CAPM,  
nota-se que este ativo está subavaliado, pois o retorno médio 
histórico está muito acima do retorno exigido pelo modelo 
CAPM. 

O coeficiente de determinação indica que a influência do 
risco de mercado é mínima para esta empresa, ficando em 3,3. 

Conclusão

De acordo com a Tabela 1, considerando-se que a nota 
máxima é dez e que a interpretação é a de quanto maior me-
lhor, a avaliação geral das empresas é precária. 

Tabela 1 – Nota geral das empresas do segmento 
de carnes e derivados da Bovespa.

Fonte: elaborado pelo autor com os dados de 2008, 
com base em Matarazzo (2008).

Empresa Nota geral da 
empresa (NGE)

Sadia S.A. 1,32

Minupar S.A. 1,44

Minerva S.A. 3,88

Excelsior S.A. 4,22

Marfrig S.A. 4,58

JBS S.A. 5,78

Perdigão S.A. 6,86

A prevenção contra o risco não 
diversificável se faz mediante sua 
mensuração, e uma das maneiras 
mais usadas para avaliá-lo, é pela 

da variável beta do modelo de 
precificação de ativos CAPM.
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Levando-se em conta somente o risco diversificável, encontra-se, a 
Perdigão S.A. como a menos arriscada, com a nota 6,86 e, portanto, a 
mais arriscada do segmento, a Sadia S.A., com nota de 1,32, reforçado 
pelo fator de insolvênciade Kanitz, calculado em -8,69. 

Outra empresa muito mal colocada é a Minupar S.A., apresentando 
nota geral de 1,44 e fator de insolvência de -3,98, indicando, portanto, 
uma empresa com seu risco diversificável muito elevado.

As demais empresas analisadas apresentam indicadores de risco 
diversificável que as coloca em situação intermediária, com nota geral 
aceitável e bons indicadores de solvência. Sendo, portanto, empresas 
que apresentam risco diversificável intermediário.

Com exceção das ações da Sadia PN com beta maior que 1, de acordo 
com o beta alavancado, o setor apresenta risco não diversificável médio 
baixo, com coeficiente beta em 0,78, demonstrando que o retorno das 
ações destas empresas, em média, varia menos que o mercado. 

Paras as empresas cujo beta foi calculado a 
partir do beta desalavancado setorial, somente 
uma empresa, a JBS, indicou beta menor de 1, 
ficando em 0,83; a Marfrig apresentou um beta 
de 1,32 e a Minerva teve beta calculado de 2,05. 

As ações das empresas em estudo en-
contravam-se subavaliadas no final de 2008, 
indicando que o preço delas deveria aumen-
tar. Este fato acabou se verificando do final 
de 2008 até 20 de maio de 2009, em que se 
constata que as cotações de todas as ações au-
mentaram nesse período. A valorização das 
ações fez com que diminuísse o seu retorno, 
confirmando que elas estavam sendo realmen-
te subavaliadas pelo mercado.
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