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Campanha

A obrigatoriedade da 
escrituração contábil e 
do contrato de serviços

A s entidades do Fórum Permanente da Clas-
se Contábil do Rio Grande do Sul, forma-

do por CRCRS, FEDERACON e seus SINDI-
CATOS filiados, SINDICONTA, SESCON-RS, 
SESCON-SERRA GAÚCHA, IBRACON e AS-
SOCIAÇÕES, estão realizando uma campanha es-
clarecedora sobre a obrigatoriedade da escrituração 
contábil e do contrato de prestação de serviços.

Queremos, pois, que os leitores deste tradicional 
veículo de propagação da cultura contábil também 
tenham conhecimento dessa mobilização, que visa 
a apontar a necessidade e o que estabelece a cor-
respondente legislação que regulamenta as matérias 
referenciadas.

A escrituração contábil é uma exigência legal e 
não pode ser confundida com a escrituração fiscal, 
que tem por objetivo atender as obrigações estabe-
lecidas pelos órgãos da administração tributária. Tal 
exigibilidade está respaldada na seguinte legislação:

•  Lei nº 10.406-02 – Código Civil 
Brasileiro: artigos 1.075 e 1.078 
a 1.180;

•  Lei nº 11.101-05, que dispõe so-
bre a recuperação judicial: artigo 
51, inciso II, parágrafo 2º – os ar-
tigos 168 a 182 estabelecem seve-
ras punições pela não execução ou 
apresentação de falhas na escritu-
ração contábil;

•  Lei nº 6.404-76, que trata das 
sociedades por ações: artigos 176 
e 177; e

•  Resolução nº 28, do Comitê 
Gestor do Simples Nacional 
(CGSN).
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Outras razões

•  Somente a Contabilidade fornece dados 
formais e científicos, que permitem ao 
empresário a tomada de decisões.

•  A decisão de investir, de reduzir custos 
ou praticar outros atos gerenciais deve 
se basear em dados técnicos extraídos 
dos registros contábeis, sob pena de se 
pôr em risco o patrimônio da empresa.

•  A escrituração contábil é necessária à 
empresa de qualquer porte, como prin-
cipal instrumento de defesa, controle e 
preservação do patrimônio. Constitui 
prova insubstituível contra terceiros e 
perante o Judiciário.

•  Uma empresa sem Contabilidade é uma 
entidade sem identidade, sem memória 
e sem condições de planejar o seu cres-
cimento. Estará impossibilitada de ela-
borar as demonstrações contábeis por 
falta de lastro na escrituração dos fatos 
econômicos.

Deixar de elaborar a escrituração contábil de 
uma empresa configura transgressão às Normas 
de Contabilidade e ao Código de Ética Profis-
sional, sendo passível de aplicação de penalidade 
pelos Conselhos de Contabilidade.

O contrato também  
é obrigatório

Outra obrigatoriedade de todo profissional 
da Contabilidade é a elaboração do contrato de 
prestação de serviços perante o seu cliente ou o 
seu empregador, a partir de 11-12-2003, quando 
entrou em vigor a Resolução nº 987, do Conse-
lho Federal de Contabilidade.

O contrato tem a finalidade de comprovar os 
limites e a extensão da responsabilidade técnica, 
permitindo a segurança das partes e o regular 
desempenho das obrigações assumidas. As res-
ponsabilidades devem ser bem definidas e deli-
mitadas, de forma a evitar controvérsias no rela-
cionamento profissional com o cliente.

O artigo 24, inciso XIV, da Resolução CFC 
nº 960, que trata do Regulamento Geral dos 
Conselhos de Contabilidade, dispõe que consti-
tui infração deixar de apresentar prova de con-
tratação dos serviços, quando exigida pelo CRC.

Contador Zulmir Breda
Presidente do CRCRS
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Contribuição da 
Programação Linear na 
Análise de Viabilidade: 
o caso da indústria de 
confecção de uniformes
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Resumo
o objetivo deste artigo é verificar a contribui-

ção da programação linear na análise de viabili-
dade econômico-financeira de um investimento, 
em uma indústria de confecções de uniformes e 
roupas profissionais. A metodologia aplicada a 
este trabalho, com características aplicadas e 
quantitativas, descreve as atividades e os proce-
dimentos adotados pela empresa, tendo em vista 
os objetivos estabelecidos, assim como sugerir 
proposta para a expansão e melhoria dos ser-
viços atualmente oferecidos. Após a coleta dos 
dados, estruturou-se a análise em três partes: 
situação atual, situação proposta e situações 
atual e proposta utilizando a programação linear. 
Na primeira parte descreveu-se a situação atual 
da empresa, juntamente com a capacidade e  o 
ponto de equilíbrio. Na segunda, situação pro-
posta, apuraram-se todos os valores referentes 
aos custos e investimentos e, na terceira, para a 
análise final, construíram-se os modelos de simu-
lação para ambas as situações. Conclui-se nesta 
pesquisa que a programação linear é mais uma 
ferramenta de análise de viabilidade que, combi-
nada com os métodos tradicionais, corresponde 
a resultados significativos e diferenciados para a 
tomada de decisão. 

Palavras-chave
Análise de Viabilidade. Programação Linear.
tomada de decisão.

Taciana Mareth
Contadora. mestre em Ciências Contábeis pela 
Universidade do Vale do rio dos sinos (2008). 

Professora da Universidade de Cruz Alta.

Luciana Paim Pieniz
Contadora.

Alice Gerhardt Schmidt
Contadora.

Eliane Suely Everling Paim
Acadêmica de Ciências Contábeis
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1 Introdução

As empresas do segmento de confecções e uniformes es-
peciais estão cada vez mais se diversificando, e a demanda 
pelos produtos, aumentando. No entanto torna-se necessário 
fazer uma avaliação do mercado em que esse tipo de empresa 
está situada e também de suas condições financeiras e estru-
turais, principalmente quando os gestores pretendem realizar 
novos investimentos.

A administração financeira, além de auxiliar as empresas 
a fazerem essa avaliação, busca trazer ferramentas de análi-
se para a tomada de decisões. Sendo assim, a administração 
financeira deve ser vista como uma ferramenta auxiliar na 
gestão empresarial, principalmente quando se vislumbra a 
projeção de novos investimentos que lhe tragam retorno, no 
curto e no longo prazo.

Outra ferramenta eficiente na simulação de modelos re-
presentativos de sistemas empresariais é a programação linear. 
No caso da área contábil, essa ferramenta auxilia na maximi-
zação dos resultados, bem como na análise de viabilidade dos 
investimentos. Nesse sentido, o objetivo principal deste arti-
go é verificar a contribuição da programação linear na análi-
se de viabilidade econômico-financeira de um investimento, 
levando em consideração uma gama de limitações que o siste-
ma em estudo apresenta.

A empresa em estudo é uma indústria de confecções de 
uniformes e roupas profissionais, localizada na região Noro-
este do Estado do Rio Grande do Sul.

2 Fundamentação teórica

Esta seção descreve os principais tópicos do referencial 
teórico deste artigo, sendo que, primeiramente, têm-se os 
pressupostos básicos da administração financeira e, em segui-
da, os aspectos matemáticos do retorno do investimento.

2.1  Pressupostos básicos da 
administração financeira

2.1.1 Custos, despesas e receitas

Conforme Casarotto Filho e Kopittke (2000), para ser 
realizada a análise econômica de um investimento, deve-se 
realizar um levantamento de custos, despesas e receitas adicio-
nais, decorrentes deste investimento. Para isso, procedeu-se a 

uma descrição dos principais aspectos que devem ser observa-
dos: custos do investimento e custos operacionais.

De acordo com esses autores (2000), os custos do inves-
timento podem ser classificados de duas formas: fixo e giro. 
O investimento fixo representa todos os bens tangíveis, como: 
máquinas, instalações industriais para operação dos equipa-
mentos, construção civil, dentre outros. Já o investimento em 
giro é o capital de giro próprio adicional necessário para a 
manutenção do investimento, como, por exemplo, estoque 
de matéria-prima, recursos necessários para a sua sustentação, 
dentre outros.

Os custos operacionais estão geralmente divididos em cus-
tos de produção e despesas gerais. Os custos de produção são 
aqueles necessários para o desenvolvimento do produto e as 
despesas gerais são aquelas incorridas após o término do produ-
to até a efetivação da venda (Casarotto Filho e Kopittke, 2000).

Os custos de produção estão divididos em custos dire-
tos e custos indiretos. Aqueles estão relacionados diretamente 
com a fabricação do produto e variam de acordo com a pro-
dução realizada, como: matéria-prima, embalagens, acessó-
rios, mão de obra direta, energia elétrica, etc. (Warren, Reeve 
e Fess, 2001).

Os indiretos são os custos que não se alteram em relação 
à produção. São custos que independem do volume de pro-
dução, pois estão relacionados à capacidade instalada da em-
presa, e existirão independentemente de estarem produzindo 
ou não (Wernke, 2001). 

Marion (1997) descreve os principais grupos de despesas 
operacionais:

Os custos de produção são 
aqueles necessários para o 

desenvolvimento do produto 
e as despesas gerais são 

aquelas incorridas após o 
término do produto até a 

efetivação da venda.
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•  despesas com vendas: são todas as despesas que farão 
parte do produto a partir do momento em que ele 
está pronto para ser colocado à venda, por exemplo: 
comissões sobre as vendas, propaganda, marketing, 
dentre outras;

•  despesas administrativas: referem-se às despesas neces-
sárias para gerir a empresa, ou seja, gastos nos escritó-
rios, por exemplo: honorários administrativos, salários 
e encargos sociais do pessoal administrativo, aluguéis, 
depreciação, dentre outros;

•  despesas financeiras: é toda e qualquer despesa oriunda 
do capital de terceiros, como juros pagos aos bancos e 
descontos concedidos.

Conforme Warren, Reeve e Fess (2001), “uma diferença 
fundamental entre custo e despesa é a característica em que 
custo se identifica com um produto que esta sendo produzido 
e despesa se identifica com o período, o exercício, o ano”.

Já as receitas, segundo Marion (1997), são constituídas 
pela venda dos produtos e subprodutos, incluindo todos os 
impostos cobrados pelo comprador e não excluindo as devo-
luções de mercadorias e os abatimentos concedidos.

2.1.2 Valor residual e depreciação

Conforme Motta (2002), o valor residual é a quantia que 
se espera receber pela revenda do bem ora depreciado, após 
ser retirado do serviço. Pode-se dizer que o valor residual é a 
diferença entre o custo de aquisição e o valor da depreciação 
até o momento.

De acordo com Marion (1997, p. 296), entende-se sobre 
valor residual o seguinte:

A utilização do Valor Residual diminui a despe-
sa de depreciação; portanto, aumenta o lucro do 
período. Sua prática é aceita pela legislação tri-
butária, porém, fere o princípio básico do con-
servadorismo, que determina como prudente a 
opção de valor mais baixo para o Ativo.

Uma questão que deve ser observada é que um bem não 
poderá continuar a ser depreciado quando o valor residual es-
tiver zerado. Segundo Motta (2002), a depreciação é um custo 

sem desembolso, sendo que reduz o lucro tributável, diminuin-
do o valor de imposto de renda a ser pago. Segundo o § 2º do 
art. 183 da Lei das Sociedades por Ações, a depreciação diz 
respeito à perda do valor dos bens físicos, sujeitos a desgastes 
pelo tempo de uso ou por ação da natureza (Santos, 2007).

Existem alguns métodos para se realizar a depreciação: 
método da linha reta, método das horas de trabalho e de-
preciação acelerada em função de horas. Porém, no Brasil 
é adotado o método da linha reta ou método linear. Nesse 
caso, é utilizado o percentual de depreciação desde a aqui-
sição do equipamento até o final do prazo de depreciação.

De acordo com Motta (2002), o prazo de depreciação é 
utilizado para efeito de cálculo de carga anual de depreciação, 
o qual é estabelecido no Regulamento do Imposto de Renda 
em vigor. Segundo a legislação do Imposto de Renda, a de-
preciação é considerada a partir do momento em que o equi-
pamento começa a ser utilizado, e não a partir da aquisição. 
Dessa forma, o ativo pode constar nos relatórios contábeis no 
“Ativo Permanente – Equipamentos” e não na Depreciação 
Acumulada. 

2.2  Aspectos matemáticos do  
retorno do investimento

Neste item, descrevem-se os métodos tradicionais (va-
lor presente líquido, taxa interna de retorno, taxa mínima 
de atratividade, payback e ponto de equilíbrio) de análise de 
viabilidade e se propõe a utilização da ferramenta de pesquisa 
operacional para tornar a discussão mais abrangente e atraen-
te para o tomador de decisões. 

2.2.1  Valor Presente Líquido – VPL

A grande maioria das operações financeiras é represen-
tada em termos de fluxos de caixa, ou seja, em fluxos futu-
ros de recebimentos e pagamentos esperados. Segundo Braga 
(1995), nesse método os fluxos de caixa são convertidos ao 
valor presente por meio de uma taxa mínima de atratividade.

O valor presente líquido é a diferença entre os valores 
atuais de entrada de caixa e o valor das saídas de caixa re-
lativo ao investimento líquido. Essa técnica de converter os 
fluxos de caixa para o presente pode também ser chamada 
de descapitalização dos fluxos de caixa, sendo que somente 
após a conclusão desse processo os fluxos poderão ser soma-
dos (Schmidt, 2006, p.146).

revista do CrCrs  9



Conforme Schmidt (2006), o cálculo do valor presente 
se dará pela seguinte fórmula:

Onde:

VPL = Representa o valor presente líquido.

FCj =  Representa o valor da entrada (ou saída) de caixa 
previsto para cada intervalo de tempo.

FCo =  Significa o fluxo de caixa verificado no momento 
zero (momento inicial).

As taxas de juros sempre deverão ser consideradas em re-
lação à inflação e às taxas básicas de mercado.

Conforme Lapponi (2007), se o resultado do VPL for 
positivo, o custo inicial será recuperado e remunerado com a 
taxa requerida, e o projeto criará valor para a empresa, sendo 
medido na data inicial pelo VPL; logo o projeto deve ser aceito. 
Entretanto, se o resultado do VPL for negativo, o custo inicial 
não será recuperado nem remunerado de forma completa con-
forme a taxa requerida. Por conseguinte, o projeto deverá ser 
rejeitado porque a sua aceitação destruirá o valor da empresa. 
Já se o VPL for zero, isso indica que o custo inicial será recupe-
rado e remunerado de acordo com a taxa requerida.

2.2.2 Taxa Interna de Retorno (TIR)

Esse método também leva em consideração o critério do 
fluxo de caixa descontado. Segundo Motta (2002, p.116), a 
TIR é um índice que tem como objetivo medir a rentabili-
dade do investimento por unidade de tempo, sendo que é 
necessário ter receitas envolvidas e investimentos.

Conforme Assaf Neto (2003), a fórmula de cálculo da 
Taxa Interna de Retorno (TIR) é a apresentada a seguir:

Onde:
FCj =  Representa o valor da entrada (ou saída) de caixa 

previsto para cada período de tempo.

FCo =  Valor do fluxo de caixa verificado no momento 
zero (momento inicial).

i =  Taxas de desconto que igualam, em determinada data, 
as entradas com as saídas previstas de caixa. 

De acordo com Leite (1994), a Taxa Interna de Retorno 
é uma ferramenta essencial para a seleção de propostas de 
um investimento e corresponde ao conceito de Eficiência 
Marginal do Capital. Conforme Dantas (1996), a essa taxa 
é um dos métodos mais utilizados para avaliar um investi-
mento. Dado um valor futuro, ela varia inversamente com 
o valor presente. 

2.2.3  Taxa Mínima de  
Atratividade (TMA)

A Taxa Mínima de Atratividade é a paga pelo mercado fi-
nanceiro por aplicações correntes, tais como caderneta de pou-
pança e fundos de investimento. Conforme Casarotto Filho 
(2000), a TMA é a taxa a partir da qual o investidor consegue 
avaliar o investimento, se está obtendo ganhos financeiros. 

Uma das formas de analisar o investimento é confrontar 
a TIR com a TMA.

O prazo de depreciação 
é utilizado para efeito 

de cálculo de carga 
anual de depreciação, o 
qual é estabelecido no 

Regulamento do Imposto 
de Renda em vigor.
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Ao analisar uma proposta de investimento deve 
ser considerado o fato de se estar perdendo a 
oportunidade de auferir retornos pela aplicação 
do mesmo capital em outros projetos. A nova 
proposta para ser atrativa deve render, no míni-
mo, a taxa de juros equivalente à rentabilidade 
das aplicações correntes e de pouco risco (Casa-
rotto Filho, 2000, p. 108).

Dessa forma a taxa mínima de atratividade deve ser bem 
definida para não haver arrependimento em relação a outros 
investimentos.

2.2.4 Payback

É possível tirar conclusões importantes a partir dos méto-
dos de VPL e TIR, no entanto outro método desponta como 
complemento de análises chamado payback.

De acordo com Leite (1994), o método payback é utili-
zado para a análise do investimento em que é possível a recu-
peração mais rápida dos recursos desembolsados. Conforme 
o mesmo autor, o método payback tem algumas falhas apesar 
de sua simplicidade, como a desconsideração das entradas de 
caixa após o período payback e também de não levar em conta 
o valor do dinheiro no tempo, ao realizar a soma de parcelas 
que serão recebidas em diferentes datas.

2.2.5 Ponto de Equilíbrio

Ponto de equilíbrio refere-se ao nível de venda em que 
não há lucro nem prejuízo, ou seja, o ponto no qual os gastos 
totais (custos totais + despesas totais) são iguais às receitas 
totais (Perez Junior, 2003). 

Matematicamente o ponto de equilíbrio pode ser repre-
sentado como:

Onde:
PE = Ponto de equilíbrio contábil.

CFi = Custos fixos dos produtos.

MCUi =  Margem de contribuição unitária  
dos produtos.

n =  Número de elementos que compõem  
o mix de produtos.

Segundo Bruni e Famá (2003, p. 246), “A análise dos 
gastos variáveis e fixos torna possível obter o ponto de equi-
líbrio da empresa: representação do volume (em unidades 
ou $) de vendas necessárias para cobrir todos os custos, e no 
qual é nulo”.

Ponto de Equilíbrio  
para Mix de Vendas

De acordo com Warren, Reeve e Fess (2001), na maio-
ria das empresas que vendem mais de um produto, cada um 
é vendido por determinado preço. Além disso, os produtos 
sempre têm diferentes custos variáveis unitários, e cada um 
deles contribui diferentemente para os lucros. Assim o volu-
me de vendas necessário para atingir o ponto de equilíbrio 
ou para gerar um lucro-meta depende do mix de vendas, 
que significa a proporção de venda dos produtos. Portanto, 
calcular o ponto de equilíbrio de uma empresa que fabrica 
diversos produtos irá explicar os efeitos das mudanças do 
mix de vendas sobre a margem de contribuição (Garrison e 
Noreen, 2001).

Determinar esse mix de vendas por meio do ponto de 
equilíbrio é uma decisão complexa, pois envolve muitas variá-

O valor presente líquido 
é a diferença entre os 

valores atuais de entrada 
de caixa e o valor das 

saídas de caixa relativo ao 
investimento líquido.
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veis e essas alterações podem ocasionar variações interessantes 
(e às vezes confusas) nos lucros. Por exemplo, decidir pelos 
itens de grande margem para os de pequena margem pode 
fazer com que o lucro total diminua, mesmo que as vendas 
totais aumentem. Ou, ainda, a substituição de itens de pe-
quena margem por itens de grande pode causar efeito inverso 
– o lucro total pode aumentar, mesmo que as vendas totais 
diminuam (Garrison e Noreen, 2001).

Além da análise da margem de contribuição, devem-se 
observar outras limitações na capacidade produtiva das em-
presas, como horas-máquina, matéria-prima, hora-homem 
de certa especialização, etc. Nesse sentido, conforme Martins 
(2003), há a possibilidade de que em determinado período 
existam vários fatores limitando a capacidade da empresa, o 
que torna a decisão mais complexa. Nesse caso é necessária a 
utilização de métodos mais sofisticados, como a programação 
linear, por exemplo, em que se pode “encontrar a solução da 
combinação de quantidades de vários produtos que maximi-
zam o lucro da empresa” (MARTINS, 2003, p. 192). 

Os métodos apresentados até o presente momento são 
os tradicionais utilizados para análise de viabilidade. A seguir 
será discorrido sobre outra ferramenta como proposta para 
analisar viabilidade financeira: a programação linear.

2.2.6 Programação Linear

Uma vez que a pesquisa operacional é um ramo da 
ciência administrativa que fornece instrumentos para a 
análise de decisões, é conveniente que seja utilizada como 
ferramenta para auxiliar o gestor na tomada de decisões de 
sua empresa. A programação linear é um ramo da pesquisa 
operacional que oferece técnicas de resolução para uma vas-
ta quantidade de problemas. 

Para Colin (2007), a programação linear trata do proble-
ma de alocação ótima de recursos escassos para a realização de 
atividades. Por “ótimo” entende-se que não haja outra solução 
que seja melhor do que a solução oferecida (pode haver ou-
tras tão boas quanto a indicada).  Os recursos escassos repre-

sentam a realidade de existência finita de recursos, por mais 
abundantes que sejam.

Segundo Gonçalves e Koprowinski (1995), a progra-
mação linear está estruturada para resolver problemas que 
apresentem variáveis que possam ser medidas e cujos relacio-
namentos possam ser expressos por meio de equações e/ou 
inequações. Seus benefícios são exatamente aqueles procura-
dos por qualquer empresa: diminuição dos custos e aumento 
dos lucros, com a apresentação dos gargalos. Em algumas or-
ganizações ela está, inclusive, embutida em suas rotinas infor-
matizadas de planejamento dos processos de operação.

Para Bernardo (1996), esse é um método matemático 
utilizado para a solução de problemas empresariais que dizem 
respeito à otimização na utilização de recursos pelas diversas 
tarefas ou atividades que devem ser realizadas. Para tanto é 
necessário que se elabore o modelo matemático do sistema, 
uma reprodução do sistema empresarial que está sendo estu-
dado. De acordo com Colin (2007), um modelo matemático 
é uma representação simplificada do comportamento da rea-
lidade expressa na forma de equações matemáticas que serve 
para simular a realidade.

Os modelos matemáticos baseiam-se na pressuposição 
de que todas as informações e variáveis relevantes do proble-
ma de tomada de decisão podem ser quantificadas. Isso nos 
leva a utilizar símbolos matemáticos para representá-las e usar 
funções matemáticas para descrever as ligações entre elas e a 
operação do sistema (Andrade, 2002, p. 12).

Para criar um modelo matemático de um problema é ne-
cessário cumprir duas etapas: a primeira consiste em definir as 
variáveis do problema e a função-objetivo, e a segunda etapa 
deve definir o conjunto de restrições.

A função-objetivo é uma expressão matemática em que se 
relacionam as variáveis de decisão e o objetivo a ser atingido 
(Corrar e Theóphilo, 2004). Conforme Moreira (2007), as res-
trições representam limitações da situação atual como escassez 
de recursos, limitações legais ou de mercado, entre outras. 

Corrar e Theóphilo (2004) acrescentam ainda que as 
restrições são limitações impostas sobre os possíveis valores 

A Taxa Interna de Retorno é uma ferramenta essencial para 
a seleção de propostas de um investimento e corresponde ao 

conceito de Eficiência Marginal do Capital.
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que podem ser assumidos pelas variáveis de decisão. Para se 
chegar à solução de um problema pelo modelo de programa-
ção linear, é necessário considerar um modelo genérico que 
contempla, de forma geral:

a)  as variáveis de decisão as quais o gestor tem poder de 
alterar a qualquer tempo;

b)  os parâmetros, que são variáveis utilizadas no modelo, 
as quais o tomador de decisões não tem poder de alte-
rar, já que não estão sob discussão;

c)  a função-objetivo, que define e mensura o principal 
objetivo;

d)  as restrições que combinam variáveis e parâmetros 
para estabelecer regras, relações e limites do modelo;

e)  um modelo matemático que contemple parâmetros, 
variáveis de decisão, função-objetivo e restrições e re-
presente o problema real em análise utilizando somen-
te funções lineares. 

O modelo que representa matematicamente o problema 
em análise é resolvido por intermédio de um dos algoritmos 
de programação linear. 

3 Metodologia da pesquisa

A presente pesquisa é classificada como aplicada e quan-
titativa. Aplicada, pois serão gerados conhecimentos para, na 
prática, solucionar problemas específicos. Quantitativa, vis-
to que foram apurados valores de investimentos e de custos, 
apresentando também uma simulação do ponto de equilíbrio 
da empresa em estudo. Foram coletados dados junto à em-
presa e tabulados. Após a coleta, a situação atual da empresa 
foi analisada conforme as teorias de investimentos e custos; 
e, posteriormente, foi construído o modelo de programação 
linear (utilizando-se o software Lindo, disponível em Prado, 
2004) para a análise final.

Classifica-se também como estudo de caso, o qual, de 
acordo com Gil (2002), ocorre quando envolve o estudo pro-
fundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que 
se permitam conhecimentos profundos.

4 Síntese dos resultados

Para atingir o objetivo proposto neste estudo, verificou-
-se a contribuição da programação linear na análise de via-
bilidade econômico-financeira de um investimento em uma 
indústria de uniformes e roupas profissionais e dividiu-se essa 
seção em três itens: análise da situação atual, análise da situa-
ção proposta e análise das situações atual e proposta, utilizan-
do-se a programação linear. 

4.1 Análise da situação atual

Esse item analisa a situação atual da empresa em estudo. 
Primeiramente, tem-se a evolução do faturamento dos anos 
de 2005 a 2007, conforme o gráfico 1.  

Gráfico 1 - Evolução do faturamento nos anos 
de 2005 a 2007.
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Fonte: Os Autores.

Conforme o gráfico 1 verifica-se um crescimento bastan-
te elevado do faturamento da empresa se comparado os anos 
de 2005 e 2007; dessa forma evidencia que a demanda está 
em processo de crescimento (gráfico 2). 

A Taxa Mínima de Atratividade é a paga pelo mercado financeiro por aplicações 
correntes, tais como caderneta de poupança e fundos de investimento. 
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Gráfico 2 – Evolução da demanda dos principais  
produtos (em unidades) nos anos de 2005 a 2007.
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Fonte: Os Autores.

O gráfico 2 evidencia a evolução da demanda dos princi-
pais produtos da linha industrial que estão em evidência nes-

te estudo: calça, camisa, jaleco e guarda-pó. Observando-se 
os gráficos 1 e 2, conclui-se que o aumento do faturamento 
ocorrido de 2005 a 2007 se deve ao crescimento da demanda 
pelos produtos da empresa. Outros itens importantes a serem 
analisados são as horas disponíveis e utilizadas para a produ-
ção dos uniformes da empresa em questão, juntamente com 
seus custos. No quadro 1, tem-se a distribuição dessas horas 
por produto e a ociosidade do trabalho.

Conforme apurado no quadro 1, a empresa tem em tor-
no de 20% de ociosidade anual, o que representa um custo 
muito alto. Porém, no intuito de aproveitar essas horas, a em-
presa pretende investir no serviço de bordados dos uniformes, 
sem contratar mais mão de obra.

Em seguida, procedeu-se à apuração e classificação dos 
custos envolvidos nos principais produtos da empresa, por 
exemplo: matéria-prima, mão de obra, aluguel, dentre outros. 
Para analisar esses custos apurou-se a margem de contribuição 
total e unitária, conforme o quadro 2, baseado no mês de 
maio/2008, pois é o mês de maior produção.

Quadro 2 – Margem de contribuição por produto.

Itens/Produtos Calça Camisa Jaleco Guarda-Pó Total

Quantidade (unidades) 745 1.208 117 35 2.105

Preço de Venda 23,00 24,00 26,00 24,00 97,00

Receita 17.135,00 28.992,00 3.042,00 840,00 50.009,00

Custos Variáveis Totais 12.956,12 21.921,44 2.300,12 635,14 37.812,82

Margem Contribuição Total 4.178,88 7.070,56 741,88 204,86 12.196,18

Margem Contribuição Unitária 5,61 5,85 6,34 5,85 23,65

Custos e Despesas Fixos Totais 16.094,00

Resultado Operacional (3.897,81)

Fonte: Os Autores.

Quadro 1 – Horas produtivas e ociosidade por produto.

Atividades Hs/Unid. Hs Neces. % Hs Disponíveis (ano) Ociosidade(ano)

Calças (industrial) 0,6 8400 33,53% 10.495,36 2.095,36

Camisas (industrial) 0,6 7800 31,14% 9.745,69 1.945,69

Jalecos (industrial) 0,6 1260 5,03% 1.574,30 314,30

Guarda-pó (industrial) 0,6 900 3,59% 1.124,50 224,50

Demais produtos 7,5 6690 26,73% 8.358,82 1.668,82

Total - 25.050 100,00% 31.298,67 6.248,67

Fonte: Os Autores.

14  revista do CrCrs



No quadro 2, observando-se as margens de contribuição totais destacam-se os produtos camisa e calça com maior margem, os 
quais representaram 57,97% e 34,26%, respectivamente. Porém, analisando-se as margens de contribuição unitárias, conclui-se 
que o jaleco detém a maior margem, 26,81%, seguido da camisa e do guarda-pó, ambos com 24,74%. 

Apesar de as margens de contribuição serem positivas, não estão contribuindo suficientemente para cobrir os custos e as despe-
sas fixas da empresa, gerando um prejuízo de R$ 3.897,81. No intuito de analisar melhor esse resultado, procedeu-se ao cálculo do 
ponto de equilíbrio da empresa, ou seja, o nível de venda em que não há lucro nem prejuízo, conforme o quadro 3.

Quadro 3 – Ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro.

Produtos Quantidade produzida
Ponto de Equilíbrio (unidades)

Contábil Econômico Financeiro

Calças 745 855 983 809

Camisas 1.208 1.387 1.595 1.312

Jalecos 117 134 154 127

Guarda-Pó 35 40 46 38

Total 2.105 2.416 2.778 2.286

Fonte: Os Autores.

O quadro 3 evidencia o cálculo do ponto de equilíbrio 
contábil, econômico e financeiro da empresa em estudo. 
Conclui-se que a empresa não está atingindo nenhum dos 
pontos de equilíbrio e, portanto, está tendo um prejuízo ope-
racional. Após analisar a situação atual da empresa, tem-se a 
análise da situação proposta, no próximo item.

4.2 Análise da situação proposta

Esse item analisa a situação proposta da empresa em estu-
do, ou seja, avalia o impacto do investimento em bordados. 
Primeiramente, apuraram-se os equipamentos e softwares ne-
cessários para o investimento, juntamente com seus valores, 
conforme quadro 4. 

Quadro 4 – Investimentos e softwares.

Equipamentos e Softwares Valor

Computador R$ 2.850,00

Maquina de Bordar R$ 30.412,00

Serigrafia R$ 13.756,00

Software R$ 13.595,00

Sistema controle de estoque R$ 7.400,00

Total Investimento R$ 68.013,00

Fonte: Os Autores.

Em seguida, já considerando o impacto do investimento, 
calcularam-se as novas margens de contribuição, conforme o 
quadro 5. Esse investimento é também considerado uma es-
tratégia da empresa para incrementar suas vendas e, com isso, 
espera-se um incremento de 30% nos preços de venda e nas 
quantidades vendidas. Por outro lado, tem-se também um au-
mento de 20% nos custos variáveis devido aos custos com os 
bordados dos uniformes: linha, matriz, entre outros. 

O método payback é 
utilizado para a análise 
do investimento em que 
é possível a recuperação 
mais rápida dos recursos 

desembolsados.
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Quadro 5 - Margem de Contribuição por produto da situação proposta.

Itens/Produtos Calça Camisa Jaleco Guarda-Pó Total

Quantidade 969 1.570 152 46 2.737

Preço de Venda 29,9 31,2 33,8 31,2 126,10

Receita 28.958,15 48.996,48 5.140,98 1.419,60 84.515,21

Custos Variáveis Totais 17.522,58 29.643,69 3.109,61 858,88 51.134,77

Margem de Contribuição Total 11.435,57 19.352,79 2.031,37 560,72 33.380,44

Margem de Contribuição Unitária 11,81 12,32 13,36 12,32 49,81

Custos e Despesas Fixos Totais 22.878,95

Resultado Operacional 14.559,11 

Fonte: Os Autores.

No quadro 5, observando-se as margens de contribui-
ção totais e comparando-as com a situação atual da empre-
sa, ainda destacam-se os produtos camisa e calça com maior 
margem. Além disso, observa-se um resultado operacional 
positivo, que melhora consideravelmente a situação financei-
ra da empresa. Porém outro fator que deverá ser analisado é a 
capacidade de produção dessas novas quantidades, visto que a 
empresa não irá contratar mais pessoal para oferecer esse ser-
viço de bordado, pois conta com ociosidade na mão de obra.

No intuito de comparar os resultados obtidos, apresenta-
-se no próximo item a programação linear como ferramenta 
de análise dos dados apresentados. 

4.3  Análise das situações atual  
e proposta utilizando  
programação linear

Para realizar modelos de Programação Linear é neces-
sário que exista uma combinação entre variáveis, equações e 
inequações que irão dar origem ao modelo matemático. Esse 
modelo deverá ser otimizado de tal forma que o objetivo fi-
nal do referido problema seja otimizar a sua função-objetivo 
obedecendo-se, no entanto, as suas restrições. 

Observe-se que os valores correspondentes ao lado direi-
to das desigualdades das restrições representam aos recursos 
escassos. A seguir será apresentado o modelo matemático com 
a situação atual e a situação proposta pela empresa em estudo.

4.3.1  Modelo matemático e 
simulação representativos da 
situação atual da empresa 

O modelo matemático apresentado a seguir refere-se à 
situação atual da empresa estudada. Construiu-se o modelo 
matemático dividido em variáveis de decisão, função-objetivo 
e restrições do modelo matemático. 

a) Variáveis de decisão

No modelo em estudo, as variáveis de decisão estão des-
critas no quadro 6.

A programação linear 
trata do problema 
de alocação ótima 

de recursos escassos 
para a realização de 

atividades. 
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Quadro 6 – Variáveis de decisão do modelo.

xi Variáveis

x1 quantidade a ser produzida das calças

x2 quantidade a ser produzida das camisas

x3 quantidade a ser produzida dos jalecos

x4 quantidade a ser produzida dos guarda-pós

Fonte: Os Autores.

As variáveis de decisão representam as quantidades con-
troladas pela empresa e estão indicadas pela expressão “xi”, em 
que “i” denota o índice de determinada variável de decisão. 

b) Função-objetivo

Como o objetivo do modelo é maximizar a margem de 
contribuição unitária, construiu-se a função-objetivo a partir 
dos dados do quadro 2:

c) Restrições de produção 

As limitações da empresa, ou seja, as restrições que cor-
respondem à produção atual foram definidas de acordo com 
os recursos de produção, as limitações legais ou de mercado, 
a disponibilidade de horas para a produção, a demanda, o 
custo, entre outras.

Para o modelo matemático, elaboraram-se as seguintes 
restrições:

d) Condições de não negatividade

Para que seja impossível se obter resultados negativos em 
relação às quantidades produzidas, é necessário assegurar que 
os resultados das variáveis de decisão sejam representados 
com a expressão: xj ≥ 0 quando j = 1,2, ...4

Salienta-se que os coeficientes correspondentes à limita-
ção de matéria-prima da inequação 2 são oriundos do quadro 
2, sendo os valores totais proporcionais às quantidades pro-
duzidas também mostradas nesse quadro. Ocorre a mesma 
situação em relação às horas de mão de obra e demanda pelos 
produtos em questão.

Na figura 1 é utilizado o software Lindo para apresentar o 
resultado da simulação da situação atual da empresa, levando-
-se em consideração as limitações de influência do sistema.

 Zmax = 5,61x1 + 5,85x2 + 6,34x3 + 5,85x4 (1)

13,89x1+14,50x2+15,70x3+14,50x4 => 30.206,52 (recursos de matéria-prima em R$) (2)

3,50x1+3,65x2+3,95x3+3,65x4  => 7.606,29 (custos variáveis em R$) (3)

0,60x1  ≤ 874,61 (limitação de horas de mão de obra para o produto calça)  (4)

0,60x2  ≤ 812,14 (limitação de horas de mão de obra para o produto camisa)  (5)

0,60x3  ≤ 131,19 (limitação de horas de mão de obra para o produto jaleco)      (6)

0,60x4  ≤ 93,71 (limitação de horas de mão de obra para o produto guarda-pó) (7)

5,61x1 + 5,85x2 + 6,34x3 + 5,85x4 = 16.094,00 (restrição dos custos e despesas fixas) (8)

x1  >= 745 (demanda mínima de calças); (9)

x2  >= 1.208 (demanda mínima de camisas); (10)

x3  >= 117 (demanda mínima de jalecos); (11)

x4  >= 35 (demanda mínima de guarda-pó); (12)

A programação linear 
está estruturada para 

resolver problemas que 
apresentem variáveis que 

possam ser medidas e cujos 
relacionamentos possam 
ser expressos por meio de 
equações e/ou inequações. 
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Figura 1: Resultado de simulação da situação atual.

Fonte: Os Autores.

Ao observar o resultado da simulação (na figura 1) verifi-
ca-se que as quantidades de produção mínima sugeridas para 
que o ponto de equilíbrio contábil seja alcançado são:

x1 = 1.457,68 x2 = 1.226,11
x3 = 85 x4 = 35

Já o resultado  R$ 16.094,00 corresponde ao resultado do 
ponto de equilíbrio contábil calculado a partir de dados coleta-
dos na empresa em estudo e considerados no presente modelo.

Na simulação do modelo é possível observar também 
ociosidade (excesso) na quantidade de horas de mão de obra 
disponíveis na produção, na coluna correspondente a slack 
or surplus. A ociosidade aqui constatada tinha sido detectada 
na aplicação de ferramentas contábeis anteriormente apresen-
tadas. Portanto a quantidade de horas ociosas mensais para 
camisas, jaleco e guarda-pó são 76,47 horas, 80,10 horas e 
72,70 horas, respectivamente. Ainda nessa mesma coluna 
verifica-se que é sugerido um aumento no recurso correspon-
dente ao valor de mão de obra de R$ 9.661,30 superior ao 
mínimo sugerido no modelo. Igualmente se verifica a suges-
tão de um aumento no valor dos custos variáveis para que seja 
permitida a utilização da quantidade de produção apresenta-
da na simulação.

4.3.2  Modelo matemático e simulação 
representativos da situação 
proposta pela empresdo

O modelo matemático apresentado a seguir refere-se à 
situação futura da empresa estudada. Nesta nova situação é 
projetada a realização de um investimento em uma máqui-
na de bordar com vista a enquadrar a empresa em melhor 
cenário para o futuro. As variáveis de decisão continuam as 
mesmas do quadro 6. Os coeficientes da função-objetivo 
(equação 13) referem-se aos dados do quadro 5, em que é 
possível observar a margem de contribuição calculada a partir 
da situação proposta. 

Em relação às restrições de recursos escassos são várias as 
alterações em comparação ao modelo matemático da situa-
ção atual da empresa. Aos custos variáveis (inequação 15), 
foi acrescentado 20% ao valor já existente, correspondente ao 
material utilizado para bordado: matriz, linha, etc.  A quanti-
dade de horas de mão de obra (inequações 16 a 19) continuam  
idênticas à situação atual da empresa tendo em vista que não 
há previsão de contratação de mão de obra, já que existe so-
bra desse recurso na simulação da situação atual da empresa; 
por outro lado o tempo de confecção de cada peça teve um 
aumento de 10 minutos, tendo em vista que nesta nova situa-
ção é necessário que seja acrescido o tempo de bordado das 
peças, exceto do produto calças, pois não contempla bordado.  
Em relação à demanda dos produtos (inequações 21 a 24), foi 
contabilizado um incremento de 30% para todos os produtos, 
conforme estimativas da direção da empresa. 

Os modelos matemáticos 
baseiam-se na pressuposição 
de que todas as informações 

e variáveis relevantes do 
problema de tomada de decisão 

podem ser quantificadas. 
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Portanto o modelo matemático fica assim composto:

Após a construção do modelo matemático, foram reali-
zadas simulações no software Lindo, referentes à situação pro-
posta pela empresa, conforme os resultados na figura 2.

Figura 2: Resultado de simulação da situação proposta.

Fonte: Os Autores.

Na simulação apresentada (figura 2) verifica-se que a pro-
dução necessária para se chegar ao ponto de equilíbrio corres-
ponde a um valor inferior ao mínimo estipulado relacionado 
à produção do item camisas. Portanto, partindo-se da nova 
situação proposta observa-se que é necessária a produção de 
acordo com os valores a seguir:

x1 = 969 x2 = 717,34

x3 = 152 x4 = 46

Na coluna slack or surplus é possível constatar que ainda 
existe excesso de mão de obra, por conta da redução da quan-
tidade produzida em alguns itens, no entanto assim é possível 
garantir o ponto de equilíbrio. Portanto, nesta nova situação 
os outros custos variáveis aumentaram 20% (parte do borda-
do), e o preço de venda também aumentou, no entanto esse 
aumento foi em um percentual maior, em torno de 30% por 
ter acrescentado o bordado nas peças. O proprietário da em-
presa em estudo imagina que com essa proposta (implantação 
do bordado), esse incremento na demanda será garantido. 
Contudo, observando-se a simulação o produto x2 (camisas), 
verifica-se que o empresário necessitará de mais 386,76 horas 
de funcionário para atender a essa nova demanda. 

Por outro lado, se observarmos o resultado do modelo, 
este sugere que, para atingir o ponto de equilíbrio, sejam 
produzidas apenas 717 unidades do produto x2 das 1.570 
unidades previstas pela nova proposta. Portanto, os valores 
previstos de matéria-prima e outros custos variáveis ficaram 
acima das quantidades necessárias para a produção no ponto 
de equilíbrio sugerida na simulação.

Para criar um modelo matemático 
de um problema é necessário 

cumprir duas etapas: a primeira 
consiste em definir as variáveis 

do problema e a função-objetivo, 
e a segunda etapa deve definir o 

conjunto de restrições.

Zmax = 11,81x1 + 12,32x2 + 13,36x3 + 12,32x4 (13)

Sujeito a:

13,89x1+14,50x2+15,70x3+14,50x4 => 39.268,48 
(recursos de matéria-prima em R$) (14)

4,20x1+4,38x2+4,74x3+4,38x4  => 9.888,18 (outros 
custos variáveis em R$) (15)

0,60x1  ≤ 874,61 (limitação de horas de mão de obra 
para o produto calça)  (16)

0,77x2  ≤ 812,14 (limitação de horas de mão de obra 
para o produto camisas)   (17)

0,77x3  ≤ 131,19 (limitação de horas de mão de obra 
para o produto jalecos)    (18)

0,77x4  ≤ 93.71 (limitação de horas de mão de obra 
para o produto guarda-pó)  (19)

11,81x1+12,32x2+13,36x3+12,32x4 = 22.878,95 
(restrição dos custos e despesas fixas) (20)

x1  >= 969 (demanda mínima de calças) (21)

x2  >= 1570 (demanda mínima de camisas) (22)

x3  >= 152 (demanda mínima de jalecos) (23)

x4  >= 46 (demanda mínima de guarda-pó) (24)
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4.3.3  Análise de viabilidade da situação atual  
e situação proposta pela empresa

Após determinar o ponto de equilíbrio, é pertinente verificar, com os recursos disponíveis em cada situação (atual e proposta), 
qual o melhor mix de produção, levando-se em consideração as limitações impostas pelo sistema.

Em relação ao modelo matemático para simulação da situação atual, foi utilizado o modelo de simulação do ponto de equilí-
brio (equações 1 a 13), somente alterando-se a inequação (8) dos custos e despesas fixas, que passou a ter sinal de desigualdade, já 
que agora o que se quer saber é qual o mix ótimo para que seja possível produzir o máximo com aquela quantidade de recursos. E 
em relação ao modelo matemático correspondente à situação proposta pela empresa foi utilizado o mesmo modelo da simulação 
do ponto de equilíbrio; no entanto na inequação (20) dos custos fixos e variáveis também houve sinal de desigualdade para se 
determinar o mix ótimo nessa nova perspectiva.     

Figura 3: Resultado de simulação de duas situações apresentadas pela empresa.
Situação Atual

             

Situação Proposta

Fonte: Os Autores.

Na figura 3 é apresentada a simulação de ambas as situa-
ções. Verifica-se um considerável incremento na margem de 
contribuição na nova situação. Enquanto na situação atual o 
valor otimizado é de R$ 18.395,79, na situação proposta esse 
valor sobe para R$ 33.985,07. Observa-se que, para que esse 
incremento seja possível, torna-se obrigatório um incremento 
considerável na produção. A coluna   mostra 
que a previsão realizada para a nova situação proposta apre-
senta excesso de recursos disponibilizados, especialmente na 
matéria-prima. Portanto o valor disponível de matéria-prima 
a ser utilizado deve ser inferior. Para que toda a matéria-prima 

seja utilizada, deveria se contratar mais mão de obra, já que 
ela foi totalmente utilizada. Esse dado se confirma quando 
verificamos, ainda na coluna , valores zerados 
para o recurso mão de obra.

 
5 Conclusões

O objetivo deste artigo foi verificar a contribuição da 
programação linear na análise de viabilidade econômico-fi-
nanceira de um investimento, em uma indústria de confec-
ções uniformes e roupas profissionais. Para tanto, descreve-
ram-se os métodos tradicionais de análise de viabilidade e a 

20  revista do CrCrs



Bibliografia
ANDRADE, Eduardo Leopoldino de. Introdução à pesquisa 
operacional: métodos e modelos para análise de decisões. 
3.ed. Rio de Janeiro: LTC-Livros técnicos e científicos. Editora, 
2002.

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas 
aplicações. São Paulo: Atlas, 2003.

BERNARDO, Mauro Santo. Desenvolvimento da 
contabilidade de Custos e o Progresso tecnológico: Origens 
e Desenvolvimentos até 1914. Dissertação de Mestrado, São 
Paulo, 1996.

BRAGA, Roberto. Fundamentos e técnicas de administração 
financeira. São Paulo: Atlas, 1995.

BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens. Gestão de custos e 
formação de preços: com aplicação na calculadora HP 12C e 
Excel. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2003.

CASAROTTO FILHO, Nelson; KOPITTKE, Bruno Hartmut. 
Análise de investimentos: matemática financeira, engenharia 
econômica, tomada de decisão, estratégia empresarial. São 
Paulo: Editora Atlas, 2000.

COLIN, Emerson C. Pesquisa Operacional – 170 aplicações 
em estratégias, finanças, logística, produção, marketing e 
vendas. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

CORRAR, Luiz J.; THEÓPHILO, Carlos Renato. Pesquisa 
operacional para decisão em contabilidade e administração: 
contabilometria. São Paulo: Atlas, 2004.

GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 
4.ed. São Paulo: Atlas, 2002.

LAPPONI, Juan C. Projetos de investimento na empresa. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2007.

LEITE, Helio de Paula. Introdução à Administração 
Financeira. 2.ed. São Paulo: Atlas,, 1994.

MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. São 
Paulo: Atlas, 1997.

MOREIRA, Daniel Augusto. Pesquisa operacional: curso 
introdutório. São Paulo: Thomson Learning, 2007.

MOTTA, Regis da Rocha; CALÔBA, Guilherme Marques. 
Análise de Investimentos – Tomada de decisões em Projetos 
Industriais. São Paulo: Atlas, 2002.

PEREZ JUNIOR, José Hernandez. Gestão estratégica de 
custos. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2003.

SANTOS, José Luiz dos. Manual de Práticas Contábeis: 
aspectos societários e tributários. São Paulo: Atlas, 2007.

SCHMIDT, Paulo; Santos, José Luiz dos; Kloeckner, Gilberto. 
Avaliação das Empresas: foco na gestão de valor de empresa – 
teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2006.

WARREN; REEVE; FESS. Contabilidade gerencial. 1.ed. São 
Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2001.

WERNKE, Rodney. Gestão de Custos: uma abordagem 
prática. São Paulo: Atlas, 2001.

programação linear como ferramenta para o referido estudo. 
Observa-se que com a utilização da ferramenta de programa-
ção linear foi possível:

•  descrever a situação atual e uma nova situação proposta 
pela empresa em estudo levando-se em consideração os 
recursos e as limitações do sistema;

•   verificar a quantidade necessária de produção para atin-
gir o ponto de equilíbrio da empresa a partir do novo 
investimento, considerando-se as limitações;

•  identificar onde estão os gargalos de produção que po-
derão ser evitados.

Pelos resultados das simulações, conclui-se que na situa-
ção proposta é possível ter um incremento significativo na 
margem de contribuição total, comparada com a situação 
atual da empresa. Ainda que seja necessário aumentar a pro-
dução, o incremento na margem de contribuição é signifi-
cativo. Observa-se também a previsão excessiva do recurso 
matéria-prima, comparada com a quantidade de horas de 
mão de obra disponível. 

Do ponto de vista estratégico é conveniente reduzir a 
previsão de matéria-prima ou aumentar as horas de mão de 
obra, motivando com isso a adequação de recursos necessá-
rios. Essa adequação poderá gerar retorno positivo no resulta-
do final, uma vez que é possível reduzir o estoque do recurso 
sem comprometer a produção. 

Com esse trabalho foi possível apresentar mais uma fer-
ramenta de análise de viabilidade, que combinada com os 
métodos tradicionais corresponde a resultados significativos 
e diferenciados para a tomada de decisão.

Para realizar modelos de Programação 
Linear é necessário que exista uma 

combinação entre variáveis, equações 
e inequações que irão dar origem ao 

modelo matemático.
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Resumo
Ganham espaço no brasil organizações do terceiro 

setor, constituídas para promover o controle social na 
gestão pública como forma de combate à corrupção. 
essas entidades buscam estimular a sociedade civil a 
participar da gestão pública e resgatar valores como a 
ética e o exercício da cidadania. Uma das formas des-
sa participação se dá mediante o acompanhamento da 
prestação de contas e a transparência na aplicação de 
recursos públicos. Diante disso, o objetivo deste traba-
lho é evidenciar a transparência existente nos relató-
rios de prestação de contas elaborados e divulgados 
pela ser (sociedade eticamente responsável), entida-
de que atua no município de maringá-Pr. A pesquisa, 
do tipo descritiva, foi realizada por meio de um estudo 
de caso. o desenvolvimento do trabalho considerou as 
determinações do CFC no manual de Procedimentos 
Contábeis para entidades de Interesse social, o Decre-
to nº 6.170-2007 da Casa Civil, a Portaria Interministerial 
nº 127-2008, o Provimento nº 02-1994/Pr. e a Lei nº 600-
1968 do município de maringá. o resultado alcançado 
possibilitou identificar que a entidade pesquisada tem 
desenvolvido ações que visam à transparência em sua 
prestação de contas tanto dos recursos financeiros 
como das atividades desenvolvidas. Contudo, a trans-
parência ocorre apenas em nível de vice-presidências, 
uma vez que seus relatórios de prestação de contas 
em nível institucional são divulgados apenas aos usuá-
rios internos, ao passo que os relatórios das vice-pre-
sidências são divulgados também aos usuários exter-
nos. Além disso, ficou evidenciado que o conteúdo do 
relatório de prestação de contas da entidade atende 
aos itens determinados pelo CFC e pela legislação fe-
deral abordada pela pesquisa.

Palavras-chave 
terceiro setor. entidades sociais. 
Prestação de contas. transparência.
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1 Introdução

Desde o do século passado a sociedade civil passou a se 
organizar, originando uma nova vertente no cenário social, 
paralela ao Estado e às empresas privadas: o Terceiro Setor, 
composto por entidades que visam ao atendimento das ne-
cessidades sociais da população. Dessa forma, tais entidades 
atuam de modo a suprir, ainda que parcialmente, as falhas 
do Estado e se apresentam como alternativas no processo de 
desenvolvimento de políticas públicas e prestação de servi-
ços à sociedade.

Parcerias entre Estado e terceiro setor têm sido viabiliza-
das no sentido de proporcionar o bem-estar social da socie-
dade pela transferência de recursos públicos para as ONGs. 
Contudo, esse ato tem se tornado um campo propenso a 
fraudes, como o escândalo que culminou na instauração da 
CPI das ONGs, cuja denúncia surgiu após a descoberta do 
recebimento de R$ 18 milhões de reais no período de 2003 
a 2006 por uma entidade à qual estavam ligados membros 
do partido governante no Brasil e cujo relatório preliminar 
evidenciou a participação de mais de 120 parlamentares 
nessas entidades (Carvalho, 2008).

Fatos como este mostram que é de responsabilidade da so-
ciedade civil a participação contínua no processo de gestão de 
recursos públicos, uma vez que esse é um direito assegurado 
pela Constituição Federal que permite aos cidadãos a parti-
cipação na formulação das políticas públicas e a fiscalização 
permanente da aplicação dos recursos públicos, sejam eles nos 
próprios entes públicos ou em entidades para as quais tais 
entes repassam recursos.

Os cidadãos devem participar das atividades de con-
cepção, execução e fiscalização das ações dessas entidades e, 
nesse sentido, nada mais justo que tenham acesso à infor-
mação e às oportunidades para tomarem partido ativamente 
na condução de suas atividades. A essa participação da so-
ciedade civil na gestão dos recursos públicos dá-se o nome 
de controle social.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (2008):

O Controle Social é a participação da sociedade 
civil nos processos de planejamento, acompanha-
mento, monitoramento e avaliação das ações da 
gestão pública e na execução das políticas e pro-
gramas públicos. Trata-se de uma ação conjunta 

entre Estado e sociedade em que o eixo central é o 
compartilhamento de responsabilidades com vis-
tas a aumentar o nível da eficácia e efetividade das 
políticas e programas públicos.

Para Serafim (2008), o controle social se caracteriza pela 
possibilidade de “inclusão dos setores populares na defini-
ção dos rumos de nossa sociedade através, principalmente, 
das políticas públicas como instrumento transformador da 
realidade”.

Assim, o controle social consiste na participação da socie-
dade civil na gestão pública por meio da formulação, monito-
ramento e avaliação das ações de políticas públicas desenvol-
vidas pelo Estado e pela sociedade, organizada em entidades 
sociais por ele apoiadas ou subsidiadas.

Silva (2000) afirma que é importante que a sociedade, 
mobilizada por meio de lideranças ou organizadas em entida-
des do terceiro setor, desenvolva ações destinadas ao controle 
social e ao combate à corrupção.

Dessa forma, como o Estado contribui, muitas vezes, 
para a manutenção das atividades das organizações do ter-
ceiro setor por meio da concessão de recursos financeiros, 
materiais e humanos, o controle social acerca da aplicação 
de recursos públicos deve ser estendido a tais organizações 
tanto no que tange à utilização dos recursos como no desen-
volvimento das atividades. Portanto, é importante acompa-
nhar a atuação dessas entidades. Para tanto, faz-se necessário 
“aperfeiçoar os conceitos e as práticas, os mecanismos de 
fiscalização e prestação de contas do terceiro setor, parceiro 
do Estado e da iniciativa privada na solução dos problemas 
sociais” (Souza, 2008a).

Uma forma de fiscalização das organizações do terceiro se-
tor é a prestação de contas que tais entidades devem apresen-
tar anualmente com a finalidade de atender a determinados 
requisitos que as credenciam a receber recursos estatais, e até 
mesmo privados, para o desenvolvimento de suas atividades. 
A conscientização tanto por parte da sociedade quanto por 
parte das referidas entidades sobre a importância da transpa-
rência na gestão dessas organizações é primordial ao aumento 
da destinação de recursos e, consequentemente, à melhoria da 
qualidade dos serviços prestados.

Além disso, no cenário atual de crise financeira global, 
o financiamento para entidades do terceiro setor deve sofrer 
um forte impacto, uma vez que “em um primeiro momento, 
as estruturas de financiamento do chamado terceiro setor [...] 
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tendem a ser as mais afetadas devido à crise internacional” 
(Palhano, 2008, p. 11). Com menos recursos, a tendência é 
que os investimentos se concentrem em entidades com gestão 
administrativa e financeira o mais transparentes possível. 

Dessa forma, esta pesquisa se mostra relevante em função 
do aumento das organizações do terceiro setor no Brasil e da 
importância do desenvolvimento de um maior número de 
pesquisas sobre o tema para que se conheça melhor esse grupo 
de entidades, segundo salientam Ferreira e Ferreira (2006), 
Walicheki (2006) e Assaf Neto, Araújo e Fregonesi (2006).

As pesquisas relacionadas diretamente à transparência e 
à prestação de contas no terceiro setor são ainda recentes 
no Brasil, tanto em se tratando dos dois assuntos de forma 
dissociada quanto de forma conjunta, conforme exposto no 
quadro 1.

Quadro 1 – Pesquisas sobre transparência e prestação de 
contas no terceiro setor no Brasil.

Assunto Autores

Transparência no terceiro 
setor

Assis, Melo e Slomski (2006)

França (2007)

Soldi et al. (2007)

Zacarias, Rezende e 
Leonardo (2007)

Prestação de contas no 
terceiro setor

Conselho Federal de Contabilidade  
– CFC (2004)

Almeida e Ferreira (2007)

Transparência e prestação 
de contas no terceiro setor

Castro et al. (2008)

Cirino e Mattiello (2008

Fonte: Elaborado pelos autores.

Este artigo parte da premissa de que a prestação de contas 
é a base da transparência e do controle social. Assim, apresen-
ta-se como problema a escassez de estudos que disciplinam 
a forma de prestação de contas e a transparência nas orga-
nizações do terceiro setor. A questão da pesquisa é: Como 
as organizações do terceiro setor que têm como atividade o 
controle social sobre a utilização de recursos públicos reali-
zam a prestação de contas de suas atividades e dos recursos 
financeiros utilizados à sociedade?

Diante do exposto, o objetivo desta pesquisa consiste em 
evidenciar a transparência existente nos relatórios de presta-
ção de contas elaborados e divulgados pela SER, entidade que 
atua no município de Maringá, Estado do Paraná. Para isso, 

buscou-se identificar as informações que são divulgadas em 
tais relatórios, para qual público tais informações são dispo-
nibilizadas e de que forma.

2 Plataforma Teórica

2.1 O Terceiro Setor

De acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE 
(2008) com base no Cadastro de Empresas (Cempre) ins-
critas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), 
do Ministério da Fazenda até o ano de 2005, no universo de 
aproximadamente 6,1 milhões de empresas, 5,6% perten-
ciam ao terceiro setor.

É importante ressaltar que a pesquisa evidenciou um 
grande crescimento das organizações do terceiro setor no 
Brasil no período entre 1991 e 2000, quando a quantidade 
de entidades sem fins lucrativos legalmente constituídas au-
mentou em 131,5% com relação à totalidade desse tipo de 
organizações existentes no País até então. Entretanto, caso o 
crescimento do número de organizações do terceiro setor se 
mantenha na segunda metade desta década a tendência é su-
perar a quantidade de entidades surgidas na década passada.

No Brasil, as organizações do terceiro setor gozam de le-
gislação específica e podem obter os seguintes títulos: Uti-
lidade Pública Federal, Certificado de Entidade Beneficente 
de Assistência Social (CEAS), Organização da Sociedade Ci-
vil de Interesse Público (OSCIP) e Organização Social (OS) 
(CFC, 2004; Ordem dos Advogados do Brasil – Secção de 
São Paulo – OAB-SP, 2005). Tais titulações implicam a obri-
gatoriedade de prestação de contas aos órgãos concedentes 
dos títulos no caso das associações e ainda ao Ministério Pú-
blico no caso das fundações.

Conforme o CFC (2004, p. 40), o Governo concede 
tais títulos visando a reconhecer a importância do trabalho 
desenvolvido pelas entidades sociais por meio de concessão 
de benefícios como imunidade e isenção de impostos, pos-
sibilidade de recebimento de recursos públicos, subvenções 
sociais e doações.

As entidades do terceiro setor brasileiras se classificam em 
associações e fundações. O Código Civil Brasileiro (CCB), 
promulgado por meio da Lei nº 10.406-02, classifica tais en-
tidades como pessoas jurídicas de direito privado.

O CCB trata das associações nos artigos 44 a 61, afir-
mando que tais entidades são uniões de pessoas para fins 

revista do CrCrs  25



econômicos, não existindo direitos e obrigações recíprocas 
entre seus associados, sendo que todos os associados pos-
suem os mesmos direitos, podendo haver exclusões apenas 
com justa causa.

As fundações, tratadas no CCB nos artigos 62 a 69, de-
vem ser criadas por meio de escrituras públicas, com finalida-
des relacionadas a religião, moral, cultura ou assistencialismo, 
sendo seu estatuto projetado a partir da constituição de seu 
patrimônio. O controle das fundações é de responsabilidade 
do Ministério Público. A principal diferença existente entre 
as associações e as fundações consiste na predominância do 
elemento pessoal nas associações em contrapartida à predo-
minância do elemento patrimonial nas fundações.

2.2  Prestação de Contas por 
Entidades do Terceiro Setor

As entidades que compõem o terceiro setor, por não 
possuírem natureza nem pública nem privada, necessitam, 
muitas vezes, de recursos tanto estatais quanto privados para 
desenvolverem suas atividades. Isso requer prestação de con-
tas acerca da utilização de tais recursos para a continuidade 
do seu recebimento e, consequentemente, do funcionamento 
das entidades.

Por prestação de contas o CFC (2004, p. 78) define:

[...] o conjunto de documentos e informações 
disponibilizadas pelos dirigentes das entidades 
aos órgãos interessados e autoridades, de forma 
a possibilitar a apreciação, conhecimento e julga-
mento das contas e da gestão dos administradores 
das entidades, segundo as competências de cada 
órgão e autoridade, na periodicidade estabelecida 
no estatuto social ou na lei.

Já o Tribunal de Contas da União (TCU, 2008) trata a 
prestação de contas como uma “obrigação social e pública de 
prestar informações sobre algo pelo qual se é responsável” e 
afirma que a prestação de contas é a base da transparência e 
do controle social. Assim, a prestação de contas se constitui 
num importante instrumento para a transparência no pro-
cesso de gestão de entidades do terceiro setor. Sua apresen-
tação deve ser realizada primeiramente ao órgão deliberativo 
da entidade e, somente depois, ao órgão público responsável, 
quando houver.

Quanto à elaboração e à divulgação dos relatórios de 
prestação de contas por entidades do terceiro setor, nota-se 
que há diferenças entre associações e fundações quanto à sua 
obrigatoriedade.

Zacarias, Rezende e Leonardo (2007) afirmam que as 
associações não possuem a obrigatoriedade de prestação de 
contas ao Estado, com exceção daquelas às quais foram con-
cedidos algum título ou certificação por órgãos governamen-
tais. Nesses casos, os documentos que comporão o relatório 
de prestação de contas geralmente são definidos pelo órgão 
concedente do título ou certificado.

Já no caso das fundações, Zacarias, Rezende e Leonardo 
(2007) apontam para a obrigatoriedade de prestação de con-
tas anual ao órgão curador, o Ministério Público, até o último 
dia útil do primeiro semestre do ano subsequente ao exercício 
financeiro da entidade.

As características que devem conter os relatórios de pres-
tação de contas das organizações do terceiro setor, segundo 
Olak e Nascimento (2008, p. 24), são:

[...] normalmente, compostos por elementos que 
identificam aspectos históricos da instituição, 
missão, e objetivos, dados estatísticos, evolução, 
atividades desenvolvidas no período, principais 
administradores, descrição de convênios, parcerias 
e contratos, pessoas atendidas, planejamento para 
gestão do período seguinte e etc.

Já em 2004, o CFC afirmava que a extensão das exi-
gências pode variar; contudo, os documentos e informações 
contemplados nos relatórios de prestação de contas das or-
ganizações do terceiro setor são semelhantes. Os relatórios 
de prestação de contas geralmente são compostos pelos se-
guintes itens: (a) relatório de atividades, (b) demonstrações 
contábeis, (c) informações bancárias, (d) inventário patri-
monial, (e) Declaração de Informações Econômico-Fiscais 
da Pessoa Jurídica (DIPJ), (f ) Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS), (g) Parecer do Conselho Fiscal, (h) Parecer e 
relatório de auditoria independente, (i) cópias de convênios, 
contratos e termos de parcerias celebrados, conforme deter-
minação do CFC, disposta no “Manual de procedimentos 
contábeis e prestação de contas das entidades de interesse 
social” (CFC, 2004, p. 103).

Diante do exposto, pode-se inferir que os relatórios de 
prestação de contas são capazes de fornecer aos stakeholders 
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informações referentes às atividades desenvolvidas pela en-
tidade, ao público atendido, a movimentação financeira e 
bancária da instituição, a quantidade de colaboradores remu-
nerados e voluntários que atuam na entidade, aos convênios 
celebrados pela organização e ao parecer e relatório de audi-
toria independente.

Com relação às normas contábeis referentes às organiza-
ções do terceiro setor, o CFC publicou a Resolução nº 877-
2000, que aprova a Norma Brasileira de Contabilidade e suas 
Interpretações Técnicas – NBC T 10.19, que trata dos aspec-
tos contábeis específicos para entidades sem finalidade lucra-
tiva. Tal norma foi posteriormente alterada pelas Resoluções 
nº 926 e 966 de 2002 e de 2003, respectivamente.

As entidades sem fins lucrativos estão sujeitas, também, às 
diretrizes constantes nas seguintes normas técnicas: (1) NBC 
T 10.4, que trata das fundações e (2) NBC T 10.18, que trata 
das entidades sindicais e associações de classes.

Ao se reportar à legislação federal brasileira, a Presidência 
da Casa Civil promulgou o Decreto nº 6170-2007, que dis-
põe sobre as normas relativas às transferências de recursos da 
União mediante convênios e contratos de repasse, dentre as 
quais se destaca a obrigatoriedade de cadastramento de todos 
os convênios e contratos de repasses realizados pela União 
junto ao Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Re-
passe (SICONV), cuja finalidade é fornecer transparência à 
transferência de recursos pela União.

No ano seguinte, o Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão promulgou a Portaria Interministerial nº 
127-2008, que estabelece as normas para execução do dispos-
to no Decreto nº 6170-2007. No que diz respeito à prestação 
de contas, tal portaria determina, em seu artigo 58, os itens 
que devem compor o relatório, quais sejam:

I –  Relatório de cumprimento do objeto;
II –  Declaração de realização dos objetivos 
a que se propunha o instrumento;
III – Relação de bens adquiridos, produzidos 
ou construídos, quando for o caso;
IV – A relação de treinados ou capacitados, 
quando for o caso;
V – A relação dos serviços prestados, 
quando for o caso;
VI – Comprovante de recolhimento do saldo 
de recursos, quando houver; e

VII – termo de compromisso por meio do qual o 
convenente ou contratado será obrigado a manter 
os documentos relacionados ao convênio ou con-
trato de repasse, nos termos do § 3º do art. 3º.

Além disso, destaca-se que o § 3º do art. 3º da Portaria 
Interministerial nº 127-2008 estabelece que é de responsa-
bilidade do convenente ou contratado manter a documenta-
ção referente ao convênio ou contrato de repasse pelo prazo 
de dez anos, contados a partir da data de aprovação da pres-
tação de contas.

Em nível estadual, o Provimento nº 2-1994, discorre so-
bre a prestação e tomada de contas referentes às transferências 
a título de subvenções, auxílios e convênios, feitas pelo Estado 
do Paraná a entidades de direito público ou privado. Segundo 
tal legislação, o relatório de prestação de contas em âmbito 
estadual deverá conter as seguintes informações:

a)  plano de aplicação a que se destinou o recurso 
financeiro, aprovado pelo órgão repassador, 
contendo informações sobre o objeto a ser 
executado, as metas, as etapas de execução, 
o cronograma de desembolso e a previsão de 
início e fim da execução do objeto;

b)  notas de liquidação total/parcial de empenhos;
c)  quadro demonstrativo das despesas efetuadas;
d)  notas fiscais de compras ou prestação  

de serviços;
e)  recibos, quando for o caso de  

trabalhador avulso;
f )  extratos bancários, com abertura de conta 

corrente específica e demonstrativos de  
aplicações financeiras;

g)  avisos de créditos bancários;
h)  termo de conclusão ou de recebimento  

definitivo da obra;
i)  comprovação de instalação e funcionamento do 

equipamento, por meio de documento emitido 
pelo órgão repassador, quando o objeto do  
auxílio for a aquisição de equipamentos;

j)  parecer contábil;
k)  indicação dos responsáveis pelo  

controle interno; e
l)  parecer dos responsáveis pela prestação e  

tomada de contas pelo controle interno.
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Destaca-se que os gestores das entidades que receberem 
recursos do Estado devem apresentar a respectiva prestação de 
contas no prazo de 30 dias decorridos a partir do término dos 
mandatos ou cargos dos gestores de tais entidades.

Vale ressaltar que é de responsabilidade do conselho fiscal 
da entidade o exame da totalidade dos relatórios de prestação 
de contas elaborados pelas entidades do terceiro setor. Além 
disso, “os provedores querem saber se os recursos colocados à 
disposição dos gestores foram aplicados nos projetos institu-
cionais, ou seja, se a entidade foi eficaz. Se isso não ocorrer, 
provavelmente tais entidades terão seus recursos restritos ou 
até mesmo cortados” (Olak e Nascimento, 2008, p. 22).

Diante do exposto, o desenvolvimento e o alcance das 
ações das entidades do terceiro setor no Brasil estão intima-
mente relacionados à conscientização por parte dos entes que 
compõem tais entidades quanto à responsabilidade, tanto fis-
cal quanto social, que tais organizações possuem de prestar 
contas ao Poder Público e à sociedade sobre os seus recursos 
e as suas atividades.

2.3  Transparência na Prestação  
de Contas por Entidades do 
Terceiro Setor

Este trabalho busca fomentar a discussão sobre a trans-
parência nas organizações do terceiro setor, tanto no que se 
refere à gestão como à prestação de contas direcionada ao 
conselho fiscal, aos colaboradores, aos voluntários, aos órgãos 
públicos competentes e demais stakeholders.

Segundo Olak1 (2000, apud ARAÚJO, 2005), são os se-
guintes os elementos compõem a tríade de gestão para or-
ganizações do terceiro setor: transparência, relatórios de ava-
liação e instrumentos de comunicação. A relação entre esses 
elementos consiste no princípio de que tais entidades devem 
entender a prestação de contas como uma obrigação e realizá-
-la de forma transparente, apresentando os resultados de suas 
ações por meio de relatórios de atividades e demonstrações 
contábeis.

Nesse sentido, ser transparente é um fator relevante no 
processo de gestão das entidades do terceiro setor. Para ser 
considerada transparente, uma organização do terceiro setor 
deve ter zelo em elaborar e apresentar os relatórios de presta-

1 OLAK, P. A. Bases para a eficácia na aplicação do contrato de gestão nas organi-
zações sociais brasileiras. 2000. Tese (Doutorado em Ciências Contábeis). São Paulo: 
Universidade de São Paulo, 2000.

ção de contas aos usuários, sejam eles internos, entendidos 
aqui como o conselho fiscal, os colaboradores remunerados 
ou voluntários e os beneficiados pelas atividades, ou externos, 
que são os órgãos públicos, as empresas privadas, os doadores 
e a sociedade civil.

Teodósio (2002, p. 105) discorreu sobre a importância da 
transparência para a continuidade da existência das entidades 
do terceiro setor, ao afirmar que tais entidades “encontram 
muitas dificuldades de obter recursos para seu financiamento, 
exigindo o estabelecimento de parcerias”, sendo que a trans-
parência tanto em sua atuação quanto em sua prestação de 
contas são fatores relevantes para a obtenção de recursos, ma-
nutenção de parcerias e estabelecimento de novas parcerias.

Por sua vez, Baptista (2006, p. 50) afirma que a transpa-
rência na prestação de contas tem por finalidade promover 
a aproximação dessas entidades aos diferentes públicos aos 
quais se destinam suas atividades, no sentido de aliar recursos 
humanos, materiais e financeiros em prol de causas sociais.

A transparência no terceiro setor pressupõe que os recur-
sos colocados à disposição dos gestores devem ser informados 
de forma sistemática, transparente e de livre acesso aos finan-
ciadores (França, 2007). Além disso, disponibilizar informa-
ções sobre as atividades desenvolvidas e os recursos utilizados 
na ação social é o primeiro e maior desafio para a legitimação 
do terceiro setor (Cabral, 2007).

Para o Tribunal de Contas da União metade das presta-
ções de contas das entidades terceiro setor no Brasil apresen-
tam irregularidades e erros, afirma Souza (2008a). É neces-
sário “recuperar a imagem e o papel das ONGs no Brasil, e 
[...] o caminho é o respeito aos aspectos contábeis, o correto 
registro dos recursos, a prestação de contas, a transparência e 
a fiscalização” (Souza, 2008b).

Além disso, Olak e Nascimento (2008, p. 23) salientam 
que:

A falta de transparência é, algumas vezes, pro-
posital, no sentido de “encobrir” escândalos en-
volvendo alguns gestores inescrupulosos, mal-
-intencionados, que se aproveitam da frouxidão 
da nossa legislação usufruindo os benefícios fiscais 
concedidos a entidades que de filantrópicas só tem 
o nome. Trata-se da “pilantropia”, neologismo já 
encontrado até mesmo em documentos técnicos. 

Numa tentativa de evitar que os recursos destinados ao 
terceiro setor sejam utilizados de forma ilícita ou incorreta, 
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no Paraná o Conselho Regional de Contabilidade (CRC-
PR), em parceria com o Ministério Público, outros órgãos de 
classes, instituições de ensino e empresas de consultoria tem 
empreendido esforços no sentido de investigar a transparên-
cia das contas das entidades do terceiro setor formalmente 
constituídas no Estado.

Nesse sentido o CRCPR (2009) coloca que “o objetivo é 
acompanhar as ações do terceiro setor, exigindo transparência 
em relação às verbas destinadas a seus programas”. Para isso 
será iniciado um trabalho de fiscalização das entidades não 
governamentais que recebem recursos públicos com vista a 
verificar a existência de inconsistências e irregularidades na 
contabilidade dessas organizações, bem como a adequação de 
seus relatórios às Normas Brasileiras de Contabilidade.

Neste trabalho entende-se ser fundamental que as ONGs 
conheçam os dispositivos legais que as regem e que, acima de 
tudo, primem pela transparência nas finanças e na gestão de 
modo geral. “Porque, senão, correm o risco de serem acusadas 
de desvio de verbas, de fachada para atividades lucrativas e 
assim por diante”, enfatiza Goldstein (2007, p. 32). 

Tais afirmações reiteram a importância que deve ser dada 
ao controle social sobre as atividades desenvolvidas e a forma 
de apresentação dos relatórios de prestação de contas pelas 
entidades que pertencem ao terceiro setor, uma vez que os 
recursos requeridos para a manutenção das atividades devem 
ser aplicados de modo a convergir para o atendimento das 
necessidades sociais da população.

3 Metodologia da Pesquisa

A pesquisa enquadra-se como descritiva quanto aos obje-
tivos, aplicada ou empírica quanto à natureza do problema de 
pesquisa, quantitativa quanto à abordagem do problema e na-

tureza das variáveis investigadas, estudo de caso quanto à estra-
tégia de pesquisa e de campo quanto ao ambiente de pesquisa.

 Os dados da pesquisa de campo referem-se ao período 
de 2008 e foram levantados por meio de questionários, en-
trevistas não padronizadas com os gestores e funcionários da 
entidade e consultas ao site, e utilizou-se observação direta do 
processo de prestação dos serviços.

O questionário encontra-se dividido em três partes: (1) a 
primeira caracteriza o perfil da entidade pesquisada; (2) a se-
gunda parte identifica a forma de captação de recursos, tipos 
de recursos recebidos e a foram de aplicação desses recursos; 
e (3) por último aborda questões referentes à elaboração e 
publicação de relatórios de prestação de contas, a periodici-
dade, o público-alvo, a forma de divulgação e a qualidade das 
informações divulgadas.

Primeiramente, o questionário foi aplicado junto à gerên-
cia administrativa da entidade. Contudo, constatou-se que 
havia diversos projetos desenvolvidos em diferentes áreas, su-
bordinadas a vice-presidências. Diante disso, o questionário 
analisou, também, de que forma cada vice-presidência mostra 
a transparência e presta contas desses projetos. 

Por se tratar de um questionário semiestruturado, sua 
aplicação permitiu que os respondentes tecessem comentá-
rios que julgassem pertinentes quanto à conscientização da 
sociedade acerca de seu papel no controle social dos recursos 
utilizados por entidades do terceiro setor.

4 Análise dos Resultados

O objeto deste estudo de caso foi a Sociedade Eticamente 
Responsável (SER), escolhida dentre as entidades do terceiro 
setor existentes na cidade de Maringá, Estado do Paraná, pelo 
fato de desenvolver atividades relacionadas ao controle social 
das contas públicas do município.

A entidade, constituída na forma de associação no ano 
de 2004, tem como missão “elaborar estudos, coordenar e 
implementar atividades que estimulem o comportamento 
ético da sociedade maringaense, bem como o exercício da 
cidadania pelas pessoas que a compõem” (SER, 2009). Para 
tanto, suas atividades concentram-se em desenvolver projetos 
relacionados à cidadania, à conscientização de políticos acerca 
dos problemas concernentes à gestão pública e à necessidade 
de acompanhamento da aplicação dos recursos públicos por 
parte da população para exigir transparência sobre a eficiência 
na aplicação de tais recursos.

A principal diferença existente entre as 
associações e as fundações consiste na 
predominância do elemento pessoal 

nas associações em contrapartida 
à predominância do elemento 

patrimonial nas fundações.
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A estrutura administrativa da SER compreende a Presi-
dência, a Vice-Presidência Geral e quatro Vice-Presidências, 
responsáveis pelo desenvolvimento das atividades relaciona-
das às áreas de Políticas Sociais, de Educação e Cultura, de 
Esportes e Lazer e do Observatório Social. Os projetos de-
senvolvidos pelas Vice-Presidências da SER são apresentados 
no quadro 4.

 Quadro 4 – Projetos desenvolvidos pelas 
Vice-Presidências da SER.

Vice-Presidências Projetos Desenvolvidos

Educação e Cultura

O papel do prefeito e do vereador 
em uma sociedade eticamente 

responsável
Pequenas atitudes, grandes 

resultados

Esportes e Lazer
SER Atleta: um salto para o futuro

SER Atleta: futebol

Políticas Sociais

Peça teatral “A farsa do fiscal que se 
casou com a trambiqueira”

Livro Natal em Brejo Alegre

Peça teatral 
“O auto da barca do Fisco”

Mostra de presépios

Feirão do imposto

Música, poesia e cidadania

Concurso de redação sobre 
cidadania fiscal

Observatório Social

Observatório Social de Maringá

Agenda de licitações da Prefeitura e 
da Câmara Municipal de Maringá

Consultoria gratuita sobre licitação

Concurso de monografias aplicadas 
à cidadania fiscal

 Fonte: Elaborado pelo autor com base na SER (2009).

Uma das atividades desenvolvidas pela SER é o controle 
social sobre os recursos públicos por meio do projeto “Ob-
servatório Social de Maringá”, que consiste na verificação da 
transparência na utilização dos recursos públicos pela Prefei-
tura Municipal de Maringá e pelo Poder Legislativo munici-
pal. Diante desse fato, surgiu o interesse em analisar a forma 
de prestação de contas existente nessa entidade, com o intuito 
de identificar se as informações divulgadas são capazes de pro-
porcionar o controle social sobre os recursos financeiros e as 

atividades dessa entidade e ainda verificar o quão transparen-
tes são seus relatórios.

O questionário aplicado mostra que as atividades desen-
volvidas pela entidade atingem um público variado estimado 
em aproximadamente 1.500 pessoas atendidas por mês. Para 
atender a esse público a entidade mantém cinco colaborado-
res remunerados e conta com o auxílio de aproximadamente 
50 voluntários, conforme apresentado na figura 1.

Figura 1 – Colaboradores remunerados, 
voluntários e público atendido pela SER.

5
Colaboradores 
remunerados

Público 
atendido

Colaboradores
voluntários

50

1500

Fonte: Elaborada pelos autores (2009).

É perceptível que a maioria dos colaboradores que atuam 
junto à SER o fazem de forma voluntária, tanto que os co-
laboradores remunerados representam 9% da totalidade dos 
colaboradores da SER e os voluntários representam 91% des-
se total. Por outro lado, nota-se que os colaboradores corres-
pondem a aproximadamente 4% do público que a entidade 
atende mensalmente. Tal relação implica afirmar que existe 
um colaborador para atender aproximadamente 27 pessoas.

Cabe ainda ressaltar que o número de colaboradores re-
munerados pela SER representa menos de 0,5% da totalida-
de do público atendido, permitindo inferir que as atividades 
da entidade só podem ser desenvolvidas em virtude do tra-
balho voluntário.

No quesito captação de recursos, as respostas ao questio-
nário evidenciaram que a SER mantém convênios, parcerias 
e alianças com entidades privadas, com a Justiça Federal, com 
cooperativas e com outras associações, das quais recebe re-
cursos financeiros, materiais e humanos. Sobre tais recursos 
o questionário aponta para doações em dinheiro, de móveis 
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e de computadores, além de empresas que pagam estagiários 
para trabalharem na SER.

Dessa forma, quando questionada sobre a relação que a 
entidade mantém com os órgãos apoiadores, parceiros e alia-
dos no desenvolvimento de suas atividades, a pesquisa mos-
trou que há entre a SER e os referidos órgãos um vínculo 
forte e um processo participativo de trabalho.

Os relatórios de prestação de contas são elaborados men-
salmente pela SER, no entanto, ainda não os disponibiliza 
para a população. Contudo, informou que planeja passar a 
divulgar tais relatórios com a maior brevidade possível por 
meio da sua página na internet, por correio eletrônico e pela 
publicação de relatórios institucionais.

O questionário mostra que a prestação de contas é feita à 
Presidência, à Tesouraria e ao Conselho Fiscal. Entretanto, a 
SER tem por meta tornar públicas as seguintes informações: 
(a) relatório de atividades, (b) demonstrações contábeis, (c) 
parecer e relatório de Auditoria Independente e (d) cópias de 
convênios, contratos e termos de parcerias firmados, sendo 

que o relatório de atividades contém informações sobre os (1) 
resumos dos projetos; (2) orçamentos dos projetos, (3) parce-
rias, convênios e contratos firmados, (4) público atendido e 
(5) contribuição dos projetos para a sociedade, enfatizando os 
pontos positivos e negativos.

Em se tratando das Vice-Presidências da SER, a pesquisa 
mostra, na figura 2, os aspectos relativos à elaboração e à pu-
blicação dos relatórios e as informações divulgadas.

Diante das respostas apresentadas, ressalta-se que todas 
as Vice-Presidências elaboram e publicam informações refe-
rentes às atividades desenvolvidas, sendo que três Vice-Pre-
sidências o fazem anualmente e a Vice-Presidência do Ob-
servatório Social elabora e publica seu relatório de atividades 
semestralmente.

A pesquisa mostra maior transparência por parte das Vice-
-Presidências em tornar públicos seus relatórios de prestação 
de contas aos seus colaboradores (remunerados e voluntários) 
e à sociedade de modo geral do que a SER. 

Disponibilizar informações ao público atendido e às em-

Vice-Presidencia Elaboração/
Publicação Periodicidade

Anual

Informações divulgadas Público-alvo

• Colaboradores
• Doadores

• Colaboradores
• Público atendido

• Colaboradores
• Doadores
• Público atendido
• Empresas privadas

• Colaboradores
• Doadores
• Empresas privadas
• Município

• Resumo dos projetos
• Orçamentos dos projetos
• Parcerias, convênios e contratos
• Público atendido
• Contribuição dos projetos à sociedade

• Resumo dos projetos
• Orçamentos dos projetos
• Parcerias, convênios e contratos
• Público atendido
• Contribuição dos projetos à sociedade

• Resumo dos projetos
• Orçamentos dos projetos
• Parcerias, convênios e contratos
• Público atendido
• Contribuição dos projetos à sociedade

• Resumo dos projetos
• Orçamentos dos projetos
• Parcerias, convênios e contratos
• Público atendido
• Contribuição dos projetos à sociedade

Anual

Anual

Semestral

Sim

Sim

Sim

Sim

Educação e cultura

Esportes e lazer

Políticas sociais

Observatório social

Figura 2 – Informações referentes aos relatórios de atividades elaborados pelas Vice-Presidências da SER.

Fonte: Elaborada pelo autor (2009).
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presas privadas mantenedoras é apontado pela metade das 
Vice-Presidências. A Vice-Presidência do Observatório Social 
é a única a divulgar seus relatórios ao Município, o que se 
justifica pelo fato de que seus projetos de estímulo ao controle 
social analisam ações desenvolvidas pelo Poder Público muni-
cipal quanto às licitações e utilização de recursos públicos. Os 
canais utilizados para divulgar as atividades desenvolvidas são 
emissoras de rádio e TV, jornais de circulação local e palestras 
junto a universidades. Apenas a Vice-Presidência de Esportes 
e Lazer não divulga seus relatórios de prestação de contas aos 
seus doadores efetivos e potenciais. 

As informações relativas à elaboração e à publicação dos 
relatórios referentes aos recursos financeiros utilizados pelas 
Vice-Presidências da SER, sua periodicidade, as informa-
ções divulgadas e o público-alvo da publicação são apresen-
tadas na figura 3.

Nota-se, pela figura 3, que apenas duas Vice-Presidências 
da SER elaboram e publicam informações sobre os recursos 
financeiros utilizados. Uma delas é o Observatório Social, 

cujo foco é a transparência na utilização de recursos públicos 
que elabora o relatório semestralmente. Já para a Vice-Presi-
dência de Educação e Cultura a periodicidade anual.

No quesito transparência, a figura 3 mostra que tanto a 
Vice-Presidência de Educação e Cultura como a do Observa-
tório Social afirmaram que publicam seus relatórios de recei-
tas e despesas e as cópias dos convênios, contratos e termos de 
parcerias e são destinadas a seus colaboradores, remunerados 
e voluntários, e a doadores. A Vice-Presidência de Educação 
e Cultura tem ainda como público-alvo a diretoria da SER e 
a sociedade em geral. 

Com relação às formas de divulgação de seus relatórios de 
prestação de contas, todas as Vice-Presidências informaram que 
o fazem por meio de jornais internos e de relatórios institu-
cionais. Além disso, a Vice-Presidência de Educação e Cultura 
apontou ainda que realiza reuniões para prestar contas sobre 
suas atividades e sobre a utilização dos recursos financeiros.

 A pesquisa mostra que a entidade analisada já se tornou 
uma referência dentre as entidades do terceiro setor, não ape-

Vice-Presidencia Elaboração/
Publicação Periodicidade

Anual

Informações divulgadas Público-alvo

• Colaboradores
• Doadores
• Diretoria
• Sociedade em geral

• Colaboradores
• Doadores

• Relatórios de receitas e despesas
• Cópias de convênios, contratos e 
   termos de parcerias de parcerias

• Relatórios de receitas e despesas
• Cópias de convênios, contratos e 
   termos de parcerias de parcerias

Semestral

Sim

Não

Não

Sim

Educação e cultura

Esportes e lazer

Políticas sociais

Observatório social

Figura 3 – Informações referentes aos relatórios de recursos financeiros utilizados pelas Vice-Presidências da SER.

Fonte: Elaborada pelo autor (2009).
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nas na comunidade onde atua, mas em nível regional e nacio-
nal, pois recebeu um prêmio concedido pelo Governo Federal 
na região Sul e está classificada para a escolha nacional dos 
vencedores do mesmo prêmio.

Em 2008, a SER recebeu da Financiadora de Pesquisas 
(Finep) do Ministério da Ciência e Tecnologia o Prêmio Fi-
nep de Inovação na categoria Tecnologia Social na região Sul 
pelo projeto da rede de observatórios sociais denominado 
Observatório Social de Maringá (Finep, 2008). O projeto se 
destacou pelo trabalho de disseminar à sociedade a consciên-
cia acerca da correta aplicação de recursos públicos por meio 
do controle social.

Ao analisar de maneira associada as respostas auferidas 
pela Gerente Administrativa e pelas Vice-Presidências da SER 
é possível inferir que os relatórios de prestação de contas sobre 
as atividades desenvolvidas e os recursos financeiros utilizados 
são elaborados mensalmente. Entretanto, em nível de Vice-
-Presidências a periodicidade de tais relatórios é anualmente, 
à exceção da Vice-Presidência do Observatório Social que o 
faz semestralmente.

Diante do exposto, pode-se concluir que: (a) a SER aten-
de aos requisitos determinados pelo CFC em seu Manual de 
procedimentos contábeis e prestação de contas das entidades de 
interesse social no que se refere à geração de relatórios de pres-
tação de contas; (b) com relação ao Decreto nº 6.170-2007 
da Casa Civil e à Portaria Interministerial nº 127-2008, o 
relatório de prestação de contas elaborado pela SER atende às 
obrigações legais quanto ao conteúdo; (c) em se tratando do 
Provimento nº 02-1994 do Estado do Paraná, as informações 
solicitadas por tal órgão dizem respeito aos aspectos contábeis 

e financeiros quanto à movimentação bancária, documenta-
ção fiscal e referente a convênios, também contemplados nos 
relatórios de prestação de contas da SER e (d) quanto à legis-
lação municipal, definida pela Lei nº 600-1968 da Prefeitu-
ra do Município de Maringá, o SER atende ao disposto por 
meio da elaboração de seu balanço patrimonial.

Entretanto, é importante ressaltar que o atendimento 
ao disposto na legislação acima relacionada refere-se apenas 
à elaboração de relatórios de prestação de contas pela SER. 
Já no quesito transparência constatou-se que a entidade di-
vulga as informações somente aos usuários internos e não as 
torna pública aos órgãos estatais e à sociedade. Isso permite 
concluir, também, que a transparência não se dá de maneira 
completa na entidade pela falta da publicidade dos seus rela-
tórios de atividades e recursos financeiros.

5 Conclusão

O terceiro setor se apresenta como uma nova realidade so-
cial, paralela ao Estado e ao setor privado, que vem crescendo 
e se desenvolvendo no Brasil, onde a atuação de tais entidades 
tem se mostrado muito importante no desenvolvimento de 
ações de políticas públicas destinadas ao atendimento de ne-
cessidades sociais da população. 

As entidades pertencentes ao terceiro setor desenvolvem 
suas atividades mediante a utilização de recursos financeiros, 
materiais e humanos fornecidos pelo Estado, por empresas 
privadas e por particulares e, assim sendo, devem prestar con-
tas de suas atividades a tais doadores.

A população brasileira, mantenedora do Estado, tem o 
direito e a obrigação de fiscalizar a utilização dos recursos pú-
blicos pelos órgãos estatais, ou seja, exercer o controle social 
sobre as contas públicas. Em consequência, se o Estado des-
tina recursos às organizações do terceiro setor, a população 
também deve exercer o controle social sobre as atividades e 
recursos concernentes a tais entidades.

Quando se trata de relatórios de prestação de contas por 
entidades do terceiro setor é preciso identificar a transparên-
cia existente nesse processo, conforme proposto como obje-
tivo deste estudo. Para tanto, a pesquisa se desenvolveu em 
uma entidade cujas atividades são relacionadas, dentre outras, 
à conscientização da sociedade para o controle social sobre as 
contas públicas.

A pesquisa identificou na SER os relatórios de prestação 
de contas, a periodicidade de sua elaboração e divulgação, o 

A transparência no terceiro 
setor pressupõe que os recursos 

colocados à disposição dos gestores 
devem ser informados de forma 

sistemática, transparente e de livre 
acesso aos financiadores.
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público-alvo de tal publicação, a forma como esse público 
tem acesso às informações relacionadas às atividades desen-
volvidas e aos recursos utilizados pela entidade, ao tipo de in-
formações que a entidade divulga e a qual público é destinado 
cada um dos itens que compõem o relatório de prestação de 
contas da entidade.

Os resultados da pesquisa apontaram a preocupação da 
entidade pesquisada em se adequar à legislação brasileira no 
que se refere ao CFC, ao Decreto nº 6170-2007 e à Portaria 
Interministerial nº 127-2008, para obter acesso a maiores in-
vestimentos e para garantir o reconhecimento junto à socie-
dade pelo trabalho desenvolvido. 

Ressalta-se que mesmo sem a obrigatoriedade legal de ela-
borar e divulgar seus relatórios de atividades e de utilização de 
recursos financeiros pelo fato de estar constituída como asso-
ciação e de não possuir certificação estatal, a SER os elabora 
e disponibiliza aos seus usuários internos total acesso. A enti-
dade, porém, não torna públicos seus relatórios de prestação 
de contas a toda sociedade. Entende-se que essa é uma ação 
imprescindível ao fortalecimento da entidade junto à socieda-
de, uma vez que uma das atividades desenvolvidas pela SER 
tem por objetivo a transparência no controle social dos recur-
sos públicos utilizados pelos poderes Executivo e Legislativo 
do município de Maringá. Por outro lado, notou-se que a 
entidade é consciente dessa necessidade e afirmou ter como 
meta a publicação de seus relatórios de prestação de contas o 
mais breve possível.

Pode-se concluir que esta pesquisa atingiu seu objetivo 
de evidenciar a transparência existente nos relatórios de pres-
tação de contas elaborados e divulgados por entidades que 
pertencem ao terceiro setor por meio da identificação das in-
formações divulgadas em tais relatórios, do público para o 
qual tais informações são disponibilizadas e da forma como 
ocorre tal publicidade.

É possível concluir ainda que nos dias atuais, em que o 
Estado não possui mais exclusividade no desenvolvimento de 
ações de políticas públicas, a mobilização da sociedade civil 
para o atendimento de suas necessidades sociais tende a cres-
cer e a se fortalecer. Nesse cenário, entidades que desenvol-
vem suas atividades de forma transparente e divulgam infor-
mações sobre as ações que executam e a forma como utilizam 
os recursos recebidos tendem a se destacar e prosperar. Em 
suma, a transparência na prestação de contas por entidades 
do terceiro setor não é mais apenas uma obrigação fiscal, é 
também uma obrigação social.
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Resumo
o presente artigo objetiva analisar a contribui-

ção efetiva do sistema de custeamento por ordem de 
produção na geração de informações contábeis ge-
renciais em uma indústria metalomecânica. o estu-
do de caso está amparado nos referenciais teóricos 
que abarcam os sistemas de informações da gestão 
de custos, a Contabilidade de custos, os sistemas de 
acumulação de custos por ordem de produção. Ca-
racteriza-se como uma pesquisa social, de natureza 
exploratória e descritiva. Contemplou um conjunto de 
procedimentos metodológicos, dentre os quais se des-
tacam pesquisa in loco, entrevistas e acompanhamen-
to dos processos. A análise dos dados compreende: a) 
apuração dos custos de produção; b) análise dos cus-
tos e resultados; c) levantamento e sistematização das 
informações contábeis gerenciais. o estudo evidencia 
que o sistema de custeio adequado contribui para que 
a empresa possa entender e avaliar suas atividades, 
tomando decisões com mais segurança e confiabilida-
de. As informações geradas pelo sistema de custeio 
por ordem de produção, resultantes dos relatórios 
gerenciais, podem orientá-la no sentido de gerenciar 
seus custos e otimizar seus resultados, tornando-a 
mais competitiva. Assim, pode-se dizer que a Contabili-
dade e a gestão de custos fornecem informações para 
orientar a organização em direção às metas planeja-
das, em tempo certo e com custo adequado.

Palavras-chave 
sistemas de Informações. Gestão. 
Custos. Produção por ordem.
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Introdução

A dinâmica do mercado, cada vez mais globalizado e com-
petitivo, exige gestores com conhecimento, habilidades e ati-
tudes estratégicas para a rápida tomada de decisão, os quais 
necessitam de informações qualificadas para gerar resultados 
positivos. As empresas carecem de sistemas de informações, 
de planilhas de projeções e orçamentos, de custos e formação 
de preços, além dos relatórios contábeis gerenciais oriundos 
desses instrumentos, servindo como suporte para uma gestão 
eficaz e contribuindo significativamente para a sustentabilida-
de da organização.  

Nesse contexto, a Contabilidade de custos apresenta-
-se como um ramo aplicado da Ciência Contábil que tem a 
capacidade de gerar e fornecer informações confiáveis sobre 
as movimentações de produtos e serviços das organizações. 
Caracteriza-se como um centro de apoio ao planejamento e 
ao controle das operações e serve como um instrumento de 
administração, sob um enfoque gerencial e não apenas cum-
prindo com obrigações legais. Nesse sentido, o controle efeti-
vo dos custos torna-se fundamental para a tomada de decisão 
com mais segurança. 

Este estudo apresenta uma síntese conceitual referente 
a sistemas de informações, gestão de custos, contabilidade 
de custos e sistema de acumulação de custeio por ordem. A 
partir dos referenciais teóricos, desenvolveu-se o estudo de 
caso em uma indústria metalúrgica, caracterizando assim a 
implantação do sistema de acumulação de custos por ordem, 
bem como os relatórios gerenciais, com o objetivo de analisar 
a contribuição efetiva do sistema de custeamento por ordem 
de produção na geração de informações contábeis gerenciais 
em uma indústria. 

1 Fundamentação Teórica

1.1  Contabilidade e  
classificação de custos

As entidades requerem da Contabilidade informações re-
levantes que auxiliem no processo de tomada de decisão. A 
Contabilidade de custos gera as informações para o processo 
decisório, atualmente, frente às novas exigências profissionais e 
de mercado, amplia as possibilidades informacionais da Conta-
bilidade de custos e a natural evolução para a gestão de custos. 
Apresenta-se como um instrumento de gestão na medida em 

que suas informações demonstram clareza, coerência, confia-
bilidade e em tempo hábil. Dentre as informações relevantes 
podem ser citadas: a apuração do custo real de cada produto 
e serviço, a margem de contribuição, o ponto de equilíbrio, 
a margem de segurança operacional, a apuração do preço de 
venda (orçamento), os resultados obtidos com a fabricação e 
venda de produtos e prestação de serviços, entre outros, que 
são necessários para o planejamento e controle da organização. 

Leone (2000) descreve que a Contabilidade de custos pro-
duz informações gerenciais para planejar, controlar e decidir 
com maior eficiência e eficácia; e que os objetos da Contabi-
lidade de custos são a entidade e os produtos e serviços que 
ela envolve. O produto final consiste em relatórios gerenciais, 
sistemas de custos, sistemas de apoio, finalidades gerenciais e 
itens a serem custeados. O autor define que “a Contabilida-
de de custos é uma atividade que se assemelha a um centro 
processador de informações, que recebe (ou obtém) dados, 
acumula-os de forma organizada, analisa-os e interpreta-os, 
produzindo informações de custos para os diversos níveis ge-
renciais” (2000, p. 21).

Horngren, Foster e Datar  conceituam a Contabilidade 
de custos como uma ciência que “mensura e relata informa-
ções financeiras e não financeiras relacionadas à aquisição e ao 
consumo de recursos pela organização” (1997, p.2.). 

Ambos os autores argumentam que os objetivos da Con-
tabilidade de custos são a determinação da rentabilidade, o 
controle dos custos das operações de cada atividade e a gera-
ção de informações aos diversos níveis gerenciais para atender 
ao planejamento e à tomada de decisões. Nesse sentido, as 
informações contábeis provenientes da apuração de custos, da 
margem de contribuição, do ponto de equilíbrio, do sistema 
de orçamento (vendas, compras, produção, caixa, e outros) 
são bases seguras que poderão sustentar o gerenciamento da 
empresa. A implantação de um sistema de custos adequado 
se torna relevante à medida que o seu gerenciamento poderá 
propiciar vantagem competitiva para a empresa. 

Para gerar as informações, a Contabilidade de custos 
utiliza-se de dados internos e externos, monetários e não mo-
netários, quantitativos e qualitativos. Atualmente, frente às 
novas exigências do mercado, a Contabilidade de custos está 
cada vez utilizando dados quantitativos não monetários, pois 
para Leone (2000, p. 23) “as informações monetárias isola-
das, para atender aos objetivos da Contabilidade de custo, 
não dispõem da relevância que possuem quando relacionadas 
a algum dado não monetário, mas quantitativo”. 
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A combinação de dados monetários e não monetários 
dá origem ao que chamamos de índice ou indicadores, que 
estão se tornando fundamentais para a gestão de qualquer 
atividade. Esse é o papel do Contador de custos que, se-
gundo Hansen e Mowen (2001, p. 29), “precisa ser capaz 
de desenvolver um sistema contábil que pode transpor as 
necessidades dos usuários internos e externos”, produzindo 
informações para apoiar metas organizacionais, como, por 
exemplo, melhoria da produtividade, avaliação da rentabili-
dade e controle de custos. 

A aplicação da Contabilidade de custos restringia-se apenas 
ao controle das atividades de produção de uma empresa fabril, 
e esta evoluiu com o aumento de suas finalidades, tornando-se 
fator essencial, em termos de informações, de apoio ao gestor, 
seja ele público ou de empresas. Conforme Netto apud Leone 
(2000, p. 13), “a aplicação da Contabilidade de custos é vasta: 
ela pode produzir bons resultados nas empresas estritamente 
comerciais ou que prestam serviços, como, por exemplo, hospi-
tais, lojas, serviços de utilidade pública, institutos educacionais, 
repartições públicas, etc., levando-se em devida conta, é claro, 
as peculiaridades de cada organismo econômico”.

Assim, pode-se dizer que, embora a Contabilidade de 
custo, desde seu surgimento, tenha ampliado seu campo de 
atuação nos últimos anos, existem alguns setores pouco ou 
não explorados por essa área. Como busca informações na 
Contabilidade financeira, pode-se dizer que com o tempo o 
campo de aplicação da Contabilidade de custos se ampliará 
ainda mais, sendo utilizada em toda e qualquer empresa que 
busque ser competitiva no mercado. Segundo Martins (2001, 
p. 23), “novos campos deram nova vida a essa área que, por 
sua vez, apesar de já ter criado técnicas e métodos específicos 
para tal missão, não conseguiu ainda explorar todo seu po-
tencial”, pois passou de mera auxiliar na avaliação de estoques 
e lucros globais para importante instrumento de controle e 
decisões gerenciais.

Nessa ótica, uma das importantes finalidades da Contabi-
lidade de custos é a de fornecer informações para o exercício 
do controle das operações, sendo necessário que essas técni-
cas estejam a serviço e sob orientação da controladoria. Para 
Passareli e Bomfim (2004, p. 15), “a Contabilidade de custos 
continuará a acompanhar a evolução dos processos de produ-
ção e venda, de forma a manter, no futuro, a sua capacidade 
de gerar relatórios que permitam à gerência uma melhor visão 
do desempenho passado da empresa, para assegurar o melhor 
planejamento das suas atividades futuras”.

As organizações mostram-se cada vez mais interessadas 
em realmente aprofundar o seu conhecimento na área de cus-
tos, ou seja, como classificá-los, que influência os elementos 
de custos têm sobre cada produto. Enfim, saber qual a parti-
cipação dos custos fixos e variáveis na composição do custo 
total do produto e do respectivo resultado. Os custos fixos 
dentro de uma empresa são aqueles gastos que independem 
da sua produção, mantendo-se constantes. Estão diretamen-
te relacionados à capacidade instalada que a empresa possui, 
existindo independentemente de produção ou não.

No entendimento de Bertó e Beulke (2006), a principal 
característica do custo fixo é mantê-lo inalterado com o vo-
lume de atividades, levando em consideração os limites de 
capacidade, ou seja, em relação ao crescimento ou à retração 
do volume de negócios dentro desses limites eles não se mo-
dificam. São dados como principais exemplos a depreciação, 
a folha de pagamento da administração, a manutenção, etc.

Bornia  aponta que “custos fixos são aqueles que inde-
pendem do nível de atividades da empresa no curto prazo, 
ou seja, não variam com alterações no volume de produ-
ção, como o salário do gerente, por exemplo” (2002, p. 42). 
Na mesma linha de pensamento Peres Jr., Oliveira e Costa 
(2003) relatam que os custos fixos são aqueles que não de-
pendem do volume de produção e permanecem constantes 
dentro da capacidade instalada, isto é, qualquer alteração no 
volume de produção para mais ou para menos não irá alterar 
o valor total desse custo. Os autores descrevem como sendo 
as principais características: o valor total permanece constante 
dentro de determinada faixa da produção; o valor por unida-
de produzida varia à medida que ocorre variação no volume 
de produção, por tratar de um valor fixo diluído por uma 
quantidade maior; sua alocação para os departamentos ou 
centros de custos necessita, na maioria das vezes, de critérios 
de rateios determinados pela administração; a variação dos 
valores totais pode ocorrer em função da desvalorização da 
moeda ou por aumento ou redução significativa no volume 
de produção. Enquanto isso, os custos variáveis estão direta-
mente ligados ao volume de produção, ou seja, são variáveis 
de acordo com a produção da empresa: se tiver um volume de 
produção pequeno seu valor é menor e, consequentemente, 
quando tem um volume de produção maior seu valor varia de 
acordo este (Wernke, 2001). 

Para Bertó e Beulke,  “a principal característica do cus-
to variável é que seu foco está totalmente relacionado com o 
volume vendido. Seus valores modificam em relação direta 
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com o volume de vendas. É dado como principais exemplos a 
variação no custo total da mercadoria em razão das oscilações 
da quantidade vendida, ICMS de venda, PIS/Cofins” (2006, 
p. 23), entre outros.  

Conforme Bornia, “os custos variáveis estão intimamente 
relacionados com a produção, isto é, crescem com o aumento 
do nível de atividades da empresa, como os custos de matéria-
-prima” (2002, p. 42). Na mesma linha de pensamento Peres 
Jr., Oliveira e Costa (2003) relatam que os custos variáveis 
são aqueles que têm ligação direta com o volume de produção 
ou serviço, ou seja, de acordo com o volume de produção, 
aumentam os custos variáveis.  Geralmente, tal crescimento 
evolui na mesma medida do volume produzido. 

Os autores descrevem que os custos variáveis têm as se-
guintes características: seu valor total varia na proporção dire-
ta do volume de produção; o valor é constante por unidade, 
independentemente da quantidade produzida; a alocação dos 
produtos ou centros de custos é, normalmente, feita de forma 
direta, sem a necessidade de utilização de critérios de rateios.

1.2 Sistemas e métodos de custeio 

Os sistemas de custeio destinam-se a coletar os dados de 
custos, identificá-los e organizá-los para que possam forne-
cer informações à necessidade gerencial (Leone, 1997). Os 
mais utilizados são: sistema de custos por ordem de produ-
ção, sistema de acumulação por processo e  sistema de cus-
tos conjunto. Todos trabalham com três critérios de custeio: 
custo por absorção,  custo direto (ou variável) e custeamento 
baseado em atividades. A Contabilidade de custos se utiliza 
de diferentes métodos de custeio para apropriar seus custos, 
conforme a necessidade e os objetivos de cada usuário, como, 
por exemplo, o custeio por absorção, variável ou direto, ABC, 
RKW e o custeio padrão. Neste artigo, será abordado o cus-
teio por absorção e o custeio variável ou direto.

O método de custeio por absorção é bastante utilizado 
pelas empresas brasileiras, pois além de respeitar os Princí-
pios de Contabilidade é aceito pela legislação comercial e 
pela legislação fiscal. Segundo Leone, “o critério do custo 
por absorção é aquele que inclui todos os custos indiretos 
de fabricação de certo período nos custos de suas diferentes 
atividades industriais, sejam produtos, processos ou servi-
ços” (2000, p.242). O critério para tanto precisa recorrer a 
uma série de rateios por causa dos custos comuns, de difícil 
identificação ou não relevantes. A finalidade principal é ter 

o custo total (direto e indireto) de cada objeto de custeio. 
Esse custo total se destina, entre outros fins, a determinar a 
rentabilidade de cada atividade, a avaliar os elementos que 
compõem o patrimônio e a compor uma informação signifi-
cativa no auxílio à decisão de estabelecer os preços de venda 
dos produtos ou dos serviços.

Conforme Bruni e Famá, “no método de custeio por ab-
sorção os produtos fabricados pela empresa serão apurados 
prevendo-se, em princípio, a apropriação de todos os custos 
de produtos registrados no período, quer sejam de compor-
tamento fixo ou variável” (2004, p. 216). Nesse método, os 
custos dos setores auxiliares ou de suporte, normalmente 
representativos de custos fixos, serão objetos de rateio, para 
determinação do custo global dos produtos fabricados. Nes-
se caso, destacam-se mais especificamente os valores de custo 
das áreas de gerência industrial, engenharia industrial, super-
visão, planejamento e controle de produção, transportes in-
ternos e outros.

Já o método de custeio variável ou direto é utilizado para 
fins gerenciais, fornecendo instrumentos que auxiliam no 
processo de gerenciamento da empresa. Neste método, so-
mente são alocados aos produtos aqueles custos que variam 
diretamente com o volume de produção.

O critério do custo variável (ou direto) é aquele 
que só inclui no custo das operações, dos produ-
tos, serviços e atividades, os custos diretos e variá-
veis. Para que um custo (ou uma despesa) detenha 
as condições necessárias para compor o custo de 
um produto, por exemplo, é necessário que esse 
custo seja facilmente identificado com o produto, 
isto é, seja direto (onde não haja a necessidade de 
rateio) e que seja variável diante da variabilidade 
de um indicador que represente o produto, a ope-
ração, o processo, o componente ou a atividade. A 
finalidade principal do critério é a determinação 
da contribuição marginal total ou unitária de cada 
objeto de custeio. Essa informação tem um poder 
extraordinário, principalmente por que não é po-
luída pelo trabalho de rateio, perigoso, porque às 
vezes inútil e até enganador (Leone, 2000, p.405).

Segundo o autor o método de custeio variável (direto) 
prevê uma apropriação de caráter gerencial, considerando 
apenas os custos variáveis dos produtos vendidos, possibili-
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tando a apuração da margem de contribuição, quando con-
frontados os custos variáveis aos valores da receita líquida do 
período objeto de análise. Nesse método de custeio somente 
são apropriados à produção os custos variáveis. Os custos fi-
xos são “jogados” diretamente na conta de resultado, pois esse 
sistema tem como premissa que os custos fixos ocorrerão in-
dependentemente do volume de produção da entidade. Dessa 
forma, dispensa a necessidade de qualquer tipo de rateio.

Para Horngren, Foster e Datar (1999), custeio variável é 
o método de custeio de estoque em que todos os custos de fa-
bricação variáveis são considerados custos inventariáveis: eles 
são custos do período em que ocorreram. Uma característica 
importante desse método de custeio é a troca do conceito de 
apuração do lucro bruto pela apuração da margem de contri-
buição do período contábil. Por meio da margem de contri-
buição obtida pela empresa deverão ser cobertos todos os cus-
tos fixos apropriados no período contábil, identificando-se, 
assim, o resultado operacional da entidade sem diferir custos 
fixos pelos produtos acabados em estoques ou por meio da-
queles em processo de fabricação (LEONE, 2000). 

1.3  Sistema de acumulação  
de custos por ordem

O sistema de custeio por ordem é aplicado nas empre-
sas em que a produção é descontínua, quando a demanda do 
produto começa com o pedido de orçamento do cliente, a 
empresa faz uma projeção de custos pautada na experiência. 
Se concretizada a venda, inicia-se o processo de produção por 
meio de uma ordem de produção acompanhada dos registros 
de tempos e movimentos que posteriormente serão confron-
tados com o orçamento. Na sequência, os elementos de custos 
são alocados ao produto específico.

Nesse sistema, os custos são acumulados a uma determi-
nada unidade ou lote de um produto ou serviço. “Considera-
-se uma ordem, uma empreitada que consome recursos para 
trazer um determinado produto ou serviço ao mercado. O 
produto ou serviço é freqüentemente feito sob medida ou por 
encomenda” (Horngren, Foster e Datar, 1997, p.67).

Dentre as características do sistema por ordem citam-se: a 
produção por encomenda e limitada pelo cliente; a contrata-
ção do fornecimento a partir do diferencial da concorrência; 
a dimensão da produção a partir da necessidade do cliente; 
o mercado de restritos compradores; o estoque de matéria-
-prima específico e o prazo dependem da encomenda; não há 

estoque de produtos acabados; os prazos de produção variam 
conforme o contrato; a acumulação dos custos é por ordem 
de produção; o custo é específico para o produto ou serviço; 
a requisição de materiais indica o número da ordem de pro-
dução (OP); a apuração dos custos finais se dá no início e no 
término da produção; os custos são apropriados diretamente 
em cada ordem de produção; os custos reais são determinados 
por um tipo de produto e é feita a apuração do custo total e 
não do custo unitário (Ibracon, 2000, p. 85).

No que se refere às vantagens desse sistema elencam-se: 
a apuração do lucro logo após o término da produção; as or-
dens de produção anteriores servem de base para a elabora-
ção de planilhas orçamentárias para produtos semelhantes; 
permissão do controle dos custos de produção sem inven-
tários dispendiosos; na fabricação de encomendas de alto 
custo, as empresas fabricantes recebem a matéria-prima por 
conta e ordem do cliente; a empresa fabricante pode rece-
ber valores durante o processo produtivo e o sistema exige 
organização e disciplina. Quanto às desvantagens do siste-
ma é preciso observar as despesas burocráticas, sendo que a 
organização interna exige recursos e os custos acumulados 
são custos históricos, salvo as despesas indiretas (no caso de 
inflação alta, requer atualizações), e a empresa conhecerá os 
reais custos de produção das encomendas quando estiverem 
prontas (Leone, 1997, p.198).

A contabilização do sistema se dará por ordens de pro-
dução, de obras, de serviços, de estoques, de reparo ou outra 
ordem necessária às atividades e conforme o porte da orga-
nização. Normalmente, cada empresa desenvolve um siste-
ma que se adapte ao seu produto principal, ao seu processo 
produtivo ou aos controles gerenciais. Em síntese, o contro-
le dos custos no sistema de custeio por ordem consiste em 
relacionar as quantidades orçadas versus as realizadas; e os 
valores orçados versus os realizados, os quais são controla-
dos por ordem e necessitam ser confiáveis; enquanto que os 
custos indiretos de fabricação são controlados por relatórios 
específicos da gerência. 

1.4  Sistema de informações  
da gestão de custos

A gestão de custos tem a preocupação de analisar de 
que forma as informações contábeis, financeiras e de ven-
das podem contribuir como apoio no processo da tomada 
de decisão da organização, assim como verificar se o preço 
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praticado está de acordo com as expectativas de retorno fi-
nanceiro e a concorrência da organização. No entendimento 
de Padoveze, “é no subsistema de gestão que as decisões são 
tomadas; o subsistema de gestão só pode ser especificado 
após a definição maior do modelo de gestão. Nele se encon-
tram o processo de gestão e as atividades de planejamento, 
execução e controle” (2000).

A gestão de custos tem como objetivo prestar informações 
internas, e segundo Hansen e Mowen (2001, p. 57) possui 
três objetivos: a) fornecer informações para computar o custo 
de serviços, produtos e outros objetos de interesse da gestão; 
b) disponibilizar informações para o planejamento e controle; 
c) fornecer informações para a tomada de decisão.

A gestão de custos refere-se às atividades de coleta e ao 
fornecimento de dados e de informações para as necessidades 
de tomadas de decisões em todos os níveis, desde as relacio-
nadas com operações repetitivas até as de natureza estratégica, 
ajudando na formulação das principais políticas de organiza-
ção. Assim, deve-se projetar um sistema de custos em que os 
dados estejam prontos para solucionar múltiplos problemas 
com que se defronta a administração da empresa. Para Leone 
“a Contabilidade de custos é uma das responsabilidades do 
controlador da empresa” (2000, p. 22).

A evolução dos mercados exige das organizações um sis-
tema de análise e controle de gastos. Nesse sentido, a gestão 
de custos precisa gerar informações que ajudem o gestor nas 
atividades de planejamento, controle e tomada de decisão, 
com a finalidade de tornar o negócio mais rentável. Assim, 
para assegurar e manter vantagens competitivas e, consequen-
temente, gerenciar competitivamente, diante dos concorren-
tes que comercializam produtos semelhantes no mercado. 
Segundo Santos (2005, p.27), para uma gestão de custos são 
necessárias informações como: controle das vendas diárias e 
acumuladas no mês por produtos e consolidados; custo e ga-
nho marginal por produto e acumulados; vendas planejadas 
mês a mês e ao ano; ponto de equilíbrio; custo estrutural mês 
a mês e ao ano; formação do preço de vendas; análise de mix 
visando à maximização de lucros; lucro operacional plane-
jado e real, entre outras. É preciso que se reconheça que os 
custos devem ser determinados para atender a um uso final 
específico – por exemplo, se o objetivo é fornecer aos gestores 
informações necessárias para a escolha de um rumo de ação, 
deve-se trabalhar com custos que mostrarão a influência de 
tal rumo de ação e o que as alternativas envolvidas na decisão 
provocarão no custo total. 

Toda organização, para construir um resultado satisfa-
tório, deve ter ações focadas em seu mercado, direcionadas 
principalmente aos clientes e à concorrência. Todavia um 
dos principais objetivos de uma empresa é a geração de re-
ceita, e outra questão que merece um foco extremamente 
importante são os custos, os quais exercem um papel funda-
mental. Por isso deve-se ter um controle efetivo sobre preço 
de aquisição da mercadoria, pagamento de impostos, despe-
sas salariais, enfim, tudo o que resultar em alteração direta 
ou indiretamente na margem de lucro da organização. Para 
Wernke (2001, p. 64):

A superioridade competitiva de uma empresa está 
em sua maior ou menor habilidade em estruturar 
sua cadeia de valores, estabelecer um posiciona-
mento estratégico condizente com a realidade de 
seus negócios e gerenciar de forma eficaz os fatores 
que direcionam os custos. Isso porque a globaliza-
ção, caracterizada pelo mercado dinâmico e tur-
bulento e pelo avanço tecnológico, proporcionou 
um ambiente de constantes mudanças, forçando 
as empresas a um grau maior de flexibilidade para 
garantir a sobrevivência nesse contexto de alta 
competitividade.

Existem várias maneiras para uma empresa se manter 
competitiva no mercado, e uma delas é pelo gerenciamento 
de custos por meio de um adequado sistema de informações 
da gestão de custos. Nessa ótica, Hansen e Mowen (2001, 
p.57) apresentam três objetivos: fornecer informações para 
computar o custo de serviços, produtos e outros objetos de 
interesse da gestão; para o planejamento e controle; e para 
tomada de decisão. Segundo os autores, a composição do sis-
tema de gestão de custos consiste em dois subsistemas, quais 
sejam, o sistema de informações de Contabilidade de custos 
e o sistema de informações de controle operacional. Ambos 
têm propósitos diferentes, o primeiro se relaciona com os ob-
jetivos de custeio e o segundo, com o controle, mas interagem 
entre si para satisfazer o objetivo da tomada de decisão. 

Na definição dos autores, o sistema de informações de 
Contabilidade de custos é projetado para atribuir custos aos 
produtos individuais e serviços e outros objetos, como espe-
cificado pela gestão, e deveria gerar dois conjuntos de custos 
de produtos: um que satisfaz os critérios de relatórios finan-
ceiros e outro que satisfaz as necessidades gerenciais. Quanto 
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ao sistema de informações de controle operacional, considera 
um subsistema de gestão de custos projetado para demons-
trar o desempenho dos gestores e outras atividades relativas 
ao seu planejamento e controle de atividades. Um sistema de 
informações de controle operacional adequado fornece infor-
mações que auxiliam o gestor a promover um programa de 
melhoria contínua em todos os aspectos da empresa. Além 
disso, as informações para planejamento e controle englobam 
toda a cadeia de valores. Os relatórios de Contabilidade pos-
sibilitam comparar dados planejados com dados realizados, os 
quais podem ser denominados de relatórios de desempenho. 

1.5  Margem de contribuição, ponto de 
equilíbrio e margem de segurança

A margem de contribuição é a diferença entre o preço 
de venda e o custo e despesas variáveis de cada produto ou 
serviço; é o valor com que cada unidade contribui para o pa-
gamento dos custos e as despesas fixas e para a formação do 
resultado. A margem de contribuição pode ser unitária quan-
do a contribuição é oriunda de uma só unidade de produto; 
ou total quando provém de diversas unidades de produto e 
indica quantitativamente a importância do produto no de-
sempenho global da empresa (Berti, 2006). 

Para a formação do ponto de equilíbrio é preciso levar em 
conta as receitas e as despesas fixas, calculando os parâmetros 
que indicam a capacidade mínima em que a empresa deve 
operar para não ter prejuízo, sendo necessário, para tanto, 
saber a margem de contribuição em percentual ou em quan-
tidades unitárias, que é provocada pela ocorrência de custos 
e despesas variáveis na produção e comercialização de produ-
tos. Segundo Horngren, Foster e Datar (1999) o ponto de 
equilíbrio é o nível de atividade em que as receitas totais e os 
custos totais se igualam, ou seja, o lucro é igual a zero.

O ponto de equilíbrio ou ponto de nivelamento ou, ain-
da, ponto de ruptura é onde se encontra o nível necessário 
de produção e venda para a cobertura dos custos fixos totais 
e variáveis até o ponto de equilíbrio. A receita gerada pelas 
atividades da empresa é igual ao custo total (variável e fixo), 
e essas relações podem ser utilizadas para estimar o volume 
necessário para obter a renda desejada e, também, com a fina-
lidade de estimar o resultado de várias maneiras e incrementar 
o lucro (BERTI, 2006).

Outro elemento que compõe a análise de custo, volume e 
lucro é a margem de segurança. Segundo Wernke “a margem 

de segurança é o volume de vendas que supera as vendas cal-
culadas no ponto de equilíbrio. Ou seja, representa o quanto 
as vendas podem cair sem que haja prejuízo para a empre-
sa” (2001, p.62). Complementa que a margem de segurança 
pode ser expressa quantitativamente, em unidades físicas ou 
monetárias, ou sob forma percentual. Dessa forma, “a mar-
gem de segurança indica a distância física em que a empresa 
está trabalhando em relação ao seu ponto de equilíbrio” (Bru-
ni e Fama, 2004, p. 264). 

Para Hansen e Mowen (2001), a margem de segurança 
são as unidades vendidas ou que se espera que sejam vendidas, 
ou a receita obtida ou que se espera obter, acima do volume 
do ponto de equilíbrio. A margem de segurança pode tam-
bém ser expressa em receita de vendas.

Diante dos referenciais teóricos apresentados, percebe-se 
que a gestão de custos tem papel fundamental no processo 
de gerenciamento e na tomada de decisão, oportunizando 
informações para que os diferentes usuários possam melhor 
atender às necessidades de seus clientes. Nesse sentido, as in-
formações geradas pela Contabilidade de custos propiciam as 
entidades vantagens competitivas em relação às oportunida-
des de negócios. Cabe citar o entendimento de Guerreiro et 
al. (2004, p. 10), ao afirmarem que o sistema de Contabili-
dade gerencial pode fazer parte do cotidiano no âmbito das 
organizações, pois:

A Contabilidade gerencial pode ser enfocada como 
um conjunto fortemente estruturado de rotinas. 
Os orçamentos são elaborados, a performance mo-
nitorada e relatórios produzidos de um modo re-
gular e rotineiro através de regras e procedimentos 
claramente especificados. A Contabilidade geren-
cial estabelece uma estrutura fundamental para 
que os eventos econômicos sejam apresentados e 
representados para os membros da organização. 
A performance organizacional é reportada tanto 
internamente como externamente de acordo com 
regras e convenções. Os eventos econômicos não 
falam por si mesmos; as atividades organizacionais 
são vistas pelas pessoas de acordo com a lógica da 
mensuração contábil.

Assim, a informação gerada pelos sistemas contábeis ge-
renciais tem a finalidade de sustentar o processo decisório 
nas suas atividades de planejamento, execução e controle. 
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Nesse enfoque, Atkinson et al. (2000, p. 45) enumeram 
as funções da informação gerencial contábil como sendo o 
controle operacional, o custeio do produto e do cliente, o 
controle administrativo e o controle estratégico que informa 
sobre o desempenho financeiro e competitivo, condições de 
mercado, preferência dos clientes, inovações tecnológicas. 
Nesse cenário, o profissional da Contabilidade que atua de 
forma proativa agrega valor à empresa, bem como à classe 
contábil que passa a ser vista como indispensável ao geren-
ciamento organizacional. 

2 Metodologia

O estudo caracteriza-se como uma pesquisa social sobre a 
temática da Contabilidade gerencial enquanto agente na ges-
tão organizacional, por meio dos sistemas de gestão de custos 
e sua efetiva contribuição no Sistema de Informações Con-
tábil Gerencial. A metodologia do estudo de caso, do ponto 
de vista de seus objetivos, caracteriza-se como exploratória e 
descritiva, utilizando-se de estratégias qualitativas e quanti-
tativas, e quanto aos procedimentos técnicos constitui-se em 
bibliográfica, documental e levantamento de dados. Contem-
plou um conjunto de procedimentos metodológicos, dentre 
os quais se destacam: pesquisa in loco, entrevistas e reuniões 
com os gestores e acompanhamento dos processos. A análise 
dos dados apresenta-se em forma de matriz, quadros e figuras 
e compreende: a) apuração dos custos de produção; b) análise 
dos custos e resultados; c) levantamento e sistematização das 
informações contábeis gerenciais.

3  Gestão de Custos e Sistema de 
Informações Contábil Gerencial: 
Estudo de Caso

A presente pesquisa tem como base um estudo de caso 
referente à gestão de custos, desenvolvido em uma indústria 
do setor metalomecânica, atuando há mais de quinze anos no 
Estado do Rio Grande do Sul. A empresa estudada apresenta 
processos de fabricação que utiliza sistema de custeio por or-
dem de produção. As atividades concentram-se na indústria 
metalúrgica e atua principalmente no ramo de estruturas me-
tálicas (pavilhões e coberturas) e reservatórios metálicos para 
diversas finalidades, em especial para água, elaboradas sob 
medida, com projetos próprios, entregues e montadas. 

3.1 Apuração dos custos de produção

A elaboração de um modelo de sistema de custeio por 
ordem adequado à empresa ocorreu a partir da demanda dos 
produtos pelos clientes. Nesse sentido, apresenta-se a matriz 
da gestão de clientes que envolve o processo de vendas, e este, 
quando confirmado, gera uma planilha que contempla todos 
os elementos que compõem o custo de produção daquela or-
dem específica. 

A partir da demanda e das especificações do produto pelo 
cliente são desenvolvidos os projetos e orçamentos, em que 
a gestão de custos desencadeia a confecção da planilha que 
contempla todos os processos da gestão operacional, a qual 
envolve os componentes dos custos de produção. Esta etapa 
é muito importante na medida em que são os processos que 
consomem recursos financeiros, de mão de obra, matéria-
-prima, energia, máquinas e outros. 

A figura 2 apresenta o fluxograma da gestão operacional 
de custos demonstrando a sequência operacional de produ-
ção até a finalização do produto, com a montagem e a en-
trega ao cliente. 

Foram identificados os custos da indústria em estudo, em 
relação ao mês, tomando como base a planilha de custos e 
despesas de que a empresa dispõe, entre eles: a) custos dire-
tos, incluindo matéria-prima, mão de obra direta, Atestado 
de Responsabilidade Técnica (ART), desenho e projetos; b) 
custos indiretos, como engenharia, energia elétrica, manu-
tenção da fábrica e dos equipamentos, depreciações, equi-
pamentos de proteção individual, honorários, mensalidade a 
órgão oficiais e seguros, entre outros; c) despesas variáveis, tais 
como comissões, despesa com viagens, estadias, combustíveis 
e manutenção de veículos, de transporte dos produtos até o 
local da obra, impostos incidentes sobre a venda; gastos com 
telefone, material de expediente, documentações, alimenta-
ção e transporte dos funcionários para montagem de obra; d) 
despesas fixas, como, por exemplo, salários dos funcionários 
administrativos, pró-labores, contratos de seguros, de planos 
de saúde do trabalhador, de prevenção de acidentes.

Os objetos da Contabilidade de 
custos são a entidade e os produtos 

e serviços que ela envolve.
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Figura 1: Fluxograma da gestão de clientes.

Figura 2: Fluxograma da gestão operacional.
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A partir da classificação dos custos e das despesas, os da-
dos monetários foram coletados para a apuração do custo 
total, do custo fixo e variável, das despesas fixas e variáveis 
do período em estudo, apurando assim o valor da hora traba-
lhada na empresa, pelo método direto. Apresenta-se o quadro 
1, em que consta a projeção de custos e despesas orçadas e 
realizadas de um produto. 

Após a elaboração do orçamento apresenta-se a separação 
dos custos pelos métodos de custeio por absorção e direto/
variável, os quais são fundamentais para a formação de pre-
ços e as análises da margem de contribuição, do resultado do 
produto, do ponto de equilíbrio, da margem de segurança, 
as quais servem de subsídio para a elaboração dos relatórios 
gerenciais. 

Este quadro demonstra a diferença entre o custo do pro-
duto pelo custeio por absorção, em que todos os custos de 
produção (variáveis e fixos) foram incluídos no custo do 
produto, enquanto no custeio direto/variável são agregados 
somente os custos variáveis ao custo do produto, já que os 
custos fixos são tratados como custos do período, que são de-
duzidos da margem de contribuição gerada, e a possível sobra 
constituirá o resultado do produto.

A utilização desses dois métodos de custeio é muito im-
portante para a organização, no sentido de que o método 
de custeio por absorção contempla os Princípios de Conta-
bilidade e atende à legislação fiscal vigente na apuração do 
custo, servindo para a confecção do preço de venda base. 
O método de custeio direto/variável atende às necessidades 
gerenciais da empresa no que diz respeito à análise da mar-
gem de contribuição e à efetiva avaliação do resultado direto, 
sem a interferência dos custos e despesas fixas, os quais são 
tratados como custos estruturais da organização, e não como 
custo específico dessa ordem de produção ou de qualquer 
outra. A lógica desse método consiste em produzir e gerar 
a margem de contribuição total que contemple os custos e 
as despesas fixas totais da empresa e não especificamente, de 
cada unidade de produção.

3.2 Análise dos custos e resultados 

Com base no exposto, o quadro 3 apresenta o cálculo da 
margem de contribuição, o resultado do produto, o ponto do 
equilíbrio e a margem de segurança operacional. 

Quadro 2: Custeio por absorção e direto/variável.

Métodos de custeio Absorção Direto/
variável

Preço venda 39.000,0 39.000,00

MP 19.125,00 19.125,00

MOD 3.485,08 3.485,08

Custo Indireto de Fabricação 2.950,00 -

DV - fretes entrega - 2.100,00

DV - impostos - 2.127,23

Despesa montagem - 2.319,20

DV - comissões sobre preço de venda - 390,00

Custo fixo 1.821,90 -

Soma 27.381,98 29.546,52

Margem contribuição - 9.453,48

DV - fretes entrega 2.100,00 -

DV - impostos 2.127,23 -

Despesa montagem 2.319,20 -

DV - comissões sobre preço de venda 390,00 -

Custo fixo - 1.821,90

Custo indireto de fabricação - 2.950,00

Resultado R$ 4.681,58 4.681,58

Resultado % 12,0% 12,0%

Quadro 1: Custos e despesas orçadas e  
realizadas de uma cobertura metálica.

Planilha de custos simplificada

Cobertura metálica 10 x 10

parâmetros/
horas parâmetros orçado realizado realizado

Preço Venda - - 39.200,00 39.000,00 100%

MP - - 19.536,16 19.125,00 49,0%

MOD 673 R$ 5,18 3.485,08 3.485,08 8,9%

Custo Indireto 
de Fabricação 856 R$ 3,45 2.950,00 2.950,00 7,6%

DV - fretes 
entrega - - 2.100,00 2.100,00 5,4%

DV - impostos - 5,5% 2.138,14 2.127,23 5,5%

DV - montagem - - 2.319,20 2.319,20 5,9%

DV - comissões 
sobre preço de 
venda

- 1% 392,00 390,00 1,0%

Soma - - 32.920,58 32.496,52 83,3%

Margem 
contribuição - 16% 6.279,42 6.503,48 16,7%

Custo fixo - - 1.821,90 1.821,90 4,7%

Resultado - 11% 4.457,52 4.681,58 12,0%
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A partir desse quadro, visualiza-se a distinção entre 
a receita bruta do produto e a soma dos custos e despesas 
variáveis, sendo que essa diferença constitui a margem de 
contribuição do produto, a qual serve para cobrir os custos 
e as despesas fixas e formar o seu resultado. Verifica-se que o 
produto tem uma margem de contribuição de 24,2%, e os 
gastos fixos total representam 12,2%, sendo que o produto 
calculado (quadro 2) gera um resultado positivo de 12% do 
seu valor de venda realizado.  

O ponto de equilíbrio revela que no nível de comerciali-
zação de 50,48% do produto já estarão cobertos os custos e 
as despesas fixas, e os custos variáveis até este ponto. Sendo 
assim, pode-se dizer que o ponto de equilíbrio contábil do 
produto é de R$ 19.686,30. Por sua vez, a margem de se-
gurança operacional é de R$ 19.313,70, a qual servirá para 
a cobertura de outros custos variáveis e o lucro do produto 
(R$ 4.681,58), visualizando o “espaço que a empresa tem 
para fazer lucros após atingir o ponto de equilíbrio” (Leone, 
2000, p. 354).

3.3  Levantamento e sistematização 
das informações contábeis 
gerenciais

O sistema de custeio por ordem tem nos relatórios geren-
ciais um dos pontos mais relevantes: por meio deles a Con-
tabilidade de custos desenvolve o papel de gerenciador de 
custos. A gestão dos custos contribui para que efetivamente 
a empresa atenda seus clientes enquanto continuamente re-
duz e controla seus custos. Os relatórios precisam atender aos 
requisitos de qualidade e ser adequados conforme o nível do 
usuário para que possam atender as suas demandas sem buro-
cratizar em demasia a empresa. Pode-se identificar o destino 

das informações a partir dos níveis operacional, gerencial e 
estratégico. No entanto, as informações geradas podem aten-
der a mais de um nível da empresa.  

Nesse cenário, o nível operacional demanda informações 
para melhorias no setor, controle e eficiência das operações. 
Já o nível gerencial (tático) necessita de informações sobre o 
desempenho dos setores, que servem para o planejamento e a 
tomada de decisão. No entanto, o nível estratégico demanda 
informações que contribuam para projeções de longo prazo, 
tendências de mercado, negociações com clientes, metas da 
empresa, desempenho financeiro e econômico, sistemas da 
empresa, custo dos processos, entre outros. 

Nessa indústria, as informações apresentadas nas matri-
zes a seguir contemplam a necessidade informacional dos 
diferentes níveis. O quadro 4 apresenta as informações para 
a gestão operacional no que se refere a produção, orçamen-
tos  e custos. 

Ponto de 
Equilíbrio (PE)

Margem de 
contribuição R$ 9.453,48 24,2%

Custo fixo total R$ 4.771,90 12,2%

Ponto de equilíbrio R$ 19.686,30 50,48%

Margem de segurança 
operacional (MSO)

MSO R$ = 
Rec. Bruta - 

Ponto Equilíbrio

Índice 
MSO

R$ 19.313,70 49,52%

Quadro 3: Margem de contribuição, ponto de equilíbrio, 
margem de segurança operacional.

Quadro 4: Matriz de gestão operacional  
quanto aos níveis empresariais.

Matriz de gestão operacional quanto aos níveis empresariais

Geradas Destino

Informações Operacionais Táticas Estratégicas

Volume de 
orçamentos, volume 
de pedidos, volume 

de estoque de 
insumos

Controle Planejamento -

Planilha de cotação 
de matéria-prima Cotação Análise do 

fornecedor Projeção

Critérios de seleção 
de fornecedores - Análise do 

fornecedor Projeção

Volume de compras À vista e a 
prazo Planejamento -

Devoluções Controle Análise -

Prazo médio de 
compra Controle Planejamento -

Contratos de 
industrialização Controle Planejamento Tendências

Ordens de produção, 
montagem e serviços Controle Planejamento e 

desempenho Projeções

Inventário anual de 
estoque Controle Planejamento e 

desempenho Projeções

Controle entrada 
matéria-prima, 

controle de 
expedição, 

armazenamento

Controle Planejamento e 
avaliação -

Controle de 
qualidade, análise de 

vida útil
Controle Planejamento e 

desempenho Tendência
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A partir da matriz da gestão de operacional foi estrutu-
rado no quadro 5 um conjunto de relatórios gerenciais que 
podem ser extraídos das informações elencadas para os dife-
rentes níveis e usuários. 

Fundamentado nos relatórios apresentados, o estudo é re-
levante à medida que os gestores da indústria em estudo ado-
taram a nova metodologia e por meio das análises informa-
cionais da gestão de custos proporcionou-se maior segurança 
nas suas decisões no que tange à rentabilidade dos produtos, 
às novas demandas das diferentes linhas de produtos, à de-
terminação de quais custos ou despesas devem ser reduzidos 
para que a empresa seja mais competitiva; quais produtos têm 
maior margem de contribuição para cobrir os fixos e gerar 
mais lucros para a organização, a conhecer os níveis de produ-
ção e vendas que pretende operar, ao planejamento da produ-
ção e dos investimentos, além de outras informações relevan-
tes nos diferentes níveis que o sistema de custos disponibiliza.

 Conclusões
Evidenciou-se neste estudo a importância da utilização da 

gestão de custos no gerenciamento dos processos de produ-
ção e comercialização de uma indústria. Desse modo o traba-
lho proporcionou a elaboração de um sistema de custos por 
ordem adequado às necessidades da empresa, oportunizan-
do entendimento e capacitação no que se refere à gestão de 
custos. As informações geradas pelo sistema de custeio por 
ordem de produção, resultantes dos relatórios gerenciais, po-
dem orientá-la no sentido de gerenciar seus custos e otimizar 
seus resultados, tornando a empresa mais competitiva.

No contexto em que a organização está inserida, pode-se 
constatar que, além das informações de custos disponíveis, 
existem outros fatores que influenciam nas decisões dos ges-

tores, dentre eles, a concorrência, as questões mercadológicas, 
o segmento de atividades da empresa, o fluxo de caixa, a re-
muneração do capital, a participação no mercado, a demanda 
do produto, os fatores restritivos e todos aqueles fatores que 
concorrerem para o aumento da competitividade da empresa. 
Entretanto o desafio da competitividade está mais amplo. Ele 

Quadro 5: Relatórios da gestão operacional.

Relatório Percentual

Volume de orçamentos % vendas, % vendas perdidas

Volume de pedidos % mês em valores, por produto

Devoluções % mês

Prazo médio de compra Média de prazos dos fornecedores

Produtividade Funcionários/produção mês

Volume de contratos Número, % em relação ao faturamento 
bruto, % produto

Volume de produção Mês em relação ao projetado para o ano

Ordens de produção Por produto 

Controle de compras
Matéria-prima por encomenda, 
estoque insumos, material de consumo, 
imobilizações

Controle de expedição % de entregas no prazo 

Controle de qualidade % produto padrão

Análise de vida útil Tempo de vida útil por produto

Demanda de transporte % despesa de frete sobre o produto, 
volume de transportes

Ociosidade na produção % em relação à capacidade utilizada

Gargalos na produção % em relação à produção

Retrabalho % em relação à produção

Manutenção de máquinas % em relação ao faturamento

Sucatas % em toneladas sobre a compra

Terceirizações Volume sobre a produção, receita sobre o 
faturamento global

Despesas com vendas Sobre o valor das vendas

Despesas com comissões Sobre o valor das vendas

Estatística de vendas

Por produto, por mês, por região, 
sazonalidade, pós-venda, vendas internas 
e externas, a prazo e a vista: faturamento/
vendas, entrega no prazo

Gastos com divulgação Custo/benefício

Estatística de receitas 
Inadimplência

Receitas/vendas, por produto, por mês, 
por região

Desempenho de orçamentos

Negociações perdidas/negociações; 
negociações com vendas/negociações; 
volume vendas/volume de orçamentos; 
orçamentos entregues no prazo

Fluxograma da 
produção e layout Controle Planejamento e 

desempenho Projeções

Demanda de 
transporte Controle Planejamento e 

desempenho Tendências

Ociosidade na 
produção, gargalos na 
produção, retrabalho

Controle Planejamento e 
desempenho Tendências

Manutenção de 
máquinas Controle Planejamento e 

desempenho -

Análise ambiental, 
sucatas Controle Planejamento Projeções

Recepção - Planejamento e 
desempenho Projeções

Comunicação interna - Planejamento e 
desempenho Projeções

Segurança - Planejamento e 
desempenho Projeções
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significa que a organização precisa fazer mais coisas, com os 
mesmos recursos e com menor esforço. Planejar a produtivi-
dade e acompanhar o seu desempenho se confirma como uma 
realidade, uma vez que a empresa precisa aumentar a produti-
vidade, com o controle dos recursos materiais, equipamentos, 
instalações, dinheiro e tempo, buscando otimizar os recursos 
humanos, o conhecimento, a experiência, a produção intelec-
tual e as inovações.

Dessa forma, a informação contábil gerencial capacita a 
organização para diagnosticar os pontos fortes e fracos, as 
oportunidades e as ameaças que o seu meio ambiente inter-
no e externo proporcionam, reduzindo a vulnerabilidade do 
empreendimento e fazendo com que os gestores se antecipem 
aos acontecimentos. Assim, pode-se dizer que a gestão de 
custos está presente no gerenciamento das atividades empre-
sariais, já que a todo o momento a empresa tem que buscar 
alternativas competitivas e fazer escolhas, para alcançar os re-
sultados planejados.

A visão holística da gestão de custos sobre a organização 
proporciona a formulação de relatórios gerenciais aplicáveis 
ao gerenciamento das atividades. Nesse contexto, é a Con-
tabilidade de custos que fornece informações para orientar 
a empresa em direção às metas planejadas, em tempo certo e 
com custo adequado. As informações contábeis provenientes 
da apuração dos custos, da margem de contribuição, da lucra-
tividade dos produtos, do ponto de equilíbrio, do sistema de 
orçamento (vendas, compras, produção, caixa e outros) são 
bases seguras para subsidiar a gestão. 

O desenvolvimento e a implantação de um sistema de 
gestão de custos e as informações contábeis gerenciais, com 
enfoque estratégico, contribuem para que a empresa se di-
ferencie da concorrência, qualificando a sua capacidade de 
competir, de melhorar seus processos, de planejar estrategi-
camente suas ações, a focar seus clientes melhorando sua po-
sição no mercado, a proporcionar outros valores ao cliente, a 
agregar valor aos produtos e serviços dando suporte à cadeia 
de valor da empresa, além de outras variáveis.

Mediante a conclusão do estudo, cabe ressaltar a necessi-
dade do uso das informações contábeis gerenciais. Conforme 
Padoveze, “para se fazer, então, Contabilidade gerencial, é 
mister a construção de um Sistema de Informação Contá-
bil Gerencial” (1994, p.33). Cientes dessa responsabilidade 
enquanto profissionais da área Contábil, este estudo ainda 
poderá ser ampliado na medida em que seja desenvolvido em 
outros segmentos empresariais.
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Resumo
o artigo discorre sobre o tema time-Driven Activity-

-based Costing (tDAbC) com o objetivo de averiguar a 
aderência dessa abordagem no contexto do setor de 
manutenção de uma transportadora de passageiros. A 
metodologia empregada é de natureza descritiva, no 
padrão estudo de caso, com abordagem qualitativa. em 
termos de resultados, conclui-se que o tDAbC pode ser 
aplicado na empresa examinada, proporcionando infor-
mações gerenciais relevantes, principalmente no que 
tange ao custeamento das atividades do setor visado, 
bem como em relação à capacidade prática instalada 
e à capacidade ociosa. Porém, essa aplicação eviden-
ciou algumas limitações do tDAbC, como a dificuldade 
para estimar os tempos de execução; a existência de 
possíveis distorções nos tempos atribuídos às ativida-
des e a necessidade de recorrer à estimativa de tempos 
“médios” para atividades que podem conter múltiplas 
possibilidades de duração. Adicionalmente, os autores 
enumeram pontos que, a priori, contradizem argumentos 
mencionados pelos idealizadores do tDAbC a respeito 
de supostas inovações desse método.

Palavras-chave 
tDAbC. estudo de Caso. 
transportadora.

revista do CrCrs  51



1 Introdução

O Activity-Based Costing (ABC) tem sido destacado na 
literatura como um método de custeio que proporciona di-
versas informações gerenciais relevantes. Porém, apesar das 
muitas qualidades que lhe são atribuídas, os interessados 
em utilizar esse método têm se deparado com aspectos que 
dificultam seu uso no cotidiano empresarial. Nesse sentido, 
Kaplan e Anderson (2007) comentam que a implementação 
do ABC costuma enfrentar problemas relacionados com en-
trevistas e levantamentos de dados demorados e dispendio-
sos; com a subjetividade dos dados e sua difícil validação; 
com gastos volumosos para armazenamento, processamento 
e apresentação dos dados; com a dificuldade de atualização 
ou adaptação às novas circunstâncias e com o erro teórico de 
ignorar a possibilidade de capacidade ociosa.

Além disso, Koliver (2008, p. 495) argumenta que a lite-
ratura a respeito do ABC prioriza os custos indiretos relativos 
aos serviços de apoio à produção, funções gerenciais ou de 
administração geral e comercialização, inclusive custos indi-
retos com vendas. Para esse autor, a apropriação de tais custos 
como diretos seria algo positivo. Porém, “a grande dificuldade 
em termos práticos está, precisamente, na implementação da 
medida, em termos institucionais, isto é, constante”.

Com a intenção de minimizar as limitações apresentadas 
pelo ABC, Kaplan e Anderson (2004) passaram a difundir o 
Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC). Na concep-
ção do TDABC o tempo passa a ocupar o posto de principal 
direcionador a ser empregado para alocar os custos às ativida-
des executadas pela companhia. Segundo seus criadores, essa 
metodologia proporciona vários benefícios e consegue con-
tornar as desvantagens atribuíveis à abordagem tradicional 
relacionada com o ABC. 

Entretanto, por ocasião da escolha desse método, os ges-
tores podem questionar a respeito da viabilidade de adotar 
uma planilha de custos fundamentada no TDABC e sua pos-
terior atualização periódica em determinado tipo de negócio. 
Surge, então, o problema enfocado por essa pesquisa, que ob-
jetivou averiguar a adequação dessa abordagem ao contexto 
de uma empresa que atua no transporte coletivo urbano de 
passageiros. Nessa direção, pretendeu-se responder à seguinte 
questão: o Custeio Baseado em Atividade e Tempo (TDABC) 
é aplicável ao setor de manutenção de uma transportadora de 
passageiros?

Para essa finalidade, inicialmente, foi efetuada uma revisão 

da bibliografia abordando os principais conceitos imprescin-
díveis ao entendimento do estudo ora relatado. Posteriormen-
te, foi descrita a realidade encontrada na empresa pesquisada, 
as etapas seguidas para implementação do TDABC e as infor-
mações gerenciais obtidas. Por último, comenta-se a respeito 
de algumas limitações relacionadas à metodologia empregada 
na empresa e são apresentadas as conclusões do estudo.

No que tange aos aspectos metodológicos da pesquisa, 
em relação à tipologia quanto aos objetivos, esta pode ser 
classificada como descritiva, pois a referida modalidade visa, 
segundo Gil (1999), a descrever características de determi-
nada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de rela-
ção entre as variáveis. Nessa direção, Andrade (2002) destaca 
que a pesquisa descritiva preocupa-se em observar os fatos, 
registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpretá-los, sem a 
interferência do pesquisador. Pelo aspecto dos procedimentos 
adotados, a pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, 
pois se concentra numa única empresa e suas conclusões limi-
tam-se ao contexto do objeto de estudo. No âmbito da forma 
de abordagem do problema, a pesquisa pode ser classificada 
como “qualitativa”, que é como Richardson (1999, p. 80) 
denomina os estudos que “podem descrever a complexidade 
de determinado problema, analisar a interação de certas va-
riáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos 
por grupos sociais”.

2 Principais aspectos do TDABC

Kaplan e Anderson (2007, p.XVI) relatam que o primei-
ro sistema TDABC foi aplicado por Anderson na empresa 
Wilson-Mohr na primavera de 1997. Posteriormente, Kaplan 
(um dos idealizadores do ABC) passou a integrar a empresa 
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de consultoria de Anderson com o intuito de aprimorar o 
TDABC. Dessa parceria surgiu um artigo publicado em no-
vembro de 2004 na Harvard Business Review e um livro em 
que a teoria foi explicada com “exemplos de sua implementa-
ção bem-sucedida por meio de vários estudos de casos (...)”. 

No artigo que divulgou pela primeira vez a abordagem 
preconizada pelo TDABC, Kaplan e Anderson (2004, p. 3) 
argumentam que essa metodologia permitiria estimar “a de-
manda de recursos gerada por transação, produto ou cliente, 
em vez de alocar os custos de recursos primeiro para ativida-
des e, a seguir, para produtos ou clientes”. Nesse caso, para 
cada grupo de recursos seria preciso, ainda, estimar “o custo, 
por unidade de tempo, para suprir a capacidade de recursos 
e os tempos unitários de consumo da capacidade de recur-
sos por produtos, serviços e clientes”. Referidos autores afir-
mam que essa abordagem propiciaria taxas de direcionadores 
de custos mais confiáveis ao permitir a estimativa de tempos 
unitários até para transações complexas.

No livro publicado posteriormente, Kaplan e Anderson 
(2007, p. 9) registram que o TDABC consegue simplificar 
o processo de custeio pela eliminação da necessidade de pes-
quisas e entrevistas com os funcionários para alocar os custos 
dos recursos às atividades, antes de direcioná-los a produtos, 
clientes, pedidos e outros objetos de custeio. Mencionam 
que, por esse modelo, os custos dos recursos são atribuídos 
de forma direta aos objetos de custos, empregando dois pa-
râmetros de fácil estimativa: taxa do custo da capacidade e 
demanda de capacidade de recursos por objeto de custeio. 
Inicialmente, são levantados “os custos de fornecimento de 
capacidade de recursos”, como: pessoal, supervisão, ocupa-
ção, equipamentos e tecnologia, disponibilizados ao depar-
tamento ou processo que se almeja custear. O valor do custo 
total é, então, dividido pela “capacidade prática dos recursos 
fornecidos” (que equivale ao tempo de trabalho disponível 
dos empregados que efetivamente executam as atividades que 
consumiram esses recursos) do departamento ou processo. 
Nesse cálculo devem ser estimados “quantos dias por mês, em 

média, os empregados e as máquinas trabalham, e em quantas 
horas ou em quantos minutos por dia os funcionários ou os 
equipamentos realmente estão disponíveis para a realização 
do trabalho”, com o devido desconto de intervalos para des-
canso, horas de treinamentos, tempo para refeições, etc.

Após conhecer esses dois fatores, determina-se “a taxa do 
custo da capacidade”, ou seja, utiliza-se a equação proposta 
por Kaplan e Anderson (2007, p.12) para exemplificar esse 
cálculo, reproduzida com adaptações na figura 1.

Numa segunda etapa, os autores (op. cit., p. 9) citam que 
a “taxa do custo de capacidade é utilizada para distribuir os 
custos dos recursos departamentais entre os objetos de custos, 
estimando a demanda de capacidade de recursos por cada ob-
jeto de custos”. Para isso, geralmente é utilizado o fator “tem-
po” de execução da atividade, o que originou a denominação 
dessa abordagem. Ou seja, o modelo requer uma estimativa 
do tempo necessário para executar determinada atividade, 
mas permite que o tempo estimado seja distinto em função 
das peculiaridades inerentes às atividades abrangidas.

Everaert e Bruggeman (2007) afirmam que o TDABC 
pode ser implementado numa empresa com a observância dos 
seguintes procedimentos: 

a)  levantamento dos recursos  fornecidos  às  
atividades, segregando-os em grupos; 

b)  apuração do valor gasto com cada recurso; 
c)   mensuração da capacidade prática das  

atividades; 
d)  determinação do custo de cada recurso, com a 

divisão do valor encontrado para cada grupo 
de recursos pela capacidade prática da ativida-
de (calculado no item anterior); 

e)  aferição do tempo consumido para execução 
de uma atividade; 

f )  multiplicação do custo unitário (apurado no 
item “d”) pelo tempo requerido por cada obje-
to de custo (item “e”).

Figura 1 – Cálculo da taxa de custo da capacidade. 

Fonte: adaptada de Kaplan e Anderson (2007, p.12).
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Souza et al. (2008, p. 5) aduzem que no caso do TDABC, 
“primeiro se  calcula  o  custo do fornecimento da capacida-
de de recursos para, então, estimar a demanda de capacidade 
para cada objeto de custos. Utiliza-se de equações de tempo 
para distribuir os recursos às atividades e às transações”. As 
equações de tempo são resultantes da identificação das ati-
vidades relativas ao processo que se quer mensurar. Além de 
identificar as atividades, também é necessário estimar o tem-
po, que atua como direcionador de custo de cada atividade. 
É pertinente salientar que no modelo TDABC grande parte 
das atividades terá como direcionador o consumo de tempo 
necessário à atividade. Porém, outros direcionadores também 
podem ser utilizados. Ainda, conforme Souza et al. (op. cit. 
6), essa é a grande simplificação apresentada por essa aborda-
gem, pois “considerando a massificada utilização de sistemas 
integrados gerenciando as atividades executadas nas empre-
sas, não é difícil imaginar a construção de rotinas dentro dos 
sistemas que controlem a utilização das atividades pelos de-
partamentos”.

Por outro lado, o TDABC faculta o emprego de equações 
para facilitar sua implementação nos softwares de gerencia-
mento, atualizações posteriores e projeções de aumento de 
demanda para determinadas atividades. Nessa direção, Fachi-
ni, Spessatto e Scarpin (2008, p.4) comentam que é comum 
o uso de diversas atividades para a completa execução de um 
trabalho. Com o objetivo de “simplificar o modelo, estas di-
versas atividades podem ser substituídas por uma equação de 
tempo, que virá a representar o tempo gasto nas várias ativi-

dades de um serviço padrão”. Para esses autores, nesse aspecto 
ocorreu uma grande evolução em relação ao modelo ABC. No 
TDABC é possível computar apenas o tempo efetivamente 
utilizado na execução do trabalho. Com isso, evita-se atribuir 
ao produto, cliente, pedido ou o que esteja sendo custeado, o 
tempo ocioso do departamento, que implicava custos maiores 
que aqueles inerentes às atividades consumidas.

A respeito das equações, Kaplan e Anderson (2007, p. 16) 
exemplificam com o caso de um setor de embalagem, em que 
um pacote padronizado do produto “x” consumiria 0,5 mi-
nuto. Se esse mesmo produto necessitasse de uma embalagem 
especial seria possível acrescentar 6,5 minutos para esse fator. 
Ainda, caso o transporte fosse aéreo e exigisse a colocação do 
pacote num saco plástico, caberia introduzir mais 0,2 minu-
to. Assim, em vez de identificar uma atividade separada para 
todas as combinações possíveis de meios de transporte (como 
seria no ABC tradicional) ou “de estimar tempos de transa-
ção para todas as combinações imagináveis de transporte, a 
abordagem time-driven estima a demanda de recursos do de-
partamento por meio de uma equação simples”. Nesse caso, 
a equação poderia ser a que aparece reproduzida na figura 2.

Figura 2 – Exemplo de equação do TDABC.

Tempo de embalagem =
0,5 + 6,5 (caso se necessite de manuseio especial) 

+ 0,2 (se o transporte for aéreo) 

Fonte: adaptada de Kaplan e Anderson (2007, p. 16).

2.1  Benefícios e limitações  
atribuíveis ao TDABC

A respeito dos benefícios associados ao TDABC, no ar-
tigo que inicialmente divulgou essa abordagem, Kaplan e 
Anderson (2004, p.2) defendem que esse modelo pode ser 
estimado e instalado com facilidade; é facilmente atualiza-
do para refletir as mudanças nos processos, nas ordens de 
categoria e nos custos de recursos; pode ser alimentado por 
sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) e CRM (Cus-
tomer Relationship Management); pode ser validado por 
observação direta do modelo de estimativas de unidade de 
tempo; permite incorporar recursos de capacidade e possibi-
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lita a gestão dos recursos ociosos. Além disso, afirmam que 
essa abordagem beneficiou as empresas que a adotaram com 
a redução do número de atividades monitoradas; com o 
acréscimo de novos elementos nas equações de tempo, sem 
exigir mais do sistema contábil; com a estimativa de custos 
com base em características reais e observações diretas do 
tempo; com a facilidade de validação do modelo; requeren-
do menos pessoas para carregar, calcular, validar e divulgar 
os resultados; e com a redução do tempo de processamento 
do modelo em comparação com o ABC.

Posteriormente, Kaplan e Anderson (2007, p.21) afirma-
ram que esse modelo propicia as seguintes vantagens:

1)  Torna mais fácil e mais rápido o desenvolvi-
mento de um modelo exato.

2)  Aproveita com eficácia os dados hoje oferecidos 
pelos sistemas integrados de gestão empresarial, 
e com os sistemas de relacionamento de clientes 
(o que torna o método mais dinâmico e menos 
intensivo em pessoas).

3)  Direciona os custos às transações e aos pedidos, 
usando características específicas dos pedidos, 
dos processos, dos fornecedores e dos clientes. 

4)  Pode ser rodado todos os meses, para captar o 
modelo econômico das operações mais recentes.

5)  Torna mais visíveis as eficiências dos processos e 
a utilização da capacidade. 

6)  Prevê as necessidades de recursos, permitindo 
que as empresas orcem a capacidade de recur-
sos com base em previsões da quantidade e da 
complexidade dos pedidos. 

7)  É ampliável com facilidade para abranger todo o 
âmbito do empreendimento, mediante softwares  
aplicáveis a toda a empresa e por meio de tecno-
logias de bancos de dados. 

8)  Permite a manutenção rápida e pouco dispen-
diosa do modelo. 

9)  Fornece informações detalhadas para ajudar os 
usuários a identificar as causas básicas dos pro-
blemas. 

10)  É aplicável a muitos setores ou empresas que 
se caracterizam por complexidade em clientes, 
produtos, canais, segmentos e processos, por 
grande quantidade de pessoas e por despesas 
de capital elevadas.

Com relação à atualização do modelo, Kaplan e Anderson 
(2007, p. 18) defendem que os gestores “não precisam entre-
vistar novamente o pessoal quando o departamento passa a 
executar mais atividades. Simplesmente estimam as unidades 
de tempo necessárias para cada nova atividade identificada”. 
Além disso, os mesmos autores (op. cit., p. 11) registram que 
“o TDABC ignora a fase de definição da atividade e, portan-
to, elimina a necessidade de alocar os custos do departamento 
entre as várias atividades por ele executadas”. Esse processo é 
um dos responsáveis por conferir ao ABC tradicional a carac-
terística de ser um método caro, de difícil implantação e com 
resultados subjetivos.

Para Kaplan e Anderson (2007, p.16), no modelo TDA-
BC “não existe a premissa simplificadora [...] de que todos os 
pedidos ou transações sejam iguais e exijam o mesmo tempo 
de processamento”.  Utilizando como exemplo a atividade 
de processamento de pedidos, o modelo admite que podem 
existir inúmeras variações nos tipos de pedidos, exigindo cada 
qual uma capacidade de tempo diferente ou adicional, de-
pendendo das atividades necessárias a sua execução. Neste 
ponto e utilizando-se novamente da premissa de implantação 
do modelo em sistemas integrados (ERPs), a utilização de es-
truturas “e – se?” na construção do modelo, permitirá alterar 
as equações de tempo para qualquer tipo de atividade e suas 
variações, apurando com maior acurácia o custo da operação.

Como visto, os criadores dessa metodologia são pródigos 
em atribuir características positivas ao TDABC e parcimo-
niosos quanto aos aspectos negativos. Porém, sem desdenhar 
das qualidades enumeradas, cabe examinar possíveis limita-
ções associáveis ao método em questão. 
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A respeito disso, Duarte, Pinto e Lemes (2008, p.4) ar-
guem que mesmo tendo o tempo como principal direciona-
dor de custos, “a ociosidade não é suficientemente explorada” 
por esse modelo. Pugnam que a Teoria das Filas probabilísti-
cas costuma “apontar a ociosidade como um elemento depen-
dente das médias dos tempos entre as chegadas e os tempos de 
atendimento de clientes demandantes dos serviços”. Por isso, 
sugerem a integração do conceito de ociosidade da Teoria das 
Filas ao custeamento baseado em atividades e tempo. Nes-
sa direção, a Teoria das Filas serviria como uma ferramenta 
complementar para apuração da capacidade ociosa, podendo 
reduzir subjetividades por meio de métodos quantitativos, e 
deixaria o TDABC mais próximo da realidade operacional da 
organização.

Para Cardinaels e Labro (2008, p.78), as estimativas de 
tempo requeridas para implementar o TDABC, mesmo para 
atividades rotineiras, podem não ser tão precisas quanto seus 
criadores defendem. Em razão disso, citam que o subjetivis-
mo presente no ABC pode continuar existindo nessa nova 
abordagem vinculada ao tempo de execução da atividade.

Varila et al. (2007), após realizarem estudo em um opera-
dor logístico, afirmaram que foi necessário um volume enor-
me de dados para estimar convenientemente as equações de 
tempo. Isso requereu um considerável período de estudo para 
elaborar as diversas equações de tempo imprescindíveis para 
o uso do TDABC, de modo que essas fórmulas pudessem re-
presentar convincentemente os custos das atividades visadas. 

Por ser relativamente recente, há poucos relatos empíricos 
acerca dos entraves práticos da implementação dessa meto-
dologia no Brasil. Entre esses raros estudos a respeito, cabe 
destacar a pesquisa feita por Souza et al. (2008). Referidos au-
tores registraram a aplicação do TDABC numa ferramenta-

ria que produz e comercializa máquinas e ferramentas para o 
setor automotivo. Concluíram (op. cit., p.13) que em virtude 
da “grande instabilidade e imprevisibilidade do ambiente de 
produção por encomenda, a aplicabilidade do TDABC pare-
ce ser consideravelmente limitada” nessa empresa. Salientan-
do que o resultado limita-se ao contexto da organização pes-
quisada, os autores ressaltam que a identificação e a definição 
das equações de tempo foram as principais dificuldades para a 
aplicação do TDABC no caso em tela. Essa dificuldade surgiu 
pelo fato de que “as atividades desse tipo de empresa apresen-
tam grande imprevisibilidade, tanto com relação ao tempo 
de execução quanto à intensidade do consumo de recursos”.

Outra aplicação do TDABC foi relatada por Dalmácio, 
Rezende e Aguiar (2007), que empregaram-no experimen-
talmente num hospital de grande porte que não fazia uso 
do ABC. Para tanto, contaram com informações fornecidas 
pelo controller dessa empresa e realizaram simulações visando 
a comparar os resultados pelo ABC e pelo TDABC. Men-
cionam (op. cit., p.31) que mesmo conseguindo simplificar 
o tratamento dos custos das atividades, pelo observado na 
aplicação realizada, não se pode dizer categoricamente que o 
TDABC resolverá os problemas de alocação dos custos indi-
retos das empresas aos objetos de custos.

3 Contexto da pesquisa

O estudo de caso foi realizado no setor de manutenção 
da empresa “ABC” (nome fictício utilizado por solicitação 
do proprietário), que atua na prestação de serviços de trans-
porte coletivo urbano de passageiros, em cidade do litoral 
sul de Santa Catarina. No que tange ao tema abordado, a 
referida empresa contava com controles internos para mo-
nitorar os gastos do setor.  Porém, visando um possível 
aprimoramento das informações oriundas desses contro-
les, o gestor facultou aos pesquisadores o acesso aos dados 
necessários à aplicação do TDABC, conforme descrito nas 
próximas seções.

3.1  Levantamento das despesas e 
custos indiretos mensais do setor 
de Manutenção

Após entrevistar o gerente da empresa e o responsável pelo 
setor enfocado, foi realizado um levantamento dos valores 
relativos às despesas e aos custos indiretos médios mensais 

As estimativas de tempo 
requeridas para implementar 

o TDABC, mesmo para 
atividades rotineiras, podem 

não ser tão precisas quanto seus 
criadores defendem. 
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referentes às operações executadas rotineiramente no setor de 
Manutenção. Com isso, foram apurados os valores mencio-
nados na tabela 1.

Tabela 1 - Gastos mensais do setor de Manutenção.

 Fatores  Valor (R$)  % do Total 

 Salários e Encargos Sociais                     
12.229,03 90,56%

 Energia Elétrica                             
327,90 2,43%

 Material de Expediente                            
29,73 0,22%

 Seguro Predial                            
59,08 0,44%

 Depreciação Predial/Equipamentos                          
858,00 6,35%

 Total do período                     
13.503,73 100,00%

Fonte: elaborada pelos autores.

Os valores “médios” apresentados na tabela 1 foram 
apurados levando-se em conta que esses gastos repetiram-se 
mensalmente em valores aproximados aos montantes citados 
nos últimos seis meses, segundo informações repassadas pelo 
gerente do negócio. Então, mesmo que ocorressem pequenas 
oscilações de valor, as alterações verificadas eram irrelevantes 
e não guardavam estreita proporção ao volume de serviços 
prestados mensalmente. Os gastos com maior participação 
percentual no total do período são os relacionados com a fo-
lha de pagamentos (90,56%), com a depreciação dos prédios 
e equipamentos (6,35%) e com a energia elétrica (2,43%). 
Os demais gastos podem ser considerados irrelevantes, pois 
do total de gastos do período o seguro do prédio representou 
0,44% e o material de expediente participou com 0,22%.

3.2  Identificação das atividades  
do setor de Manutenção

Pelo tipo de empresa enfocada é notório que o principal 
processo operacional é transportar passageiros em determi-
nadas linhas/rotas. Para esse processo os controles internos 
da organização permitiam apurar com facilidade os valores 
gastos mensalmente em termos de custos diretos dessas rotas 
(como o consumo de combustível, os salários e encargos de 
motoristas e cobradores, a depreciação da frota, os seguros 
dos veículos, etc.). 

Contudo, um montante considerável de recursos tam-
bém era gasto todo mês em funções distintas do transpor-
te de passageiros. Ou seja, existiam outros processos que a 
gerência tinha dificuldade de controlar e que necessitavam 
ser adequadamente custeados. Esse contexto era aplicável ao 
setor de Manutenção. Por isso, com fundamento nas entre-
vistas e observações realizadas durante o período de pesquisa 
foram listadas as atividades mais importantes relacionadas 
com o Processo de Manutenção de Veículos. Verificou-se que 
eram executadas as seguintes atividades: (1-a) abrir ordem de 
serviço (OS); (1-b) verificar óleo motor; (1-c) conferir água 
radiador; (1-d) colocar ônibus na rampa mecânica; (1-e) en-
graxar chassis; (1-f ) consertar problema descrito na ordem de 
serviço (OS); (1-g) avaliar pneus; (1-h) abastecer; (1-i) lavar; 
(1-j) limpar; (1-l) estacionar no pátio; (1-m) fechar ordem de 
serviço (OS).

A definição dessas atividades priorizou os aspectos de re-
levância e recorrência. Com isso, tentou-se identificar aquelas 
atividades que eram as mais importantes no setor de Ma-
nutenção (tanto em termos de valor monetário despendido 
quanto operacionalmente) e que se repetiam constantemente 
a cada período. Assim, determinadas atividades foram desde-
nhadas por não serem realizadas com frequência ou porque 
o consumo de recursos poderia ser considerado irrisório em 
termos de valor monetário.

Existiam outros processos 
que a gerência tinha 

dificuldade de controlar 
e que necessitavam 
ser adequadamente 

custeados. 
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Depois de conhecidas as atividades executadas no setor, 
foi estimado o número médio de execuções mensais, com 
base na realidade percebida por ocasião da realização da pes-
quisa (maio de 2009). Esse levantamento apresentou os dados 
que constam na tabela 2.

Tabela 2 – Número médio de execuções das  
atividades do setor de Manutenção.

 Atividades  Frequência Mensal 

 (1-a) Abrir ordem de serviço (OS) 70 

 (1-b) Verificar óleo do motor 308 

 (1-c) Conferir água do radiador 308 

 (1-d) Colocar ônibus na rampa mecânica 380 

 (1-e) Engraxar chassis 100 

 (1-f )  Consertar problema descrito  
na ordem de serviço (OS) 160 

 (1-g) Avaliar pneus 90 

 (1-h) Abastecer 319 

 (1-i) Lavar 400 

 (1-j) Limpar 154 

 (1-l) Estacionar no pátio 410 

 (1-m) Fechar ordem de serviço (OS) 65 

Fonte: elaborada pelos autores.

Conhecidas as atividades e a frequência com que ocor-
riam no ambiente pesquisado, passou-se ao cálculo dos fato-
res requeridos para implementar o TDABC, conforme relata-
do nas próximas seções.

3.3  Aplicação do TDABC  
no setor de Manutenção

Para utilizar o TDABC cabe, inicialmente, determinar a 
capacidade prática do setor em lume. Portanto, foi necessário 
conhecer os seguintes fatores:

a) Número de funcionários do setor: a empresa mantinha 
no setor de manutenção seis profissionais (um chefe de ofici-
na, quatro mecânicos e um ajudante). 

b) Expediente mensal de trabalho (em dias): mesmo que 
esse número de dias fosse variável em razão dos feriados, sá-
bados e domingos de cada mês, optou-se por considerar que 
o setor trabalhava cerca de 20 dias, em média, mensalmente. 

c) Número de horas de trabalho por dia: a carga diária de 
trabalho da empresa era de 8,8 horas no setor enfocado.

Com esses dados, calculou-se a capacidade prática do se-
tor, conforme representado na tabela 3.

Tabela 3 - Capacidade prática do setor de Manutenção.

 Fatores  Valores 

a) Número de funcionários do setor 6 

b)  Expediente de trabalho  
mensal (em dias) 20 

c) Número de horas diárias de trabalho 8,80 

d = a*b*c) Número de horas  
totais disponíveis (horas/mês) 1.056 

e) Minutos por hora 60 

f = d*e) Capacidade prática do 
setor (em minutos) 63.360 

Fonte: elaborada pelos autores.

Como pode ser observado na tabela 3, o setor de manu-
tenção tem jornada mensal de trabalho de 63.360 minutos, 
em média. Esse número de minutos disponíveis para executar 
as atividades do setor foi utilizado em seguida para estimar 
a taxa do custo de capacidade do setor por minuto, como 
evidenciado na tabela 4.

Tabela 4 - Taxa do custo da capacidade do  
setor de Manutenção.

 Fatores  Valores 

a) Custo da capacidade fornecida 
do setor (R$) 13.503,73 

b) Capacidade prática dos recursos fornecidos 
ao setor (em minutos) 63.360 

c = a/b) Taxa do custo da capacidade do setor 
por minuto (R$) 0,213 

 Fonte: elaborada pelos autores. 

Ao dividir o valor total gasto mensalmente no setor de 
Manutenção (R$ 13.503,73) pelo número de minutos traba-
lhados no período (63.360 minutos), apurou-se o valor de R$ 
0,213 como taxa do custo de capacidade do setor por minuto.

A fase seguinte do TDABC consistiu em determinar o 
tempo de execução das atividades do setor em tela. Pelas in-
formações obtidas com o chefe da oficina, estimou-se que os 
tempos médios de duração das atividades abrangidas são os 
elencados na tabela 5. 
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Tabela 5 - Tempo necessário para executar  
as atividades do setor de Manutenção.

 Atividades  Tempo (em 
minutos) 

 (1-a) Abrir ordem de serviço (OS) 2,43 

 (1-b) Verificar óleo do motor 4,41 

 (1-c) Conferir água do radiador 3,12 

 (1-d) Colocar ônibus na rampa mecânica 2,08 

 (1-e) Engraxar chassis 3,43 

 (1-f ) Consertar problema descrito na OS 80,11 

 (1-g) Avaliar pneus 7,52 

 (1-h) Abastecer 12,01 

 (1-i) Lavar 16,40 

 (1-j) Limpar 45,12 

 (1-l) Estacionar no pátio 1,47 

 (1-m) Fechar ordem de serviço (OS) 1,43 

 Fonte: elaborada pelos autores.

Conhecido o tempo médio de execução das atividades e a 
taxa de custo da capacidade por minuto, foi calculado o “di-
recionador de custo do TDABC (em R$)” dessas atividades. 
Esse cálculo está demonstrado na tabela 6.

Pela metodologia TDABC foi possível concluir que as 
execuções das atividades do setor de manutenção custam, 
em média, os valores citados na tabela 6. Por exemplo: a 
atividade “(1-h) Abastecer” demora cerca de 12,01 minutos 
para ser executada. Se o custo de cada minuto desse setor foi 
estimado em R$ 0,213, referida atividade custa R$ 2,56 (em 
média) a cada execução. Essa mesma tabela permite analisar 
se o valor despendido nas atividades é adequado ou não, 
podendo subsidiar decisões quanto à sua terceirização ou 
até do próprio setor.

Tabela 6 - Taxas dos direcionadores de custos das atividades do setor de Manutenção.

Atividades
 Unidade de 

 Tempo (min.) 
(a)

 Taxa do custo de 
capac./min. (R$) 

(b)

 Direcionador de Custo 
do TDABC  (R$) 

(c = a*b)

 (1-a) Abrir ordem de serviço (OS) 2,43 0,213 0,52 

 (1-b) Verificar óleo do motor 4,41 0,213 0,94 

 (1-c) Conferir água do radiador 3,12 0,213 0,66 

 (1-d) Colocar ônibus na rampa mecânica 2,08 0,213 0,44 

 (1-e) Engraxar chassis 3,43 0,213 0,73 

 (1-f ) Consertar problema descrito na OS 80,11 0,213 17,07 

 (1-g) Avaliar pneus 7,52 0,213 1,60 

 (1-h) Abastecer 12,01 0,213 2,56 

 (1-i) Lavar 16,40 0,213 3,50 

 (1-j) Limpar 45,12 0,213 9,62 

 (1-l) Estacionar no pátio 1,47 0,213 0,31 

 (1-m) Fechar ordem de serviço (OS) 1,43 0,213 0,30 

 Fonte: elaborada pelos autores. 

De acordo com a 
metodologia do TDABC, 
o tempo total consumido 
no mês por atividade é o 
direcionador de custos.
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Com as informações disponíveis foi determinado o tempo 
total gasto e o respectivo custo total do mês das atividades 
abrangidas pelo estudo, conforme destacado na tabela 7.

De acordo com a metodologia do TDABC, o tempo total 
consumido no mês por atividade é o direcionador de custos. 
Por isso, quanto maior for o número de minutos consumidos 
por uma atividade no período, maior o custo total que lhe é 
atribuído. A atividade “(1-f ) Consertar problema descrito na 
OS” requereu 12.817,60 minutos no mês. Esse tempo to-
tal multiplicado por R$ 0,213 (taxa de custo por minuto) 
implicou atribuição de R$ 2.731,78 no mês a essa ativida-
de. Os dados coligidos na tabela 7 permitem verificar, ainda, 
que o volume total de tempo consumido no mês pesquisado 
com o nível de atividades executadas foi de 35.152,46 minu-
tos. Com a taxa de custo de R$ 0,213 por minuto, o custo 
atribuí do às atividades totalizou R$ 7.491,94.

Um dos principais benefícios proporcionados pelo TDABC 
reside na identificação da capacidade utilizada e da ociosidade 
da capacidade disponível. No caso dessa empresa, a situação 
encontrada está representada na tabela 8.

Tabela 8 - Capacidade não utilizada do período.

 Fatores  Total de 
Minutos 

 Custo Total 
da Atividade 

(R$) 
 (a) Capacidade prática 
utilizada no período 35.152,46 7.491,94 

 (b) Capacidade prática 
disponível no período 63.360,00 13.503,73 

 (c = b-a) Capacidade prática 
não utilizada  28.207,54 6.011,79 

 Fonte: elaborada pelos autores.

Em termos de expediente mensal, no período enfocado 
foram utilizados de forma efetiva 35.152,46 minutos. Como 
a jornada mensal de trabalho disponibilizava 63.360 minu-
tos, concluiu-se que durante 28.207,54 minutos a capacidade 
prática disponível não foi utilizada. Esse montante represen-
tava 44,52% de ociosidade, que foi considerado elevado pelo 
gestor da empresa.

No tocante ao custo mensal do setor, constatou-se que 
foram gastos R$ 13.503,73 nesse período, enquanto que a 
capacidade utilizada no mês consumiu o equivalente a R$ 

Tabela 7 - Custo de executar as atividades no período.

Atividades
 Tempo 

(minutos) 
(a)

Número  Mensal 
de Execuções da 

Atividade 
(b)

Total de Minutos 
(c = a*b)

 Taxa do Custo 
de Capac. por 
minuto (R$) 
(d)

 Custo Total da 
Atividade (R$) 
(e = c*d)

 (1-a) Abrir ordem de serviço (OS) 2,43 70  170,10  0,213  36,25 

 (1-b) Verificar óleo do motor 4,41  308  1.358,28  0,213  289,49 

 (1-c) Conferir água do radiador 3,12  308  960,96  0,213  204,81 

 (1-d) Colocar ônibus na rampa 2,08  380  790,40  0,213  168,46 

 (1-e) Engraxar chassis 3,43  100  343,00  0,213  73,10 

 (1-f ) Consertar problema da OS 80,11  160  12.817,60  0,213  2.731,78 

 (1-g) Avaliar pneus 7,52  90  676,80  0,213  144,24 

 (1-h) Abastecer  12,01  319  3.831,19  0,213  816,53 

 (1-i) Lavar  16,40  400  6.560,00  0,213  1.398,11 

 (1-j) Limpar  45,12  154  6.948,48  0,213  1.480,91 

 (1-l) Estacionar no pátio  1,47  410  602,70  0,213  128,45 

 (1-m) Fechar ordem de serviço  1,43  65  92,95  0,213  19,81 

 (=) Capacidade utilizada  -  -  35.152,46  -  7.491,94 

 Fonte: elaborada pelos autores.
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7.491,94. A dedução desses dois valores facultou concluir 
que a empresa gastou R$ 6.011,79 com a capacidade não uti-
lizada no mês. Ou seja, o tempo ocioso mensal custou um 
valor equivalente a 44,52% dos gastos totais da área de manu-
tenção da empresa no período. Ao conhecer esse montante, 
o gestor avaliou como excessivo e manifestou interesse em 
buscar alternativas para minimizar esse problema.

Contudo, a respeito do nível de ociosidade mensurado 
é válido ressaltar que foram abrangidas pelo estudo somente 
as principais atividades executadas no cotidiano operacional 
do setor. Em razão disso, um grupo de atividades pouco exe-
cutadas ou irrelevantes na jornada diária de trabalho foram 
desdenhadas. Como o conjunto dessas atividades consome 
algum tempo para sua efetivação, é razoável considerar que a 
ociosidade realmente existente no setor deva ser menor que o 
percentual aferido.

4  Benefícios informativos e limitações 
atribuíveis à metodologia utilizada

Conforme visto nas seções precedentes, a aplicação do 
Custeio Baseado em Atividades e Tempo (TDABC) facul-
tou o conhecimento de várias informações úteis à gestão da 
companhia pesquisada. Nesse sentido, podem ser salientados 
como possíveis benefícios informativos, entre outros, os se-
guintes aspectos:

a) Mensuração do custo unitário (em R$) de execução das 
atividades desempenhadas no setor: conforme evidenciado na 
tabela 6, a multiplicação do tempo (em minutos) utilizado 
para executar a atividade pela “taxa do custo de capacidade 
por minuto (em R$)” evidenciou o valor despendido pela 
empresa com as atividades da área de manutenção. Com isso, 
foi possível identificar as atividades que são mais caras e aque-
las cujo valor é irrisório. Esse tipo de informação pode ser 
utilizado no sentido de analisar a possibilidade de terceiriza-
ção de determinadas atividades e até mesmo do setor como 
um todo.

b) Apuração do tempo total utilizado no mês em cada ati-
vidade: como foi medido o tempo (em minutos) de execução, 
ao multiplicar esse tempo unitário pelo número de ativida-
des efetuadas mensalmente conseguiu-se estimar o número 
de minutos gastos com cada atividade. Constatou-se que as 
atividades que mais tempo de trabalho requereram no mês 
pesquisado, como exposto na tabela 7, foram “(1-f ) Conser-
tar problema na OS” (12.817,60 minutos), “(1-j) Limpar” 
(6.948,48 minutos), “(1-i) Lavar” (6.560,00 minutos), “(1-h) 
Abastecer” (3.831,19 minutos) e “(1-b) Verificar o óleo do 
motor” (1.358,28 minutos). As demais executadas no setor 
de Manutenção consumiram menos de 1.000 minutos do ex-
pediente de trabalho disponível no período.

c) Cálculo do valor do custo total do período atribuído às 
atividades: pela abordagem preconizada no TDABC, o tem-
po total consumido no mês assume o papel do direcionador 
de custos. Assim, quanto maior o volume de minutos empre-
gados em determinada atividade, maior o valor de custos que 
lhe coube no período avaliado. Então, considerando-se que 
cada minuto custou R$ 0,213, as maiores consumidoras de 
recursos foram, pela ordem decrescente, as atividades “(1-f ) 
Consertar problema na OS” (com R$ 2.731,78), “(1-j) Lim-
par” (com R$ 1.480,91), “(1-i) Lavar” (com R$ 1.398,11) e 
“(1-h) Abastecer” (com R$ 816,53). As outras atividades exis-
tentes no setor enfocado, conforme demonstrado na tabela 7, 
consumiram no mês valor inferior a R$ 300,00.

Um dos principais benefícios 
proporcionados pelo TDABC reside 

na identificação da capacidade 
utilizada e da ociosidade da 

capacidade disponível. 

Com isso, foi possível identificar as atividades que são 
mais caras e aquelas cujo valor é irrisório. 
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d) Determinação da capacidade disponível, utilizada e 
ociosa no mês enfocado: talvez a principal informação oriun-
da da aplicação do TDABC na empresa tenha sido a possi-
bilidade de estimar o tempo ocioso do setor visado. Confor-
me expresso na tabela 7, o número de atividades executadas 
mensalmente no setor resultou no consumo de 35.152,46 
minutos. Ciente de que a capacidade disponível no período 
era de 63.630 minutos (apurada na tabela 3), pela dedução 
desses dois fatores constatou-se que a capacidade prática não 
utilizada totalizou 28.207,54 minutos. Ou seja, o setor ficou 
ocioso durante 44,52% do expediente de trabalho mensal 
disponível.

e) Avaliação do valor mensal gasto com o tempo ocioso: 
o período de ociosidade identificado na tabela 8 facultou co-
nhecer também o valor despendido com esse tempo improdu-
tivo. Essa informação serviu para mostrar que mensalmente a 
empresa gastava R$ 6.011,79 com o tempo ocioso do setor de 
Manutenção. Esse valor pôde ser considerado relevante para o 
porte da empresa e mereceu a atenção do gestor no sentido de 
viabilizar medidas para reduzir o problema apontado.

f ) Possibilidade de efetuar projeções sobre a capacidade 
produtiva do setor: com base nas equações de tempo comen-
tadas na seção 2, a gerência da entidade passou a contar com 
uma ferramenta de simulação acerca do nível de atividade 
setorial. Nesse sentido, caso seja projetado um aumento na 
frota de veículos da companhia, poderia ser avaliado se a ca-
pacidade prática atual suportaria o aumento no número de 
atividades adicionais que seriam requeridas.

Apesar de proporcionar informações gerenciais que o pro-
prietário da empresa desejava, algumas limitações puderam 
ser associadas à metodologia empregada. Portanto, é salutar 
que sejam ressaltados os seguintes pontos:

1) Dificuldade para estimar o tempo de execução das ati-
vidades: no caso dessa empresa foi apurado o tempo “padrão” 
para cada uma das atividades mais relevantes da área de manu-
tenção. Essa estimativa foi efetuada com base na opinião do 
chefe da oficina, tendo sido recorrido ao parecer desse funcio-
nário para evitar a cronometragem das atividades enfocadas. 
Entendeu-se que a simples presença de uma pessoa alheia ao 
cotidiano do setor mensurando a duração das tarefas realizadas 
poderia implicar a coleta de tempos irreais. Por outro lado, a es-
timativa realizada apresenta um grau de subjetividade que pode 
ser maior ou menor, conforme o conhecimento da pessoa que 
estimou o tempo de execução das atividades e o seu compro-
metimento com a implementação dessa ferramenta gerencial. 

2) Possíveis distorções nos tempos atribuídos a determi-
nadas atividades: os veículos utilizados por essa empresa de 
transporte de passageiros são diferentes em termos de mode-
los, ano de fabricação, etc. Da mesma forma, as linhas/rotas às 
quais esses ônibus atendem apresentam características muito 
distintas: algumas são pavimentadas com lajotas, algumas são 
asfaltadas integralmente e outras, com a maioria do percurso 
passando por estradas vicinais, esburacadas e sem pavimenta-
ção. Além disso, como é uma cidade litorânea, algumas rotas 
podem acarretar um desgaste mais acentuado pela proximi-
dade do mar e pelos efeitos da “maresia” do que outras linhas 
integralmente urbanas. Essa gama de fatores pode ensejar que 
determinado ônibus requeira maior tempo de manutenção 
que outros. A solução para essa deficiência, segundo os cria-
dores do TDABC, consiste em definir equações de tempo que 
contemplem essas variáveis. Porém, em razão da infinidade 
de possibilidades existentes ter-se-ia a necessidade de elaborar 
centenas ou milhares de equações de tempo, dificultando sig-
nificativamente a aplicação prática dessa metodologia.

3) Atribuição de tempo “médio” de duração para as ativi-
dades: nesse aspecto foi possível notar que, no caso da empre-
sa em tela, a experiência ou nível de conhecimento técnico do 
funcionário/mecânico influenciava diretamente no consumo 
de tempo para executar algumas atividades. Essa limitação 
foi minimizada pela consideração de tempos “médios”. Con-
tudo, especificamente no caso da atividade “(1-f ) Consertar 
problema na OS”, os múltiplos defeitos mecânicos ou elétri-
cos que a frota de ônibus pode apresentar exigiriam o des-
dobramento dessa atividade em várias outras ou a criação de 
inúmeras “equações de tempo” para contornar essa situação. 
Isso traria as mesmas consequências aventadas no item ante-
rior, em termos de dificultar o uso do TDABC.

Talvez a principal informação 
oriunda da aplicação do 

TDABC na empresa tenha sido a 
possibilidade de estimar o tempo 

ocioso do setor visado.
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Adicionalmente, os autores deste artigo consideram cru-
cial levantar alguns questionamentos acerca de aspectos rela-
cionados com a concepção teórica e a metodologia preconi-
zada pelo TDABC que merecem discussões teóricas futuras 
mais aprofundadas. 

A primeira crítica diz respeito ao fato de que visando 
uma maior facilidade de utilização, esse modelo sugere ba-
sear a alocação de custos quase que exclusivamente num dos 
mais antigos critérios de rateio que existe: o tempo. Ao de-
fender que essa é uma “nova abordagem” para o ABC, Ka-
plan parece estar desdenhando um dos seus mais enfáticos 
argumentos em favor da adoção do ABC em detrimento do 
Custeio por Absorção, na década de noventa. Ao propor o 
uso do ABC, Kaplan salientava que basear a alocação de 
custos em critérios volumétricos (como horas ou unidades) 
conduzia à alocação de valores não confiáveis aos objetos 
de custeio. Ou seja, a priori, retoma a utilização do critério 
de rateio “tempo” (que condenava), mas sob a alcunha de 
“direcionador do custo do TDABC”.

Um segundo ponto que merece ser mais discutido é que, 
segundo Kaplan e Anderson (2007), entre as informações re-
levantes que o TDABC proporciona está o cálculo da capa-
cidade ociosa. A ênfase dada no livro pode induzir a pensar 
que essa informação seria uma exclusividade da “nova abor-
dagem”. De fato, a ociosidade é possível de ser identificada 
por qualquer metodologia que utilize o parâmetro “tempo” 
como métrica. Por exemplo: pelo método UEP (Unidades de 
Esforço de Produção) se pode estimar o potencial produtivo 

dos postos operativos da fábrica. Oenning, Neis e Mazzioni 
(2006) corroboram essa afirmação quando argumentam que 
o método UEP possibilita conhecer a real capacidade de pro-
dução de cada posto operativo e com isso é possível plane-
jar mais facilmente um mix de produção para maximizar a 
produtividade da fábrica. Conhecida a capacidade máxima 
de produção, desconta-se a capacidade utilizada e tem-se a 
ociosidade do período. 

Além disso, o método UEP permite a utilização de outras 
medidas de desempenho fabril. Nessa direção, Bornia (2009, 
p. 147) registra que o método UEP possibilita o “acompa-
nhamento da produção com o uso de medidas físicas. Três 
indicadores que podem ser utilizados para essa finalidade são: 
eficiência, eficácia e produtividade horária”. Comenta, ainda, 
que o parâmetro eficiência representa o nível de produção al-
cançado (em UEPs), comparado com a produção (em UEPs) 
que seria normalmente conseguida no período de expediente. 
Já o índice de eficácia relaciona a produção obtida com a pro-
dução que teoricamente se deveria obter no período efetiva-
mente trabalhado. No que tange à produtividade horária, esta 
seria determinada pela divisão da produção do período pelo 
tempo de trabalho. Referido autor defende que esses parâme-
tros podem ser determinados para um posto operativo, para 
um setor ou para toda a fábrica, propiciando uma interessante 
forma de acompanhamento do desempenho mensal. 

A terceira questão ora aventada é que o TDABC, segundo 
advogam seus criadores, permite simular os efeitos do aumen-
to do consumo das atividades no custo total do período por 
intermédio das equações de tempo. Ao assumir que isso possa 
ser aplicável ao contexto empresarial, o TDABC adquire uma 
das deficiências atribuídas ao ABC. Ou seja, transforma em 
“variável” um custo cujo comportamento tende a ser estrita-
mente “fixo” e que não se altera conforme o volume de execu-
ções de determinada atividade. 

A respeito disso, Leone (2000) observa que a aplicação 
do critério ABC implica a aparente transformação de custos 
fixos em custos variáveis. Isto é, quando os custos e as des-
pesas são apropriados às atividades, o critério parece não se 
interessar pela dicotomia dos custos e das despesas fixas e va-
riáveis, simplesmente apropriando esses valores aos produtos 
por intermédio dos direcionadores. Todos os custos e despesas 
serão considerados variáveis diante da unidade de medida que 
define o direcionador de custos (no caso do TDABC, o tem-
po de execução da atividade). É evidente que dentro de certos 
limites de produção os gastos com salários/encargos, depre-

A terceira questão ora aventada 
é que o TDABC, segundo 
advogam seus criadores, 

permite simular os efeitos 
do aumento do consumo das 
atividades no custo total do 
período por intermédio das 

equações de tempo. 
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ciação fabril/predial e outros não irão aumentar o valor com 
acréscimos no volume produzido. Ao empregar as equações 
de tempo, estar-se-ia admitindo que haverá essa variabilidade 
no custo total do período, precipitando interpretações equi-
vocadas a respeito.

Um quarto ponto a questionar é que o TDABC exige 
uma padronização de tempos de execução das atividades que 
remete ao conceito de “custo-padrão”, há anos dissecado na 
literatura da área de custos. A respeito desse tema, Koliver 
(2008, p. 461) anota que a “utilização de padrões físicos e 
monetários tem por base o controle continuado das opera-
ções, onde o fulcro está no confronto entre o que deveria ser 
e o que foi [...]”. Na mesma direção, Bornia (2009, p.76) 
advoga que a “ideia básica do uso de custos para controle é 
fornecer um padrão de comportamento para os custos, ou 
seja, fixar quais deveriam ser os montantes para, ao final da 
apuração dos custos do período, proceder-se à comparação 
com os custos realmente ocorridos”. 

A equação de tempo, que segundo os idealizadores do 
TDABC seria o grande facilitador para aplicação prática des-
se modelo, assemelha-se ao cálculo do custo-padrão de mão 
de obra. A diferença reside no que tange ao número de ativi-
dades que se vai considerar para o departamento. No custo-
-padrão monta-se uma equação para apurar o custo que de-
veria ser praticado para todo o departamento, enquanto que 
no TDABC assume-se a existência de mais atividades sendo 
executadas no departamento. 

Para fazer a exegese desse raciocínio, convém utilizar o 
exemplo de Martins (2003, p.329), que ilustra uma aplicação 
do custo-padrão conforme apresentado de forma adaptada na 
tabela 9.

Assumindo-se que o produto do exemplo passa pelos de-
partamentos X e Y, usando-se a “nova abordagem” do TDABC 
poderia ser montada uma equação de tempo com os dados da 
tabela 9, conforme expresso na figura 3.

Figura 3 – Equação do tempo e do  
custo-padrão de produção.

Tempo e custo-padrão de produção = 
(40h x $1,20) + (20h x $2,35) = $95,00 

Fonte: elaborada pelos autores.

Evidentemente que existindo diversas atividades dentro 
de um departamento, nada impede que sejam estabeleci-
dos “padrões” de tempo para apurar o custo-padrão de cada 
atividade. Todavia, se em cada departamento for executada 
somente uma atividade, mínima diferença existirá entre o 
cálculo da equação de tempo proposta pela metodologia do 
TDABC e o cálculo do custo-padrão que tradicionalmente 
vem sendo feita. Ou seja, aparentemente a “nova abordagem” 
pode ser considerada uma mera “adaptação” do custo-padrão 
que há muito é utilizado na Contabilidade de custos.

5 Considerações finais

Os idealizadores do TDABC defendem que essa é uma 
abordagem superior ao ABC, principalmente no que tange à 
facilidade de implementação e atualizações periódicas. Ainda, 
informam que essa metodologia proporciona informações re-
levantes quanto à estimativa da capacidade prática disponível, 
da capacidade prática utilizada e da ociosidade relacionada.

Com base no estudo de caso realizado, concluiu-se que 
esses benefícios informativos puderam ser efetivamente obti-
dos no âmbito do setor de manutenção da empresa pesqui-
sada, com a elaboração de uma planilha de custos apoiada 
no modelo TDABC. A gerência passou a contar com uma 
ferramenta que disponibiliza informações como a capacidade 
prática do setor de manutenção (tabela 3), a taxa de custo 
de capacidade do setor por minuto (tabela 4), quanto cus-

Os idealizadores do TDABC defendem 
que essa é uma abordagem superior 

ao ABC, principalmente no que tange 
à facilidade de implementação e 

atualizações periódicas. 

Tabela 9 - Exemplo de cálculo do custo-padrão.

 Fatores 

 Tempo de 
produção 

padrão (em 
horas)

 Custo 
unitário 
por hora 
(em R$)

 Custo total 
de produção 
pelo tempo 
padrão (R$)

 Departamento X 40,00 1,20 48,00

 Departamento Y 20,00 2,35 47,00 

 Custo unitário padrão - - 95,00

 Fonte: adaptada de Martins (2003, p.330).
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ta a execução de cada atividade (tabela 6) e qual o valor 
total que foi atribuído às atividades com base no tempo 
total mensal consumido para serem executadas (tabela 7). 
Adicionalmente, facultou conhecer a realidade do setor 
acerca da capacidade utilizada e da capacidade ociosa no 
período, conforme destacado na tabela 8. Em razão disso, 
entende-se que foi atingido o objetivo da pesquisa, que vi-
sava averiguar se o Custeio Baseado em Atividade e Tempo 
(TDABC) era aplicável ao setor de manutenção de uma 
transportadora de passageiros.

Contudo, durante a aplicação dessa metodologia foram 
identificadas algumas limitações, como (i) a dificuldade para 
estimar os tempos de execução; (ii) a existência de possíveis dis-
torções nos tempos atribuídos às atividades; e (iii) a necessidade 
de recorrer à estimativa de tempos “médios” para atividades que 
podem conter múltiplas possibilidades de duração.

Por último, com o intuito de suscitar discussões mais abran-
gentes sobre o TDABC, foram enumerados pontos que, a priori, 
contradizem parcialmente alguns dos argumentos mencionados 
por Kaplan e Anderson (2007) sobre essa “nova abordagem”.
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En la búsqueda de 
evidencias confiables 
que permitan realizar 
una interpretación 
razonable  de la situación 
económica y financiera 
de la empresa
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Resumen
La crisis internacional ha puesto en evidencia que 

a los usuarios de información financiera no les resulta 
suficiente contar con información  del pasado, precisan 
además explorar el futuro. Nuestra propuesta sostiene 
la necesidad de incluir información prospectiva que 
acompañe a los estados financieros de publicación. La 
presentación de estados prospectivos constituye una 
evidencia que permite demostrar que la entidad emiso-
ra con posterioridad a la fecha de cierre de ejercicio se 
encuentra en condiciones de seguir operando, ya que 
si no existen señales claras sobre esta situación, cons-
tituye una circunstancia que no puede dejar de refle-
jarse en los estados de cierre. teniendo en cuenta las 
características particulares que reúne la información 
referida al futuro, se  proponen criterios que deberían 
tomarse en cuenta en la auditoría de estados financie-
ros prospectivos.

Palabras clave
Contabilidad.  Informacion Prospectiva.
estado Financieros.

Abstract
the current international crisis highlights the im-

portance of prospective financial information. this 
research highlights the need to include prospective 
information and foreseen scenarios along with finan-
cial statements as indicators of the strength and sus-
tainability of the issuing entity. Considering the peculiar 
characteristics of prospective information, criteria are 
proposed to audit of such information.

Key words
Accounting. Prospective Information.
Financial statements.
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Introducción

El tema que nos proponemos abordar, se relaciona con 
la búsqueda de evidencias confiables para que una entidad 
pueda emitir información contable prospectiva. Alcanzar 
este objetivo significa considerar las mejores técnicas para 
hacer previsiones, realizar pronósticos y modelizar escena-
rios prospectivos.

Quizás, el tema adquiere mayor relevancia si considera-
mos  que, desde el comienzo de este nuevo siglo, el clima en 
los mercados de capitales se encuentra enrarecido y seriamente 
perturbado debido a las grabes crisis  financieras que azotan los 
mercados a nivel mundial. Por otra parte  la reacción, frente a 
estos escenarios, de las organizaciones que agrupan a los entes 
de control (IOSCO)1, se ha visto ante la necesidad de enfrentar 
un gran desafío para restablecer la confianza en los mercados.

Resulta evidente que existe una gran necesidad de me-
jorar la información contable que emiten las entidades que 
operan en los mercados de capitales,  ya que, se hace nece-
sario asegurar a los inversores información sobre la situación 
económica y financiera confiable, para reducir los riesgos del 
inversor en los procesos de toma de decisiones a partir de la 
interpretación  de los Estados financieros. 

Nuestra propuesta se basa en considerar que los emisores de 
los Estados Financieros no deben limitarse en brindar informa-
ción basada únicamente en los hechos o sucesos que ocurrie-
ron. Debemos lograr que los usuarios, inversores actuales y po-
tenciales puedan recibir acompañando los estados financieros 
de cierre de ejercicio,  estados financieros prospectivos.

La Gerencia de la entidad emisora de los Estados Finan-
cieros debe revelar a la fecha de cierre de ejercicio si la entidad 
se encuentra en marcha, es decir, si dentro de los próximos 
doce meses no está previsto que se produzcan hechos o su-
cesos que pongan en riesgo la continuidad del negocio. Para 
alcanzar éste objetivo se hace necesario  encontrar evidencias 
confiables que permitan  demostrar que la entidad emisora 
cumple con el principio de empresa en marcha. 

El tema ha despertado en gran parte de  doctrina opi-
niones favorables a la preparación y presentación de estados 
prospectivos, considerando que su emisión es de exclusiva 
responsabilidad de la entidad emisora. El IFAC como orga-
nismo profesional ha reconocido la importancia del tema y 
en un  reciente pronunciamiento destinado a los auditores 

1 International Organizatiun of Securities Commissions (IOSCO).

emitió la ISA 3400 (antes ISA 810) referida al “El examen de 
la información Financiera Prospectiva”.

Este trabajo tiene como antecedentes los proyectos de 
investigación que se han realizado en el Instituto Investi-
gación Contable de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad Buenos Aires2 y contribuye a realizar nuevos 
aportes  al proyecto TE 037 Ubacyt que actualmente estamos 
desarrollando y cuya propuesta es demostrar que un modelo 
contable prospectivo para cumplir con los requisitos y cuali-
dades de la información contable, deben encontrar evidencias 
válidas, suficientes y confiables para preparar los Estados fi-
nancieros contable prospectivos.  

I.  Las Crisis y los Principales 
Pronunciamientos

La crisis que se desató con la caída de grandes corporacio-
nes durante las últimas décadas y los problemas que impacta-
ron profundamente en el funcionamiento de los mercados de 
capitales ante el uso de técnicas de medición que privilegia-
ban el uso de valores corrientes en la  búsqueda de un  falso 
acercamiento a la “realidad”3  en los estados financieros, dio 
como resultado que la Organización Internacional de Comi-
siones de Valores “IOSCO”4 acordara con el IASB (1995) la 
emisión de un nuevo manual de normas contables destinada 
ha proteger los intereses de los inversores.

I.1  Unión Europea (UE)

A partir de enero del año 2005 adopta las normas NIIF e 
IFRS para las entidades que operan en ese bloque económico 
y para alcanzar este objetivo  creó dos comisiones5: 

2 Instituto de Investigaciones Contables de la Facultad de Ciencias Económica de la 
UBA- proyectos de investigación UBACYT. :
Proyecto de investigación trienal TE 02 UBACYT Características, formas y contenidos 
de los informes emitidos por entidades económicas en contextos globalizados que per-
mitan exponer la situación presente y sus perspectivas futuras, finalizado el año 2000. 
Director Juan Carlos Viegas.
Proyecto de investigación TE 017 UBACYT “Bases teóricas para la preparación de la 
información contable proyectada o prospectiva. Comenzó el 2001 y finalizó el 2003. 
Director Mario Biondi, subdirector Juan Carlos Viegas.
Proyecto de investigación TE 037 UBACYT  “Los efectos de los cambios de escenarios 
sobre las bases teóricas para la preparación de la información contable proyectada o 
prospectiva”. Director Mario Biondi, subdirector Juan Carlos Viegas. Finalizó el año 
2007.
3 Resolución Técnica Nro. 16 de la FACPCE o en las US GAAP. el “fair valium”.
4 Internacional Organization of Securities Commissions “IOSC” en el año 1995 firma 
un acuerdo con Internacional Federation of Accountants “IASB” para elaborar un nue-
vo manual de normas.
5 UNION EUROPEA Reglamento 1606/2002.
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•  COMISIÓN DE NIVEL TECNICO: (EFRAG) 
European Financial Reporting Advisory Group, 
Organismo Privado e Independiente. Realiza el 
estudio de las Normas que deberán se adoptadas.

•  COMISIÓN DE NIVEL POLITICO: ARC 
(Accounting Regulatory Committee) – Comité 
de Reglamentación Contable – Integrado por 
representantes de los Estados miembros. La con-
sulta que se realiza sirve para determinar si favo-
rece el interés público europeo 

I.2  Comisión de Valores de Estados 
Unidos (SEC) 

Resolvió adoptar las NIIF/IFRS en forma integral a partir 
del año 2014. Para alcanzar este objetivo fijo siete hitos.

1.  Mejoramientos en los estándares de  
contabilidad; 

2.  La accountability y la financiación de  
la IASB Foundation; 

Legitimidad, credibilidad, transparencia, buenas 
prácticas, rendición de cuentas y muchos otros 
equivalentes, relevantes para justificar y evaluar 
acciones y actos. 
3.  Mejoramiento en la capacidad de usar datos 

interactivos para la presentación de reportes 
IFRS:

Uso de XBRL - eXtensible Business Reporting 
Lenguage.
4.  Educación y entrenamiento relacionados con 

los IFRS: 
Las Universidades deben incluir las normas en 
sus currículos y las IFRS se incluyen en los exá-
menes para acreditar el “CPA”6

5.  Uso temprano limitado de los IFRS cuando su 
aplicación mejora la comparabilidad para los 
emisores de los Estados Unidos: 

Se están haciendo propuestas alternativas para 
los emisores de EEUU con IFRS con relación a 
las US GAAP. Se hace necesario en estos casos 
presentar información comparativa.
6.  El cronograma previsto para la futura elabora-

6 En EEUU (CP)Contador Público Autorizado. 

ción de reglas por parte de la Comisión. En el 
2010 la Comisión determinará si puede que  
las compañías públicas usen las IFRS  
para el 2014.

7.  La implementación del uso obligatorio de los 
IFRS por parte de los emisores de los Estados 
Unidos a partir del:

a)  15-12-2014 Grandes compañías con un capi-
tal mayor a 700 millones.

b)  15-12-2015 las Medianas compañías  
con un capital mayor a 70 millones hasta  
700 millones.

c)  15-12-2016 las Pymes con un capital superior 
a 11 millones hasta 70 millones.

I.3  Comisión Nacional de Valores  
en la Argentina (CNV)

A partir del 1º de noviembre de 2007, prestó conformi-
dad a la propuesta para la adopción de las NIIF/IFRS, como 
única forma de confección de los estados contables de las em-
presas que operan en el Mercado de Valores.

El plan para la adopción de las normas internacionales, 
como única forma de elaboración de los estados contables de 
los entes que hacen oferta pública de sus valores negociables7, 
incluye una agenda donde el objetivo final es:

“La adopción de las NIIF/IFRS completas, como 
única forma de elaboración de los estados conta-
bles de los entes que hacen oferta pública de sus 
valores negociables”.

7 Página Web de la Comisión Nacional de Valores.

Los estados contables anuales 
correspondientes al ejercicio completo 
iniciado a partir del 15 de diciembre 

de 2010 se aplicaran, por primera vez, 
las NIIF/IFRS en forma integral.
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Cabe aclarar, que este programa es coherente con la ma-
nera como la IASB ha establecido para los procesos de adop-
ción de las recomendaciones que emite este organismo. 

“la normas deben ser adoptadas en forma integral 
y sin modificaciones ni interpretaciones desar-
rolladas localmente, sino exclusivamente en base 
a la versión oficial de normas e interpretaciones 
aprobada por dicho organismo, lo que debe ser 
declarado expresamente en las notas a los estados 
contables que apliquen dicha normativa”.

De acuerdo con un cronograma establecido por la Co-
misión Nacional de Valores (CNV) para cumplir con el plan 
previsto, establece la obligación de aplicar las Normas inter-
nacionales, a partir de los ejercicios iniciados el 15 de diciem-
bre de 2010, previendo que, hasta esa fecha, las entidades 
deberán ir adoptando en forma parcial aquellos aspectos que 
la CNV determine.

Los estados contables anuales correspondientes al ejerci-
cio completo iniciado a partir del 15 de diciembre de 2010 se 
aplicaran, por primera vez, las NIIF/IFRS en forma integral.

II.  Marco Conceptual -  
Empresa en Marcha

II.1 Marco Conceptual

El IASB y el IOSCO, cuando recomiendan la utilización 
de los pronunciamientos que emiten, observan y respectan el 
Marco Conceptual que esta integrado por:

a) Objetivos de los Estados Financieros; 
b) Requisitos y cualidades de la información;
c)   Reconocimiento y medición de los  

elementos a partir de los cuales los estados  
financieros se confeccionan;

d)  Conceptos de Capital y  
mantenimiento de Capital.

e)  Anualidad mínima de la presentación  
de los estados financieros.

Los elementos que definen el marco conceptual repre-
senta el seguro necesario para el dictado de los nuevos pro-
nunciamientos, y están destinados a evitar que los estados 

financieros puedan ser modificados mediante la aplicación 
de nuevas recomendaciones que no respondan al modelo 
contable vigente. 

De esta forma los organismos que tienen facultades lega-
les8, para adoptar las normas, pueden aprobar o rechazar la 
aplicación de un pronunciamiento si el mismo es contrario a 
los principios que enuncia el marco conceptual.  

Los Estados Financieros, como se ha señalado, están desti-
nados a aquellos usuarios que no están en condiciones de exi-
gir a la entidad emisora información específica, encontrarán 
en el Modelo Contable que caracteriza el Marco Conceptual 
el único soporte de confiabilidad cuando se lo someta a los 
procesos de toma de decisiones. 

II.2 Negocio en Marcha

Interpretar los cambios y las crisis que se están producien-
do en el mundo para lograr una representación mas ajustada 
de los hechos y sucesos que son necesarios revelar, se ha con-
vertido en materia de estudio e investigación en distintos ám-
bitos, universidades, organismos de control responsables de la 
regulación y organismos técnicos profesionales para intentar 
devolver el rol que debería tener los Estados Financieros, tan-
to para los emisores como para los usuarios. 

El modelo contable que se utiliza para la emisión de los 
estados financieros no puede limitarse a encontrar únicamen-
te evidencias en el pasado, el  principio de empresa en marcha 
obliga al emisor buscar e identificar los hechos o sucesos que 
deberá enfrentar la entidad en el futuro:

 El IASB en la NIC 19 señala lo siguiente:
Negocio en marcha

•  Al preparar los estados financieros, la gerencia 
debe realizar una evaluación sobre la posibilidad 
de que la empresa continúe en funcionamiento. 
Los estados financieros deben prepararse a partir 
de la suposición de negocio en marcha, a me-
nos que la gerencia, o bien pretenda liquidar la 
empresa o cesar en su actividad, o bien no exis-
ta una alternativa realista de continuación salvo 
que proceda de una de estas formas. Cuando la 

8 La Unión Europea; las Comisiones de Valores que controlan el funcionamiento de 
los mercados capitales y todos los organismos que legalmente tienen facultades para 
adoptar las NIIF / IFRS.
9 N.I.C. Marco de conceptos para la preparación y presentación de estados financieros.

70  revista do CrCrs



gerencia, al realizar esta evaluación, sea conscien-
te de la existencia de incertidumbres importan-
tes, relativas a sucesos o condiciones que pueden 
aportar dudas significativas sobre la posibilidad 
de que la empresa siga funcionando normal-
mente, debe revelarlas en los estados financieros. 
En el caso de que los estados financieros no se 
preparen sobre la base del negocio en marcha, 
tal hecho debe ser objeto de revelación explícita, 
junto con las hipótesis alternativas sobre las que 
han sido elaborados y las razones por las que la 
entidad no puede ser considerada como un ne-
gocio en marcha.

•  Al valorar si la base del negocio en marcha resul-
ta apropiada, la gerencia tomará en cuenta toda 
la información que esté disponible para el futuro 
previsible, que debe cubrir al menos ! pero no es-
tar limitada a ! un periodo de doce meses a partir 
de la fecha de cierre del balance. El grado de im-
portancia o consideración por parte de la geren-
cia habrá de ser variable según los casos. Cuando 
la empresa tenga un historial de operación ren-
table, así como facilidades de acceso al crédito 
financiero, la conclusión de que utilizar la base 
del negocio en marcha es lo apropiado, puede 
alcanzarse sin realizar un análisis detallado. En 
otros casos, la gerencia, antes de convencerse a sí 
misma de que la hipótesis de continuidad resulta 
apropiada, habría de ponderar una amplia gama 
de factores relacionados con la rentabilidad cor-
riente y futura, las expectativas de reembolso de 
la deuda y las fuentes potenciales de substitución 
de la financiación existente.

El cumplimiento del principio “empresa en marcha”, exi-
ge la búsqueda de evidencias que permitan demostrar que la 
entidad emisora con posterioridad a la fecha de cierre de ejer-
cicio se encuentra en condiciones de seguir funcionando, con 
el mismo nivel de actividad o por encima del que mantenía 
hasta el cierre de ejercicio y durante un período que como 
mínimo abarque los doce meses siguientes.

Reconocer que una empresa tiene pensado el próximo 
ejercicio reducir su actividad o revelar cuando existen señales 
claras que la entidad no tiene proyección futura, constituye 
un principio insoslayable cuando se presentan los Estados Fi-
nancieros de cierre de ejercicio.

III.  Estados Financieros  
Prospectivos y Los Estados 
Financieros de Cierre

Los estados financieros deben respetar el modelo contable 
que comprende los siguientes principios, en nuestro país:

a) Capital a mantener: Capital Financiero;
b) Moneda homogenea: Moneda constante;
c)  Criterio de medición: Costo histórico o  

Valores Corrientes;

La doctrina internacional, difiere con nuestro modelo ya 
que admite que el modelo contable pueda reflejar el capital 
económico y incorpora el concepto del “valor razonable” que 
privilegia el costo sobre el valor de mercado. Sin embargo 
existe hoy un debate que aún no concluyo y que tiene su 
origen en la caída de los mercados financieros y la forma de 
valuar los derivados financieros.

Otro aspecto que privilegia las normas del IASB es el refe-
rido a alcanzar en la presentación de los estados financieros la 
Imagen Fiel10. Se trata de la representación fiel de los efectos 
de las transacciones y otros eventos de acuerdo con lo previsto 
en el Marco Conceptual. 

La aplicación de las NIIF, acompañada de informaciones 
adicionales, asegura una  presentación razonable. Si se cum-
plen las NIIF la entidad emisora deberá revelar en  las notas 
una declaración que lo explicita.

10 Nic 1 – Sic 8 – Sic 18 Imagen Fiel.

Sin embargo existe hoy un debate 
que aún no concluyo y que tiene su 
origen en la caída de los mercados 
financieros y la forma de valuar los 

derivados financieros.
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III.1  Estados Financieros de  
cierre de ejercicio

Los estados contables o estados financieros de cierre de 
ejercicio fundamentalmente se ocupan de revelar hechos y 
sucesos del pasado, y se caracterizan por:

1.  Reportar principalmente sobre hechos ocurri-
dos, salvo que el futuro pueda condicionar la 
información pasada.  

Las regulaciones contables legales y profesionales 
han reconocido la necesidad de incorporar en los 
estados contables históricos, cada vez más, in-
formación vinculada con el futuro del negocio 
demostrando que la empresa es un negocio en 
marcha.   
2.  Los objetivos que se pretendieron alcanzar con 

el uso de los valores corrientes no lograron redu-
cir los riesgos de los usuarios externos a la hora 
de tomar decisiones, por el contrario, a la luz 
de los acontecimiento que se produjeron en los 
mercados internacionales donde entre el 2001 
y 2008 se produjeron fuertes quebrantos que 
hicieron inviable la posibilidad de que muchas 
entidades afectadas por la crisis pudieran conti-
nuara operando normalmente.

La crisis del “fair value” o valores corrientes de-
ben buscar nuevos horizontes diferentes al que se 
postulaban en trabajos de investigación tan serios 
como  “Replanteo de la técnica contable”:
“La información debe tender a presentarse, en el 
mayor grado posible, de manera que exprese los 
acontecimientos tales como son, con el mayor 
realismo, sin deformaciones por subordinación a 
condiciones particulares del emisor.”
3.  Reconocer que el uso de los estados contables 

de cierre esta destinado a un usuario externo 
que no tiene posibilidades de exigir al ente emi-
sor información específica, ha constituido un 
gran avance para la normativa argentina11.

11 Según la Resolución Técnica Nº 16 de la FACPCE, define como usuarios tipo a los 
siguientes: “a) cualquiera fuere el ente emisor, a sus inversores y acreedores, incluyendo 
tanto a los actuales como a los potenciales; b) adicionalmente: 1) en los casos de entida-
des sin fines de lucro no gubernamentales, a quienes les proveen o podrían suministrar 
recursos (por ejemplo, los socios de uma sociedad civil); 2) en los casos de entidades 
gubernamentales, a los correspondientes cuerpos legislativos y de fiscalización.”

 No obstante, los estados históricos no responden 
a los intereses de los usuarios tipos, ya que, tie-
nen un alcance limitado y la mayor parte de la 
información se refiere al pasado, solamente ubica 
en el futuro aquellas cuestiones contingentes que 
a la fecha de presentación no han concluido en 
sus efectos.  

 III.2  Estados financieros  
prospectivos

La posibilidad de que una entidad refleje su Imagen Fiel 
hace necesario evaluar las condiciones que va a tener que en-
frentar para desarrollar en el futuro su actividad.

En la doctrina podemos encontrar importantes aportes 
sobre los elementos diferenciales que integran el modelo con-
table para la emisión de los estados históricos y  los hechos y/o 
sucesos que deben reportar los estados prospectivos.

Respecto al objetivo de los estados prospectivos, se sos-
tiene que deben responder los siguientes aspectos (Viegas, 
2001:24):

“a) los resultados del ejercicio finalizado, tienen en 
los estados proyectados una mejor definición ya 
que son fuertemente dependientes de los hechos 
futuros y sus consecuencias;
b) la asignación de ganancias acumuladas atribui-
bles a periodos transcurridos que se producirá en 
el futuro más o menos inmediato al cierre, se su-
bordina considerablemente a  obtención y aplica-
ción de los recursos previstos en el desarrollo de las 
actividades futuras de la entidad;

La información debe tender a 
presentarse, en el mayor grado 

posible, de manera que exprese los 
acontecimientos tales como son, con 
el mayor realismo, sin deformaciones 

por subordinación a condiciones 
particulares del emisor.
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c)  la potencial captación financiera que exige el 
desarrollo de la empresa se respalda, con más 
seguridad, en el conocimiento de un proyecto 
que tiene perspectivas futuras;

d)  la orientación del negocio que se vislumbra en 
los estados proyectados permitirá a los terceros 
disponer de un plan organizado y las conse-
cuencias proyectadas contribuirían a reducir ese 
riesgo de manera trascendente;

e)  se contribuye a orientar mejor las determinacio-
nes que conduzcan a la utilización de los cami-
nos considerados preferibles en la selección de 
alternativas para el negocio.”

Sin dudas, que la incertidumbre y el riesgo no pueden ser 
eliminados, forma parte de la esencia del futuro, no obstante, 
pueden ser reducidos si se posibilita avizorar las posibles con-
secuencias de los hechos y acciones potenciales.

Algunos pronunciamientos profesionales son claramente 
críticos a la posibilidad de emitir estados financieros prospec-
tivos, quizás los argumentos que intentan sostener la impo-
sibilidad de opinar del futuro nos obliga a un cambio en la 
cultura relacionada con la tarea del Auditor.

1. El dilema que se plantea al Auditor es cuales son 
las evidencias validas y suficientes que le permitirían  
opinar acerca de la razonabilidad que la entidad 
emisora de la información prospectiva desarrolla 
y el primer problema que se enfrenta se refiere a si 
debe opinar sobre hechos y acciones que aún no han 
ocurrido y podrían no ocurrir.
Por el motivo anterior, según el Informe Nº 3 
CPCE CABA, los estados proyectados no acreditan 
la característica de verificabilidad al momento de su 
formulación. Sin embargo, concluye indicando:
“…resulta lógico suponer que si la evaluación pre-
dictiva ha sido realizada por la empresa (objeto de 
decisión), el usuario de esta información (sujeto 
de decisión), con la finalidad de elegir un deter-
minado curso de acción (fin de la decisión), bien 
puede solicitar que un tercero idóneo y con crite-
rio independiente le informe respecto a la validez 
del contenido de los estados proyectados.” 

2. Son subjetivos.
El informe citado anteriormente se refiere a que 
los estados proyectados son subjetivos, por las si-
guientes causas: 
“No existen métodos, principios o pautas de ca-
rácter general que, mediante su cumplimentación 
otorguen objetividad y eviten la incertidumbre de 
las predicciones.”
De tal manera, los mismos no reúnen el atributo 
enunciado en la RT Nº 16 como neutralidad, ya 
que el mismo considera:
“… una medición de un fenómeno es objetiva 
cuando varios observadores que tienen similar 
independencia de criterio y que aplican diligen-
temente las mismas normas contables, arriban a 
medidas que difieren poco o nada entre sí.”
Por otra parte, la ISAE expresa que “…su prepara-
ción requiere la utilización de altas dosis de juicios 
de valor.”
Entendemos que el hecho de no ser objetiva la in-
formación prospectiva, no le quita relevancia a la 
misma, sino que por su naturaleza necesariamente 
debe ser subjetiva, ya que los fines que persigue 
son distintos a los que proporcionan los estados 
financieros de cierre de ejercicio, siendo por lo 
tanto, una característica no aplicable en este caso. 
La cuestión está ceñida a la confiabilidad de los 
parámetros e hipótesis utilizados.

3. Son de uso general o limitado.
Kopczynski (1996: 83)12 señala por un lado, la 
existencia de los estados de propósito general y 
por otro, a los de uso limitado, siendo estos úl-

12 “Prospective financial statements may be either for `general use´ or `limited use´.
`General use¨of prospective financial statements refers to the use of the statement by 
persons with whom the responsible party is not negotiating directly, for example, in an 
offering statement of an entity´s debt or equity interests. Because recipients of financial 
statements distributed for general use are not able to ask the responsible party directly 
about the presentation, the presentation most useful to them is one that portrays, to the 
best of  the responsible party´s knowledge and belief, the expected results. Thus only a 
financial forecast is appropriate for general use.
However, prospective financial statements might be for `limited use´.
`Limited use´of prospective financial statements refers to the use of prospective financial 
statements by the responsible party alone, or by the responsible party and third parties 
with whom the responsible party is negotiating directly. Examples include use of nego-
tiations for a  bank loan, submission to a regulatory agency, and use solely within the 
entity. Third-party recipients of prospective financial statements intended to limited use 
can ask questions of the responsible party and negotiate terms directly with it. Any type 
of prospective financial statement that would be useful in the circumstances would nor-
mally be appropriate for limited use. Thus, the presentation may be a financial forecast 
or a financial projection.”
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timos los que  responden a demandas específicas 
de los usuarios – tales como bancos o agencias de 
regulación.
 

La ISAE hace referencia a los dos tipos de uso, debiendo 
tener en claro el auditor antes de examinar la información 
prospectiva, si es para uso general o limitado.

Los aspectos que se enunciaron no merecen en nuestra 
opinión un debate. Por otra parte, ya se ha dicho que al cier-
re de ejercicio existen un sin número de hechos y/o sucesos 
que se vinculan con el futuro. El principio de “Empresa en 
Marcha” representa manifestaciones de la entidad emisora 
que deben ser consideradas en el informe del Auditor, de-
biendo para ello realizar las pruebas que se estimen necesaria 
para establecer el grado de razonabilidad de la información 
que se presenta. 

La información contable es la que permite o debería per-
mitir a los usuarios externos, aquellos que no pueden exigir 
información específica, tomar determinadas decisiones que 
hace necesario orientar su visión a los escenarios del futuro de 
la entidad emisora. Pretender decidir sólo con información 
del pasado parece ser una realidad vigente hasta la primera 
mitad del siglo XX. 

En un mundo donde los cambios son tan vertiginosos, no 
es posible seguir ligados exclusivamente a lo que la historia re-
lata sobre las cosas que han ocurrido en el pasado, los usuarios 
externos necesitan reducir el riesgo en los procesos de toma 
de decisiones tales como, invertir no invertir. Resulta impres-
cindible evaluar  los efectos posibles sobre el patrimonio y los 
resultados, basados en los hechos y acciones futuras.

Para alcanzar los objetivos del proyecto no puede dejar 
de reconocerse  que las claves para el desarrollo de la gestión 
están adecuadamente contempladas en  la planificación estra-

tégica, que permite conducir al ente mirando el futuro. Hay 
quienes no están de acuerdo que ésta información trascien-
da a terceros, impidiendo de este modo que los acreedores e 
inversores, actuales y potenciales, puedan reducir los riesgos 
para tomar sus decisiones. 

No se trata de acertar con un pronóstico, esto sería una 
utopía propia de adivinos. La cuestión será observar a través 
de la información prospectiva las consecuencias económicas 
y financieras posibles. Aún no se ha dado el paso que pro-
nosticaba  Mattessich (2002: 255) en los años ´60, donde 
afirmaba:

“durante las próximas décadas, el centro de grave-
dad de la contabilidad podría desplazarse del án-
gulo descriptivo-legalista al analítico-predictivo.”

Tanto el IFAC como la AICPA históricamente han dife-
renciado los estados que provienen de pronósticos respecto a 
los que se originan en proyecciones. Los primeros se basan en 
supuestos apoyados en la mejor estimación posible, en cam-
bio las proyecciones incluyen supuestos hipotéticos donde se 
incluyen las decisiones estratégicas que los responsables de 
nivel superior proyectan tomar el próximo ejercicio.  

Es importante remarcar que los estados proyectados de-
vienen de las decisiones estratégicas y, que a partir de los 
mismos se elabora el presupuesto, que es eminentemente 
operativo y contiene un grado de detalle que no es necesario 
observar en los primeros. En este aspecto, nuestra postura no 
es coincidente con otras, que sostienen lo contrario.13

IV.  Evidencias de Auditoria Aplicables 
a los Estados Financieros de Cierre 
de Ejercicio

La entidad emisora es la responsable de la emisión de los 
Estados Financieros que debe reflejar la Imagen fiel condición 
que el IASB señala que se cumple si se aplica las (NIIF) Nor-
mas Internacionales de Información Financieras.

Los hechos o sucesos que puedan modificar los informes 
contables destinados a los usuarios externos como consecuen-
cia de riesgos que hacen peligrar la continuidad del negocio, 
deben ser revelados al cierre de ejercicio que se informan. 

13 Tales como la expresada en el Informe Nº 27 del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la C.A.B.A.

La información contable es la que 
permite o debería permitir a los 
usuarios externos, aquellos que 
no pueden exigir información 
específica, tomar determinadas 
decisiones que hace necesario 

orientar su visión a los escenarios del 
futuro de la entidad emisora. 
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El Auditor deberá encontrar las evidencias validas y sufi-
cientes que permita sostener su opinión profesional, cuando 
acompaña a los Estados Financieros con su informe de au-
ditoria. Para ello se vale de los pronunciamientos que en la 
materia realizan los organismos profesionales. 

Las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) dictadas 
por el IFAC - International Federation of Accountants, se en-
cuentran en nuestro país en proceso de adopción por parte de 
los organismos profesionales y legales de regulación. 

Los antecedentes del IFAC se remontan al año 1977 
fecha de fundación. Entre los principales cambios que se 
produjeron desde su creación cabe destacar la formación de 
un Comité denominado IAASB (Internacional Auditing and 
Assurance Standards Board), que en un primer momento se 
denomino IAPC (International Auditing Practices Commit-
te) y tiene como finalidad implantar la uniformidad de las 
prácticas de auditoria y servicios relacionados a través de la 
emisión de pronunciamientos en una variedad de funciones 
de auditoria y aseguramiento. 

El IASSB emite las Normas Internacionales de Audito-
ria (NIAs o ISA en inglés), utilizado para reportar acerca 
de la confiabilidad de información preparada bajo normas 
de contabilidad (normalmente información histórica), tam-
bién emite “Estándares Internacionales” para trabajos de 
aseguramiento (ISAE), Control de Calidad (ISQC), y servi-
cios relacionados (ISRS). Así mismo emite las denominadas 
“Declaraciones o Prácticas” (IAPSs) para proveer asistencia 
técnica en la implementación de los Estándares y promover 
las buenas prácticas.

Las NIAs se refieren a  la tarea del Auditor en la búsqueda 
de evidencias que le permita reunir elementos de juicio vá-
lidos y suficientes (provenientes de los registros contables y 
de la documentación) para sustentar en forma razonable sus 
conclusiones en las que basa su opinión. 

Nuestro trabajo no tiene como finalidad profundizar 
aquellos aspectos que deben ser considerados en la tarea del 
Auditor. Sin embargo, no podemos restar la importancia 
que tiene el encontrar, en las NIAs, indicadores que deben 
considerarse en el momento de confeccionar los estados fi-
nancieros prospectivos. 

La información contable prospectiva debe confeccionarse 
a imagen y semejanza de los estados financieros de cierre, es 
por ello que consideramos necesario en primer lugar abordar 
los aspectos a tener en cuenta para la búsqueda de evidencia 
de auditoria sobre estos estados financieros de cierre de ejerci-

cio. El IFAC - IASSB  dictó la NIA 500 “Elementos de juicio 
en la auditoría”.

Una interpretación del alcance de la NIA 500 fue tra-
tado en un trabajo publicado en la Revista Contabilidad y 
Auditoria editada por Facultad de Ciencias Económicas – 
Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investigaciones 
en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos 
para la Gestión14

Las autoras de este trabajo plantean lo siguiente

El propósito de esta norma Internacional de Au-
ditoría (NIA) es establecer normas y proporcionar 
guías sobre lo que constituye evidencia de auditoría 
en una auditoría de estados financieros, la cantidad 
y calidad de la evidencia de auditoría que se debe 
obtener, y los procedimientos de auditoría que usan 
los auditores para obtener dicha evidencia. 

El auditor deberá obtener evidencia suficiente 
apropiada de auditoría para poder llegar a con-
clusiones razonables en las cuales basar la opinión 
de auditoría. En un entorno electrónico es conve-
niente aplicar programas que atraviesen los proce-
dimientos digitales.

Concepto de evidencia de Auditoría:

“Evidencia de Auditoría” es toda la información 
que usa el auditor para llegar a las conclusiones 
en que se basa la opinión de auditoría, e incluye la 
información contenida en los registros contables 
subyacentes a los estados Financieros y otra infor-
mación. No se espera que los auditores atiendan a 
toda la información que pueda existir. La eviden-
cia de auditoría, que es acumulativa por natura-
leza, incluye aquella evidencia que se obtiene de 
procedimientos de auditoría y es obtenida de otras 
fuentes como auditorias anteriores y los procedi-
mientos de control de calidad de una firma para la 
aceptación y continuación de clientes.

14 “Contabilidad y Auditoría” Número 28 - año 14 - diciembre 2008 La Auditoría y la 
Responsabilidad Social y Ambiental Empresaria en Entes con Sistemas de Información 
Integrados (Erp) IIº Simposio de Contabilidad y Auditoría del Extremo Sur Ushuaia, 
14 al 16 de Mayo de 2008 Luisa Fronti de García; Elsa Beatriz Suarez Kimura.

revista do CrCrs  75



La NIA 500 también señala qué se consideran elemen-
tos de juicio “válidos”, que es un concepto cualitativo, y 
qué significa el término “suficientes”, que es un concepto 
cuantitativo. 

Dentro de los elementos de juicio se incluyen, además de 
los originados en los procedimientos sustantivos de auditoría, 
los provenientes de sus pruebas de control interno que respal-
dan su evaluación del riesgo de control. 

En la norma, se tratan asimismo cuáles son los procedi-
mientos de auditoría para obtener los citados elementos de 
juicio. Entre ellos se desarrollan: 

a) la inspección de registros y documentos; 
b) la inspección de activos físicos; 
c) la observación; 
d) la indagación oral; 
e) las confirmaciones de terceros; 
f ) los recálculos aritméticos; 
g) el reproceso de la información y 
h) las revisiones analíticas sustantivas.

La NIA 500 expresa que la cantidad de evidencia necesa-
ria está afectada por el riesgo de error significativo y también 
por su calidad, y a continuación realiza un análisis de la con-
fiabilidad de las evidencias, estableciendo como generaliza-
ciones que la evidencia es más confiable cuando:

a) se obtiene de fuentes independientes,
b) en forma directa por el profesional,
c) los controles relacionados son efectivos,
d)  existe en documentos, 
e) los documentos se encuentran en original,
f ) se obtienen pruebas sólidas de diferentes fuentes 

Los procedimientos de auditoria y el grado de confiabili-
dad de las evidencias que validan la razonabilidad de los es-
tados financieros de cierre de ejercicio, no pueden dejar de 
considerar el futuro, como ya se ha señalado, es necesario de-
mostrar que lo informado por la Gerencia cuando se refiere al 
futuro “negocio en marcha”, es necesario que se refleje en los 
papeles de trabajo del auditor donde deberá reunir las eviden-
cias necesarias para demostrar que no existe riesgo que haga 
peligrar la continuidad de la vida del ente. 

V.  Evidencias de Auditoria Aplicables 
a los Estados Financieros 
Prospectivos

Las nuevas demandas de servicios profesionales que pro-
vienen fundamentalmente de los usuarios externos de los 
estados financieros, inversores actuales y potenciales, deben 
encontrar como respuestas un ejercicio responsable de la acti-
vidad profesional del Auditor. 

Los Informes Financieros Prospectivos son instrumentos 
necesarios para toma de decisiones de aquellos usuarios que no 
están en condiciones de exigir a la entidad emisora otro tipo de 
información que los Estados financieros de cierre de ejercicio.

Los estudios que hemos realizado sobre estados financie-
ros de entidades que cotizan sus acciones en los mercados de 
capitales, nos permitió observar la existencia de un número 
importante de notas relacionadas con el futuro de la empresa. 
Las demandas de los usuarios externos – inversores – y las 
últimas regulaciones legales constituyen las razones que en 
nuestra opinión han originado estos cambios.

Si bien podríamos valorar positivamente los avances que 
se produjeron en materia de información prospectiva, no cabe 
duda que, aún nos falta mucho para alcanzar la presentación 
de un Modelo Contable Prospectivo que responda al Marco 
Conceptual que se apruebe para este nuevo modelo.

La posibilidad de acompañar a los estados financieros de 
cierre de ejercicio con los estados financieros prospectivos en 
nuestra opinión debería ser la meta que deberíamos alcanzar. 

El dictado de ISAE 340015 “El examen Prospectivo de 
la Información Financiera” que está dirigida al Auditor, pre-
supone la existencia de un Marco Conceptual que permita 
luego crear un manual de normas internacionales de conta-

15 El IASSB dictó (ISAE) 3400 dentro del marco de las “Normas Internacionales de 
Control de Calidad, Auditoría, Revisión, fiabilidad y Otros Servicios Relacionados”.

Las Normas Internacionales de 
Auditoria (NIA) dictadas por el IFAC - 

International Federation of Accountants, 
se encuentran en nuestro país en proceso 
de adopción por parte de los organismos 

profesionales y legales de regulación. 
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bilidad aplicables a los entes emisores para la preparación y 
presentación de la información prospectiva. 

En este sentido debemos manifestar que no encontramos 
a la fecha un interés muy marcado de parte del IASB en de-
sarrollar este tipo de norma contable, si bien en forma aislada 
se ha expedido sobre la necesidad de considerar el futuro en 
el momento de realizar la medición de determinados activos; 
por ejemplo la NIC 36 “Deterioro del Valor de los Activos”.

No obstante las observaciones que acabamos de realizar, la 
(ISAE) 3400 constituye un avance importante en la investiga-
ción que nos proponemos realizar.

El propósito de la norma internacional (ISAE) dirigida al 
Auditor es

“…, proporcionar orientación sobre los compro-
misos para examinar e informar sobre la informa-
ción financiera, incluye posibles procedimientos 
de examen por la mejor estimación y supuestos 
hipotéticos”.

Por otra parte agrega que no es aplicable a la información 
financiera prospectiva cuando esta

“… expresada en términos generales o narrativa, 
como la que se refiere a la gestión para la discusión  
y análisis en un informe anual de la entidad, a 
pesar de que muchos de los procedimientos des-
critos en este documento pueden ser adecuados 
para tal examen”.

La Memoria del Directorio que legalmente la entidad esta 
obligada a presentar a los accionistas, en muchos casos reúne 
las características mencionadas en este último párrafo y consi-
deramos que con buen criterio si bien no forma parte del los 
estados financieros que el Auditor evalúa para emitir su “In-
forme de auditoria”, no cabe duda que los hechos o sucesos 
que se exponen deben recogerse como evidencias necesarias 
para fundar su opinión.

El segundo aspecto que presenta la norma se vincula las 
pruebas suficientes que debe considerar el auditor frente al 
compromiso de informar sobre este tipo de información con-
table y enumera las siguientes pruebas:    

(a)  Que las hipótesis referidas a la gestión surgen 
de la mejor estimación, y que la proyección 
de la información financiera no son irrazona-

bles y, en el caso de supuestos hipotéticos, ta-
les supuestos son coherentes con el propósito 
de la información; 

(b)  La información financiera prospectiva está 
debidamente preparada sobre la base de las 
hipótesis; 

(c)  La información financiera prospectiva está 
bien presentada y todo el material de manera 
adecuada son las hipótesis, incluida una clara 
indicación de si son las mejores estimaciones 
de las hipótesis o supuestos hipotéticos, y 

(d)  La información financiera prospectiva está 
preparada de forma coherente con los estados 
financieros históricos, utilizando los principios 
de contabilidad. 

La ISAE 3400 establece que la administración de la enti-
dad emisora es responsable de la preparación y presentación 
de la información prospectiva, debiendo incluir la identifica-
ción y divulgación de los supuestos que sirven de base para 
su confección. 

La pregunta que debería hacerse el Auditor en este pun-
to específico, se refiere a cuales son las norma contables que 
deben utilizar el emisor para revelar la información. Como 
ya anticipamos, no existen aún pronunciamientos en esta 
materia, por lo tanto, la búsqueda de evidencias necesarias 
constituye un desafío mas complejo en la planificación de la 
tarea de auditoría.   

Un párrafo que pretende reducir el riesgo en la opinión 
que brinde el Auditor queda plasmado en el siguiente texto:

“… por lo tanto, no está en condiciones de expresar 
una opinión sobre si los resultados que se muestran 
en el futuro información financiera se logrará.” 

La búsqueda de evidencias, exige establecer la oportuni-
dad y el alcance de los procedimientos de examen  que debe 
considerar el Auditor en su tarea y deberá incluir:

 
(a)  La probabilidad de errores materiales; 
(b)  Los conocimientos obtenidos durante anterio-

res compromisos;
(c)  Gestión de la competencia en relación con la 

preparación de la información financiera pros-
pectiva;
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(d)  La medida en que la futura información finan-
ciera se ve afectada por la gestión realizada; y 

(e)  La adecuación y la fiabilidad de los datos 
subyacentes. 

El Auditor debe evaluar la presentación y divulgación de 
la información contable prospectiva debiendo considerar lo 
siguiente:

(a)  La presentación de información financiera 
prospectiva es confiable y no engañosa; 

(b)  Las políticas para su emisión están claramente 
en las notas a la información financiera pros-
pectiva;

(c)  Los supuestos son adecuados en las notas a la 
información financiera prospectiva. Es necesa-
rio aclarar si los supuestos representan la mejor 
estimación o son estimaciones hipotéticas y, 
cuando los supuestos se realizan en áreas que 
son importantes y están sujetas a un alto grado 
de incertidumbre, esta incertidumbre y la con-
siguiente sensibilidad de los resultados debe ser 
revelada de manera adecuada; 

(...)
(e)  La base de la creación de puntos en una serie in-

dica claramente el rango y no está seleccionada 
en una manera sesgada o engañosa cuando los 
resultados que se muestran en la información  
financiera prospectiva se expresan en términos 
de una serie, y 

(...)

Señalan Arens, Alder y Beasley (2007: 747): 

“Si los auditores mejoran la confiabilidad de la in-
formación, se reducirá el riesgo de la información 
de la misma manera que sucede en las auditorías 
de los estados financieros históricos.”

VI. La Busqueda de Evidencias

Modelo Contable aplicable a la 
información prospectiva16

16 Proyecto E037 - UBACyT“ Año 2001 al 2003 “Los efectos de los cambios de esce-
narios sobre las bases teóricas para la preparación de la información contable proyectada 
o prospectiva”.

El diseño de la información contable prospectiva debe 
guardar relación con el modelo utilizado para presentar la si-
tuación económico-financiera de cierre de ejercicio.

El modelo debe incluir definiciones sobre:

• Capital a mantener
• Unidad de medida
• Criterios de mediciones
•  Tasa de descuentos de flujos  

futuros de fondos esperados.

Sin entrar a considerar si la variable independiente “capi-
tal a mantener” debiera expresarse por la magnitud del capital 
“financiero” o por la del “no financiero” (económico, físico, 
operativo), por razones de orden práctico las corrientes de 
opinión, mayoritariamente, se inclinan por reconocer un mo-
delo construido sobre la base de:

Capital a mantener: Capital Financiero
•   Unidad de medida: La moneda, ajustada en su 

caso, en su poder adquisitivo.
•   Criterios de mediciones: Criterios de proyección 

de costos, de absorción total.
•   Tasa de descuento: La definición de la tasa de des-

cuento aparece como un elemento nuevo. Resulta 
adecuado usar la tasa a la que accede la empresa,  
en lugar de la tasa de mercado cuya estimación es 
extremadamente subjetiva.

Se considera oportuno reiterar que el modelo contable 
debe ser consistente para la información contable histórica y 
la información contable prospectiva.

El modelo contable prospectivo deberá separar los hechos 
e hipótesis, para analizar los que  generen evidencias sobre el 
futuro, en los siguientes tres niveles:

1) referidas al contexto macro,
2)  las que tengan su relación directa con  

el mercado y,
3)  las variables internas, que dependen  

fundamentalmente del comportamiento  
de la organización.

La confiabilidad tiene que ver con el grado de sustentabi-
lidad de las hipótesis y supuestos considerados y la manera en 
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que la confianza de los agentes económicos puede afectar el 
comportamiento futuro del ente.

1. El contexto macro

Por un lado, deberían analizarse las proyecciones econó-
micas habituales tales como las referidas a: 

• crecimiento del producto bruto interno, 
• evolución del tipo de cambio, 
• nivel de inflación, 
• comportamiento del mercado financiero, 
• cambios en las variables sociales y políticas.

Además, será necesario prestar atención al modo en que 
cambios en los niveles de confianza pueden afectar el com-
portamiento de las variables señaladas y que impacten en la 
organización.

Las expectativas colectivas pueden modificar el comporta-
miento de las variables económicas y sociales.

Las crisis financieras internacionales y locales son un 
ejemplo, que si bien tienen su basamento en cuestiones rea-
les, también están basadas en alguna medida en la caída en 
los niveles de confianza. En ciertos casos, se podría afirmar, 
que si bien la desconfianza no produce las crisis, las acelera y 
dificulta el re-encauce de la situación anterior. 

Cuestiones como el nivel de confianza de los consumido-
res y de la población en general, son aspectos que el auditor 
de información financiera prospectiva debería analizar con 
indicadores que le permitan revelar los cambios que podrían 
estar gestándose.

2. El mercado

En este caso, habrá que tener en cuenta la confianza de 
los consumidores en los productos que ofrece la organización.

El movimiento de la acción de las fuerzas competitivas 
analizado por Michael Porter (1991: 21), ofrece un apoyo im-
portante para tomar en cuenta los cambios en las variables del 
mercado. El mismo menciona que la estrategia competitiva 
de la firma debe analizar: 

a) la rivalidad entre los competidores actuales, 
b) la amenaza de nuevos competidores en el sector, 
c) el poder de negociación de los clientes, 

d) el poder de negociación de los proveedores y 
e) la amenaza de productos o servicios sustitutos.  

No puede soslayarse, lo importante que es para el audi-
tor de información financiera prospectiva, imbuirse lo más 
acabadamente posible sobre el comportamiento del sector in-
volucrado. Sin que se constituya en un analista de mercado, 
debe reconocer el comportamiento de las variables para poder 
cerciorarse de la validez de las hipótesis.

3. Variables internas

Las variables internas son hechos y/o sucesos controlables 
por el ente emisor, debiendo en consecuencia ser adecuada-
mente reveladas al presentar la información prospectiva. 

Señalamos como variables relevantes a las siguientes: 

1.  Seguros: Corresponderá verificar la medida en 
que los bienes y eventuales daños a terceros es-
tán cubiertos adecuadamente por compañías 
aseguradoras.

2.  Obsolescencia tecnológica: En este caso, habrá 
que recibir información de expertos  para eva-
luar si existe retraso tecnológico, o bien si aún 
no teniéndolo, se necesitan realizar inversiones 
de este tipo. Por lo tanto, habrá que analizar la 
magnitud de las mismas y la pérdida de resulta-
dos en el caso de no efectuarlas.

3.  Recursos humanos: En algunos sectores puede 
resultar una variable crítica el hecho de contar 

El diseño de la información 
contable prospectiva debe 

guardar relación con el modelo 
utilizado para presentar la 

situación económico-financiera 
de cierre de ejercicio.
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con personal con determinado know how. Por 
ello, habrá que recibir información sobre la po-
lítica de recursos humanos que se lleva adelante, 
tanto de la empresa, como del sector involucra-
do y de otros que podrían llegar a requerir los 
servicios de estas personas.

4.  Abastecimiento de insumos: Será necesario con-
siderar cómo es el mercado de los proveedores 
de insumos, ya que de tratarse de un mercado 
monopolístico u oligopólico, en algún momen-
to puede peligrar el abastecimiento. De igual 
manera, habrá que tener en cuenta si se trata de 
productos renovables o no.

5.  Política de endeudamiento: Deberá contemplar-
se la relación de los pasivos frente a los recursos 
propios y a las operaciones, el apalancamiento 
financiero y una cuestión muy importante los 
servicios de la deuda respecto al flujo de efectivo 
operativo.

Si la política que la empresa tiene respecto al pago 
a los proveedores no resulta conveniente para las 
partes, puede provocar un quiebre en la relación.

6.  Política gubernamental arancelaria y de tipo de 
cambio: Las materias primas importadas también  
son un elemento diferencial a tener en cuenta, 
por los vaivenes que puede sufrir la inestabili-
dad de los mercados. 

7.  Insuficiencia de capital de trabajo: El no contar 
con la liquidez necesaria, seguramente provo-

cará en algún momento el incumplimiento de 
los compromisos. Por ello, habrá que tener en 
cuenta no solamente la situación actual, sino el 
nivel de capital de trabajo frente a cambios en el 
nivel operativo o en las condiciones. 

8.  Activos expuestos a volatilidad de precios. Cuan-
do la proporción es elevada de este tipo de 
activos, colocan al ente en una posición com-
prometida con el futuro. Habrá que sensibili-
zar las variables que correspondan a los activos 
involucrados, para evaluar la forma en que una 
baja de precios erosionaría los resultados y la 
capacidad financiera. 

9.  Resultados insuficientes: Cuando la rentabilidad 
no es la adecuada, no resulta compatible con 
la posibilidad de crecimiento o sustentabili-
dad. No consideramos aquí a cuestiones que 
tengan que ver con el mercado, sino a: costos 
inadecuados, política de precios o recursos im-
productivos. Deberá revisarse el origen y com-
posición de los ingresos y gastos, como de las 
ganancias y pérdidas.

10.  Situación de las empresas controlantes, controladas 
o vinculadas. Habrá que tener en cuenta el efec-
to “arrastre” que pueden ocasionar  las empresas 
relacionadas económicamente. Por lo tanto, las 
mismas cuestiones aquí comentadas, deberán 
ser contempladas en las organizaciones que pre-
senten dependencia de cualquier tipo.

La entidad emisora deberá informar y prestar atención a 
las correlaciones observadas en las variables internas y externas 
analizando la información histórica y su prospectiva futura.

El análisis de algunos casos permite sostener nuestras afir-
maciones:

•  el efectivo disponible debería ser compatible con 
el nivel de operaciones y las condiciones.

•  la disminución en el plazo de cobranza a los 
clientes, en principio debería impactar en una 
caída en las ventas. Salvo que existan otros com-
ponentes, tales como la desaparición de compe-

Se considera oportuno reiterar 
que el modelo contable debe ser 
consistente para la información 

contable histórica y la información 
contable prospectiva.
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tidores, reducción del precio o la generación de 
atributos diferenciales en el producto.

•  el incremento de la diversidad de productos 
ofrecidos, la velocidad del stock debería tender a 
reducirse. Por el contrario, la modificación de la 
logística o de los métodos de producción, podrían  
incidir en una caída en la inversión de bienes de 
cambio.

•  el nivel de activos fijos, deberá ser concurrente 
fundamentalmente con la producción y la ges-
tión comercial.

•  el cambio en el periodo de pago a los proveedo-
res debería tener en cuenta las condiciones im-
perantes en el mercado y a las posibilidades de 
negociación de la organización.

•  la variación en los niveles de deuda financiera no 
debería estar alejada de las posibilidades del ente.

•  resulta fundamental observar el comportamien-
to y la correlación de los gastos, clasificándolos 
previamente en fijos y variables, ya que el com-
portamiento futuro de los mismos no puede es-
tar, en principio, disociado de esa realidad.

VII. Conclusiones

En el trabajo que desarrollamos, pretendimos abordar una 
línea de trabajo que deberá ser profundizada, considerándola 
fundamental, a nuestro juicio, para brindar mayor confiabi-
lidad a la información prospectiva, potenciando a su vez la 
utilización de la misma.

La inestabilidad de los mercados ha dejado demostrado la 
insuficiencia (y en algunos casos la ineficacia) de la informa-
ción histórica.

Se hace necesario un cambio del paradigma tradicional, 
de parte de los usuarios, las organizaciones y los auditores.

El auditor debe contar con un grado importante de cono-
cimiento de las operaciones de la empresa y el mercado, para 
de esta manera poder validar los supuestos e hipótesis consi-
derados. Entendemos, que esto implica un profesional con 
una formación enfocada en mayor medida hacia los negocios.

Respecto al perfil profesional para encarar este tipo de au-
ditoría, en un antiguo manual, Holmes (1965: 924) al referir-
se a los servicios administrativos que estarían en condiciones 
de ser prestados por el auditor, manifestaba: 

“Es cierto que los contadores originalmente fue-
ron – o son – historiadores; sin embargo es nece-
sario cambiar el punto de vista histórico. La histo-
ria podrá ser valiosa o no en la determinación de 
acciones futuras y para decisiones que afecten el 
presente o el futuro. No deberá haber dependencia 
en los informes contables pasados, excepto como 
base para determinar o estimar cifras correspon-
dientes para el futuro.”

Para comenzar a caminar por la senda de los estados pros-
pectivos, se requiere hacerlo sobre bases seguras, por lo tanto 
habrá que acordar las cuestiones referidas a la modelización y 
a la búsqueda de evidencias. 
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