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Editorial

A globalização 
contábil

O processo de integração entre as economias e as 
sociedades dos vários países, especialmente no 

que se refere à produção de mercadorias e serviços, aos 
mercados fi nanceiros e à difusão de informações, tem 
sido constante e acentuado nos últimos anos. Nesse pro-
cesso, a Contabilidade, como linguagem internacional 
dos negócios, ganhou destaque especial, por se consti-
tuir no elemento capaz de permitir essa integração, por 
meio das informações que por ela são geradas. Durante 
o 18º Congresso Mundial de Contadores, ocorrido no 
mês de novembro passado, na Malásia – do qual tive a 
oportunidade de participar juntamente com outros co-
legas do nosso Estado – essa percepção tornou-se muito 
clara. Num evento que reuniu mais de seis mil conta-
dores, dentre os quais 183 palestrantes eram proceden-
tes de mais de 130 países, foram debatidos temas como 
contabilidade e sustentabilidade dos negócios, fi nanças 
no mundo islâmico, convergência aos padrões IFRS, 
perícias judiciais no ambiente digital, relatórios corpo-
rativos, governança corporativa, entre outros.

O tema principal, sem dúvida, este-
ve em torno da sustentabilidade dos 
negócios como imperativo global. A 
crise fi nanceira mundial ocorrida em 
2008/2009 trouxe inúmeras preo-
cupações no mundo dos negócios e 
fez ressurgir a discussão sobre a im-
portância e o papel das informações 
fi nanceiras para análise das empresas 
e suas respectivas transações. Um dos 
aspectos evidenciados como con-
sequência dessa crise foi a perda da 
confi abilidade das informações fi -
nanceiras divulgadas. Nesse sentido, 
foi estabelecida ênfase em relação 
à veracidade de tais informações. 
A discussão foi centrada no fato de 
que a verdade produz demonstrações 
contábeis de qualidade.
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Como reação à crise, discute-se a neces-
sidade de regulação do mercado, princi-
palmente na busca da integração e da in-
terpretação das informações contidas nas 
demonstrações contábeis que demonstram 
a sustentabilidade dos negócios. Nesse 
contexto é possível estabelecer que infor-
mações não fi nanceiras devem ser conside-
radas e algum indicador deve ser adiciona-
do para analisar o risco da ocorrência de 
novas crises fi nanceiras.

A capacitação dos profi ssionais que atuam  
na área contábil também foi objeto de de-
bates, sendo considerada fundamental para 
aumentar a qualidade das demonstrações 
contábeis, especialmente de pequenas e 
médias empresas. Isso só vem reforçar o 
acerto das diretrizes que temos adotado 
aqui no Brasil e, em especial, no Rio Gran-
de do Sul, com o Programa de Fiscalização 
Preventiva – Educação Continuada, como 
forma de permitir o acesso dos profi ssionais 
aos cursos de capacitação e atualização pro-
fi ssional que temos desenvolvido ao lon-
go dos anos e que ultimamente têm dado 
ênfase à implementação dos padrões IFRS 
na Contabilidade brasileira, tanto no setor 
privado quanto na esfera pública.

Estamos encerrando o primeiro ano de 
nossa gestão no Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio Grande do Sul e 
também cumprindo as propostas contidas 

no plano de ação para 2010, em especial a 
continuidade à Revista do CRCRS. A par-
tir deste ano a publicação migrou de sua 
forma impressa para a eletrônica, constan-
do na página do CRCRS, com conteúdo de 
acesso gratuito. Mudou somente a mídia. 
O compromisso com a sua qualidade e com 
a Ciência Contábil permanece inalterado.

A consecução dessa meta foi conquistada 
mediante o envolvimento de um contin-
gente de pessoas, com destaque ao Corpo 
Editorial da Revista do CRCRS, que gene-
rosamente concedeu-nos seu tempo e co-
nhecimento para que as edições continuas-
sem a ser publicadas. Agradecemos a todos 
e, em especial, ao Contador Dr. Ernani 
Ott, coordenador editorial.

E para presentear os leitores de nosso pe-
riódico, estamos lançando a última edição 
do ano em novo software, que permite uma 
visualização com efeitos e um formato mais 
moderno e atraente, que acompanha ferra-
menta de busca e possibilita agilidade na 
localização de um assunto desejado.

É, portanto, com chave de ouro que fecha-
mos as edições da Revista do CRCRS neste 
ano de 2010.

Um forte abraço.
Contador Zulmir Breda,

Presidente do CRCRS
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A Certificação de 
Qualidade Total 
das Organizações 
Contábeis do Planalto 
Norte Catarinense e 
Vale do Itajaí
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Cleonice Witt
Professora da Universidade  

do Contestado-SC.

Beatriz Munster
Acadêmica de Ciências Contábeis.

R. CRCRS, Porto Alegre, n. 143, p. 6-19, dez. 2010.

Resumo
A Contabilidade tida como uma ferramenta essencial 

no dia a dia dos empresários visa a proporcionar infor-
mações úteis e confiáveis na tomada de decisões, por-
tanto devem ser prestadas com responsabilidade. Para 
obter garantia de qualidade nos serviços prestados foi 
criado o Certificado de Qualidade Total, conhecido como 
o selo de qualidade adquirido pelas organizações contá-
beis que cumprem todas as exigências necessárias para 
a sua aquisição. A pesquisa evidencia os fatores posi-
tivos da certificação de qualidade, bem como o retorno 
desejado pelas organizações contábeis certificadas. 
Para melhor entendimento foram abordados os requisi-
tos necessários para adquirir o selo de qualidade, visan-
do a proporcionar maior compreensão sobre o assunto 
a fim de demonstrar os resultados obtidos pelas organi-
zações contábeis devidamente certificadas. A pesquisa 
realizada junto às organizações contábeis do Planalto 
Norte Catarinense e Vale do Itajaí objetiva proporcionar 
aos empresários maior informação sobre o selo de quali-
dade, bem como sua importância na tomada de decisões, 
pois informações confiáveis geram tomada de decisões 
com responsabilidade.

Palavras-chave: 
Contabilidade. Tomada de decisões. 
Certificado de Qualidade Total. 
Satisfação. Clientes.
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1. Introdução

Pode-se afirmar que o mercado de trabalho para os 
contadores de alto nível no Brasil é um dos melhores se 
comparado aos demais profissionais liberais, principal-
mente no sentido financeiro.

Prestar serviços contábeis de qualidade a seus clien-
tes torna-se um ato obrigatório em razão de que o go-
verno brasileiro impõe muitas exigências sobre as em-
presas. As entidades brasileiras diante de um mercado 
tão competitivo necessitam cada vez mais de profissio-
nais capazes de resolver problemas e apontar soluções, 
portanto, nem todas possuem recursos suficientes para 
que isso ocorra.

Nesse contexto pode-se notar a importância dos pro-
fissionais contábeis qualificados que na maioria das ve-
zes representam um custo elevado para as empresas em 
virtude da experiência profissional que possuem, mas 
que proporcionam os resultados esperados a curto ou a 
longo prazo.

A criação do Certificado de Qualidade Total pela 
Diretiva Consultoria possui a mesma filosofia da ISO 
9001 que certifica a qualidade dos produtos – nesse 
caso, serviços. Na realidade essa questão é bem diferen-
te, existem atualmente diversas organizações contábeis 
com serviços de extrema qualidade, mas que não pos-
suem certificado devido aos inúmeros requisitos solici-
tados para sua concessão. 

Relatar que determinada organização não apresenta 
serviços de qualidade por não possuir esse certificado 
seria um erro total, pois não se sabe até que ponto essa 
certificação é rentável, uma vez que as informações e 
declarações contábeis são iguais para todas as empresas, 
portanto todos os escritórios apresentam as mesmas de-
clarações, ou seja, apenas com valores divergentes umas 
das outras. O relevante para as organizações contábeis 
que possuem esse certificado é que passam a ter maior 
credibilidade com seus clientes e maiores chances de 
conquistar o mercado se comparado às demais.

As microempresas e empresas de pequeno porte que 
hoje são um dos maiores grupos empresariais do país 
têm como seu principal objetivo a procura por servi-

ços contábeis terceirizados para fins de se manterem em 
dia com as obrigações estabelecidas pelo fisco, ou seja, 
apuração dos impostos. A diferenciação dos escritórios 
que oferecem serviços de qualidade inicia-se aqui, o em-
presário sabe da importância de se obter informações 
precisas e confiáveis para a tomada de decisões e não as 
tem devido à falta de interesse por mais detalhes quanto 
ao desenvolvimento de sua empresa. Para as empresas de 
médio e grande porte a ótica é parcialmente diferencia-
da, pois pertencem a um mercado altamente competiti-
vo necessitando, assim, usufruir o maior número possí-
vel de informações para fins de análise de investimentos, 
rentabilidade, lucro, custos, despesas, etc. 

A certificação de qualidade total pode ser vista como 
um ponto forte e um ponto fraco para as organizações 
contábeis. A primeira por avaliar a qualidade das infor-
mações contábeis repassadas aos empresários e ao governo 
e a segunda em razão do pouco conhecimento das pessoas 
físicas e jurídicas em relação a sua existência. Levando em 
consideração que o mercado de trabalho na área contábil 
é extremamente oportuno, futuros profissionais deveriam 
rever a imagem do contador como um guarda livro ou 
então prestador de serviços ao governo. A certificação de 
qualidade total proporciona maior visualização da impor-
tância da Contabilidade bem elaborada e a maneira como 
esta se reflete dentro das organizações empresariais. No 
entanto, seria viável se as universidades que oferecem o 
curso de Ciências Contábeis proporcionassem aos acadê-
micos e futuros profissionais conceitos relevantes quanto 

A qualidade é um ponto 
positivo para as organizações 

servindo como um instrumento 
quando da avaliação dos 

produtos ou serviços. 
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ao certificado, portanto, refletir não apenas a prestação 
de informações úteis, mas também a qualidade com que 
essas devem ser elaboradas. 

Assim, a pesquisa foi realizada com a finalidade de 
verificar os aspectos positivos da certificação de quali-
dade total das organizações contábeis do Planalto Norte 
Catarinense e Vale do Itajaí, apontando os requisitos 
necessários para a aquisição do certificado de qualidade, 
com a finalidade de identificar as principais dificuldades 
dos escritórios contábeis para preencher os requisitos 
necessários à obtenção da certificação de qualidade to-
tal, assim como demonstrar a localização dos escritó-
rios contábeis devidamente certificados e identificar se 
o Certificado de Qualidade Total proporcionou aos es-
critórios certificados diferenciação entre as organizações 
que não o possuem.

2. Referencial teórico

2.1 Qualidade

A competitividade no mercado atual exige das em-
presas um diferencial perante as demais concorrentes, 
podendo assim definir que a qualidade de um produto 
ou serviço é um conjunto de características capazes de 
atuar como uma diferenciação.

A qualidade é um ponto positivo para as organiza-
ções servindo como um instrumento quando da avalia-
ção dos produtos ou serviços. Os principais responsá-
veis pelo sucesso do negócio são as pessoas que fazem 
com que os serviços sejam diferenciados pelo atendi-
mento prestado a seus clientes, uma vez que a quali-
dade se faz por intermédio do trabalhador que sempre 
deve estar consciente do seu papel a cumprir. Indepen-
dentemente do ramo de atividade o cliente deve estar 
em primeiro lugar, pois é por meio dele que a empresa 
alcançará seus objetivos. 

Segundo Kalkmann (2002, p.17):

Qualidade é tudo aquilo o que alguém faz ao 
longo de um processo para garantir que um 
cliente, fora ou dentro da organização, obte-

nha exatamente aquilo que deseja em termos 
de características, custo, atendimento e prazo 
de entrega.

O objetivo de um programa de qualidade é de-
senvolver conhecimentos, habilidade e atitudes 
que oportunizem uma postura ativa e diferen-
ciada frente ao cliente, ampliando as chances de 
sucesso na condução dos contatos.

Para se obter qualidade é preciso criar um ambiente 
especial na empresa entre trabalhadores, gestores e geren-
tes a fim de oferecer excelência no serviço prestado ao 
cliente. A qualidade passa a ser direcionada nos processos 
das organizações quando se verifica o aumento das neces-
sidades por parte dos clientes, que devem procurar obter 
melhorias, tanto no produto fabricado quanto no serviço 
prestado para melhor atendê-los.

2.1.1 Qualidade Total

A expressão Qualidade Total não se limita apenas 
aos clientes externos. Engloba além dos clientes os 
próprios membros da empresa, ou seja, funcionários 
e administradores que devem satisfazer necessidades, 
resolver problemas e fornecer benefícios de qualidade 
e com precisão a todos que nela interagem. Confor-
me Shigunov (2004, p. 45 apud PALADINI, 1995): 
“Armand V. Feigebaun foi o criador da expressão qua-
lidade total e considera que a qualidade total deve ser 
a principal forma de administrar uma organização, en-
volvendo todos os níveis da empresa”. O mesmo refere 
Shigunov (2004, p. 55): 

A sobrevivência das organizações depende dire-
tamente de quão hábil é a organização para re-
organizar-se internamente, para mudar hábitos 
e atitudes das pessoas envolvidas, mudando para 
comprometê-las com o processo de crescimen-
to do negócio no qual elas possam ter a certeza 
que fazem pare do processo comprometendo-se 
a interagindo entre si produtivamente.
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Portanto, se a empresa realizar esforços para satisfa-
zer todos os seus clientes certamente terá maior proba-
bilidade de alcançar o sucesso e o retorno desejado.

Assim, para satisfazer totalmente seus clientes a em-
presa ou a organização deverão proporcionar-lhes servi-
ços e informações de qualidade, pois é por meio delas 
que seu desenvolvimento acontecerá.

2.2 Prestação de serviços

A prestação de serviços visa primeiramente à satisfa-
ção de seus clientes e/ou usuários, a fim de lhes propor-
cionar qualidade e responsabilidade no serviço prestado. 
Inúmeras empresas de prestação de serviços existentes 
hoje no mercado desenvolvem também atividades que 
são oferecidas como produtos. Diante de um mundo 
globalizado os serviços podem ser prestados além do 
contato direto com o usuário e pela internet, via sites 
disponibilizados pelas empresas para melhor satisfação 
de seus clientes.

De acordo com Lourdes Hargrgaves, Rose Zuanetti, 
Renato Lee et al. (2001, p. 9): “SERVIÇO é o resultado 
de pelo menos uma atividade desempenhada, necessa-
riamente, na interface do fornecedor com o cliente. É 
geralmente intangível”. Atualmente todas as empresas 
veem o consumidor como um cliente em potencial, e 
esse por sua vez não busca apenas produtos de qualida-
de, mas também satisfação no atendimento.

Com o objetivo de proporcionar maior credibilida-
de às empresas foi criada a ISO 9001 com a finalidade 
de oferecer aos clientes maior confiabilidade e quali-
dade nos serviços prestados. Demonstrar qualidade no 
serviço prestado é um aspecto positivo para a organiza-
ção contábil, uma vez que o cliente se sente confiante 
nas informações que lhe são prestadas para a tomada 
de decisões.

2.2.1  Como obter qualidade em 
prestação de serviços

Alguns aspectos são importantes para se obter qua-
lidade na prestação de serviços, tais como: atendimen-

to exemplar, serviços pontuais, informações precisas, 
serviços impecáveis, etc. As prestadoras de serviços, no 
entanto, devem envolver e orientar todos os seus cola-
boradores para prestarem um bom trabalho procurando 
desempenhar uma padronização na prestação dos servi-
ços. O reconhecimento da qualidade se dará por meio 
do cliente que será o principal avaliador dos serviços 
que lhe são oferecidos. 

Conforme Victorino (1999, p. 29): “O cliente é o 
objetivo, sendo o centro de tudo, e é o fator de existên-
cia e da permanência da empresa de contabilidade no 
mercado consumidor de serviços”. Assim, tendo como 
alvo principal o cliente, é necessário encantá-lo man-
tendo melhorias permanentes na avaliação das informa-
ções que lhe são passadas, sendo estas confiáveis e com 
credibilidade e mostrando, desse modo, segurança nos 
serviços prestados.

2.2.2  Prestação de serviços 
contábeis

Pessoas físicas e pessoas jurídicas, todas contemplam 
o grupo de usuários dos serviços contábeis. O governo 
brasileiro vem a cada dia implantando novas normas e 
leis que devem ser seguidas de forma legal, evitando as-
sim maiores consequências.

O contador nesse contexto possui papel relevante, 
sendo responsável em se manter atualizado para melhor 
satisfazer seus clientes. A prestação de serviços contá-
beis deve ser seguida de qualidade técnica, proporcio-
nando aos seus usuários serviços excelentes e entregues 
no prazo, pessoal selecionado e treinado; visão além de 
contábil, administrativa e financeira, e por fim marke-
ting, demonstrando aos seus clientes seu diferencial das 
demais organizações.

2.2.3  Qualidade da empresa 
prestadora de serviços 
contábeis

Para manter o cliente encantado e consequente-
mente a empregabilidade da equipe, todos têm de 
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estar envolvidos: gerente, engenheiro, operador, secre-
tária, etc. É ele que irá verificar se o serviço foi elabo-
rado conforme solicitado. A busca pela qualidade não 
termina quando ela atinge a satisfação do cliente; a 
qualidade tem de ser permanente, pois o cliente nunca 
está satisfeito e sempre procura melhores resultados no 
que vem esperando.

Segundo Kalkmann (2002, p. 17):

Não basta apenas uma ou outra pessoa dentro 
da empresa buscar a qualidade. É preciso que 
todos, em todas as áreas e funções, participem 
dando opiniões, sugestões e contribuindo para 
a resolução de problemas, somada a contínuas 
propostas de melhoria.

Quem define a qualidade do serviço prestado é o 
cliente, visando ao bom atendimento e à confiabilidade 
da empresa prestadora, uma vez que oferecer um servi-
ço com qualidade significa superar as expectativas do 
cliente, oferecendo-lhe baixo custo (honorários), bom 
atendimento, funcionários qualificados e consequente-
mente informações confiáveis.

Todo cliente só fica satisfeito se os serviços oferecerem 
informações de qualidade e confiáveis. O mercado atual 
exige das empresas informações financeiras e contábeis 
relevantes para seu desenvolvimento, em virtude da ele-
vada concorrência em determinados ramos de atividade.

2.2.4 Selo de Qualidade

A certificação de Qualidade estabelecida pela Dire-
tiva Consultoria é um programa de Comprometimento 
Total com o Cliente (CTC) desenvolvido por meio de 
seminários acompanhados de dinâmicas e filmes com 
quatro módulos: 1º - Sensibilização para a Qualidade; 
2º - Preparação do Ambiente para a Qualidade – Orga-
nização e 5Ss; 3º - Padronização; 4º - Melhoria/Lide-
rança/Qualidade no Atendimento.

O programa CTC classifica-se como um treinamen-
to que possui durabilidade de no mínimo três anos, pe-
ríodo este para adequação e cumprimento dos requisitos 

exigidos. No decorrer, são realizadas seis auditorias se-
mestrais, e após esse processo a organização finalmente 
recebe o Selo de Qualidade de acordo com os critérios 
normativos da ISO 9001, passando neste período a se-
rem executadas as auditorias anuais.

O não cumprimento de qualquer um dos requisitos 
impede a organização de prosseguir para a próxima eta-
pa do treinamento, e o prestador de serviço só poderá 
avançar para o próximo requisito/módulo se o anterior 
estiver de acordo com o exigido. Assim, os requisitos 
deverão ser mantidos, pois o não cumprimento de qual-
quer um destes ocasionará à organização a impossibili-
dade de divulgar que possui o Selo de Qualidade.

2.2.5  Requisitos necessários para 
aquisição do Certificado de 
Qualidade

Antes de adquirir o Certificado de Qualidade são 
exigidos da organização contábil alguns requisitos que 
devem ser preenchidos e mantidos adequadamente: pa-
lestras enfocando o cliente e a qualidade e filmes acom-
panhados dos módulos, principais requisitos para ade-
quação do ambiente na aquisição do Selo de Qualidade. 

Para melhor compreensão serão descritas a seguir al-
gumas particularidades de cada um dos requisitos/mó-
dulos exigidos.

2.2.5.1.  Sensibilização  
para a qualidade

O objetivo principal da qualidade é desenvolver 
conhecimento por meio de habilidades e atitudes dife-
renciadas frente ao cliente. O mercado demanda sen-
sibilidade constante devido às exigências dos clientes, 
o que determina agilidade e perfeição da empresa em 
promover a satisfação dos clientes mediante respostas 
rápidas e flexíveis.

De acordo com Kalkmann (2002, p. 6): “Ninguém 
ama o que não acontece! Conhecer a visão da global 
do mercado e específica da EMPRESA, para aperfeiçoar  
você, seu ambiente de trabalho, comprometendo-se 
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totalmente com o cliente”. Afinal, é extremamente pre-
ferível que a organização faça um serviço completo e 
com qualidade do que inúmeros sem poder estabelecer 
confiabilidade nas informações prestadas.

2.2.5.2 Programa 5 Ss

O programa 5 Ss tem por finalidade preparar o am-
biente para a satisfação plena dos clientes, baseando-se 
no conceito de qualidade, garantindo credibilidade para 
a empresa prestadora de serviços e sua sobrevivência no 
mercado.

Para que o seu progresso seja positivo, faz-se neces-
sário seguir suas normas melhorando as condições de 
trabalho com a redução de desperdício, custos e aumen-
to na produtividade, seguido de melhor aproveitamen-
to de tempo e espaço físico para a devida satisfação do 
cliente. Portanto, Kalkmann (2002, p. 47) descreve o 
Programa 5 Ss como uma prática desenvolvida no Japão 
assim representada:

1º Senso   SEIRI  UTILIZAÇÃO
2º Senso   SEITON  ORGANIZAÇÃO
3º Senso   SEISO  LIMPEZA
4º Senso   SEIKETSU  SAÚDE
5º Senso   SHITSUKE  AUTODISCIPLINA

Estes aspectos atuam como melhorias e mudanças, 
assegurando o progresso das organizações prestadoras de 
serviços que buscam a Qualidade Total.

2.2.5.2.1 Senso da utilização

Tem por finalidade identificar o que é necessário 
para o trabalho, ou seja, estabelece tudo o que é essen-
cial permanecer no ambiente de trabalho. Kalkmann 
(2002, p. 7) estabelece os requisitos necessários para se 
implementar o senso da utilização:

•  Relacionar e manter todos os materiais, 
equipamentos, máquinas e papéis necessá-
rios ao trabalho.

•  Excluir do ambiente de trabalho, ferra-
mentas, máquinas, equipamentos e papéis 
desnecessários.

•  Colocar todo o material que não utiliza em 
local adequado e de fácil localização.

•  Identificar os materiais usando cores e eti-
quetas para facilitar a localização. 

•  Tratar as pessoas com gentileza, mantendo 
assim um ótimo relacionamento no am-
biente de trabalho.

 
O senso da utilização tem por regra principal elimi-

nar tudo o que é desnecessário no ambiente de trabalho, 
ocasionando assim liberação de espaço e de objetos para 
outros usuários e ainda redução de desperdícios.

2.2.5.2.2 Senso da organização

O senso da organização ordena adequadamente todo 
o material de trabalho, por meio de uma identificação 
que facilite o acesso das informações quando necessá-
rias. Kalkmann (2002, p. 8) menciona como elaborar 
a organização:

Dispor de forma organizada listagens, mate-
riais, equipamentos, ferramentas, etc. Colocar 
tudo o que é necessário para executar o seu tra-
balho no local certo, em ordem para facilitar 
o acesso. Incluem-se também nesta ordenação 
todos os demais objetos da empresa, tais como: 
grampeador, furador, pastas, canetas, etc. e fer-
ramental de utilização utilizados para realizar 
as tarefas diárias.

Nunca esquecer que depois do uso de qualquer 
material, ferramenta ou produto necessário ao 
seu trabalho, ele deve voltar para o seu lugar 
de origem.

Os objetivos desse senso são a rapidez e a agilidade 
na busca de documentos e objetos, assim como a re-
dução de acidentes e melhora na qualidade do tempo, 
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contribuindo, portanto, para melhorar aparência do 
ambiente e trabalho.

2.2.5.2.3 Senso da limpeza

Manter tudo sempre limpo é o principal objetivo 
do senso da limpeza. Para tanto Kalkmann (2002, p. 9) 
relata como fazer isso:

Pode parecer estranho, pois esta atividade é de 
responsabilidade do pessoal encarregado da lim-
peza. E é, sim, mas todos são responsáveis por 
manter a sua área limpa, pois “ambiente limpo 
não é aquele que mais se limpa, mas aquele que 
menos se suja”. 

Limpar significa também zelar pelas ferramen-
tas, máquinas, equipamento e demais materiais 
de trabalho, deixando-os sempre em perfeitas 
condições de uso. Manter-se limpo é uma ques-
tão de capricho. A boa aparência, a limpeza e a 
ordem nas coisas, além de usar uma linguagem 
correta, são o melhor CARTÃO DE APRE-
SENTAÇÃO do indivíduo.

Assim, trabalhar em um ambiente limpo é satisfa-
tório para os colaboradores da empresa, que se sentem 
motivados; a limpeza do local de trabalho reflete ainda 
um ponto positivo para a empresa perante o cliente. To-
davia visa, além de serviços de qualidade, um ambiente 
adequado que conceda uma recepção agradável.

2.2.5.2.4 Senso de saúde 

Caracteriza-se na prevenção de condições de traba-
lho prejudiciais à qualidade e vida dos colaboradores da 
empresa. Dispõe Kalkmann (2002, p. 10) o que fazer 
para se implementar o senso de saúde:

Ter os 3 Ss anteriores implantados. 
Eliminar as fontes de perigo.
Promover o embelezamento do local de trabalho.

Manter excelentes condições de higiene física e das 
dependências comuns a todos.
Promover hábitos comportamentais de educação, 
disciplina, cordialidade, etc.
Seguir os procedimentos de segurança no trabalho.
Ter em mente que o PROGRAMA 5 Ss não pode 
parar.

O senso de saúde é sem dúvida o mais relevante dos 
demais, pois mantendo-se a utilização, a organização e a 
limpeza a organização adquire melhoria da qualidade e 
da produtividade e segurança no trabalho.

2.2.5.2.5 Senso de autodisciplina

É respeitar espontaneamente os princípios de fun-
cionamentos e normas da empresa, cumprindo os pro-
cedimentos operacionais e éticos por esta estabelecidos. 
Portanto, Kalkmann (2002, p. 11) estabelece como 
conquistar a autodisciplina:

Autodisciplina é a conduta e o comportamento 
pessoal. 

Gerenciar e utilizar melhor seu tempo habituar- 
 -se a ser sempre pontual nos seus compromis-
sos. Não deixar o local de trabalho ficar como 
era antes. Não permitir que a falta de autodis-
ciplina prejudique o esforço desenvolvido na 
busca da Qualidade Total. Ter consciên cia das 
responsabilidades, obrigações e direitos pesso-
ais e alheios. Colocar Qualidade no trabalho 
que se faz. 

Autodisciplina é praticar o PROGRAMA 5 Ss.

No entanto, volta-se à equipe de colaboradores da 
empresa que devem desenvolver novas ideias para a me-
lhoria de suas atividades internas, buscando aperfeiçoa-
mento nos serviços prestados por meio do cumprimen-
to de procedimentos operacionais.
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2.2.5.2.6  Sistema de avaliação  
do Programa 5 Ss

As avaliações normalmente são feitas semanalmen-
te ou então a critério da empresa, devendo o avalia-
dor ser acompanhado por uma pessoa do setor a ser 
avaliado. Todos os problemas detectados deverão ser 
tratados pela área responsável e os demais deverão ser 
encaminhados ao coordenador para assim tomar as 
providências cabíveis.

Os itens avaliados receberão notas, variando de 0 a 
4, que representarão o estado em que se encontra o am-
biente de trabalho no momento da avaliação.

2.2.6 Padronização

A gestão da empresa é realizada pela padronização, 
ou seja, esta é a parte do controle de qualidade que ado-
ta medidas necessárias para que os grupos de colabora-
dores da empresa cumpram com as responsabilidades 
que lhe foram atribuídas.

Conforme Kalkmann (2002, p. 11), conceitua-se 
“Empresa como toda organização constituída com a fi-
nalidade de gerar produtos ou serviços para atender as 
necessidades dos clientes”. 

A padronização, no entanto, executa avaliações de 
forma técnica eliminando os esforços para solução dos 
problemas e atingindo elevado grau de satisfação nos 
resultados. Padronizar a empresa proporciona aos co-
laboradores maior conforto e segurança no trabalho 
evitando desperdício de tempo e ocasionando trabalho 
perfeito com menor esforço.

Padronização, segundo Kalkmann (2002, p. 11):

É a atividade sistemática de reunir pessoas e dis-
cutir o Procedimento, até encontrar aquele que 
for melhor para a organização.
• Elaboração dos padrões: quem faz o que, como, 
quando, onde e por quê.
• Educação e treinamento: treinar todos no seu 
local de trabalho e fazer a tarefa de acordo com 
o padrão estabelecido.

• Verificar o cumprimento do padrão: verificar se 
o padrão está sendo utilizado e cumprido pelo 
funcionário responsável por aquela tarefa.

A implantação da padronização afeta todas as áreas  
da empresa, uma vez que os colaboradores possuem 
plena liberdade para apontar soluções de melhoria nos 
processos sem a necessidade de ordens frequentes do 
proprietário, gestor ou supervisor da área e/ou setor, evi-
tando desse modo futuros problemas seguidos de resul-
tados indesejáveis, pois o mais importante do resultado 
final é a satisfação do cliente.

2.3 Procedimentos metodológicos

A pesquisa, quanto aos objetivos, classificou-se como 
exploratória visando a expor ao leitor um melhor apro-
fundamento do assunto pesquisado com a observação 
de fatos, registros, análises, classificação e interpretação 
dos dados coletados sem qualquer modificação.

Quanto aos procedimentos a pesquisa foi classifica-
da como levantamento, com base no número de organi-
zações contábeis certificadas em cada município.

Quanto à abordagem do problema a pesquisa é quan-
titativa e qualitativa, utilizando-se do método estatístico 
em percentual, tanto na coleta quanto no tratamento 
dos dados, com a intenção de se garantir precisão dos re-
sultados e evitar distorções de análises e interpretações. 

Junto à Associação dos Municípios do Norte Catari-
nense – AMPLA e à Associação dos Municípios do Vale 
do Itajaí – AMAVI foi realizado um levantamento dos 
municípios que compõem o Planalto Norte e o Vale do 
Itajaí. Após foi realizado contato junto à Diretiva Con-
sultoria, empresa responsável pela manutenção do certi-
ficado para adquirir a relação das organizações contábeis 
certificadas em cada um dos municípios – organizações 
contábeis situadas nos municípios do Planalto Norte 
Catarinense e Vale do Itajaí.

A população da pesquisa foram as organizações 
contábeis situadas nos municípios do Planalto Norte 
Catarinense e Vale do Itajaí que possuem Certificado 
de Qualidade. Portanto, a população referiu-se exclu-
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sivamente aos escritórios de contabilidade devidamen-
te certificados. 

Utilizou-se sorteio como método de seleção das or-
ganizações a serem pesquisadas. E o tipo de amostragem 
foi aleatório simples e sem reposição. Isso significa que 
as organizações contábeis selecionadas não retornaram 
para a população a ser sorteada. A amostragem obtida 
das empresas pesquisadas após a aplicação do método 
estatístico é de aproximadamente 50%, considerando-
-se uma população de 93 escritórios, ou seja, a amostra 
foi de 46 escritórios de contabilidade. Esses receberam 
questionários contendo os requisitos necessários ao al-
cance dos objetivos, os quais foram utilizados somente 
para fins da pesquisa. Os escritórios contábeis foram 
pesquisados com a finalidade de se obter maiores in-
formações sobre o Certificado de Qualidade Total na 
prestadora de serviço contábil.

Para a obtenção dos dados necessários, o instrumen-
to utilizado foi questionário contendo a explicação da 
natureza da pesquisa e a relevância de suas respostas, os 
quais foram distribuídos via e-mail junto aos escritórios 
de contabilidade sorteados. O questionário foi elabora-
do com perguntas abertas e fechadas, apresentando aos 
respondentes um conjunto de alternativas para que se 
possam alcançar os objetivos propostos e assim apurar 
os resultados juntamente com suas análises.

2.4 Análise dos dados

2.4.1  Localização das organizações 
contábeis certificadas

Do total de organizações contábeis pesquisadas que 
possuem o Certificado de Qualidade 27% encontram-
-se no município de Itajaí, 22% em Blumenau e Rio 
do Sul, 13% em São Bento do Sul, 8% situadas em Rio 
Negrinho, 5% possuem estabelecimento em Canoinhas 
e 3%, ou seja, 1 está em Mafra.

Nota-se que as organizações certificadas pesquisadas 
estão em sua maioria situadas em municípios de nume-
rosa população, mas que representam baixo percentual 

se comparado ao número de organizações contábeis ati-
vas em cada um destes.

2.4.2  Tempo para cumprimento  
das exigências

A Certificação de Qualidade Total é concedida aos 
escritórios de contabilidade em no mínimo 3 anos, pe-
ríodo este para adequação às exigências solicitadas. Por-
tanto, dentre as organizações pesquisadas, 43% adqui-
riram o certificado em até 3 anos, 19% levaram de 3 a 
5 anos, 19% de 6 a 8 anos e 19% foram certificados em 
um período acima de 8 anos.

Nota-se então que a maioria dos escritórios pes-
quisados consegue cumprir todas as exigências estabe-
lecidas para aquisição do certificado em um período 
de tempo considerado curto se comparado aos demais 
resultados obtidos. 

2.4.3  Principais dificuldades em 
preencher os requisitos

O Certificado de Qualidade Total exige vários requi-
sitos que devem ser preenchidos e mantidos de maneira 
correta. No entanto, a questão proporcionou assinalar 
mais de uma alternativa, o que ocasionou um total de 
40 respostas, em que 47% dos escritórios apontaram 
como uma das principais dificuldades cumprirem todas 
as exigências, 37% reclamam a compreensão e a par-
ticipação dos funcionários, 3%, a falta de tempo para 
participação no curso preparatório e 13% corresponde-
ram a outras situações. Esse resultado aponta que a falta 
de colaboração por parte dos funcionários ocasiona à 
organização um alto índice de dificuldade ao preencher 
os requisitos necessários à certificação.

Outras dificuldades (13%) se referem a burocracia 
quanto aos requisitos da qualidade; comprometimento 
de todos; conciliar trabalho com as exigências da cer-
tificação; fazer toda a equipe se envolver, com conhe-
cimento e, acima de tudo, mensurando o diferencial 
de mercado.
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2.4.4  Reconhecimento/ 
valorização do cliente

De um total de 37 organizações contábeis pesqui-
sadas, 30% apontaram média valorização, em seguida 
27% compreenderam não obter reconhecimento/va-
lorização do cliente, o que representa um percentual 
considerado preocupante, uma vez que a certificação 
busca demonstrar melhor qualidade nos serviços pres-
tados e em consequência reconhecimento por parte de 
seus clientes. Em continuidade 24% destacaram obter 
pouca valorização enquanto 19% obtiveram como re-
torno alta valorização.

Todavia, percebe-se que a maioria dos clientes nos 
escritórios pesquisados não estabeleceu importância 
quanto ao Certificado de Qualidade adquirido pelo 
prestador de serviços, pois o profissional não demons-
trou maiores relevâncias ao aspecto positivo que a orga-
nização contábil possui.

2.4.5 Principal retorno desejado

Dos escritórios pesquisados, 38% responderam ob-
ter como principal retorno o reconhecimento de quali-
dade, 32%, demonstraram confiabilidade nos serviços 
prestados, 19% buscavam competitividade no mercado, 
8% optaram por adquirir retorno financeiro e 3%, ou 
seja, uma organização, optaram por nenhum: realizou 
um investimento não objetivando retorno. No entanto, 
a maioria das organizações pesquisadas buscava como 
principal retorno o reconhecimento de qualidade nos 
serviços prestados a seus clientes, evidenciando que essa 
é a principal função do Certificado.

2.4.6 Retorno desejado

Com base no retorno desejado do total de organi-
zações pesquisadas, 38% obtiveram pouco, 35% apon-
taram obter retorno suficiente, 16% destacaram ter 
adquirido um retorno acima do esperado e 11% não 
alcançaram o retorno desejado.

 Pode-se perceber que houve um equilíbrio entre as 
organizações que adquiriram pouco retorno e retorno 
suficiente, fazendo com que outras organizações anali-
sem a viabilidade na obtenção do certificado.

Para melhor compreensão, foi elaborado um compa-
rativo, proporcionando desse modo melhor visualização 
do resultado obtido no que diz respeito às organizações 
contábeis que possuíam como principal retorno reco-
nhecimento de qualidade no serviço prestado compara-
do ao retorno obtido.

2.4.7  Retorno desejado x Retorno 
obtido (Reconhecimento de 
Qualidade)

Para melhor visualização do resultado obtido foi ela-
borado um comparativo entre as 14 organizações con-
tábeis que buscavam como principal retorno reconhe-
cimento de qualidade por parte de seus clientes. Vê-se 
então que 50% destas obtiveram pouco retorno, 36%, 
retorno suficiente e 7%, retorno acima do esperado – 
e o mesmo percentual não obteve resultado quanto ao 
reconhecimento.

Percebe-se que a metade das organizações pesquisa-
das não obteve reconhecimento de qualidade por parte 
de seus clientes, resultado este talvez em decorrência do 
pouco conhecimento sobre o assunto por parte dos em-
presários ou então pela falta de divulgação da própria 
organização contábil certificada.

2.4.8  Retorno desejado x Retorno 
obtido (Demonstrar 
confiabilidade nos serviços 
prestados)

Nesse comparativo o número de escritórios que 
apontou obter como principal objetivo demonstrar 
confiabilidade nos serviços prestados foi de 12: 50% 
obtiveram retorno suficiente, 33% apontaram obter re-
torno acima do esperado e 17%, pouco retorno.

Nota-se, portanto, que o certificado de qualidade 
proporcionou para a metade dos pesquisados que bus-
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cavam demonstrar confiabilidade nos serviços retorno 
suficiente de seus clientes, ou seja, a maioria estabele-
ceu que seus clientes apontaram confiança nas infor-
mações realizadas.

2.4.9 Manutenção do Certificado

A maioria das organizações contábeis pesquisadas, 
51%, tem a manutenção do certificado realizada semes-
tralmente, entretanto 46% possuem sua manutenção 
anualmente e apenas 3% não apresentam nenhuma ma-
nutenção dentre os períodos destacados.

Os períodos encontram-se divergentes em razão de 
que após receber oficialmente o Certificado do Selo, a 
partir do sexto mês, a organização recebe a primeira audi-
toria semestral e assim sucessivamente até completar seis 
auditorias semestrais, após passadas as auditorias semes-
trais de manutenção do Selo, o Certificado é renovado 
e adequado aos novos Critérios Normativos do Selo da 
ISO 9001, em que a empresa recebe um novo Selo com 
validade de um ano – nesse momento as auditorias tor-
nam-se anuais. Quanto ao não realizado significa que a 
organização foi certificada, mas não recebe as revalidações 
do Selo, e nessas condições a empresa perde o direito de 
divulgar que possui o Selo.

2.4.10  Diferenciação entre as 
organizações contábeis 
existentes

O Certificado de Qualidade Total atua também 
como um fator de diferenciação perante os demais pres-
tadores de serviços contábeis em cada município. No 
entanto, do total de 37 escritórios pesquisados 38% não 
notaram nenhuma diferenciação, 35% pouca diferen-
ciação, apenas 8% alcançaram alta diferenciação e 19% 
obtiveram diferenciação considerada normal. Isso refor-
ça a inviabilidade da obtenção do Selo de Qualidade, 
pois o investimento realizado na maioria das organiza-
ções ao buscá-lo torna-se cada vez mais inconveniente 
devido aos resultados que estão sendo apresentados.

A certificação de qualidade objetiva alguns fatores 
positivos para as organizações certificadas, tais como li-
derança no mercado, qualidade, satisfação dos clientes 
e ambiente de trabalho organizado, os quais foram dis-
criminados separadamente para melhor compreensão e 
visualização do resultado. 

2.4.11 Liderança no mercado

O número total de escritórios pesquisados é de 37, 
mas a questão apresenta o resultado de apenas 34, uma 
vez que 3 escritórios não apresentaram resposta.

Perante as organizações contábeis pesquisadas, a lide-
rança no mercado após aquisição do certificado foi em 
53%, proporcionada parcialmente, o que significa que a 
maioria dos prestadores de serviços contábeis obteve lide-
rança parcial no mercado, 44% não obtiveram nenhuma 
liderança proporcionada, enquanto apenas 3%, ou seja, 
uma organização, obtiveram liderança considerada plena.

Esse resultado representa as mudanças ocorridas nas 
rotinas de trabalho devido às exigências estabelecidas 
para aquisição e manutenção do certificado.

2.4.12 Qualidade

Considerando-se um total de 37 organizações pes-
quisadas, apenas uma não apresentou nenhuma alter-
nativa para a questão que foi demonstrada pelo total de 
alternativas respondidas, neste caso 36.

O Certificado de Qualidade proporcionou aos que 
responderam 58% qualidade parcial, 42% apontaram 
ter obtido qualidade plena e nenhuma organização dei-
xou de obter retorno nesse aspecto. Nota-se, todavia, 
que a qualidade nos serviços prestados após aquisição 
do certificado foi pela maioria das organizações contá-
beis proporcionada parcialmente.

2.4.13 Satisfação dos clientes

Do total de escritórios de contabilidade que res-
ponderam à questão o Certificado de Qualidade, pro-
porcionou-se a 57% das organizações parcial satisfação 
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dos clientes, enquanto 24% compreenderam plena sa-
tisfação e 19% não obtiveram a satisfação do cliente 
após a certificação.

Pode-se notar que mesmo adquirindo o certificado 
algumas organizações não conseguiram perceber satisfa-
ção por parte de seus clientes.

2.4.14  Ambiente de trabalho 
organizado

O aspecto ambiente de trabalho organizado é uma 
das exigências para aquisição do certificado, no entanto 
pode-se notar que para a maioria das organizações con-
tábeis, 68%, a certificação proporcionou plenamente 
um ambiente de trabalho organizado, seguido de 32% 
de organizações que responderam que o certificado lhes 
proporcionou um ambiente de trabalho parcialmente 
organizado, resultados obtidos por meio das mudanças 
ocorridas nas rotinas e no ambiente de trabalho.

O aumento no número de equipamentos para ade-
quação às exigências estabelecidas pelo Selo de Quali-
dade torna-se necessário para algumas organizações, os 
quais foram apresentados individualmente para melhor 
visualização do resultado.

3.  Conclusão e recomendação

3.1 Conclusão

O Certificado de Qualidade objetiva principalmente 
demonstrar qualidade nos serviços prestados pelas or-
ganizações contábeis, as quais vêm cada vez mais ade-
rindo-o, a fim de conquistar seus clientes e dominar o 
mercado. No entanto, esse não é um objetivo simples 
de se alcançar, pois a obtenção exige requisitos a serem 
cumpridos pelos prestadores de serviços por meio do 
Programa de Comprometimento Total com o Cliente 
– CTC, desenvolvido por seminários acompanhados de 
dinâmicas e filmes com a entrega de módulos. 

A maioria dos escritórios contábeis que possuem a 
certificação corresponde a 27% e estão localizados no 
município de Itajaí, cidade na qual está situada a em-

presa responsável pelo Selo de Qualidade – DIRETIVA 
CONSULTORIA, seguido de Blumenau com 22% e 
Rio do Sul com 22%. Diante dos requisitos necessários, 
grande parte dos pesquisados, sendo estes 47%, apon-
tou obter dificuldades em cumprir as exigências solici-
tadas pelo órgão responsável e 37% apontaram falta de 
compreensão e participação dos funcionários durante 
o período de adequação. No entanto, tendo o certifi-
cado como principal função demonstrar a qualidade 
nos serviços prestados, seus clientes não perceberam a 
qualidade obtida, pois 30% das organizações contábeis 
obtiveram média valorização por parte de seus clientes, 
enquanto 27% destes não apresentaram nenhum tipo 
de valorização após aquisição do certificado. 

Diante de um mercado altamente competitivo, tor-
nar-se diferente é fundamental, possibilidade esta que 
pode ser conquistada pelo certificado de qualidade. In-
felizmente não é o que ocorre nos dias atuais, em que 
38% dos pesquisados destacaram não obter nenhuma 
diferenciação no mercado após aquisição do certificado, 
uma vez que apenas 35% apontaram obter reconheci-
mento de pouca diferenciação perante as demais orga-
nizações contábeis. Nesse contexto de diferenciação foi 
constatado que para 53% dos escritórios pesquisados o 
aspecto de liderança foi proporcionado parcialmente, 
enquanto que para 44% não foi proporcionada.

A qualidade é um ponto forte do certificado, portan-
to 58% apresentaram que o certificado lhes proporcio-
nou qualidade parcial e 42%, qualidade plena, ou seja, 
total. Essa é obtida pela satisfação do cliente que nesse 
caso apresentou: 57% parcialmente satisfeito e 24% de 

O Certificado de Qualidade objetiva 
principalmente demonstrar qualidade 

nos serviços prestados pelas organizações 
contábeis, as quais vêm cada vez mais 
aderindo-o, a fim de conquistar seus 

clientes e dominar o mercado. 
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plena satisfação. Pode-se perceber, portanto, que 
mesmo ao adquirir o Certificado de Qualidade, 
a maioria das organizações contábeis pesquisa-
das alcançou pouco retorno perante seus clien-
tes e mercado, o que é um fator extremamente 
preocupante, pois a certificação deve demonstrar 
acima de tudo qualidade nos serviços prestados, e 
poucos empresários estão valorizando esse esforço 
realizado por parte dos contadores.
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vê-se que ao adquirir o certificado de qualidade a maior vanta-
gem ainda é o da organização contábil que possui como fator 
interno relevante, um ambiente extremamente adequado para 
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Resumo
Nesse artigo são apresentados os principais 

conceitos, fórmulas e modelos de mensuração do 
capital humano encontrados na literatura geral e 
especializada. No ramo de atividade das TIs, ca-
pital humano e tecnologia se complementam. A 
avaliação e a mensuração do capital humano, e 
sua demonstração nos relatórios contábeis, são 
de grande importância estratégica, comercial e 
gerencial para as organizações, pois a gestão efi-
caz do capital humano pode ser direcionada para 
criar um diferencial que gere bens e serviços futu-
ros. Na Era da Informação, as empresas mais ricas 
no mundo não são as que possuem vultosos ativos 
físicos ou financeiros, mas as que possuem um 
considerável montante de intangíveis. A bagagem 
intelectual dos funcionários e o impacto das novas 
tecnologias nas empresas contribuem para a evo-
lução contínua da organização. Busca-se apre-
sentar um entendimento acerca da importância ou 
não da evidenciação do intangível capital humano 
nas demonstrações contábeis tradicionais ou se é 
mais interessante para a gestão contábil uma evi-
denciação meramente gerencial.

Palavras-chave 
Ativo Intangível. Capital Humano. 
Mensuração.
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1. Introdução

1.1  Definição do problema

A mensuração do capital humano virou alvo da Con-
tabilidade. Com isso, atualmente é observado que o ta-
lento humano é uma forma de capital que as grandes 
empresas, com a interveniência da Contabilidade, têm 
procurado mensurar. Nesse sentido, a compreensão da 
teoria do capital humano no âmbito da ciência contábil 
implica o resgate das contribuições de Schultz e Becker1, 
além de outros estudos mais recentes, que procuram de-
monstrar a estreita relação entre o capital humano e o 
desenvolvimento. Identificar tais vetores não significa, 
apenas, fazer jus às importantes contribuições de Schultz, 
Becker e seus seguidores, mas representa, sobretudo, a de-
marcação da própria gênese da teoria do capital humano 
com a emergência das ciências econômica e contábil.

No início da era da informática, os equipamentos 
eram os bens mais valiosos das empresas de tecnologia 
da informação (TI). Entretanto, atualmente, esses bens 
tangíveis parecem representar menos que os bens in-
tangíveis, ou seja, que clientes, know-how, concessões 
públicas, marcas e patentes ou capital humano. Porém, 
essa valoração vem acompanhada de uma subjetividade 
e complexidade nunca antes experimentadas pela Con-
tabilidade. Essa constatação é corroborada por Iudíci-
bus e Marion (2000, p. 154), quando mencionam que o 
capital intelectual, no qual se encontra o capital huma-
no, nem sempre pode ser avaliado pela complexidade 
e falta de consolidação dos conceitos, quanto mais no 
campo objetivo da Contabilidade. 

Assim, não obstante as dificuldades teóricas e práticas 
que surgem na tentativa de mensurar o capital humano, 
e tendo em vista a percepção do valor do capital huma-
no nas empresas de TI, propõe-se para fins de pesquisa a 
seguinte questão: qual o impacto da mensuração do capital 
humano nas demonstrações contábeis das empresas de TI?

1  Theodore W. Schultz e Gary Becker são considerados os precursores da teoria do 
capital humano. Esses autores, ligados inicialmente à economia da educação, foram 
seguidos por outros nomes conhecidos, tais como M. Blaug, S. Rosen, G. Psacharo-
poulos, Z. Griliches, M. R. Rosenzweig. O trabalho de Theodore Paul Schultz, filho 
de Theodore W., da Yale University, apresenta uma síntese valiosa sobre a teoria do 
capital humano (SCHULTZ, 1973).

1.2  Objetivos 

1.2.1  Objetivo geral 

Analisar o impacto da mensuração do capital huma-
no nas demonstrações contábeis das empresas de TI.

1.2.2  Objetivos específicos 

•  Revisar a literatura sobre capital humano e mode-
los de avaliação e mensuração do capital humano.

•  Analisar os efeitos da avaliação do capital humano 
no patrimônio/demonstrações contábeis das em-
presas de TI.

1.3  Justificativa 

O estudo é relevante para o processo evolutivo da 
ciência contábil e para as organizações, pois muitas 
empresas de TI não se dão conta da importância de 
mensurar o capital humano, porque não sabem que 
possuem um item valioso entre os seus ativos, o qual, 
junto com os demais, é responsável pela geração dos 
lucros e de valor.

Com o capital humano avaliado e mensurado, o ges-
tor pode visualizar melhor o potencial desse capital em 
gerar ativos futuros e mais valor aos sócios e acionistas e 
outros usuários da informação contábil, tais como: in-
vestidores, analistas, credores, clientes, etc.

1.4  Metodologia 

A pesquisa é descritiva, pois se descreve o impacto 
da mensuração do capital humano nas demonstrações 
contábeis das empresas brasileiras de TI. São analisados 
modelos de mensuração levantados no referencial pes-
quisado. De acordo com Gil (2007, p. 44), a pesquisa 
descritiva “tem como objetivo primordial a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno 
ou o estabelecimento de relações entre as variáveis”. De 
forma semelhante, Andrade (2002 apud BEUREN, 
2006) destaca que esse tipo de pesquisa preocupa-se em 
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observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e 
interpretá-los, sem interferência do pesquisador. 

Segundo Beuren (2006), a pesquisa descritiva confi-
gura-se como um estudo intermediário entre a pesquisa 
exploratória e a explicativa, ou seja, não é tão preliminar 
como a primeira nem tão profunda como a segunda. 
Nesse contexto, descrever significa identificar, relatar e 
comparar, entre outros aspectos. 

Para o desenvolvimento do trabalho, estabeleceu-se 
como base a revisão bibliográfica, que deu o suporte 
teó rico ao estudo, constituída por livros, dissertações, 
artigos científicos e fontes eletrônicas, com credibili-
dade científica no meio acadêmico. Foram utilizados 
dados de empresas de tecnologia da informação (TI) 
divulgados em periódicos de grande credibilidade, in-
clusive internacional, e posteriormente rearranjados de 
forma a permitir comparabilidade entre as empresas.

2  Capital humano 

2.1   Definição e conceitos 
relacionados 

A Norma Internacional – IAS 38 define um ativo in-
tangível como um ativo não monetário identificável sem 
substância física, do qual se espera que sejam gerados 
benefícios econômicos futuros para a entidade (IASB, 
2008). Em conformidade com o conceito de ativo in-
tangível, Iudícibus e Marion (2000, p.152) denominam 
os ativos intangíveis como ativos imateriais, ativos in-
visíveis, ativos intelectuais ou ativos incorpóreos, bens 
que não podem ser tocados, mas de alguma forma po-
dem ser percebidos e que fazem parte das organizações. 

Perez e Fama (2006, p.7) reconhecem que 

[...] inúmeros autores têm afirmado que a gera-
ção de riqueza nas empresas estaria diretamente 
relacionada com os ativos intangíveis, pois es-
ses ativos seriam responsáveis por desempenhos 
econômicos superiores e pela geração de valor 
aos acionistas e, ainda, que uma maior presença 
de ativos intangíveis não contabilizados poderia 

explicar as lacunas entre o valor de mercado das 
empresas e o valor refletido pela Contabilidade 
tradicional.

De acordo com Hendriksen e Van Breda (1999, p. 
388), os ativos intangíveis fazem parte de uma das áreas 
mais complexas e desafiadoras da Contabilidade e das 
finanças empresariais. Parte dessa complexidade deve-se 
às dificuldades de identificação e definição desses ativos, 
mas, certamente, os maiores obstáculos estão nas incer-
tezas quanto à mensuração de seus valores e à estimação 
de suas vidas úteis.

Consoante o enfoque das dificuldades, Gubman 
(1999) entende que as empresas progrediram bastante 
nas avaliações financeiras e um pouco na avaliação dos 
clientes, mas há um abismo muito grande entre essas 
avaliações e a avaliação dos empregados. As empresas 
ainda tentam descobrir como avaliar o capital humano 
de forma melhor e mais eficiente (GUBMAN, 1999). 

A organização do futuro deve aprender a captar o 
capital intelectual de seus funcionários. Esse ca-
pital deve ser o bem mais valorizado da empresa. 
Para captar esse bem, cabe à empresa encontrar 
meios para engajar os funcionários de modo que 
eles se dediquem de corpo e alma às suas metas. 
O capital intelectual é conquistado; não é decla-
rado (DRUCKER et al., 1997, p. 212).

Diante disso, a questão que permeia essa discussão é 
como mensurar o intangível ativo humano e determinar 
seu valor diante de tanta subjetividade e pormenores. 
Percebe-se que a mensuração desse ativo já vem sendo 
realizada pelo próprio mercado quando atribui valor a 
uma determinada empresa, quase sempre bastante su-
perior àquele encontrado nos registros contábeis – valor 
contábil versus valor de mercado. 

Os valores de mercado são determinados com base 
em informações de mercado disponíveis e metodolo-
gias particulares, subjetivas e complexas de valorização. 
Nota-se que esse valor excedente é denominado de ati-
vo intangível. O Gráfico 1 mostra a representatividade 
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dos ativos intangíveis para as empresas, de acordo com 
um estudo apresentado pelo Ministério da Economia e 
Inovação de Portugal que analisou algumas empresas do 
mercado europeu de capitais, independentemente do 
ramo de atividade. Entre 1982 e 1992 a proporção entre 
tangíveis e intangíveis inverte-se e, a partir daí, os ativos 
intangíveis passam a ser os elementos preponderantes 
no valor de mercado das empresas (MEI, 2008).

Gráfico 1 - Representatividade do Intangível  
no Valor de Mercado das Empresas.

Fonte: INTELI/IAPMEI/Ministério da Economia e  
Inovação de Portugal (2008).

Contudo, e a partir de considerações da IASB 
(2008), nota-se que o valor justo de um ativo intangível 
deve refletir as expectativas do mercado relativas à pro-
babilidade de que os benefícios econômicos futuros in-
corporados no ativo derivam para a empresa. O valor de 
mercado apropriado é geralmente o preço corrente de 
oferta de compra. Se os preços correntes de oferta não 
estiverem disponíveis, o preço da transação semelhante 
mais recente pode proporcionar um critério do qual se 
pode fluir o valor justo, desde que não tenha havido 
uma alteração significativa nas circunstâncias econômi-
cas entre a data da transação e a data em que o valor 
justo do ativo seja estimado (IASB, 2008).

Ainda de acordo com a IASB (2008), os agentes do 
mercado que estão regularmente envolvidas na compra 
e na venda de ativos intangíveis podem ter desenvolvido 
técnicas para estimar os seus valores. Essas técnicas in-
cluem, quando necessário: transações de mercado corren-

tes a indicadores que estimulem a rentabilidade do ativo 
(tal como receita, ações de mercado e lucro operacional); 
ou o fluxo de vantagem futura estimada, que poderia ser 
obtido com o licenciamento do ativo intangível; o valor 
estimado do capital humano; e/ou o desconto de fluxos 
de caixa líquidos futuros estimados do ativo.  

2.2  Goodwill 

O goodwill num conceito mais simplista “é a dife-
rença entre o valor da empresa e o valor de mercado dos 
Ativos e Passivos”, enquanto a “diferença entre o valor 
da empresa e o valor contábil dos Ativos e Passivos é 
denominada, nos meios contábeis, de Ágio, e não good-
will” (IUDÍCIBUS; MARION, 2000, p. 156).

Hendriksen e Breda (1999) contribuem com a con-
ceituação do goodwill e afirmam que provoca variações 
no valor da empresa por meio de descobertas eventuais 
de recursos até então desconhecidos.

Segundo Iudícibus (2004), o goodwill tem sido con-
siderado sob tripla perspectiva:

1.  como o excesso de preço pago pela compra de um 
empreendimento ou patrimônio sobre o valor de 
mercado de seus ativos líquidos;

2.  nas consolidações, como o excesso de valor pago 
pela companhia-mãe por sua participação sobre 
os ativos líquidos da subsidiária;

3.  como o valor presente dos lucros futuros espera-
dos, descontados de seus custos de oportunidade.

Quanto à terceira perspectiva, as empresas costumam 
não registrar o goodwill, devido às dificuldades quanto a 
problemas de subjetividade. De acordo com o autor, esse 
é um dos pontos que torna o goodwill um dos temas mais 
complexos em Contabilidade (IUDÍCIBUS, 2004).

Apesar dos pormenores sobre o goodwill, Iudícibus 
(2004, p.234) explica que

antes de mais nada, é preciso observar que o 
verdadeiro goodwill somente surgirá se os ativos 
e os passivos das entidades adquiridas ou fundi-
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das forem reavaliados por algum tipo de valor 
de mercado, de entrada ou de saída. Caso isso 
não tenha sido feito, o goodwill é uma mistu-
ra de “goodwill puro” e de outras diferenças de 
avaliação.

O conceito contábil de goodwill diferencia-se, tam-
bém, do conceito de ágio, que seria “a diferença entre o 
valor da empresa e o valor contábil dos ativos e passivos” 
(IUDÍCIBUS; MARION, 2000, p. 156). Contudo, o 
goodwill não deixa de ser aquela diferença paga sobre o 
valor de mercado.

A Tabela 1, a seguir, apresenta um exemplo numé-
rico que ajuda a diferenciar esses conceitos. Imagina-se 
uma empresa cujos ativos totais são registrados conta-
bilmente por três bilhões de dólares norte-americanos.

Tabela 1 - Diferença entre o Valor 
Contábil e o Valor Intangível.

Em Bilhões US$

Valor
Contábil

Valor da 
Empresa Ágio Valor de 

Mercado Goodwill* Valor 
Intangível

3 10 7 15 5 12
*Excesso de preço pago, lucros futuros, etc.

Fonte: Elaboração própria, a partir dos conceitos 
de Iudícibus e Marion (2000) e Iudícibus (2004).

Supondo-se que o valor dessa empresa venha a ser cal-
culado pelo método do fluxo de caixa descontado e, nesse 
caso, suba para 10 bilhões de dólares norte-americanos, 
então o ágio seria igual a 7 bilhões (10 - 3). O valor de 
mercado refere-se ao valor da cotação da ação multiplica-
do pelo número de ações. Caso esse montante chegue a 
15 bilhões de dólares norte-americanos, então, o goodwill 
seria a diferença entre esse valor e o valor da empresa cal-
culado anteriormente (15 - 10). Para encontrar o valor 
total do intangível, bastaria calcular a diferença entre o 
valor de mercado e o valor contábil (15 - 3).

Outro exemplo seria de uma companhia aberta do 
segmento de TI. Esta vale o que o mercado de ações 
determina. Esse valor é percebido pela contabilida-
de contemporânea, conforme ilustrado na Figura 1, e 
corresponde ao valor da empresa em termos de capital 
financeiro (ativos tangíveis) e capital intelectual (ativos 

intangíveis). O valor contábil dessa empresa, aquele que 
pode ser encontrado nas demonstrações anuais (conta-
bilidade tradicional), corresponde ao patrimônio líqui-
do, isto é, ao que resta depois que todas as obrigações 
forem subtraídas. Nesse caso, a premissa é de que tudo o 
que resta no valor de mercado depois da contabilização 
dos ativos fixos deve corresponder aos ativos intangíveis.

Figura 1 - Organograma de uma 
Contabilidade Contemporânea.

Fonte: Edvinsson e Malone (1998, p. 47).

Segundo Antunes e Martins (2002, p. 41), o capi-
tal intelectual é parte integrante do goodwill, objeto de 
estudo da Contabilidade há muito tempo. Os autores 
mencionam que é um mito o capital intelectual ter sido 
desprezado pela Contabilidade, porque o conceito e o 
estudo do goodwill são centenários. De fato, a Conta-
bilidade nunca subestimou seus intangíveis, o que lhe 
faltou foi aplicação do conhecimento pelo homem, que 
atualmente vem se concretizando em novas tecnologias, 
sistemas e serviços (entendidos como ativos intangíveis) 
que agregam valor às organizações.

Embora a Contabilidade conhecesse o capital inte-
lectual e seus elementos fossem subentendidos, seu va-
lor não transparecia nas demonstrações contábeis (AN-
TUNES; MARTINS, 2002). O que se observa, porém, 
é que a Contabilidade vem se adaptando, juntamente 
com a legislação e outras normas internacionais e bra-
sileiras*, no intuito de mensurar bens intangíveis (que 
sempre existiram, mas que foram exploradas por pou-
cas, porém grandes empresas). Por exemplo, a Skandia, 
uma empresa de seguros, sueca, em rápida expansão  

* Nota do Editor: a Resolução CFC nº 1.303, publicada no DOU de 02-12-2010, 
aprovou a NBC T 19.8 – Ativo Intangível. 
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nos mercados internacionais, há um bom tempo emi-
te relatório anual sobre o seu “capital intelectual”, em 
paralelo com seus relatórios financeiros (DRUCKER 
et al., 1997, p. 165). Igualmente, não é correto dizer 
que a prática contábil atual é errada quando se trata 
do capital intelectual. “Fazer isso seria desconhecer e 
desmerecer injustamente todo o desenvolvimento cien-
tífico e normativo que a doutrina contábil teve até os 
dias atuais” (WERNKE, 2002, p.37).

No Brasil, a Lei 11.638-2007 trouxe um elemento 
novo ao ativo permanente, que antes era classificado em 
investimentos, imobilizado e diferido, o ativo intangível 
como um grupo distinto. De qualquer forma, o capital 
intelectual sai do oculto e se mostra pelo seu valor de 
mercado ou pelos preços pagos no mercado de capitais 
(ANTUNES; MARTINS, 2002). O que se observa é a 
evolução da Contabilidade – mesmo que a passos lentos, 
com seus princípios conservadores e com certa dose de 
acomodação e medo do novo, por parte dos contadores.

Esses conceitos sobre ativos intangíveis poderão ser 
incorporados a empresas de portes menores, desde que 
essas empresas entendam a importância, os modelos e 
as formas de mensuração desses ativos (capital huma-
no, outros capitais intelectuais e goodwill) para valorar 
ainda mais seus ativos. Nesse contexto, na Era do Co-
nhecimento e da Informação o profissional da área con-
tábil deverá ser hábil também nas questões de gestão e 
contabilidade de recursos humanos e não somente em 
práticas e registros contábeis.

2.3  Capital intelectual 

Ao se manifestar sobre o capital intelectual, Duffy 
(2000, p.72-78 apud SCHNORRENBERGER, 2003, 
p. 23) alerta que “os conceitos de capital intelectual e 
humano estão intimamente relacionados e são facil-
mente confundidos”. O capital intelectual é abrangente 
e está relacionado aos conhecimentos acumulados das 
empresas relativos a pessoas, metodologias, patentes, 
projetos, mercado, concessões públicas, clientes, forne-
cedores. A partir do conceito, percebe-se que o capital 
humano é integrante do capital intelectual.

No campo estrutural do capital intelectual, Brooking 
(1996 apud ANTUNES; MARTINS, 2002, P.47-48) o 
divide em quatro categorias:

•  Ativos de Mercado: potencial que a empresa 
possui em decorrência dos intangíveis que es-
tão relacionados ao mercado, tais como: marca, 
clientes, lealdade dos clientes, negócios recor-
rentes, negócios em andamento (backlog), canais 
de distribuição, franquias, etc.

•  Ativos Humanos: compreendem os benefícios 
que o indivíduo pode proporcionar para as orga-
nizações por meio da sua expertise, criatividade, 
conhecimento, habilidade para resolver proble-
mas, tudo visto de forma coletiva e dinâmica.

•  Ativos de Propriedade Intelectual: incluem os 
ativos que necessitam de proteção legal para pro-
porcionar às organizações benefícios, tais como: 
know-how, segredos industriais, copyright, paten-
tes, designs, etc.

•  Ativos de Infraestrutura: compreendem as 
tecnologias, as metodologias e os processos em-
pregados, como cultura, sistema de informação, 
métodos gerenciais, aceitação de risco, banco de 
dados de clientes, etc. 

Assim, o capital humano, elemento valioso do ca-
pital intelectual, é específico e formado pelo “valor 
acumulado de investimentos em treinamento, compe-
tências e futuro de um funcionário, sua capacidade de 
relacionamento e seus valores” (DUFFY, 2000, p. 72-78 
apud SCHNORRENBERGER, 2003, p. 23).

2.4  Capital humano 

O capital humano é o benefício que o indivíduo 
pode proporcionar para as organizações por meio de sua 
expertise, criatividade, conhecimento, valores, cultura, 
habilidade e know-how para resolver problemas, ou seja, 
o que o indivíduo pode proporcionar à organização por 
meio de experiências profissionais e humanas (ANTU-
NES; MARTINS, 2002, p. 41-42). 
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Diante disso, de acordo com Drucker et al. (2007, 
p.212), encontrar formas de avaliar e medir o capital 
humano 

[...] é um passo fundamental para atrair a aten-
ção dos gerentes quanto à importância do seu 
pessoal para o sucesso. 
A organização do futuro deve aprender a cap-
tar o capital intelectual de seus funcionários. 
Esse capital deve ser o bem mais valorizado da 
empresa. Para captar esse bem, cabe à empresa 
encontrar meios para engajar os funcionários de 
modo que eles se dediquem de corpo e alma às 
suas metas. O capital intelectual é conquistado; 
não é declarado.

A teoria do capital humano converge para o estudo 
sobre o conhecimento. O conhecimento não é um dado 
nem informação, é mais profundo e complexo que isso. 
Segundo Davenport e Prusak (1999, p. 6), é “uma mis-
tura fluida de experiência condensada, valores, informa-
ção contextual e insight experimentado”, a qual propor-
ciona uma estrutura para a avaliação e incorporação de 
novas experiências e informações. É a inter-relação de 
diversas variáveis, é estruturado, é intuitivo, portanto 
difícil de ser entendido em termos lógicos ou mensura-
do (DAVENPORT; PRUSAK, 1999).

Chiavenato (1993) faz adendo ao denominado co-
nhecimento e conceitua memória cognitiva e memória 
afetiva: a primeira é dirigida pelos processos de raciocí-
nio dos indivíduos que se baseia na racionalidade, na 
lógica e no uso da mente e da inteligência; e a segunda 
pelos sentimentos dos indivíduos, baseando-se em emo-
ções e na afetividade. Isso contribui com a assertiva de 
que o capital humano das empresas de TI não é forma-
do, tão somente, de conhecimento técnico-profissional, 
mas também de experiências pessoal, psicológica e emo-
cional. Entender o capital humano a partir desse prisma 
é entender o capital humano de uma forma macro e sua 
contribuição total para o processo operacional e decisó-
rio das empresas. 

Nonaka e Takeuchi (1997 apud ANTUNES; MAR-
TINS, 2002) expõem sobre a distinção entre dois tipos 

de conhecimento: o conhecimento explícito e o conhe-
cimento tácito. O conhecimento explícito consiste no 
conhecimento adquirido formalmente nos bancos esco-
lares e acadêmicos, literatura, livros, periódicos, etc.; e o 
conhecimento tácito, no processo em que o indivíduo, 
por meio dos conhecimentos adquiridos formalmente, 
junto com a visão que possui do mundo, crenças, valores 
e experiências adquiridas, trabalha e utiliza o conheci-
mento explícito na criação de valor, ou seja, transforma 
este último em tecnologia, novos produtos e serviços.

Constata-se que o acesso ao ensino formal para 
obtenção do conhecimento explícito não é mais 
diferencial, pois a oferta desses profissionais é 
grande. As empresas percebem que podem, no 
mínimo, manter-se eficientes com menos recur-
sos físicos e mão de obra especializada. Além 
disso, passam a ser valorizados atributos como a 
criatividade e a versatilidade, e não só a raciona-
lidade (ANTUNES; MARTINS, 2002, p. 44).

3   Modelos de avaliação  
do capital humano  

3.1  Conceituação 

De acordo com Hendriksen e Van Breda (1999, p. 
304), a “mensuração é o processo de atribuição de va-
lores monetários significativos a objetos ou eventos as-
sociados a uma empresa, e obtidos de modo a permitir 
agregação”. Ainda segundo os autores, a mensuração é, 
normalmente, pensada em termos monetários. Alertam 
para não sejam esquecidos os dados não monetários. Por 
exemplo, o número de funcionários das empresas pode 
ser relevante para uma conjectura do que pode aconte-
cer nas empresas e para o processo decisório.

Acerca da mensuração e da possibilidade de eventos 
futuros, usualmente, a Contabilidade trata os gastos com  
desenvolvimento de recursos humanos como despesa 
em vez de ativo. Desse modo não reflete a realidade eco-
nômica da organização. Em contabilidade de recursos 
humanos, para determinar se um gasto é ativo ou des-

Revista do CRCRS  27



pesa, basta relacionar o gasto à noção de gerar serviços 
futuros. Se isso ocorrer, o gasto deverá ser considerado 
ativo, caso contrário, despesa. Logo, o valor dos recursos 
humanos é o valor atual dos serviços futuros que se es-
pera que as pessoas prestem (GUBMAN, 1999).

A força de trabalho de uma empresa representa po-
tencial de serviços futuros e, consequentemente, rendi-
mentos futuros. Esse fato a caracteriza como um ativo 
da empresa. Entretanto, 

os sistemas de contabilidade não acompanham 
as mudanças necessárias para o uso apenas do 
capital financeiro para a avaliação da criação do 
capital humano. Medidas financeiras podem 
prejudicar outras medidas de desempenho e va-
lor e exigem tempo e atenção desiguais, mesmo 
sendo a contabilidade um indicador impreciso 
da saúde da empresa, pois as avaliações focali-
zam lucros de curto prazo em vez da geração de 
recursos duradouros (DRUCKER et al., 1997, 
p. 165).

As empresas de TI, para reter e salvaguardar seus fun-
cionários, desenvolvem técnicas de recursos humanos 
que estabelecem programas de reembolso educacional 
e horários flexíveis. Quanto à flexibilidade dos horários, 
a ideia é que as pessoas cumpram com suas responsabi-
lidades movendo-se entre o trabalho e a vida pessoal. 
Porque há uma conscientização, ainda não generalizada, 
de que as pessoas trabalham para viver e não vivem para 
trabalhar. A empresa Hewlett-Packard (HP) experimen-
ta esse modelo de gestão e liderança de pessoas desde a 
década de 70 e o resultado é louvável (PLATT2, 1997 
apud DRUCKER et al., 1997, p. 344-389).

Em empresas baseadas na cooperação, são ofereci-
dos incentivos empresariais aos seus funcionários. Es-
ses incentivos são participação nos lucros e nas ações, 
entretanto, são baseados apenas em resultados mensu-
ráveis pela contabilidade tradicional. Nota-se que esse 
método é mais conveniente para as empresas, haja vista 

2 Lewis Platt, presidente do conselho e diretor-presidente da Hewlett Packard (HP).

que economiza recursos financeiros, porque o cálculo 
tradicional das empresas, referente à participação dos 
lucros, não alcança os ativos intangíveis e o goodwill 
(DRUCKER et al., 1997, p. 163).

Por outro lado, já há uma pequena evolução em al-
gumas empresas, que experimentam incentivos como 
as denominadas “ações fantasmas”, que “são um plano 
de incentivo por meio do qual os executivos recebem 
um bônus baseado na valorização das ações da empre-
sa”. Essas chamadas “ações fantasmas” são incentivos 
estratégicos que criam um plus de motivação nos exe-
cutivos. Infelizmente, em quase sua totalidade, esses 
tipos de ações não alcançam a parte mais baixa da pi-
râmide ou organograma das empresas (DRUCKER  
et al., 1997, p. 163).

Além das técnicas referenciadas, as empresas tam-
bém utilizam outros métodos. Em Brasília, há uma 
prática entre as empresas de TI, em que mesmo sendo 
concorrentes, mantêm um “acordo de cavalheiros3” 
que impede de serem contratados os funcionários 
que procuram migrar de uma empresa à outra, com 
o intuito de pleitear melhor cargo ou até mesmo bar-
ganhar com seu empregador. Esses funcionários não 
podem ser contratados se foram recentemente demi-
tidos das empresas, até um período de seis meses, por 
mais especialistas que sejam. Tudo isso é tácito, é um 
“acordo de cavalheiros”3, porque o capital humano é a 
soma de tudo o que as pessoas de uma empresa sabem 
e lhes dá uma vantagem competitiva, um diferencial 
no mercado (Stewart, 1998).

Em mercados acionários maduros é reconhecida a 
alavancagem do conhecimento humano e de outros in-
tangíveis, e esses mercados atribuem valor para as em-
presas bem superiores aos valores contábeis. A Tabela 2, 
a seguir, compara os valores de mercado de uma compa-
nhia industrial, tangível-relevante, e companhias de TI, 
intangíveis-relevantes. A diferença de avaliação entre 
elas é desconhecida, pois o mercado tem suas particu-
laridades, consideradas variáveis complexas e subjetivas 
nas avaliações. É impressionante como uma companhia 

3  Entendimento ou acordo em que as partes, cordialmente, dispensam formalidades 
legais, garantindo-se pela palavra empenhada (FERREIRA, 1999).
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industrial de grande porte, com a maior receita bruta 
(na comparação), pode ter o menor valor contábil e o 
menor valor de mercado.

Tabela 2 – Valores das Empresas 
de TI em março de 2008.

Em Bilhões de US$

Empresas Receita Bruta Valor Contábil Valor Mercado Variação %

Apple 24,01 14,53 125,7 765%

AT&T 118,93 115,37 227,31 97%

Google 16,6 22,7 137,3 505%

HP 104,3 38,5 113,6 195%

Intel 38,33 42,76 120,3 181%

Microsoft 51,12 31,1 259,8 735%

Ford* 172,47 5,63 12,3 118%

Fonte: Fortune 500/CNNMoney (2008).

Sob a ótica de Fitz-enz (2001), Ph.D. e pai reco-
nhecido do método de benchmarking e da avaliação do 
capital humano, o único componente econômico que 
pode agregar valor em uma organização em seu próprio 
termo é o mais difícil de ser avaliado. Essa variável é o 
componente humano. Claramente o ativo mais difícil 
de gerir. A subjetividade dos seres humanos faz com que 
eles sejam muito mais complexos de se avaliar do que 
qualquer componente eletromecânico, acompanhado 
de especificações operacionais.

As pessoas são o único elemento dotado do potencial 
inerente de gerar valor. Todas as outras variáveis – di-
nheiro em espécie, crédito, materiais, instalações e equi-
pamentos e energia – não oferecem coisa alguma, salvo 
seus potenciais inertes. Pela sua natureza, essas variáveis 
não são capazes de agregar algo até que um ser huma-
no – ou um operário da mais baixa qualificação, ou o 
mais criativo profissional liberal, ou um alto executivo 
– promova a utilização desse potencial, colocando-o em 
operação. A mente humana é o insumo e o fomento 
da informação e está intimamente ligada ao conceito  
de capital humano (DUFFY, 2000, p. 72-78 apud 
SCHNORRENBERGER, 2003, p. 23).

Nesse sentido, Stewart (1998) menciona que não 
são as pessoas os ativos humanos das organizações, 
mas os investimentos em pessoas, e se esses investi-

mentos satisfizerem alguns critérios predeterminados, 
entende-se que eles devem ser tratados como ativos. 
“Ao contrário de ativos materiais que se depreciam à 
medida que são utilizados, os ativos do conhecimen-
to são ilimitados, pois crescem quando estimulados e 
utilizados” (SCHNORRENBERGER, 2003, p. 24). 
Ademais, é uma característica desses ativos não sofrer 
depleção4 (Stewart, 1998).

Segundo Fitz-enz (2001), os dados macroeconômicos 
são o local de lançamento de um sistema de avaliação do 
Retorno sobre o Investimento (ROI). O ponto de partida 
mais comum é o de vendas ou o da receita bruta da em-
presa. Mas é só o ponto de partida, pois essa é a medição 
que aparece na maioria dos relatórios que apresentam fór-
mulas menos diferenciais e sofisticadas. Outros combi-
nam receita bruta, despesa operacional, lucro, ordenados 
e benefícios com a contagem do número de funcionários 
e equivalentes de tempo integral, etc.

Segundo Gubman (1999, p.253), a “qualidade das 
avaliações financeiras está melhorando muito a nova 
ênfase na criação de valor”. Há um grande movimento 
de pessoas dedicadas para usar e aprender sobre o Valor 
Econômico Agregado (VEA) ou, como é mais conheci-
do, Economic Value Added (EVA), e outras medidas de 
criação de valor. Também, analisar seus pontos fortes e 
limitações a situações específicas.

Não foram identificados na literatura, métodos pa-
dronizados para a mensuração do capital humano. En-
tretanto, algumas formas interessantes têm sido desen-
volvidas (BEUREN; OLIVEIRA, 2003). É provável 
que demore para que se evolua na avaliação dos em-
pregados, mas há coisas de que se deve ter consciência 
agora. E as empresas o estão fazendo de várias formas,  
normalmente grosso modo e de maneira distorcida,  
com avaliações defasadas que não são específicas, como 
a utilização da receita sobre os gastos com remunera-
ção ou depois de investimentos em capital humano, 
assim como a avaliação de tarefas, se estão sendo exe-
cutadas com mais rapidez e qualidade (GUBMAN, 
1999, p. 253-255). 

4 A depleção é para o corpo o que a depreciação é para um bem (STEWART, 1998).
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Com a popularização do EVA, que “é definido como 
o lucro operacional líquido após a incidência de im-
postos, descontando o custo do capital” (FITZ-ENZ, 
2001, p. 29). Essa medida determina se as atitudes da 
gerência acrescentam um real valor econômico em vez 
de simplesmente gerar as demonstrações contábeis tra-
dicionais, que podem mascarar resultados verdadeiros. 
O EVA é bastante interessante, pois revela quanto sobra 
de lucro na realidade, “não somente após o pagamento 
de todas as despesas, inclusive impostos, mas também 
depois de subtrair o custo do capital investido” (FITZ-
-ENZ, 2001, p.29).

Apesar de Fitz-enz (2001) entender que o EVA é um 
método de avaliação interessante, Gubman (1999) faz 
uma crítica sobre a defasagem do EVA por ser específico 
para avaliação de desempenho financeiro e de capitais. 
Ainda que esse tipo de avaliação seja um grande passo, 
não é suficiente para medir o valor total. O autor ainda 
afirma que o EVA nada faz “para acompanhar a criação 
de valor além de seu retorno final para os acionistas”. O 
pivô da crítica de Gubman é a falta de capacidade do 
EVA para medir o crescimento. Ele só mede o retorno. 
A criação de valor pelo empregado do ponto de vista do 
EVA pode ser o modo errado de avaliar o capital huma-
no e outros intangíveis, “porque é impossível justificar 
os resultados de curto ou de longo prazo” (GUBMAN, 
1999, p. 238-240).

Não é por acaso que a indústria petrolífera em geral 
não crê que o EVA seja um bom modelo de avaliação 
de suas operações empresariais. Essa medida não faz 
“um trabalho adequado na captação de valor de reservas 
conhecidas ou potenciais que estejam ainda no chão”. 
Ou seja, o EVA não tem a capacidade de medir ativos 
futuros. O que também é um grande desafio quanto à 
aferição do capital humano (GUBMAN, 1999, p. 241).

Como a proposta de Fitz-enz (2001) é justamente 
medir o retorno com o intuito de melhorar as avaliações 
de retorno sobre os investimentos, o autor propõe, a se-
guir, algumas variantes do EVA que parecem atender às 
criticas de Gubman.

3.2   Fórmulas para avaliação do 
capital humano

3.2.1   Valor Agregado Econômico 
Humano (HEVA5) 

“Ao converter EVA em HEVA pode-se visualizar o 
quanto do valor econômico agregado pode ser atribuí-
do à quantidade média de mão de obra contratada”. A 
seguir, a fórmula proposta para o HEVA (FITZ-ENZ, 
2001, p. 30).

 Lucro operacional 
líquido após impostos

HEVA = 
FTE de todos os funcionários

Custo do 
capital investido

Legenda:
HEVA – Valor Agregado Econômico Humano 
(Human Economic Value Added - HEVA).
Lucro operacional líquido após impostos – obtido na DRE.
Custo do capital investido – calculado de acordo com dispêndios 
com pessoal, descontados os salários e os tributos.
FTE – Tempo Integral Equivalente6.

Para o cálculo da variável FTE, considera-se que, 
além do funcionário de período integral, muitas pes-
soas trabalham em meio expediente. Isso modifica o 
denominador social de funcionário para o equivalente 
de período integral. Por exemplo: se dez pessoas traba-
lham em uma base de meio período, o FTE é de cinco 
pessoas; muito embora o número de funcionários seja 
dez. Também compõem essa variável os trabalhadores 
temporários.

Se a receita bruta é dividida pelo FTE (horas de tra-
balho relativas ao período integral, ao meio expediente e 
à mão de obra temporária), o resultado que será obtido, 
referente a quanto tempo se deve gastar para se adquirir 
uma determinada receita bruta. 

5 Sigla do termo em inglês: Human Economic Value Added.
6 Sigla do termo em inglês: Full-Time Equivalent. 
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3.2.2   Valor Agregado do Capital 
Humano (HCVA7)

O modelo HCVA é um refinamento do anterior, 
que permite verificar a rentabilidade por FTE. Aplica-se 
a seguinte fórmula:

HCVA  =

Receita
Bruta Despesas Ordenados

e Benefícios

FTE de todos os funcionários

Legenda:
HCVA – Valor Agregado do Capital Humano 
(Human Capital Value Added – HEVA).
Receita Bruta – valor obtido na DRE.
Despesas – valor obtido na DRE.
Ordenados e Benefícios – valor obtido na DRE.
FTE – Tempo Integral Equivalente, correspondente a horas de 
trabalho relativas ao período integral, ao meio expediente e à mão 
de obra temporária.

Nesse caso, verifica-se a rentabilidade média do fun-
cionário. Ao subtrair todas as despesas da empresa, ex-
ceto as relativas aos ordenados e benefícios, será obtida 
uma estimativa ajustada de lucro. Na realidade, o que 
acontece é a remoção das despesas distintas das despesas 
humanas. Então, quando se divide a estimativa ajustada 
de lucro pelo FTE é gerado um lucro médio por FTE 
(FITZ-ENZ, 2001, p. 32-33).

3.2.3   Retorno sobre o 
Investimento do Capital 
Humano (HCROI8)

A fórmula do HCROI tem relação direta com os in-
vestimentos em capital humano e com a rentabilidade 
que pode se tornar visível por meio de um índice decor-
rente da fórmula para o HCVA. O HCROI considera 
o Retorno sobre o Investimento (ROI) em termos de 
lucro por quantias de dinheiro despendidas nos orde-
nados e benefícios dos funcionários. A seguir, a equação 
do HCROI (FITZ-ENZ, 2001, p. 33):

7 Sigla do termo em inglês: Human Capital Value Added.
8 Sigla do termo em inglês: Human Capital Return on Investment.

HCROI  =

Receita
Bruta Despesas Ordenados

e Benefícios

Ordenados e Benefícios

Legenda:
HCROI – Retorno sobre o Investimento do Capital Humano.
Receita Bruta – valor obtido na DRE.
Despesas – valor obtido na DRE.
Ordenados e Benefícios – valor obtido na DRE  
ou em contas de resultado. 

Novamente, ao se subtrair todas as despesas, exceto 
as relativas aos ordenados e benefícios, será obtida uma 
estimativa ajustada de lucro. Na realidade, serão remo-
vidas somente as despesas distintas das despesas huma-
nas.  Então, quando for dividida a estimativa ajustada 
de lucro pelos custos do capital humano (ordenados e 
benefícios), será encontrada a quantia de lucro obtida 
por real investido no pagamento do capital humano 
(não contando treinamento e atividades afins), isto é, a 
alavancagem dos ordenados e benefícios. Isso pode ser 
expresso como um índice.

3.3   Outros modelos e indicadores 
de avaliação 

Além das fórmulas propostas no item anterior, os 
gestores têm outras formas de avaliar o capital humano. 
Para Góis (2000 apud WERNKE, 2002), o indicador 
mais utilizado para medir o capital intelectual é, obvia-
mente, o mais simples. Esse modelo é determinado pela 
diferença entre o valor de mercado (valor de cotação no 
mercado de capitais) e o valor contábil das empresas. 
De acordo com Paiva (2000 apud WERNKE, 2002), 
o valor contábil é o valor registrado no Patrimônio Lí-
quido da empresa. Mas, segundo Stewart (1998 apud 
WERNKE, 2002), essa medida é deficiente, porque se 
uma empresa apresentar uma queda de vinte por cento 
na cotação das ações, isso significaria que seu capital in-
telectual caiu a essa taxa? Ou pior, quando as empresas 
são negociadas abaixo do seu valor contábil, seu capital 
intelectual não vale mais nada?
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Ressalta-se que 

[...] o valor de mercado atual representa unica-
mente a percepção que os investidores do merca-
do acionário têm em relação ao valor da empresa 
na atualidade, em função de critérios adotados 
por estes. Tais critérios podem ou não estar cor-
retos, interferindo de forma substancial na avalia-
ção da entidade (WERNKE, 2002, p. 29). 

Ainda sobre alguns modelos de avaliação do capi-
tal intangível, Stewart (1998 apud SCHNORREN- 
BERGER, 2003, p.27-29) sugere que “para avaliar o 
capital humano, pode-se destacar: inovação; atitudes 
dos funcionários; posição, rotatividade, experiência e 
aprendizado; e o banco de conhecimentos”. Na inova-
ção, quanto maior for a avaliação da margem bruta de 
novos produtos em relação aos antigos, maior a qualida-
de da contribuição; quanto às atitudes dos funcionários, 
busca-se nessa medida identificar o grau de satisfação e 
comprometimento dos funcionários na empresa; rela-
cionam-se com a satisfação e o desempenho dos fun-
cionários. Quanto a posição, rotatividade, experiência 
e aprendizado, “busca-se identificar o nível médio de 
manutenção de funcionários qualificados dentro da or-
ganização” – aqui o mínimo de rotatividade dos fun-
cionários na empresa (turnover) pode ser um indicador; 
e no banco de conhecimentos, por esta medida, e não 
seus prédios, é a razão pela qual são feitos os investimen-
tos nas empresas de TI.

Padoveze (2000 apud WERNKE, 2002, p. 28) apre-
senta indicadores para o capital humano, sugeridos pela 
Federação Internacional de Contadores (IFAC), discri-
minados a seguir: reputação dos empregados nos clien-
tes; anos de experiência na profissão; taxa de emprega-
dos com menos de dois anos de experiência; satisfação 
dos empregados; proporção dos empregados dando no-
vas ideias e sugestões e proporção implementada; valor 
adicionado por empregado; e valor adicionado por uni-
dade monetária de salário.

Contudo, é observado que a mensuração do capital 
humano não se dá somente por meio de fórmulas, mas 

também por meio de formas e modelos, tais como: índi-
ce de satisfação dos clientes em relação aos empregados 
– principalmente nos contratos de outsourcing (tercei-
rização), comuns em empresas de TI com governos e 
instituições financeiras; índice de motivação dos empre-
gados; índice de absenteísmo; índice de retorno sobre 
o investimento; índice de horas de treinamento; índice 
de rotatividade dos empregados nas empresas; índice 
de crescimento da empresa; e índice de benchmarking – 
método por meio do qual é verificado o crescimento da 
empresa e/ou capacidade dos profissionais em relação 
aos concorrentes (WERNKE, 2002, 2003).

O conhecimento leva a um aumento de produtivi-
dade, à elevação de renda do trabalhador e, consequen-
temente, ao desenvolvimento da sociedade como um 
todo. Desse modo, os trabalhadores transformaram-se 
em capitalistas na medida em que, ao investirem na 
aquisição de conhecimentos, eles se tornam proprietá-
rios de capacidades economicamente valiosas. Diante 
disso, o índice de produtividade crescente na empresa 
pode ser mais um indicador da importância e valor do 
capital humano; pois quanto maior for o investimento 
em capacitação profissional, a satisfação do empregado 
é elevada. E a produtividade acaba sendo beneficiada 
(SCHULTZ, 1973). Encontrar formas de avaliar e me-
dir o capital humano é um passo para atrair a atenção 
dos gestores quanto à importância do seu pessoal para o 
sucesso (DRUCKER et al., 1997).

Isso é uma novidade na medição do capital intangível 
e um novo indicador. Para Durão (2007), o capital inte-
lectual pode ser medido pelo fornecedor – por exemplo, 
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), a partir de uma metodologia de ava-
liação e mensuração do capital intangível desenvolvida 
juntamente com a UFRJ, passou a avaliar e mensurar o 
capital intangível das empresas para as quais empresta e 
financia. Logo, o banco cria uma nota de classificação 
de risco baseada no peso do fator inteligência. Esse fa-
tor é uma espécie de índice que calculado e atribuído à 
empresa e gera um adicional na obtenção de créditos. 
Nessa classificação entram práticas de governança e de 
gestão, treinamento de funcionários, relacionamento 
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com clientes, tecnologia da informação, marca e paten-
tes, entre outros aspectos.

A iniciativa do BNDES também é bem recebida por 
empresas de porte menor, que normalmente possuem 
pouco ativo tangível, mas que detêm consideráveis ati-
vos intangíveis. Mas o grande benefício desse novo con-
ceito de metrificação por parte do BNDES é para as 
empresas de grande porte, porque possuem muito mais 
intangíveis. A Totvs S.A., que produz software de gestão 
e tem faturamento anual de quase 500 milhões de reais, 
acredita que a introdução dos intangíveis na análise de 
crédito do banco reforça a ideia de que não há risco em 
emprestar às companhias que tenham capital intangível 
em sua composição (DURÃO, 2007).

De acordo com Rath Fingerl (2007 apud DURÃO, 
2007), diretor da área de mercado de capitais do BNDES, 
o objetivo do banco é acompanhar a tendência mun-
dial das empresas que estão “diante de uma mudança 
de paradigma, em que os principais fatores competiti-
vos das corporações não são mais os tradicionais”. “O 
conhecimento tem sido cada vez mais determinante no 
desempenho das companhias”.

3.4   Aplicabilidade dos modelos 
nas demonstrações contábeis 

A Contabilidade numa perspectiva tradicional tem 
cumprido muito bem sua finalidade até os dias de hoje. 
Entretanto, usualmente, nos relatórios contábeis não são 
retratadas certas realidades, por estar o valor contábil da 
empresa, na maioria das vezes, abaixo do valor de mer-
cado de suas ações (BEUREN; OLIVEIRA, 2003). A 
contabilidade deve se esforçar em identificar e mensurar 
os itens intangíveis que criarão valor, a médio e longo 
prazo para as organizações. Ou seja, que reverterão em 
lucro para a empresa. Isso tudo por meio de uma con-
tabilidade sistêmica em know-how organizacional, pois 
isso é de grande importância gerencial e informativa aos 
usuários externos, principalmente aos acionistas (AN-
TUNES, 1999 apud BEUREN; OLIVEIRA, 2003).

Dessa forma, Iudícibus (1995, p.22), com muita 
propriedade, afirma que 

num mundo econômico com frequentes altera-
ções de cenário, é importante entender bem o 
que é teoria, bem como seus vários enfoques e 
metodologias, a fim de os contadores poderem 
dar respostas ou interpretações satisfatórias para 
uma série de novos eventos e fenômenos que es-
tão a desafiar nossa profissão.

O anuário Fortune 500, que divulga dados econô-
micos sobre as quinhentas maiores companhias norte-
-americanas, demonstra que a Microsoft, em março de 
2008, estava avaliada em 260 bilhões de dólares norte-
-americanos e seu valor contábil era de apenas 53 bilhões 
de dólares norte-americanos, o que perfaz um valor in-
tangível de 197 bilhões de dólares norte-americanos. 
Embora possa parecer discrepante essa evidenciação, é 
o que acontece com as grandes corporações no mercado 
de capitais (FORTUNE 500, 2008).

Outro exemplo conhecido:  

a IBM adquiriu a Lotus por 3 bilhões de dóla-
res, embora o valor contábil dessa fosse 250 mi-
lhões de dólares. O patrimônio da Netscape não 
chegava aos 20 milhões de dólares, mas ao abrir 
seu capital, o mercado lhe atribuiu valor de 3 
bilhões de dólares (IUDÍCIBUS; MARION, 
2000, p. 153).

Nota-se que é uma prática generalizada nas grandes 
corporações fazer suas demonstrações contábeis tradi-
cionais para atenderem à legislação fiscal e demonstra-
ções contábeis gerenciais para atenderem aos usuários 
das informações, tais como: acionistas, investidores 
em potencial e gestores responsáveis pelas tomadas de 
decisões. Alguns autores criticam a Contabilidade, no 
sentido de não tratar os dispêndios com capacitação 
de pessoal como investimentos e sim como despesa. 
É que a contabilidade gerencial tem também como 
objetivo uma boa gestão fiscal, que em atendimento à 
legislação, sem deixar de cumprir alguma norma legal, 
possa da melhor forma possível maximizar os lucros 
das empresas.
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Nesse sentido, evidenciar investimentos em capital 
humano como investimentos nas demonstrações con-
tábeis tradicionais não é fiscalmente interessante, pois 
minimizaria os lucros, porque evidenciá-los como des-
pesa diminui a base de cálculo tributável. Dessa forma 
as empresas sintonizadas no mundo globalizado têm de-
monstrado seu real valor e competitividade diante desse 
cenário. Também os contadores vêm demonstrado ta-
lento no gerenciamento contábil, em contrassenso ao 
mito da subjacência da Contabilidade.

Em favor desse entendimento, Martins (apud VA-
LENTI, 2007) explica que o balanço deve mostrar de 
onde vem e para onde vai o dinheiro – e não atribuir 
um valor ao negócio. O autor menciona, ainda, que a 
maioria das empresas prefere considerar investimentos 
em ativos intangíveis como despesa, porque dessa forma 
reduzem o lucro tributável e o imposto a pagar. Consi-
dera que seria adequado fornecer aos investidores um 
balanço tradicional e um com os ativos que a empresa 
entende deter, inclusive os intangíveis, na medida em 
que há volatilidade nos intangíveis que poderiam gerar 
instabilidade desnecessária aos números. Tudo isso vai 
ao encontro da prática que o mercado já executa há al-
gumas décadas.

Diante disso, não é possível determinar o impacto da 
mensuração do capital humano sobre as demonstrações 
contábeis tradicionais, senão avaliar e medir o capital hu-
mano e os outros intangíveis para evidenciá-los nas de-
monstrações contábeis gerenciais, que, embora não sejam 
ideiais, são os modelos possíveis tendo em vista as carac-
terísticas discutidas anteriormente sobre o atendimento 
fiscal e gerencial. Mesmo assim, com tanta subjetivida-
de e complexidade diante das variáveis intangíveis, não 
existem elementos precisos que deem confiabilidade para 

incluir o capital humano no balanço patrimonial, ainda 
que existam fórmulas e modelos que meçam a agregação 
de valor pelo capital humano.

Conclusão

Nesse cenário de mudanças globais, tem-se buscado 
a evidenciação do capital intelectual: capital humano, 
capital de clientes e outros. A determinação do capital 
humano parece ser um dos dos mais difíceis desafios a 
serem vencidos pela Contabilidade, devido a sua vola-
tilidade. A Contabilidade está diante de um paradoxo, 
porque os estudos sobre os ativos intangíveis já podem 
ser considerados clássicos, no entanto ainda parecem 
embrionários. Contudo, conforme observado em algu-
mas fórmulas e métodos de avaliação do capital huma-
no é possível encontrar alternativas para avaliação desse 
ativo. Com esse objetivo a pesquisa e a revisão biblio-
gráfica foram delineadas. E diante de tanta informação 
e complexidade que permeia o assunto, houve uma di-
ficuldade para dar resposta à pergunta, o que só foi pos-
sível no último momento da elaboração deste trabalho. 

Também ressaltou-se a prática usual da Contabilida-
de, que trata todos os dispêndios em recursos humanos 
como despesa, ao invés de investimento, ou seja, ativo, 
pois, normalmente ignora-se o fato de que a força de 
trabalho como um todo está intimamente associada à 
empresa e pode ser considerada como a capacidade de 
gerar ativos futuros.

Contudo, observa-se na literatura que as empresas 
ainda não possuem uma forma padronizada e especí-
fica para a avalição de determinados intangíveis – por 
exemplo, o capital humano. Entretanto, possuem ou-
tras formas de avaliação e mensuração que atendem as 
suas necessidades gerenciais e que fomentam o processo 
decisório e de gestão, na contramão das evidenciações 
das demonstrações consideradas tradicionais. Nessa li-
nha, nota-se que a aplicabilidade continuará no campo 
gerencial, pois alterações nas demonstrações tradicio-
nais, a exemplo o balanço patrimonial, implicam ques-
tões tributárias contrárias aos interesses empresariais e 
objetivos acionários.

O conhecimento leva a um aumento de 
produtividade, à elevação de renda do 
trabalhador e, consequentemente, ao 

desenvolvimento da sociedade como um todo. 
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Resumo
O presente trabalho é um ensaio de caráter teórico, interpretativo e 

opinativo, proporcionando discussões acerca da teoria já existente, partin-
do de pesquisa bibliográfica. A contribuição deste tipo de pesquisa reside 
no fato de que toda esfera do conhecimento humano somente apresenta-
rá condições de progresso quando houver constante pesquisa, baseada 
em profunda teorização, pois a racionalidade é o que deve comandar a 
aplicação. Quando se promovem aprofundamentos e discussões, conside-
rando, de um lado, modelos de gestão empresarial e, de outro, a Conta-
bilidade como ferramenta de mensuração do patrimônio e comunicação 
com o mercado, observa-se a ênfase no valor doutrinário que a Ciência 
Contábil possui. Assim, o objeto em estudo é a Gestão Baseada em Valor, 
cujo foco é a criação de valor econômico aos proprietários de capital. Para 
a interpretação deste modelo de gestão perante a Teoria de Contabilida-
de, consideram-se as classificações de teorias, Direitos de Propriedade, o 
Postulado da Continuidade e o Disclosure. Finaliza-se defendendo a posi-
ção de que o Valor Econômico Agregado é um indispensável indicador de 
sucesso econômico, porém não precisa estar contido no conjunto de infor-
mações contábeis a ser publicado, mas deve este conjunto prover dados 
suficientes que auxiliem os investidores em avaliações de risco e retorno.

Palavras-chave 
Valor econômico agregado. Gestão baseada em valor. 
Teoria de Contabilidade.

Abstract 
The present work is a theoretical essay providing quarrels about the 

existing theory, conducted by bibliographical research. The contribution of 
this type of research is the fact that all sphere of the human knowledge will 
only present progress conditions when it will have constant searches, esta-
blished in deep theories, therefore the rationality is what it must command 
the application. When provide quarrels considering at one hand models of 
enterprise management and at another hand the Accounting as tool of allo-
cation of the patrimony and communication with the market, observes it 
emphasis in the doctrinal value that Accounting has as a Science. Thus, the 
object in this study is the Value Based Management, where the focus is the 
creation of economic value to the capital proprietors. For the interpretation 
of this model of management beyond the Theory of Accounting, the classi-
fications of theories, Rights of Property, the Postulate of the Continuity and 
the Disclosure are considered. It is finished defending the position that the 
Added Economic Value is an indispensable pointer of economic success, 
however does not need to be contained in the set of accounting information 
to be published, but this set must provide enough information that assist the 
investors in risk and return evaluations.

Keywords 
Economic value added. Value based management. Accounting theory.
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Introdução

As análises de viabilidade e desempenho econômico 
têm-se constituído, há muito, na consideração de recei-
tas provenientes da utilização de ativos, despesas para 
a manutenção destes e custo de processamento de ser-
viços ou produtos, sempre avaliados a custo histórico. 
Com o passar do tempo, percebeu-se a necessidade de 
avaliar a magnitude e a sustentabilidade dos retornos, 
conduzindo a uma gestão mais arrojada dos recursos. 
Isso porque, paralelo ao aumento da competitividade, 
as organizações necessitam de volumes expressivos de 
investimento para financiarem suas operações. Cria-se, 
então, uma necessidade de as empresas voltarem-se para 
uma gestão baseada na criação de riqueza aos investi-
dores, descartando a postura convencional de medição 
apenas do lucro e da rentabilidade. Por isso, percebeu-se 
a necessidade do foco na geração de valor econômico 
aos proprietários e aos acionistas, nascendo o modelo 
de Gestão Baseada em Valor (VBM). A pesquisa desen-
volve-se com o propósito de aprofundar, interpretar e 
levantar discussões a respeito da VBM, analisando-a pe-
rante a Teoria de Contabilidade. Aspectos tratados neste 
trabalho foram também estudados por Iudícibus, Mar-
tins e Carvalho (2005). Os autores afirmam que a cien-
tificidade contábil deve ser procurada em uma série de 
características, como: entendimento e mensuração de 
elementos patrimoniais; preponderância de valor eco-
nômico, em lugar de simples custos e preços; no caráter 
preditivo das demonstrações contábeis; e na considera-
ção de custos de oportunidade.

Nesse campo teórico, considerou-se a classificação 
de teorias em três divisões: a teoria como decreto (po-
sitiva ou normativa), a teoria como raciocínio (dedu-
tivo e indutivo) e a teoria como linguagem (sintática, 
semântica e pragmática). Posteriormente, os Direitos de 
Propriedade foram considerados (Teoria da Entidade, 
Teoria da Propriedade e Teoria da Empresa). O Postu-
lado da Continuidade é analisado juntamente com a 
maximização do valor dos proprietários do capital, con-
siderado pela Teoria de Finanças como o objetivo má-
ximo de gestão financeira, provendo assim comentários 

sobre a Continuidade sustentada das companhias. Por 
fim, descreve-se a respeito da evidenciação (disclosure), 
como elemento de comunicação com o mercado, defen-
dendo a opinião de que não há necessidade de divulgar 
o valor econômico agregado pelas empresas, devido às 
subjetividades que possui. Contudo a Contabilidade 
deve divulgar ao mercado dados necessários para que os 
investidores possam fazer as avaliações, de acordo com 
suas percepções de risco e retorno.

1 Gestão baseada em valor (VBM)

Os autores pesquisados afirmam que a VBM se de-
senvolveu como consequência às novas necessidades das 
empresas, de acordo com a evolução das economias de 
mercado. Stephens e Bartunek (1997) ressaltam que 
a existência do lucro apurado pela Contabilidade não 
garante a remuneração do capital aplicado e, conse-
quentemente, a atratividade econômica. Souza e Almei-
da (2006, p. 7) corroboram, afirmando que o lucro é 
“[...] uma condição necessária, mas não suficiente para 
assegurar a sobrevivência sustentável das instituições”. 
Acrescentam que o importante não é apenas obter lu-
cro, já que este, por si só, não basta. É preciso apresentar 
um potencial necessário para continuar prosperando.

Ehrbar (2004) argumenta que se os gestores preci-
sam competir por um recurso escasso chamado capital, 
então o custo desse recurso também precisa ser con-
siderado na mensuração do resultado. Santos (2006) 
lembra que tal raciocínio recupera a antiga ideia de lu-
cro econômico ou lucro residual elaborada por Alfred 
Marshall. De acordo com esse conceito, só existe lucro  

A Contabilidade deve divulgar ao 
mercado dados necessários para 
que os investidores possam fazer 
as avaliações, de acordo com suas 

percepções de risco e retorno.

38  Revista do CRCRS



após a remuneração do capital empregado pelo seu cus-
to de oportunidade. Araújo (2002) define o custo de ca-
pital como a remuneração mínima esperada pelos pro-
prietários de capital em relação à entidade investida. A 
consideração desse custo conduz ao lucro econômico, o 
qual Copeland, Koller e Murrin (2002) definem como 
o resultado da multiplicação do valor do capital inves-
tido pelo retorno sobre este capital e, posteriormente, 
subtraído o custo de oportunidade do mesmo.

Assim surgiu a gestão baseada em valor, ou VBM, 
do inglês Value Based Management, implementada pela 
empresa de consultoria americana Stern Stewart & Co 
(2009). O foco desse sistema de gestão é o valor eco-
nômico agregado, tratado como EVA (Economic Value 
Added). Esse indicador denota o quanto a empresa su-
pera o custo de capital investido. Para a Stern Stewart & 
Co. (2009), o EVA é a melhor métrica para análise de 
performance, já que nessa medida todos os custos de se 
gerir um negócio são considerados. Stephens e Bartunek 
(1997) consideram o EVA como um balanço compara-
tivo entre a rentabilidade e o capital aplicado para gerá-
-la. Para Assaf Neto (2006), uma empresa será conside-
rada criadora de valor quando for capaz de oferecer a 
seus proprietários de capital uma remuneração acima de 
suas expectativas mínimas de ganhos.

Ehrbar (2004) define o valor econômico agregado 
(EVA) como uma medida de desempenho que difere da 
maioria por cobrar o custo de todo o capital que uma 
empresa utiliza. Pela definição do autor, nota-se uma 
necessidade de responsabilidade na aplicação dos re-
cursos dos investidores, fazendo com que todos os fun-
cionários estejam envolvidos nesse modelo de gestão. 
Por isso, Knight (1997) ressalta que a remuneração de 
funcionários e gestores deve ser variável, condicionada à 
melhoria no EVA. Assim, é preciso alinhar os interesses 
dos gerentes ao dos proprietários. A maneira mais óbvia 
pela qual o EVA auxilia gerentes a tomarem melhores 
decisões é cobrando suas operações pelo custo de todo 
o capital utilizado. Eles precisam entender que o capital 
tem um custo, e só receberão seus bônus se cobrirem tal 
custo. Para Santos e Watanabe (2005), a gestão baseada 
em valor responsabiliza os gestores pela adequada apli-

cação dos recursos. O pressuposto é que eles pensem, 
ajam e sejam remunerados como se fossem acionistas.

Perez e Famá (2006) demonstraram uma forte rela-
ção entre valor econômico e ativos intangíveis, sendo 
estes, marcas, patentes, goodwill, direitos autorais, di-
reitos de exploração e operação, carteira fiel de clien-
tes, entre outros. Para os autores, os ativos tangíveis são 
apenas geradores de lucros contábeis normais. Mas o 
lucro econômico é, em grande parte, proporcionado 
pelos ativos intangíveis.

Machado (2010) defende a VBM, afirmando que, 
se a meta das organizações é a elevação do volume de 
atividades, transações e acordos comerciais, estes devem 
basear-se em crescimento sustentado, o qual só ocorre 
com a plena remuneração do capital investido.

2  EVA conforme a  
classificação de teorias

O estudo da VBM pode ser mais bem entendido se 
alicerçado não apenas pela Teoria de Finanças, mas tam-
bém pela Teoria da Contabilidade. Sendo esta última 
provedora de fundamentos para a mensuração das muta-
ções patrimoniais, o melhor entendimento do EVA será 
atingido ao considerarem ambas. Estuda-se nesta seção a 
VBM, de acordo com a seguinte classificação das teorias:

Quadro 1 – Classificação de teorias.

Teoria como decreto

Positiva (descritiva) Normativa (prescritiva)
Teoria como raciocínio

Dedução
(É logicamente correta?)

Indução
(Quais evidências existem?)

Teoria como linguagem

Sintaxe
(Quais são as 

regras?)

Semântica
(O que significa?)

Pragmática
(Qual efeito terá?)

Fonte: Adaptado de Hendriksen e Van Breda (1999, p. 31).

2.1 EVA e Teoria como decreto

Hendriksen e Van Breda (1999) argumentam que 
os teóricos da Contabilidade se interessam por respos-
tas a perguntas de dois tipos: qual é a melhor maneira  
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de contabilizar uma transação (foco normativo) e como 
os gestores e outros indivíduos decidem o que é melhor 
para eles (foco positivo). As respostas a esses tipos de 
perguntas, juntamente com o esforço para encontrar 
tais respostas, representam, para os autores, o campo da 
Teoria da Contabilidade.

Para Iudícibus (2004), as teorias normativas (pres-
critivas), visam a recomendar quais dados devem ser 
comunicados e como devem ser apresentados; ou seja, 
procuram explicar como a Contabilidade “deveria ser”, 
em lugar do que é. Por outro lado, as teorias positivas 
(descritivas) almejam mostrar e explicar como a Conta-
bilidade é, entender por que é assim e procurar prever 
comportamentos. Esta é usualmente apoiada no méto-
do indutivo, baseando-se em observações da realidade 
e testando hipóteses para que se chegue a conclusões. 
Watts e Zimmerman (1986), em defesa da teoria positi-
va, pregam que o objetivo da teoria contábil é explicar e 
prever a prática da Contabilidade.

Iudícibus e Lopes (2004) destacam que a teoria posi-
tiva tem a finalidade de fornecer subsídios para explicar 
e predizer determinados fenômenos. Acrescentam que 
esta teoria é fortemente alicerçada em aparatos concei-
tuais de natureza econômica, como a Hipótese do Mer-
cado Eficiente (EMH – Efficient Market Hypothesis) e 
estudos que consideram a reação do mercado de capitais 
à informação contábil.

O estudo das teorias como decreto, e também como 
raciocínio, fornece subsídios para que se possam efetuar 
pesquisas em matéria de gestão empresarial, proporcio-
nando fundamentos para que sejam tomadas decisões 
coerentes. Estudos podem ser desenvolvidos no intuito 
de verificar se as teorias propostas ocorrem na prática 
em determinado grupo de empresas, de mesmo porte 
ou setor. Partir do que “deveria ser”, para que se chegue 
no “como é”, exige fortes premissas para que se enten-
dam os motivos dos achados científicos.

Um exemplo de estudo normativo seria um traba-
lho encarregado de indicar as etapas a serem seguidas 
na determinação do valor econômico e na implantação 
da VBM, aplicados a determinado setor específico, con-
forme suas características. Por outro lado, um exemplo 

de uma pesquisa positiva seria investigar as razões pelas 
quais as empresas pertencentes ao setor em estudo pra-
ticam ou não a VBM.

Seria lógico que a VBM fosse implantada em todos 
os tipos de negócios, já que, conforme descrito, o capital 
é escasso e possui um custo. Mas é nessa distinção en-
tre o que “deveria ser” e “como é” que são descobertos 
pontos positivos e negativos de um objeto em estudo. 
Procura-se, então, entender: será que a VBM é realmen-
te implantada nas empresas? Novos questionamentos 
podem surgir para levantar os motivos da implantação 
ou não implantação desse modelo de gestão.

2.2 EVA e teoria como raciocínio

Comunga-se que o desenvolvimento das ciências de-
pende da obediência a métodos planificados. Marconi 
e Lakatos (2006) enfatizam que não há ciência sem o 
emprego de métodos científicos. A busca pelo conheci-
mento deve suceder-se de forma racional, disciplinando 
os achados das pesquisas por meio das aplicações de mé-
todos e interpretações das teorias claramente definidas e 
aceitas. Assim, a preocupação metodológica em Conta-
bilidade deve estar concentrada em produzir raciocínios 
competentes para enunciar verdades sobre os fenôme-
nos patrimoniais. Para isso, os cientistas valem-se dos 
métodos dedutivo e indutivo.

O método dedutivo é aquele em que os argumen-
tos fluem de generalizações a observações específicas. 
Ou seja, as aplicações e as regras práticas são deduzidas 
dos postulados, e não da observação da prática. Con-
forme Marconi e Lakatos (2006), esse método tem o 
propósito de explicar o conteúdo das premissas de uma 
teoria, podendo dar-se mediante o enfoque axiomático, 
trabalhando com a formulação da lógica do raciocínio 
dedutivo. Tal enfoque utiliza-se de raciocínio matemá-
tico e lógica simbólica, ambos aplicados a alguns con-
ceitos e ideias. Partindo-se de postulados e regras de 
inferência lógica, é possível formular e testar teoremas 
por meio de operações matemáticas. Assim, deduz-se 
quanto à ocorrência de fenômenos e suas consequên-
cias. Deve-se ressaltar o fato de que postulados e pre-
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missas assumidos para o raciocínio dedutivo precisam, 
obviamente, ser verdadeiros, para que, dessa forma, a 
conclusão deduzida seja verdadeira.

No contexto do método dedutivo, é possível estu-
dar variações no EVA de acordo com o comportamento 
das variáveis que o constituem. É lógico esperar uma 
correlação negativa entre o custo de capital e o valor 
econômico agregado. Para essa comprovação, faz-se 
necessário apenas o cálculo matemático e a inferência 
estatística. Pela dedução, toma-se como exemplo o ra-
ciocínio descrito no Quadro 1. Considerando ROI o 
retorno do investimento, e WACC o custo do capital 
empregado, tem-se:

Quadro 2 – Exemplo de dedução no estudo da VBM.

Pressuposto Efeito

Aumentar o investimento ou o 
endividamento quando 

ROI > WACC
Aumenta o EVA

Diminuir o investimento ou o 
endividamento quando o 

ROI < WACC
Aumenta o EVA

Conclusão

Logo, EVA depende fortemente da relação entre ROI e WACC.
Fonte: Elaborado pelos autores.

O método indutivo parte de observações específicas 
para a observação de generalizações. É o exame de fa-
tos particulares em primeiro lugar (pois o método tem 
forte embasamento no empirismo), segundo Marconi 
e Lakatos (2006), para testar hipóteses na tentativa de 
confirmá-las. Assim, formulam-se conclusões gerais 
com base em algo específico. O argumento indutivo, 
da mesma forma que o dedutivo, fundamenta-se em 
premissas. Contudo ressaltam os autores que, por um 
lado, nos métodos dedutivos, premissas verdadeiras le-
vam inevitavelmente à conclusão verdadeira; por outro 
lado, nos métodos indutivos, premissas verdadeiras con-
duzem apenas a conclusões prováveis.

Marconi e Lakatos (2006) enfatizam que as etapas 
do método indutivo repousam na Lei do Determinis-
mo, observada na natureza, a qual reza que “nas mesmas 
circunstâncias, as mesmas causas produzem os mesmos 

efeitos”. Assim, o ideal seria pesquisar sobre a VBM 
restringindo o foco do estudo a aspectos específicos e 
testando hipóteses logicamente definidas. Por exemplo, 
seria possível testar a hipótese de que o EVA exerce in-
fluência sobre o preço de mercado das ações? Ou testar 
a hipótese de que existe correlação entre ambas as variá-
veis? Nesses casos, Iudícibus e Lopes (2004) lembram 
que a EMH é essencial em pesquisas empíricas com o 
objetivo de identificar e medir o impacto da informação 
contábil na formação do preço dos ativos financeiros no 
mercado. Sendo o EVA influenciado pelo custo de capi-
tal, e este último influenciado pela situação patrimonial 
divulgada pela empresa, pode-se, então, testar a hipóte-
se de que a mudança em políticas contábeis influencia 
o EVA? Em qual nível de significância? Na tentativa de 
responder a esses questionamentos, Marconi e Lakatos 
(2006) afirmam que quanto maior a amostra, maior a 
força indutiva do argumento.

2.3 EVA e teoria como linguagem

A teoria como linguagem apresenta, segundo Kam 
(1990), três tipos de relações: sintáticas, semânticas e 
pragmáticas. As premissas e os objetivos da gestão basea-
da em valor podem ser observados nessas três relações.

O aspecto sintático de uma teoria descreve as re-
lações lógicas entre variáveis, baseando-se em conven-
ções. Conforme interpretam Hendriksen e Van Breda 
(1999), é a compreensão do nível estrutural, conside-
rando as regras que definem a teoria.

A meta das organizações é a 
elevação do volume de atividades, 
transações e acordos comerciais, 

estes devem basear-se em 
crescimento sustentado, o qual só 
ocorre com a plena remuneração 

do capital investido.
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A interpretação da VBM em nível sintático conduz à 
análise dos elementos formadores do EVA. Assumindo 
que, perante a VBM, a empresa deve gerar um resul-
tado suficiente a remunerar todo o capital investido, 
formula-se, então, o cálculo do EVA, considerando um 
break-even econômico, acima do qual o lucro operacio-
nal gerado estará contribuindo para a geração de valor 
econômico:

EVA = LOP – (INV x WACC)

Sendo:
LOP = Lucro operacional;
INV = Investimento;
WACC = Custo médio ponderado de capital.

A fórmula acima demonstra claramente o lucro ope-
racional mínimo a ser gerado, por meio da expressão 
(INV x WACC). Esse resultado mínimo, comparado com 
o lucro operacional realmente gerado, condiz com a regra 
máxima da VBM: remunerar o capital acima do custo.

A outra fórmula do EVA demonstra que, para a 
criação de valor, é necessário um retorno suficiente à 
formação de um spread econômico. Para este, considera-
-se uma nova variável (ROI = retorno do investimento), 
descrevendo-se a fórmula:

EVA = (ROI – WACC) x INV

O spread econômico em questão é dado pela expres-
são (ROI – WACC) a qual, conforme a sua magnitude, 
exerce a função de geração de valor sobre o investimento.

O nível semântico refere-se, segundo Kam (1990), 
às relações da teoria com as realidades econômicas. É a 
ligação que ocorre entre conceitos e objetos de um lado, 
e o mundo real de outro, tornando uma teoria realista e 
com significado. Esse enfoque assume a premissa bási-
ca de que a informação financeira possui consequências 
econômicas inevitáveis.

A consideração do custo de capital de todas as fontes 
de financiamento justifica a necessidade de a empresa 

gerar um resultado que deva superar o risco incorrido. 
Os investidores têm uma variedade de escolha no que 
tange à utilização do capital. Assim, tendem a tomar a 
decisão que melhor os remunere, de acordo com a per-
cepção de risco e retorno. O fato de exporem o capital 
escasso em condições de risco faz com que exijam um 
prêmio pelo risco assumido.

Hendriksen e Van Breda (1999) afirmam que a im-
portância do lucro é a sua realização; apenas o potencial 
não basta. À medida que o EVA demonstra o quanto 
a empresa supera o custo do capital investido, ele evi-
dencia o quanto a empresa ganhou por “abrir mão do 
potencial de realização dos ativos investidos na empre-
sa”. Ao invés de desfazer-se dos ativos, optando por sua 
inteira realização, a empresa manteve-os investidos no 
negócio, gerando um custo, e este custo deve ser com-
preendido na mensuração do resultado econômico.

É fato que as informações financeiras possuem con-
sequências econômicas inevitáveis. Prova disso é a acei-
tação da Hipótese de Eficiência de Mercados, de Fama 
(1970), a qual defende a reação do mercado às informa-
ções publicadas. Essas informações proporcionam sub-
sídios para que os investidores avaliem os negócios nos 
quais estão aportando seus recursos, podendo estimar 
expectativas de rendimentos futuros. Em um ambiente 
de escassez de recursos, onde os mercados são eficientes, 
nada é mais correto que considerar o custo de todo ca-
pital aplicado em um empreendimento.

Outra consideração da teoria como linguagem diz 
respeito ao nível pragmático, ou seja, o efeito que as re-
gras causam nas pessoas. Para Kam (1990), a preocupa-
ção de uma relação pragmática é o interesse sobre como 
conceitos contábeis e suas medidas correlacionam-se no 
mundo real, afetando o comportamento dos stakehol-
ders. Hendriksen e Van Breda (1999) afirmam que os 
conceitos pragmáticos estão associados às decisões de 
investidores e credores quanto às reações dos preços de 
títulos.

A adoção da Gestão Baseada em Valor, conforme 
descrito, faz com que os gerentes pensem como donos 
e funcionários pensem como gerentes, o que provoca 
uma postura proativa. O nível pragmático também é 
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reforçado pela consideração da Hipótese de Eficiência 
de Mercados, já que a reação dos preços dos títulos é 
consequência de importantes variáveis, notadamente a 
criação de valor econômico.

3  EVA e as premissas básicas de 
Teoria de Finanças e Teoria de 
Contabilidade

O estudo de Finanças e Contabilidade nasce, pri-
meiramente, da teoria econômica. Essa ciência social 
que ambiciona atender às necessidades humanas tem 
como objeto de estudo a escassez de recursos, a qual sur-
ge em virtude das necessidades humanas ilimitadas e da 
restrição física de recursos (VASCONCELLOS, 2007).

A aceitação da teoria econômica de escassez de recur-
sos, como diretriz para a tomada de decisões financeiras, 
é vista por Gitman (2010) como imprescindível. A limi-
tação de recursos faz nascer o propósito empresarial de 
maximizar o bem-estar mediante a correta utilização do 
capital. O bem-estar também é proporcionado à socie-
dade na qual a empresa interage, conforme descrevem 
Brigham, Gapenski e Ehrhardt (2001).

A escassez de recursos e a busca do bem-estar fazem 
nascer uma premissa básica na Teoria de Finanças: ma-
ximização do valor. Por meio da maximização do valor 
a empresa poderá prosperar, proporcionando a longevi-
dade, vista pela Teoria de Contabilidade como o postu-
lado da continuidade. Tal postulado é tido como uma 
verdade máxima, um axioma inegável, servindo de base 
para todo o processo de contabilização.

Sendo a maximização do valor uma resposta da Teo-
ria de Finanças à Teoria Econômica de escassez de recur-
sos, a Teoria da Contabilidade faz o mesmo, mediante o 
postulado da Continuidade. Considerar essas duas pre-
missas, de ambas as teorias, proporciona entendimen-
to e justificativa de aplicação da VBM. A interpretação 
pode ser esquematizada conforme a Figura 1:

Figura 1 – Relação entre maximização  
do valor e a continuidade.

Teoria de 

Finanças

Maximização

do valor
Postulado da 
Continuidade

Teoria de 

Contabilidade

Fonte: Elaborada pelos autores.

A Figura 1 demonstra que tanto a Maximização do 
Valor quanto o Postulado da Continuidade são pressu-
postos importantes que, tomados em conjunto, condu-
zem à criação de valor nos empreendimentos.

É fato que a maximização do valor contribui com 
a continuidade das empresas por atrair investimentos 
que proporcionam aumento no volume de atividades e 
melhora em procedimentos que gerem vantagem com-
petitiva. Mas espera-se que acionistas e proprietários so-
mente tenham interesse em investir na companhia se esta 
gerar-lhes um retorno ao menos igual ao custo de capital. 
Ocorridos esses fatores, a empresa apresenta potencial em 
continuar prosperando e gerando EVAs futuros. Desse 
modo, justifica-se a aplicação da VBM como elemento 
que contribui com a continuidade, pois esta é um dos 
mais importantes norteadores de decisões gerenciais.

4 Direitos de propriedade

Hendriksen e Van Breda (1999) descrevem que o 
estudo dos Direitos de Propriedade auxilia na busca 
à resposta do seguinte questionamento: “Lucro para 

Assim, a preocupação metodológica 
em Contabilidade deve estar 

concentrada em produzir 
raciocínios competentes para 

enunciar verdades sobre os 
fenômenos patrimoniais.
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quem?”. O estudo desses direitos apresenta várias teo-
rias, destacando-se a Teoria da Entidade, tida por Iudí-
cibus (2004) como a mais importante.

A Teoria da Entidade desenvolve-se, segundo Kam 
(1990), em conformidade com o postulado contábil da 
entidade, o qual assume a premissa de que a organização 
possui identidade própria. Perante essa teoria, tanto os 
credores quanto os acionistas são provedores de fundos, 
sendo, assim, partes externas da empresa. Hendriksen 
e Van Breda (1999) acrescentam que a entidade e os 
organizadores possuem vidas distintas, separadas. Kam 
(1990) complementa que se a aproximação convencio-
nal à Teoria da Entidade for seguida pelo seu fim lógico, 
então despesas de juros deveriam ser consideradas como 
distribuição de resultado ao invés de despesas, pois cons-
tituem-se em pagamentos aos credores pela utilização de 
seus recursos. O autor enfatiza ainda a determinação do 
lucro como elemento essencial dessa teoria, pois é uma 
variável necessária e indispensável para a sobrevivência 
da empresa. A ênfase no lucro é explicada por este ser o 
elemento “criador” de mais ativos.

O centro das atenções é a empresa, e esta precisa de 
fundos para operar. A dependência de fundos é suprida 
a partir de um momento em que a companhia seja hábil 
a “pagar” o capital que foi aplicado, por meio do retorno 
gerado nos investimentos. Se a ênfase dessa teoria é no 
resultado gerado, nada melhor que considerar o valor 
econômico agregado no negócio. Se o resultado é o que 
“cria” mais ativos, então tal criação deve ser sustentada 
mediante a remuneração de todo o capital investido no 
empreendimento.

Por fim, o ajuste proposto na DRE, com relação ao 
correto posicionamento das despesas financeiras (fora 
do lucro operacional, para efeito de análise), condiz 
com essa teoria, porque as despesas financeiras são trata-
das como distribuição de resultado, e não como despe-
sas constantes do lucro operacional. Em outras palavras, 
despesas financeiras referem-se a decisões de financia-
mento, e não a decisões de investimento (que geram o 
lucro operacional).

Demais teorias envolvendo Direitos de Propriedade 
podem também ser relacionadas com a VBM. A Teo-
ria da Propriedade tem como foco os proprietários 
(HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1999) e considera 
que o lucro é um aumento de riqueza dos proprietários. 
Nesta teoria, juros de dívidas representam uma despe-
sa dos proprietários e não da companhia, o que condiz 
com o método de cálculo do EVA, para o qual se devem 
extinguir as despesas financeiras do lucro operacional. 
Se o foco é o proprietário, então a criação de riqueza a 
ele deve ser mensurada. Se a teoria vê a empresa como 
instrumento dos proprietários, então se deve medir a 
habilidade desse instrumento em agregar valor àqueles.

Outra teoria considerada é a Teoria da Empre-
sa. Para esta, segundo Kam (1990), a empresa é vista 
como uma instituição social, na qual as decisões toma-
das afetam um número de partes interessadas, no caso, 
os stakeholders. Iudícibus e Lopes (2004) interpretam 
essa teoria afirmando que a empresa é vista como um 
conjunto de contratos entre os diversos participantes. É 
fundamental que os contratos sejam exercidos da forma 
mais harmônica possível, pois o funcionamento ade-
quado da organização, segundo os autores, depende do 
equilíbrio contratual estabelecido. Uma grande empresa 
não pode operar importando-se apenas com os interes-
ses dos acionistas, já que ela possui uma função para 
com a sociedade. À medida que a empresa demanda 
capital monetário, humano e material, nas suas ativida-
des, precisa pagar todos os aportadores desses recursos. 
Por isso, o estudo da VBM, aliado a essa teoria, conduz 
ao entendimento de que uma empresa que agrega valor 
contribui com o bem-estar da sociedade. Isso porque 
conduz à condição de prover mais recursos aos partici-

É fato que as informações 
financeiras possuem 

consequências 
econômicas inevitáveis. 
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pantes (funcionários, fornecedores, governo etc.), con-
siderando que, ao agregar EVA, a empresa aumenta de 
tamanho pelo reinvestimento do resultado.

5 EVA e disclosure

O objetivo da Contabilidade é fornecer informações 
sobre a posição patrimonial de uma entidade, dando 
suporte a avaliações e tomada de decisão financeira e 
econômica. Por isso, Iudícibus (2004) coloca a eviden-
ciação, ou disclosure, como uma condição acima dos 
próprios princípios, e que está intimamente ligada ao 
objetivo da Contabilidade.

Sobre a contabilidade financeira, aquela voltada 
aos usuários externos, Hendriksen e Van Breda (1999) 
descrevem que é provável que os usuários específicos 
tenham objetivos distintos em mente quando utilizam 
os dados contábeis. Assim, parece impossível criar um 
conjunto completamente diferente de princípios para 
cada usuário. Em vez disso, produz-se um demonstra-
tivo genérico, como “solução conciliatória”. Os autores 
citados defendem a conclusão de que não é tarefa dos 
contadores calcular o lucro econômico, mas fornecer 
informações ao mercado para permitir que os inves-
tidores o façam. Seguindo esse raciocínio, Iudícibus 
(2004) lembra a máxima: “Forneça a informação rele-
vante para o usuário, mas não pretenda invadir o cam-
po do investidor, substituindo-o em todas as avaliações 
subjetivas do modelo decisório e do risco.” (IUDÍCI-
BUS, 2004. p. 126).

Iudícibus e Martins (2007) defendem que a Conta-
bilidade não é um modelo voltado inteiramente para a 
avaliação do valor justo de uma entidade, mas um mo-
delo alocativo de recursos, que deve ser praticado com a 
máxima clareza possível.

A Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apre-
sentação das Demonstrações Contábeis – emitida pelo 

CPC (em conformidade com as Normas Internacionais 
de Contabilidade) e aprovada pelo CFC por meio da 
Resolução nº 1.121-08 (NBC T 1), e também pela 
CVM mediante a Instrução 539-08 – determina como 
objetivo das demonstrações contábeis o fornecimento 
de informações padronizadas que deem suporte a ava-
liações. Ou seja, estão fora dessa Estrutura Conceitual as 
informações elaboradas para fins especiais.

Araújo (2005) ressalta que um sistema tradicional de 
Contabilidade tem como objetivo oferecer à entidade re-
latórios que elucidem a medição voltada para o lucro e a 
rentabilidade. Devido à importância das informações ba-
seadas em geração de valor, a autora defende que são ne-
cessários ajustes para a elaboração de um sistema contábil 
baseado no valor. Tal prerrogativa enfatiza a Contabilidade, 
partindo dos moldes tradicionais, sendo ajustada para se 
obter parâmetros relacionados ao valor. Araújo acrescenta 
que não se trata de mudar a estrutura conceitual contábil 
– e nem mesmo os princípios contábeis – mas, sim, traba-
lhar com um sistema voltado para questões gerenciais com 
ênfase na maximização de valor aos acionistas.

Assaf Neto (2006) corrobora, dissertando que a 
Contabilidade, como ciência, demonstra enorme po-
tencial em seus instrumentos e modelos teóricos em 
atender às qualificadas exigências do mercado globali-
zado, necessitando, no entanto, que passe por ajustes 
para que proporcione os dados necessários à medição do 
valor econômico gerado pela empresa.

Nota-se que a defesa dos autores é com relação a 
adaptações do ponto de vista gerencial. Afinal, a utilida-
de da Contabilidade, como fonte de informações para 
o mercado de capitais, deve basear-se em princípios e 
normas contábeis.

Por isso, a literatura financeira determina que o 
EVA inicie pelo lucro contábil, baseado nos Princí-
pios de Contabilidade, sendo ajustado em seguida. 
As adaptações normalmente utilizadas envolvem,  

A adoção da Gestão Baseada em Valor, conforme descrito, faz com que os gerentes pensem 
como donos e funcionários pensem como gerentes, o que provoca uma postura proativa. 
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principalmente, a correta representação da estrutura 
patrimonial (itens de curto prazo agrupados conforme 
a ligação com o ciclo operacional) e também do lucro 
operacional (ajustado na DRE pelo tratamento de des-
pesas financeiras).

Se o estudo científico da Contabilidade dá suporte à 
consecução de modelos de comportamentos da riqueza, 
então se tem a Contabilidade como elemento indispen-
sável na mensuração do valor econômico agregado pelas 
entidades, bastando que haja adaptações, conforme des-
creve a Teoria de Finanças.

Considerando que as análises de criação de valor 
econômico sejam ferramentas de avaliação em âmbito 
“pessoal” do investidor, a Contabilidade deve fornecer  
apenas dados necessários que os auxiliem em avaliações 
nesse âmbito. No fornecimento de tais dados, os conta-
dores buscam a uniformidade no registro e na divulga-
ção de transações. Na posse dessas informações, apoia-
das em princípios e normas, os investidores podem ser 
capazes de avaliar o potencial de criação de valor eco-
nômico futuro. Ao somá-las às avaliações de mercado, 
aproximando-se de análises fundamentalistas, podem 
estimar o retorno requerido em um negócio. Por fim, 
posicionar-se a favor da publicação de EVA como par-
te integrante do conjunto de demonstrações contábeis 
implica afirmar que também deveriam ser publicados 
outros métodos de avaliação de empresa, como fluxo de 
caixa descontado, avaliação por múltiplos e até mesmo 
avaliações econômicas de projetos específicos. O EVA 
apresenta, em sua essência, características fortemente 
financeiras e gerenciais, não sendo dependente apenas 
de informações contábeis, estando, portanto, fora do 
escopo de contabilidade societária.

Considerações finais

Uma das finalidades de todo arcabouço teórico esta-
belecido é prover um referencial para o desenvolvimen-
to de novos procedimentos e ideias. Esse foi o intuito do 
presente trabalho. Partindo de uma pesquisa bibliográ-
fica, teceram-se comentários e interpretações acerca da 
VBM perante a Teoria da Contabilidade.

A classificação de teorias de acordo com as três di-
visões (decreto, raciocínio e linguagem) proveu funda-
mentos para a mensuração de mutações patrimoniais, 
auxiliando o entendimento do EVA conforme as práti-
cas de gestão adotadas por uma organização.

Os Direitos de Propriedade (Teoria da Entidade, 
Teoria da Propriedade e Teoria da Empresa) foram des-
critos como fundamentos para o tratamento dado pela 
VBM aos juros como custo de capital e também à con-
sequente maximização do bem-estar social.

A Maximização do Valor, juntamente com o Postu-
lado da Continuidade, foi analisada, proporcionando 
a interpretação acerca da continuidade sustentada das 
companhias.

A descrição das opiniões dos principais autores sobre 
a evidenciação (disclosure) demonstrou que não é neces-
sário divulgar o lucro econômico das empresas, mas da-
dos suficientes para que os usuários calculem-no.

A importância da VBM em mercados globalizados 
dá-se pelo fato de que estes não toleram a perda de opor-
tunidades e o desperdício de recursos. A mensuração do 
sucesso empresarial considera essa afirmação ao incluir 
o custo de capital no cálculo do lucro. A continuidade 
em base sustentada deve ser o foco de todas as empresas 
em economias de mercado. Tratar o capital como se fos-
se gratuito é o mesmo que dizer que não há escassez de 
recursos na economia.

Sendo a consistência teórica um elemento indispen-
sável para a justificativa de aplicabilidade prática (pre-
missa fundamental em trabalhos científicos), a Teoria 
da Contabilidade representa, assim, um importante 
referencial teórico para o aprofundamento da Gestão 
Baseada em Valor.

Novos trabalhos podem ser desenvolvidos conside-
rando as discussões aqui descritas.

O objetivo da Contabilidade é fornecer 
informações sobre a posição patrimonial de 
uma entidade, dando suporte a avaliações e 
tomada de decisão financeira e econômica. 
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Resumo
O artigo avalia a viabilidade da implementação de 

indicadores não financeiros proporcionados pelo méto-
do UEP, para medir o desempenho da produção de uma 
fábrica que produz perfis de madeira para molduras com 
tamanhos e formatos diversos. Em relação aos aspectos 
metodológicos, utilizou-se metodologia do tipo descriti-
va, no formato de estudo de caso, com abordagem qua-
litativa. Quanto aos resultados, o estudo de caso eviden-
ciou que esse método de custeio propiciou a utilização 
de medidas não financeiras que permitiram analisar a 
evolução da produção fabril de um período para outro, 
conhecer a capacidade instalada de produção de cada 
posto operativo e do conjunto da empresa. Esses indica-
dores facultaram, ainda, avaliar a capacidade produtiva 
ociosa, determinar o volume de horas trabalhadas e o 
tempo improdutivo, entre outras informações relevantes 
para o gerenciamento das atividades industriais da em-
presa em foco.
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1 Introdução

A gestão adequada de custos há muito vem sen-
do mencionada na literatura gerencial como impres-
cindível à sobrevivência das empresas que atuam em 
ambientes competitivos. Koliver (2008, p. 476) corro-
bora essa importância histórica ao afirmar que “desde 
as primeiras décadas do século XX a análise de custos, 
já reconhecida como parte essencial da contabilidade 
de custos, foi considerada como componente impres-
cindível na racionalização das operações”. Com isso, 
surge a necessidade de utilizar sistemas de custos que 
proporcionem informes gerenciais confiáveis e que 
fundamentem tecnicamente as decisões ligadas a cus-
tos e preços de venda. 

Para determinar os custos dos produtos fabricados, 
podem ser utilizados métodos como o Custeio Baseado 
em Atividades (Activity-based Costing – ABC), o Custeio 
por Absorção, o Método UEP (Unidades de Esforço de 
Produção), entre outros. Na literatura técnica referente 
ao tema, é possível encontrar citações acerca das vanta-
gens e das limitações que podem ser associadas a esses 
métodos. Por isso, a escolha por uma dessas formas de 
custeamento depende de vários fatores relacionados à 
empresa que pretende adotá-los.

Contudo, além de subsídios para calcular o valor dos 
custos dos produtos fabricados, seria interessante que 
a planilha de custos propiciasse informações para auxi-
liar o gestor industrial a aperfeiçoar o desempenho da 
fábrica que dirige. Caberia, então, que essa ferramen-
ta proporcionasse informes a respeito da (i) capacida-
de produtiva instalada da fábrica e dos (ii) setores que 
compõem o processo fabril, da (iii) utilização efetiva do 
potencial produtivo, da (iv) capacidade fabril ociosa, do 
(v) consumo efetivo de horas pela produção do período, 
do (vi) número de horas improdutivas, etc. O conheci-
mento desses aspectos não financeiros pode ser conside-
rado relevante para a maioria das empresas fabris, mas 
o problema está em “como” obter essas informações no 
âmbito das indústrias que fabricam grande variedade de 
itens e com quantidades produzidas distintas desse mix 
a cada período.

Um caminho para conseguir essas informações é 
o método UEP. Segundo a literatura a respeito, essa 
forma de custeamento permite a utilização de índices 
não financeiros para medir as operações realizadas no 
ambiente fabril. Por isso, neste artigo se pretende res-
ponder à seguinte pergunta: por intermédio do méto-
do UEP, é possível adotar medidas não financeiras de 
desempenho da produção em uma indústria que pro-
duz perfis de madeira para molduras com tamanhos 
e formatos diversos? Para essa finalidade, estipulou-se 
como objetivo principal avaliar a viabilidade da imple-
mentação desses índices numa empresa que atua no 
segmento mencionado. 

Quanto à estruturação deste texto, inicialmente 
foi efetuada uma revisão da bibliografia, abordando os 
principais conceitos requeridos para o entendimento  
do tema enfocado. Posteriormente, descreveu-se a rea-
lidade encontrada na entidade pesquisada, as etapas  
seguidas para implementação e as informações geren-
ciais obtidas. Por último, comentou-se a respeito de 
algumas limitações relacionadas à metodologia em-
pregada na empresa em lume e foram apresentadas as 
conclusões inerentes.

No que tange aos aspectos metodológicos desta 
pesquisa, em relação à tipologia quanto aos objetivos, 
pode ser classificada como descritiva, pois referida mo-
dalidade visa, segundo Gil (1999), a descrever caracte-
rísticas de determinada população ou fenômeno, ou o 
estabelecimento de relação entre as variáveis. Nessa di-
reção, Andrade (2002) destaca que a pesquisa descritiva 
preocupa-se em observar os fatos, registrá-los, analisá-

A gestão adequada de custos há 
muito vem sendo mencionada 
na literatura gerencial como 

imprescindível à sobrevivência 
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ambientes competitivos. 
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-los, classificá-los e interpretá-los, sem a interferência do 
pesquisador. Pelos procedimentos adotados, a pesquisa 
caracteriza-se como um estudo de caso, pois se concen-
tra numa única empresa e suas conclusões limitam-se 
ao contexto do objeto de estudo. No âmbito da forma 
de abordagem do problema, a pesquisa pode ser clas-
sificada como “qualitativa”, que é como Richardson 
(1999, p. 80) denomina os estudos que “podem descre-
ver a complexidade de determinado problema, analisar 
a interação de certas variáveis, compreender e classificar 
processos dinâmicos vividos por grupos sociais”.

2  Principais aspectos  
do método UEP

Bornia (1995) comenta que esse método tem suas 
origens na França, na época da Segunda Guerra Mun-
dial, quando o engenheiro Georges Perrin criou um 
método de cálculo e alocação de custos e controle de 
gestão que chamou de GP. Posteriormente, um discí-
pulo de Perrin, Franz Allora, aperfeiçoou o método que 
passou a ser denominado método das UPs ou método 
das UEPs. Na década de 1960, Allora veio para o Brasil 
e, nos anos 1980, começou a aplicá-lo em indústrias das 
regiões de Blumenau e Joinville, no Estado catarinense. 
Mais tarde, pesquisadores das Universidades Federais de 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul estudaram, aprimo-
raram e divulgaram o método por meio de dissertações 
de mestrado e artigos científicos.

Wernke e Lembeck (2001) citam que pelo método 
UEP os custos unitários dos produtos são resumidos 
em custos das matérias-primas consumidas e custos de 
transformação. Quanto às matérias-primas consumidas, 
o custeio de cada produto é obtido facilmente nas fichas 
técnicas individuais dos produtos. Assim, o método 
UEP preocupa-se basicamente com os custos de trans-
formação que, conforme o CRCSP (1992), represen-
tam o esforço realizado pela empresa para conversão da 
matéria-prima em produto.

Bornia (2009) comenta que, em empresas multipro-
dutoras, o cálculo dos custos indiretos dos produtos e 
o controle do desempenho fabril é bastante complica-

do. Visando a minimizar essa dificuldade, a maioria dos 
sistemas emprega procedimentos complexos, como o 
método dos centros de custos e o custeio baseado em 
atividades (ABC). Entretanto a forma utilizada pelo 
método UEP é a simplificação do modelo de cálculo 
da produção do período por meio da determinação de 
uma unidade de medida comum a todos os produtos e 
processos da empresa, chamada UEP.

Para Sakamoto (2003, p. 4), o método UEP fun-
damenta-se na noção de esforço de produção, isto é, o 
esforço realizado por uma máquina funcionando, o es-
forço humano, o esforço dos capitais, o esforço da ener-
gia aplicada e outros direta e indiretamente aplicados. 
Pode-se, então, conceber “o esforço de produção total 
de uma fábrica como resultante da soma de todos os es-
forços de produção parciais desenvolvidos em cada ope-
ração de trabalho ou, como chamado pelo método, em 
cada Posto Operativo”. Cada produto poderá ser medi-
do pela quantidade de esforço que foi necessário para 
fabricá-lo, ou seja, o trabalho realizado pela fábrica para 
transformar a matéria-prima em produto acabado. Esse 
trabalho realizado pode ser chamado de esforço e será 
composto de esforços humanos, capital, energia, etc.

Por sua vez, Allora e Allora (1995) registram que o 
método UEP se embasa em três princípios: valor agrega-
do, relações constantes e estratificações. O Princípio do 
Valor Agregado assevera que o produto de uma fábrica 
é o trabalho que ela realiza sobre as matérias-primas e se 
reflete no valor que é agregado a essas matérias-primas 
durante o processo de produção. De acordo com esse 
princípio, o método UEP encara as matérias-primas 
como meros objetos de trabalho. A unificação e o con-
trole da produção serão feitos em função dos esforços 
despendidos pelos diversos postos operativos para a 
transformação das matérias-primas em produtos aca-
bados. No caso do Princípio das Relações Constantes, 
assume-se que a relação entre os potenciais produtivos 
de dois postos operativos se mantém constante no tem-
po, mesmo em face das variações da conjuntura eco-
nômica. Um posto operativo rigorosamente definido 
possui certo potencial produtivo, o qual não variará no 
tempo se as características do posto permanecerem as 
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mesmas, dado que o potencial produtivo representa a 
capacidade de o posto operativo efetuar trabalho, e esta 
não é afetada por variações da conjuntura econômica. 
Como a mensuração dos potenciais produtivos é muito 
difícil, o método UEP utiliza-se da relação entre eles. 
Esse princípio é teoricamente exato, mas como, para a 
determinação da noção abstrata de potencial produtivo, 
usa-se a noção material de custos técnicos, algumas va-
riações poderão ocorrer, introduzindo alguns desvios no 
princípio das relações constantes. 

No que tange ao Princípio das Estratificações, este 
define que, para o cálculo dos potenciais produtivos dos 
postos operativos, apenas devem ser considerados os 
itens de custo que proporcionem algum grau de diferen-
ciação entre esses potenciais produtivos. Dessa forma, 
o Princípio das Estratificações orienta a operacionaliza-
ção do Princípio das Relações Constantes, alocando aos 
diversos postos operativos, por unidade de capacidade, 
os valores dos itens de custo que possibilitarão a com-
preensão das diferenças entre os esforços de produção, 
transferidos por eles aos produtos.

Para implantação desse método de custeio, Souza e 
Diehl (2009, p. 183) sugerem o roteiro a seguir:

1.  Divisão da empresa em postos operativos (PO): 
são identificados os diferentes postos de trabalho 
do processo produtivo, então denominados PO. 
Para a definição de cada PO, as operações nele 
rea lizadas devem ser homogêneas entre si.

2.  Cálculo dos potenciais de produção dos postos 
operativos (fotoíndices dos postos operativos – 
FIPO): são determinados os custos por hora dos 
recursos despendidos no PO.

3.  Definição de um produto-base: deve ser esco-
lhido um produto de referência que servirá para 
determinar o valor da UEP. Pode ser um pro-
duto real, um produto fictício ou mesmo uma 
combinação de produtos (um mix). Para Bornia 
(1988), pode-se usar o tempo médio de passa-
gem dos diversos produtos pelo PO.

4.  Cálculo do fotocusto do produto-base: defini-
do o produto-base e conhecidos os custos dos 

diferentes PO, é possível calcular o custo do 
produto-base, definido então como fotocusto do 
produto-base ou fotocusto base, que passa a ser a 
unidade de referência ou UEP.

5.  Cálculo dos potenciais produtos dos postos ope-
rativos: tendo o valor da UEP, é possível determi-
nar o potencial produtivo de cada PO, em UEPs 
por hora (UEPs/h), e assim determinar o custo 
agregado ao produto pelo PO.

6.  Cálculo do valor dos produtos em UEPs: soman-
do todos os custos agregados aos produtos por 
PO, obtém-se o seu valor total em UEPs.

No tocante às vantagens propiciadas pelo méto-
do UEP, Allora (1988, p. 12) defende que a vantagem 
principal reside na homogeneidade propiciada. Ou seja, 
“quaisquer que sejam os objetos fabricados e seus pro-
cessos de fabricação, a sua produção precisa de uma par-
te desse elemento único que é o esforço de produção 
desenvolvido pela usina”.

Gantzel e Allora (1996) relatam que esse método 
unifica os controles de gestão produtiva das empresas 
e, por meio de uma única unidade de medida, permite 
mensurar toda e qualquer produção, por mais diversi-
ficada que seja. Aduzem ainda que o método UEP é 
indicado para situações em que há grande variedade de 
bens e serviços produzidos por uma empresa na qual 
haja dificuldade em estabelecer uma medida específica 
para os produtos.

Oenning e outros (2006) argumentam que o método 
UEP possibilita conhecer a real capacidade de produção 
de cada posto operativo, e com isso é possível traçar e 
planejar o mix de produção para maximizar a produtivi-
dade da fábrica. Além disso, citam que esse método pro-
picia: (i) apurar os custos de transformação (reduzindo 
distorções na alocação do custo de cada item); (ii) iden-
tificar os gargalos da produção (para tomar providências 
para aumentar a eficiência da fábrica) e (iii) analisar a 
produção em UEPs e dos custos de transformação para 
verificar a ocupação da capacidade produtiva da fábrica.

Segundo Schultz e outros (2008, p. 4), como “esse 
método faz com que os custos de produção sejam absor-
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vidos pelos produtos, também é possível a utilização das 
informações provenientes de um sistema nele baseado 
para fins de atendimento da contabilidade financeira, de 
acordo com as normas que a regem.”

Bornia (2009, p. 147) registra que o UEP possibilita 
o “acompanhamento da produção com o uso de me-
didas físicas. Três indicadores que podem ser utilizados 
para essa finalidade são: eficiência, eficácia e produti-
vidade horária”. Comenta, ainda, que o parâmetro efi-
ciência representa o nível de produção alcançado (em 
UEPs), comparado com a produção (em UEPs) que se-
ria normalmente conseguida no período de expediente. 
Já o índice de eficácia relaciona a produção obtida com 
a produção que teoricamente se deveria obter no perío-
do efetivamente trabalhado. No que tange à produti-
vidade horária, esta seria determinada pela divisão da 
produção do período pelo tempo de trabalho. Defende 
que esses parâmetros podem ser determinados para um 
posto operativo, para um setor ou para toda a fábrica, 
propiciando uma boa forma de acompanhamento do 
desempenho industrial.

Wernke (2005) afirma que a utilização do método 
UEP na gestão industrial proporciona informações para:

a)  Precificar produtos: conhecendo-se o custo de 
fabricação e o consumo de matérias-primas 
por produto, há melhores condições de definir 
os preços de venda adequados para cada artigo 
produzido.

b)  Efetuar benchmarking de processos: como o 
método UEP “unifica” a produção, permite 
comparar a fabricação em unidades distintas, 
seja de setores ou de fábricas. Essa comparação 
pode ser feita tanto em unidades produzidas 
quanto em valor monetário ($) gasto para cada 
UEP fabricada nas diversas unidades fabris.

c)  Conhecer a capacidade de produção da fábri-
ca: faculta conhecer quantas UEPs cada posto 
operativo, setor ou fábrica é capaz de produzir 
em determinado período, identificando “gar-
galos” de produção ou desbalanceamentos do 
fluxo produtivo.

d)  Custear a produção: permite apurar os custos 
de fabricação, considerando os recursos em-
pregados, como salários e encargos, energia 
elétrica, depreciação fabril, material de consu-
mo, etc.

e)  Determinar a necessidade de máquinas e de 
pessoal: pela determinação do potencial pro-
dutivo de cada posto, é possível identificar 
onde investir para reduzir “gargalos” ou maxi-
mizar a capacidade produtiva.

f )  Comparar a produção conseguida em períodos 
distintos: ao aglutinar todos os tipos de produ-
tos em UEPs, faculta calcular o quanto se pro-
duziu nos períodos e comparar se houve ganho 
de produtividade. Assim, independentemente 
de em um mês se fabricar cadeiras e mesas e 
no outro produzir mesas, portas e janelas, a 
conversão para UEPs possibilita confrontar a 
produção obtida nos dois meses.

g)  Viabilizar economicamente novos equipamen-
tos: é possível analisar se é viável a compra de 
uma máquina para substituir o equipamento 
atual, bastando calcular a economia gerada em 
UEPs (pela agilização do processo, por exem-
plo) por ano e utilizar tal valor para dividir 
pelo custo de compra do equipamento. Assim, 
ter-se-ia o número de anos necessários para 
justificar tal compra.

Souza e Diehl (2009, p. 189) citam que esse método 
pode ser aplicado para: cálculo dos custos de transfor-
mação; cálculo da lucratividade dos produtos; definição 
do preço dos produtos; orientação da programação de 
produção; mensuração da produção; apoio à análise de 
valor; definição das capacidades de produção; compa-
ração de processos; elaboração de medidas de desempe-
nho; análise da viabilidade de aquisição de novos equi-
pamentos; definição de máquinas e pessoal; análise da 
eficácia das horas-extras; definição de prêmios de pro-
dutividade; e programação da produção.

Apesar dos benefícios informativos que propicia, o 
método de custeio UEP apresenta algumas limitações. 
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Beuren e Oliveira (1996) mencionam que o método 
divide a empresa em duas partes distintas: processo pro-
dutivo e demais áreas. Como sua operacionalização se 
restringe apenas ao processo produtivo, no uso desse 
método ficam descobertas áreas não relacionadas dire-
tamente ao processo fabril e ao custeamento da matéria-
-prima. Esse método ainda encontra problemas no que 
se refere ao custeamento total dos produtos, visto que 
ele não se aplica à mensuração das operações que não 
guardam relação direta com o processo produtivo. As 
autoras citam que, para suprir tal deficiência, o método 
UEP poderia ser utilizado em conjunto com o custeio 
baseado em atividades (ABC – Activity-based Costing).

Essa limitação é corroborada por Bornia (2009), o 
qual salienta que, como o método enfoca a transformação 
dos produtos, as despesas de estrutura não são abrangidas 
por este. Comenta também que o descaso para com essas 
despesas é um problema do método, pois tais gastos vêm 
aumentando ao longo dos anos e merecem uma análise 
detalhada para sua racionalização no processo de comba-
te às perdas e ao trabalho adicional.

Malaquias e outros (2007, p. 11) ressaltam que no 
método UEP a subjetividade está presente na determina-
ção do produto-base. Como a escolha do produto-base 
pode recair sobre o produto que passa por um número 
maior de postos operativos ou por um produto que pas-
se pelos postos mais importantes, tal possibilidade “não 
apresenta objetivismo algum neste critério de escolha”.

Leone (2000, p. 234) entende que “a técnica UEP se 
assemelha, em determinadas fases, ao sistema de custo-
-padrão”. Tal autor considera que esse seja um método 
engessado e destaca que qualquer sistema, para aplicar-
-se à distribuição de custos, deve ser flexível às condições 
que estão em constante mutação. 

Na mesma direção, Koliver (2008, p. 487) critica 
que, nas condições atuais do ambiente econômico,

A estabilidade das UEPs, que os defensores da 
técnica afirmavam manter-se por diversos anos, 
tornou-se problemática diante da velocidade 
com que ocorrem mudanças nos meios de pro-
dução e nas próprias concepções dos produtos. 

Tal fato apresenta alta relevância, pois, vencido 
o período inicial de intensa análise com vistas 
à fixação das unidades de esforço, segue-se o 
de aplicação automática destes, com simples 
ajustes dos preços unitários dos insumos. Mas, 
mesmo no quadrante destes, os adeptos da téc-
nica difundem visão demasiadamente simplista, 
pois qualquer percepção corrente e adequada da 
formação dos custos de um determinado porta-
dor final demanda a evidenciação dos elementos 
materiais e de valor [...]; dado que o objetivo da 
apropriação dos custos aos portadores não se re-
sume ao conhecimento dos custos finais destes, 
mas igualmente da sua composição, em termos 
físicos e monetários, base indispensável para 
qualquer análise [...].

Porém cabe salientar que a citada dificuldade para 
acompanhar as mudanças pode ser atribuída também a 
outros métodos de custeio, pois, se houver modificações 
no processo produtivo (como redução ou aumento dos 
tempos de passagem dos produtos pelos postos operati-
vos, adição ou substituição de máquinas ou equipamen-
tos nos postos, alteração no fluxo de produção, etc.), 
há a necessidade de adequar os cálculos a essa nova rea-
lidade, independentemente de qual método de custeio 
estiver sendo empregado.

3 Estudo de caso

A pesquisa foi realizada na empresa “Alfa” (nome 
fictício utilizado por solicitação dos gestores), que atua 
no beneficiamento de perfis de madeira para poste-
rior comercialização para indústrias moldureiras. Essa 
empresa está situada em município da região sul de 
Santa Catarina desde a sua fundação, ocorrida no iní- 

Pelo método UEP os custos unitários 
dos produtos são resumidos em custos 

das matérias-primas consumidas e 
custos de transformação. 
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cio da década de 1960. Por ocasião do estudo podia ser 
classificada como empresa de médio porte, pois contava 
com o trabalho de 122 funcionários, dispersos nas áreas 
fabril (113) e administrativa (9).

Segundo informações dos gestores, em razão das 
dificuldades de exportação pelas quais passou o seg-
mento moldureiro, provenientes da queda na cotação 
do dólar americano, há aproximadamente três anos a 
empresa passou a operar como uma fornecedora de 
perfis manufaturados para outras empresas da região. 
Por isso, seu fluxograma fabril foi modificado e passou 
a abranger apenas as fases iniciais do processo de pro-
dução de molduras. 

No que tange à gestão de custos, a empresa apura-
va o valor de custo dos produtos que fabricava de for-
ma rudimentar: dividia o total de gastos no mês pela 
quantidade de metros lineares produzidos no mesmo 
período. Essa forma de cálculo não apresentava núme-
ros confiáveis, visto que eram fabricados produtos com 
diversas bitolas e formatos. Isso implicava o consumo 
de tempos de produção bastante distintos e a utilização 
parcial ou total dos diversos componentes do processo 
fabril, conforme as características de cada produto. 

Por isso, no segundo semestre de 2008, a empresa 
implantou uma planilha de custos fundamentada no 
método UEP. Esse procedimento facultou aos gestores 
um cálculo tecnicamente mais consistente acerca dos 
custos de produção por metro linear de cada um dos 
229 produtos que compunham seu mix de comerciali-
zação. Além disso, a utilização cotidiana dessa ferramen-
ta propiciou um conhecimento mais aprofundado sobre 
o método UEP e os benefícios informativos adicionais 
que o mesmo proporciona. Nesse sentido, a gestão tam-
bém pôde utilizar a planilha confeccionada para apurar 
medidas relacionadas ao desempenho mensal da produ-
ção, conforme descrito nas próximas seções.

3.1  Indicadores aplicáveis  
à gestão fabril

A planilha de custos baseada no método UEP pro-
porcionou à empresa pesquisada uma série de informa-

ções relevantes ligadas à gestão de custos, que puderam 
ser utilizadas pela gerência da empresa, tanto na área ad-
ministrativa como na área comercial. Entretanto, além 
dessas áreas que tradicionalmente usufruem dos infor-
mes oriundos da contabilidade de custos, a concepção 
teórica do método UEP propicia a geração de várias in-
formações que podem subsidiar decisões no ambiente 
fabril. Para tanto, medidas não financeiras podem ser 
adotadas visando a uma melhor avaliação do desempe-
nho industrial no período e posterior análise da evo-
lução desses indicadores. Alguns desses parâmetros de 
cunho não financeiro foram mensurados nessa empresa 
e são descritos nos próximos tópicos.

3.1. 1  Equivalente em UEP  
dos produtos

Numa empresa que fabrica somente um tipo de pro-
duto, mesmo que este seja vendido em quantidades di-
ferentes, a gestão de custos é menos complexa do que a 
realidade da maioria das empresas que vendem um mix 
diversificado de produtos. Ou seja, nas empresas que fa-
bricam uma grande quantidade de itens com diferentes 
formatos, bitolas, pesos, tamanhos, cores, referências, 
modelos, etc., é mais difícil determinar o custo de pro-
dução de cada item produzido.

Contudo uma das etapas do método UEP leva à de-
terminação de uma unidade abstrata representativa do 
esforço de fabricar cada produto. Ou seja, os produtos 
são convertidos para um valor “equivalente em UEP”, 
o que acaba transformando a empresa que é multipro-
dutora em monoprodutora (quando fabricaria apenas 
UEPs). O equivalente em UEP indica o grau de difi-
culdade que a empresa se depara para transformar as 
matérias-primas em produtos prontos para serem en-
viados aos clientes. No âmbito da organização em tela, 
por exemplo, evidenciou-se a diferença existente entre 
a fabricação de um metro linear de uma moldura com 
bitola pequena (estreita) e lisa (sem detalhes na parte 
frontal) e a mesma metragem de uma moldura com 
bitola grande (larga) e gravada (com acabamento mais 
sofisticado na parte da frente). Com isso, permitiu que 
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os gestores conhecessem quanto (em R$) se gasta em 
termos de custos fabris para transformar um perfil de 
madeira semielaborada em molduras de bitolas e acaba-
mentos díspares.

No caso da indústria pesquisada, os valores relativos 
aos 229 produtos abrangidos pelo estudo estão consig-
nados na figura 1.

Figura 1 – Equivalente em UEP por produto.

Outro aspecto que merece ser salientado é a pos-
sibilidade de se efetuar uma análise de consistência 
dos valores resultantes da planilha de custos elabora-
da por esse método de custeamento. Nesse sentido, é 
recomendável que os responsáveis pelos setores fabris 
avaliem a pertinência dos equivalentes em UEP calcu-
lados para cada produto, buscando identificar alguma 
distorção causada pela incorreta alimentação de dados 
(tempo de produção) ou a inadequada formatação da 
planilha de custos utilizada. Assim, tendo por referên-

cia o produto-base (que equivale a uma UEP), basta 
que os encarregados das seções fabris comparem-no 
com os demais produtos. Os produtos mais fáceis de 
produzir devem ter um equivalente em UEP menor 
que o produto-base (por exemplo: 0,84 UEP) e produ-
tos com maior grau de dificuldade para fabricar devem 
ter um equivalente em UEP maior que a referência uti-
lizada (por exemplo: 3,21 UEPs).

3.1.2  Potencial produtivo  
dos postos operativos

Ao converter todos os produtos fabricados para um 
valor equivalente em UEP, ponderando (i) tempo de fa-
bricação pelo (ii) valor do custo/hora dos postos opera-
tivos, é possível determinar o “potencial produtivo” dos 
postos em termos de UEP por hora. Ou seja, permite 
identificar a capacidade instalada de produção horária 
das diversas etapas do processo fabril. Em relação à em-
presa pesquisada, esses potenciais de produção por hora 
estão representados na figura 2.

Figura 2 – Potencial produtivo dos postos 
operativos em UEP por hora.

Pela visualização da figura citada, inferiu-se que ha-
via uma não uniformidade na capacidade de produção 
de UEPs por hora ao longo do fluxo de fabricação dos 
produtos. Ou seja, o posto operativo “serra ponta” con-
seguia produzir por hora apenas 4,36 UEPs, enquanto 
que no posto “usinagem” o potencial produtivo era de 

Em empresas multiprodutoras, 
o cálculo dos custos indiretos 
dos produtos e o controle do 
desempenho fabril é bastante 

complicado. 
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20,63 UEPs a cada hora de trabalho. Com isso, cons-
tatou-se um desbalanceamento na capacidade produti-
va dessa indústria, pois o posto operativo “usinagem” 
processava os itens 4,73 (20,63 / 4,36) vezes mais rá-
pido que o primeiro posto. Capacidades de produção 
distintas também foram verificadas nos demais inte-
grantes do processo fabril, uma vez que na “destopa” 
eram processadas 5,88 UEPs/hora, na “plaina” 13,02 
UEPs/hora, na “multilâmina” 7,18 UEPs/hora, na “plai-
na apr.” 9,59 UEPs/hora e na fase de “embalar” eram 
processadas 7,53 UEPs/hora. Cabe ressaltar ainda que 
foi identificado por esse procedimento o “gargalo” de 
produção da empresa, pois esta não conseguiria iniciar 
e terminar mais do que as 4,73 UEPs que o posto “ser-
ra ponta” tem capacidade de fabricar por hora. Porém, 
para validar esse raciocínio, era necessário assumir que 
todos os produtos passassem pela totalidade dos postos 
operativos para serem concluídos. 

Como os postos operativos estão dispostos de acordo 
com o roteiro pelo qual os produtos fluem na fabrica-
ção, assumiu-se que medidas para diminuir esse proble-
ma eram necessárias no intuito de maximizar a produ-
ção final da empresa. Entre as ações que puderam ser 
estudadas pela gestão estavam, por exemplo, alocar mais 
pessoas para trabalhar nesse posto, treinamento dos fun-
cionários para agilizar as atividades do posto, dobrar o 
turno de trabalho neste setor, manutenção preventiva 
para evitar paradas inesperadas, etc.

A análise da situação descrita também pôde ser exe-
cutada por outro ângulo. O conhecimento do potencial 
produtivo por hora dos postos e o expediente mensal 

disponível em horas permitiram que o gestor fabril es-
timasse a capacidade instalada de produção em termos 
de UEPs por mês. Nessa direção, com base nas infor-
mações obtidas durante a pesquisa, foi possível elaborar 
a tabela 1, que expressa o contexto da entidade objeto 
deste estudo.

Tabela 1 – Capacidade instalada de produção  
dos postos operativos.

Postos 
Operativos

 Expediente 
Disponível 

(Horas/mês)

 Potencial 
Produtivo 

(UEP/hora)

 Capacidade 
Instalada

(UEP/mês)
Destopa  184,80  5,88  1.086,66 

Plaina  184,80  13,02  2.405,45 

Multilâmina  184,80  7,18  1.327,04 

Serra Ponta  184,80  4,36  805,76 

Plaina Apr.  184,80  9,59  1.771,83 

Usinagem  184,80  20,63  3.811,72 

Embalar  184,80  7,53  1.391,42 

Totais  1.293,60  -  12.599,87 
Fonte: elaborada pelos autores com dados fornecidos pela empresa.

Como o expediente mensal de outubro foi de 
184,80 horas em todos os postos operativos e o poten-
cial produtivo em UEPs/hora já era conhecido, bastou 
multiplicar esses dois fatores para conhecer a capacidade 
instalada de produção de UEPs/mês. Destarte, apurou-
-se que nas 1.293,60 horas do expediente disponível 
desse mês foram produzidas 12.599,87 UEPs, além de 
determinar-se a participação de cada posto operativo 
nesse volume total fabricado. Com isso, conheceu-se a 
capacidade instalada de produção da empresa e facultou 
indicar, ainda, o volume máximo possível de fabricação 
de cada produto. Para essa finalidade, bastou multipli-
car o equivalente em UEP do produto “x” pela capaci-
dade instalada nos mencionados postos operativos.

Por outro lado, é pertinente destacar que na tabela 1 
ocorreu resultado idêntico ao apontado na figura 2, em 
que também se constatou a existência de capacidades de 
produção díspares entre os diversos postos operativos. 
Novamente o posto “serra ponta” aparece como o de 
menor capacidade produtiva no período, enquanto que 
o setor “usinagem” é o que consegue elaborar a maior 
quantidade de UEPs num mês. Essa situação ratifica 
que o posto “serra ponta” pode ser considerado o “gar-

Cada produto poderá ser medido 
pela quantidade de esforço que foi 
necessário para fabricá-lo, ou seja, 
o trabalho realizado pela fábrica 

para transformar a matéria-prima 
em produto acabado. 
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galo” da produção dessa fábrica de molduras e enseja 
medidas para minimizar tal problema.

Porém isso não ocorreria se os postos operativos ti-
vessem expedientes com número distinto de horas. Por 
exemplo: se no posto “serra ponta” o turno de trabalho 
fosse duplicado e passasse para 369,60 horas (184,80 
horas x 2), a capacidade de produção de UEPs desse pos-
to igualmente dobraria. Passaria, então, para 1.611,51 
UEPs/mês (369,60 horas x 4,36 UEPs/hora) e deixaria 
de representar o “gargalo” produtivo. No entanto cabe 
aos gestores avaliar a viabilidade econômica dessa medi-
da e suas implicações.

Outra forma de analisar o desempenho fabril é com-
parando a capacidade instalada de produção com aquela 
efetivamente utilizada no período, objetivando determi-
nar a ociosidade da fábrica no mês. Para isso, além da 
capacidade instalada de produção, comentada anterior-
mente, é necessário obter o volume de UEPs produzido 
no mês em cada posto operativo. Como cada produto 
tem um equivalente em UEP determinado pelo esforço 
produtivo exigido em cada posto pelo qual passa para 
ser fabricado, é possível conhecer a produção de UEPs 
do mês dos postos pela multiplicação da quantidade fa-
bricada no período. Pela exiguidade de espaço, omite-se 
neste artigo esse cálculo. Contudo, no caso da fábrica de 
molduras, o desempenho do mês de outubro está repre-
sentado na tabela 2.

Tabela 2 – Capacidade produtiva ociosa de outubro.

Postos 
Operativos

 Capacidade 
Instalada

(UEP/mês) 

 Capacidade 
Utilizada 

(UEP/mês)

 Capacidade 
Ociosa (em %)

Destopa  1.086,66  1.003,80 7,62%

Plaina  2.405,45  2.025,50 15,80%

Multilâmina  1.327,04  1.108,02 16,50%

Serra Ponta  805,76  717,33 10,97%

Plaina Apr.  1.771,83  1.451,69 18,07%

Usinagem  3.811,72  3.446,22 9,59%

Embalar  1.391,42  1.304,08 6,28%

Totais  12.599,87  11.056,65 12,25%
Fonte: elaborada pelos autores com dados fornecidos pela empresa.

A análise detida dessa tabela mostra que naquele mês 
a empresa conseguiu fabricar 11.056,65 UEPs, enquan-

to que a capacidade mensal instalada era de 12.599,87 
UEPs. Com isso, a capacidade ociosa da fábrica ficou 
em 12,25%, na média de todos os postos operativos. 
Os setores que mais contribuíram para esse nível de 
ociosidade, com desempenho superior à média citada, 
foram “plaina apr.” (18,07%), “multilâmina” (16,50%) 
e “plaina” (15,80%). No tocante aos demais postos, es-
tes tiveram níveis de ociosidade menores: “serra ponta” 
(10,97%), “usinagem” (9,59%); “destopa” (7,62%) e 
“embalar” (6,28%).

Os resultados apresentados na tabela 2 podem gerar 
dúvidas a respeito da atribuição de “gargalo” para o pos-
to “serra ponta”, conforme comentado anteriormente. 
Acontece que nem todos os produtos fabricados passam 
pela totalidade dos postos operativos. Com isso, alguns 
postos podem ficar mais atarefados em determinado 
mês em razão dos tipos de produtos fabricados e das 
respectivas fases de fabricação desses itens.

3.1.3  Comparar a produção  
de períodos distintos

A gestão da área fabril da empresa que utiliza o mé-
todo UEP pode efetuar a comparação entre o total pro-
duzido num mês com o montante fabricado em outro 
período. Dessa maneira, tem a possibilidade de iden-
tificar se ocorreu aumento da produção no confronto 

Esse método unifica os 
controles de gestão produtiva 
das empresas e, por meio de 

uma única unidade de medida, 
permite mensurar toda e 

qualquer produção, por mais 
diversificada que seja.

58  Revista do CRCRS



com o mês anterior, independentemente do tipo de 
produto fabricado. Isso é possível pela unificação dos 
produtos em termos de equivalentes em UEP, o que per-
mite calcular a produção total dos meses desejados nessa 
unidade. Esse benefício informativo foi conseguido na 
empresa pesquisada, conforme demonstrado na tabela 
3, que mostra a comparação entre os meses de outubro 
e setembro de 2008.

Tabela 3 – Variação da produção mensal de UEPs  
entre setembro e outubro.

Postos 
Operativos  Outubro  Setembro  Variação 

(UEP)
Destopa  1.003,80  980,21  23,59 

Plaina  2.025,50  1.887,52  137,98 

Multilâmina  1.108,02  1.151,34  (43,32)

Serra Ponta  717,33  724,29  (6,96)

Plaina Apr.  1.451,69  1.376,93  74,76 

Usinagem  3.446,22  3.267,23  178,99 

Embalar  1.304,08  1.282,43  21,65 

Total/mês  11.056,65  10.669,95  386,70 
Fonte: elaborada pelos autores com dados fornecidos pela empresa.

A situação mencionada nessa tabela permite conhe-
cer que a indústria de molduras conseguiu produzir 
no mês de setembro um total de 10.669,95 UEPs. Já 
no mês de outubro a produção passou para 11.056,65 
UEPs, com um aumento de 386,70 UEPs em relação 
ao período anterior. Os postos que mais contribuíram 
para esse aumento de produção foram “usinagem” (com 
178,99 UEPs), “plaina” (com 137,98 UEPs) e “plaina 
apr.” (com 74,76 UEPs). Em sentido contrário, os pos-
tos operativos “multilâmina” e “serra ponta” apresen-
taram uma queda na produção mensal, com -43,32 e 
-6,96 UEPs, respectivamente.

De setembro para outubro ocorreram variações 
percentuais positivas nos postos operativos “destopa” 
(2,41%), “plaina” (7,31%), “plaina apr.” (5,43%), “usi-
nagem” (5,48%) e “embalar” (1,69%). Entretanto, a 
variação percentual foi negativa nos postos “multilâmi-
na” (-3,76%) e “serra ponta” (-0,96%). Essas oscilações 
em conjunto representaram um acréscimo de 3,62% na 
produção total de UEPs de setembro para outubro, con-
forme representado na última coluna da figura 3.

Figura 3 – Variação percentual da produção mensal 
de UEPs nos postos operativos (set./out.).

3.1.4  Mensuração da eficiência 
e da eficácia dos postos 
operativos

Ao implementar uma planilha de custos com base 
no método UEP, a empresa pode fazer uso de medidas 
de desempenho fabril, como eficiência e eficácia. No 
caso da eficiência, esse índice pode ser calculado pela 
divisão da (i) produção mensal em UEPs pelo (ii) to-
tal de horas disponíveis. Por sua vez, a eficácia pode ser 
mensurada dividindo-se a (1) produção total de UEPs 
do período pelo (2) consumo efetivo de horas pela pro-
dução do mês. Esses indicadores de performance fabril 
foram apurados no contexto da empresa pesquisada, 
conforme exposto nas tabelas a seguir.

Tabela 4 – Eficiência e eficácia de outubro.

Postos Op.
 Produção 
em UEP 

do mês (A)

Disponibili-
dade de horas/

mês (B)

Eficiência
(C = A / B)

Consumo 
de horas/
mês (D)

Eficácia
(E = A / D)

Destopa  1.003,80  184,80  5,43  170,71  5,88 

Plaina  2.025,50  184,80  10,96  155,61  13,02 

Multilâmina  1.108,02  184,80  6,00  154,30  7,18 

Serra Ponta  717,33  184,80  3,88  164,52  4,36 

Plaina Apr.  1.451,69  184,80  7,86  151,41  9,59 

Usinagem  3.446,22  184,80  18,65  167,08  20,63 

Embalar  1.304,08  184,80  7,06  173,20  7,53 

Totais  11.056,65  1.293,60  8,55  1.136,83  9,73 

Fonte: elaborada pelos autores com dados fornecidos pela empresa.
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O desempenho no mês de outubro, evidenciado na 
tabela 4, aponta que o índice de “eficiência” de outubro 
foi de 8,55 (11.056,65 UEPs / 1.293,60 horas disponí-
veis). Quanto ao parâmetro “eficácia”, o resultado con-
seguido pela empresa em outubro foi 9,73 (11.056,65 
UEPs / 1.136,83 horas consumidas). No que toca aos 
resultados desses indicadores no mês de setembro, a ta-
bela 5 apresenta o desempenho desses índices.

Tabela 5 – Eficiência e eficácia de setembro.

Postos Op. 
Produção 
em UEP 

do mês (A)

Disponibili-
dade de horas/

mês (B)

Eficiência
(C = A / B)

Consumo 
de horas/
mês (D)

Eficácia
(E = A / D)

Destopa  980,21  184,80  5,30  168,35  5,82 

Plaina  1.887,52  184,80  10,21  156,82  12,04 

Multilâmina  1.151,34  184,80  6,23  150,39  7,66 

Serra Ponta  724,29  184,80  3,92  162,02  4,47 

Plaina Apr.  1.376,93  184,80  7,45  148,74  9,26 

Usinagem  3.267,23  184,80  17,68  160,76  20,32 

Embalar  1.282,43  184,80  6,94  165,30  7,76 

Totais  10.669,95  1.293,60  8,25  1.112,38  9,59 

Fonte: elaborada pelos autores com dados fornecidos pela empresa.

A mensuração do indicador de “eficiência” relativo 
a setembro apresentou um índice de 8,25 (10.669,95 
UEPs / 1.293,60 horas disponíveis) para o desempenho 
geral da fábrica de molduras. No quesito “eficácia”, o 
indicador revelou que esse índice foi de 9,59 nesse pe-
ríodo (10.669,95 UEPs / 1.112,38 horas consumidas).

Outra forma de avaliar a evolução da produção fabril 
de um mês para o outro consiste em identificar o desem-
penho, em termos de eficiência e eficácia, discriminan-
do por posto operativo. Com essa informação, surge a 
possibilidade de estipular, por exemplo, premiação por 
performance para cada setor fabril. Esse detalhamento 
por posto operativo foi realizado na empresa pesquisa-
da, conforme demonstrado nas tabelas 6 e 7.

Tabela 6 – Variação da eficiência entre setembro e outubro.

Postos Op. Outubro
Eficiência (1)

Setembro
Eficiência (2)

Variação (%)
Set./Out.

Destopa  5,43  5,30 2,41%

Plaina  10,96  10,21 7,31%

Multilâmina  6,00  6,23 -3,76%

Serra Ponta  3,88  3,92 -0,96%

Plaina Apr.  7,86  7,45 5,43%

Usinagem  18,65  17,68 5,48%

Embalar  7,06  6,94 1,69%

Totais  8,55  8,25 3,62%
Fonte: elaborada pelos autores com dados fornecidos pela empresa.

A tabela 6 evidencia que houve melhora nos índi-
ces de eficiência de setembro para outubro nos pos-
tos operativos “destopa” (2,41%), “plaina” (7,31%), 
“plaina apr.” (5,43%), “usinagem” (5,48%) e “em-
balar” (1,69%). Porém, nos postos “multilâmina” e 
“serra ponta” constatou-se uma piora no indicador 
de eficiên cia (-3,76% e -0,96%, respectivamente) no 
mesmo período. O comportamento do indicador “efi-
cácia”, entre os meses de setembro e outubro, está re-
presentado na tabela 7.

Tabela 7 – Variação mensal da eficácia entre setembro e outubro.

Postos Op. Outubro
Eficácia (1)

Setembro
Eficácia (2)

Variação (%)
Set./Out.

Destopa  5,88  5,82 0,99%

Plaina  13,02  12,04 8,14%

Multilâmina  7,18  7,66 -6,20%

Serra Ponta  4,36  4,47 -2,47%

Plaina Apr.  9,59  9,26 3,57%

Usinagem  20,63  20,32 1,49%

Embalar  7,53  7,76 -2,95%

Totais  9,73  9,59 1,40%
Fonte: elaborada pelos autores com dados fornecidos pela empresa.

No quesito “eficácia”, verificou-se que em três pos-
tos operativos houve um desempenho inferior em ou-
tubro, se comparado com setembro. Os postos “mul-
tilâmina”, “serra ponta” e “embalar” tiveram índice 
de “eficácia” reduzido em -6,20%, -2,47% e -2,95%, 
respectivamente, nesse parâmetro. Por outro lado, 
constatou-se um desempenho melhor nos postos ope-
rativos “destopa” (0,99%), “plaina” (8,14%), “plaina 
apr.” (3,57%) e “usinagem” (1,49%), em termos de 

O UEP possibilita o “acompanhamento 
da produção com o uso de medidas físicas. 
Três indicadores que podem ser utilizados 
para essa finalidade são: eficiência, eficácia 

e produtividade horária”. 
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“eficácia”. No geral, constatou-se que a empresa teve 
um ganho de eficácia da ordem de 1,40% entre os dois 
meses enfocados.

Como são medidas que representam o desempenho 
fabril sob dois prismas distintos (horas disponíveis e 
horas trabalhadas), os indicadores de “eficiência” e de 
“eficácia” tiveram comportamentos diferentes em ter-
mos de evolução entre os meses de setembro e outu-
bro. Visando a uma compreensão melhor desse aspecto, 
elaborou-se a figura 4, que reflete a realidade da empresa 
pesquisada no período abrangido.

Figura 4 – Evolução comparativa da eficiência e da 
eficácia entre os meses de setembro e outubro.

Essa figura mostra que a evolução da eficácia, de se-
tembro para outubro, foi percentualmente maior que o 
da eficiência apenas no posto operativo “plaina”. Nesse 
setor, a eficiência teve evolução de 7,31% e a eficácia au-
mentou 8,14%. Entretanto, em todos os demais postos 
operativos, a linha representativa da eficácia ficou abai-

xo daquela que representa a eficiência. Mesmo nos seto-
res que tiveram um decréscimo no período considerado, 
o desempenho da eficiência foi melhor que o da eficácia. 
Por exemplo: no posto operativo “multilâmina”, houve 
uma queda na eficiência de -3,76%, enquanto que no 
indicador de eficácia esse percentual foi -6,20%.

3.1.5 Consumo de horas

O método UEP requer que seja computado o tempo 
de passagem (em horas) dos produtos pelos postos ope-
rativos utilizados para transformar a matéria-prima em 
produto pronto. Com esse dado disponível na planilha 
de custos, é possível formatar relatórios que proporcio-
nem informes acerca do consumo de horas de trabalho e 
ociosidade horária desses postos. Nesse sentido, a figura 
5 apresenta a realidade apurada na empresa pesquisada 
no mês de outubro.

Figura 5 – Consumo de horas  
x ociosidade de horas.

O contexto descrito na figura 5 mostra que a utiliza-
ção das horas disponíveis do expediente mensal (184,80 
horas) foi diferente entre os postos operativos. No caso 
da “destopa”, com a produção do mês foram utilizadas 
170,71 horas e ficaram ociosas 14,09 horas. A “plaina” 
consumiu 155,61 horas, restando 29,19 horas conside-
radas ociosas. Por sua vez, a “multilâmina” foi utilizada 
durante 154,30 horas para fazer a produção de outubro, 
ficando inativa por 30,50 horas. Já o posto operativo 
“serra ponta” trabalhou 164,52 horas no mês e ficou 
ocioso por 20,26 horas. A “plaina apr.” ficou ociosa 

Apesar dos benefícios 
informativos que propicia, 

o método de custeio 
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limitações. 
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por 33,39 horas e consumiu 151,41 horas na fabrica-
ção. No caso da “usinagem”, as horas trabalhadas foram 
167,08 no período, e as ociosas totalizaram 17,72. Por 
último, no posto operativo “embalar” o volume produ-
zido consumiu 173,20 horas e restaram 11,60 horas de 
inatividade. Nesse sentido, também foi possível avaliar a 
pertinência do volume de horas ociosas por intermédio 
da figura 6.

Figura 6 – Percentual de ociosidade  
dos postos operativos (em %).

Essa ilustração permitiu uma maior compreensão ao 
facultar a visualização dos percentuais de horas ociosas 
em cada um dos postos operativos que integram o pro-
cesso fabril da empresa pesquisada. Conforme expos-
to na figura 6, a ordem decrescente de ociosidade de 
horas do expediente mensal em outubro foi a seguin-
te: “plaina apr.” (18,07%), “multilâmina” (16,50%), 
“plaina” (15,80%), “serra ponta” (10,97%), “usinagem” 

(9,59%), “destopa” (7,62%) e “embalar” (6,28%). Esse 
volume de horas ociosas pode aumentar de um mês para 
outro por vários motivos: necessidade de troca de ferra-
mentas, paradas inesperadas por queda de energia ou 
defeito na máquina, produção defeituosa, qualidade da 
matéria-prima, etc. Por isso, cabe ao gestor fabril ten-
tar identificar os motivos dessa inatividade e verificar a 
possibilidade de minimizar ou eliminar esses fatores que 
conduzem à ociosidade.

3.2  Benefícios informativos e 
limitações associadas

A implementação da planilha de custos calcada no 
método UEP permitiu que a gestão da empresa pesqui-
sada utilizasse medidas não financeiras para monitorar o 
ambiente fabril, conforme descrito nas seções preceden-
tes. Assim, passou a contar com os seguintes benefícios 
informativos:

a) Comparativo do grau de dificuldade para ela-
borar cada produto: ao converter todos os produtos 
para um valor equivalente em UEP, esse método de 
custeamento propiciou que os gestores avaliassem com 
maior facilidade o consumo de recursos necessários para 
fabricar um produto. Isso é especialmente importante 
para precificar os itens comercializados, principalmente 
quando a organização lida com produtos díspares em 
termos de formatos, tamanhos, bitolas, acabamentos, 
etc., como é o caso dessa empresa.

b) Conhecimento do potencial produtivo por 
hora de cada posto operativo: com essa informação, o 
gestor fabril passou a conhecer a capacidade produtiva 
de cada unidade integrante do processo industrial. En-
tão, conforme a programação da produção do período, 
pôde tomar medidas que objetivavam otimizar o fluxo 
produtivo, como a realocação de pessoal, por exemplo.

c) Determinação da capacidade de produção 
mensal da empresa e dos postos operativos: a defini-
ção da capacidade máxima de produção é especialmente 

Esse método ainda encontra 
problemas no que se refere ao 
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importante quando a entidade atua em mercados que 
possuem características sazonais. Ou seja, há períodos 
do ano em que o atendimento de todos os pedidos de 
clientes é impossível, em virtude da limitação da capa-
cidade produtiva. Ao conhecer o limite de cada posto 
operativo e da empresa como um todo, foi possível pro-
gramar melhor a produção visando a otimizar o desem-
penho financeiro do período.

d) Identificação de gargalos produtivos: sabendo 
o potencial produtivo por hora e a capacidade de pro-
dução mensal instalada, o gestor da fábrica pôde pro-
curar “gargalos” de produção que restringem o volume 
fabricado mensalmente. Com isso, possibilitou estudar 
a respeito da viabilidade de implementar iniciativas vi-
sando a minimizar ou eliminar os efeitos decorrentes 
da existência desses “gargalos” (como dobrar o turno de 
trabalho nesse posto, treinamento de pessoal para agili-
zar a produção, manutenção preventiva para evitar para-
das desnecessárias, compra de outro equipamento para 
aumentar a quantidade produzida, etc.).

e) Ociosidade da capacidade instalada de produ-
ção: quando a capacidade máxima de produção men-
sal dos postos operativos e da empresa não é atingida, 
pelo método UEP é possível mensurar a ociosidade da 
fábrica. Essa informação é útil, por exemplo, quando 
da decisão relacionada com a terceirização de fases do 
processo fabril, quando se objetiva otimizar a progra-
mação da produção do período que está iniciando ou 
quando se deseja realocar funcionários para aumentar 
o volume produzido.

f ) Comparar a evolução do desempenho fabril 
de um mês para outro: por transformar uma empre-
sa multiprodutora em monoprodutora (fabricando 
apenas UEPs), o método de custeio utilizado facilita 
o gerenciamento do processo industrial. Isso acontece 
porque se torna possível confrontar o volume produ-
zido num mês com o montante fabricado em outro, 
independentemente dos tipos de produtos industriali-
zados em cada período.

g) Apurar a eficiência da produção dos diversos 
postos operativos: conforme descrito em seção ante-
rior, o indicador da eficiência da produção confronta 
o volume de horas do expediente de trabalho mensal 
com o volume de UEPs produzidas nesse período. Ao 
calcular esse índice, o gerente industrial teve condições 
de monitorar o desempenho de cada posto operativo, 
pois fica estabelecido um parâmetro comparável entre 
eles, em que pese a elaboração de itens e quantidades 
diferentes nos períodos mensurados.

h) Conhecer a eficácia da área fabril: por esse in-
dicador é possível medir como foram utilizadas as horas 
efetivamente trabalhadas no mês. Distingue-se do ín-
dice anterior especialmente por desconsiderar as horas 
improdutivas, o que demonstra com maior clareza a 
performance mensal de cada posto operativo.

i) Monitorar a evolução dos indicadores de efici-
ência e eficácia de um mês para outro: o cálculo dos 
índices de eficiência e eficácia adquire maior relevân-
cia informativa quando se confronta a evolução dessas 
medidas entre determinados meses, como mostrado em 
seção precedente. Com isso, é possível inferir em quais 
postos operativos houve melhoria e em quais o desem-
penho piorou. Essa análise pode ser utilizada, por exem-
plo, como subsídio para a política de recursos humanos 
da empresa, pois permite estipular metas com vista ao 
alcance de recompensas pecuniárias pelos operários ou 
indicar a necessidade de treinamentos para melhorar a 
produtividade.

j) Identificar o consumo de horas pela produção 
do mês: como o método UEP requer a consideração 
dos tempos de passagem dos produtos pelos postos ope-
rativos, possibilita calcular o volume de horas consumi-
das pela produção do período. Essa informação pode 
ser empregada na programação da produção do mês ou 
com a finalidade de atender um pedido específico, no 
sentido de saber se há número de horas suficientes para 
produzir a quantidade desejada.
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k) Mensurar a ociosidade em horas dos postos 
operativos: pela dedução das horas consumidas na pro-
dução, das horas disponíveis no expediente normal de 
trabalho, apurou-se o número de horas ociosas dos pos-
tos operativos da empresa.

l) Medir o percentual de ociosidade do expediente 
mensal em cada posto: ao conhecer o número de horas 
ociosas dos postos operativos, é possível determinar o 
percentual que esse tempo ocioso representa em relação 
à jornada normal de trabalho do mês.

Mesmo com os diversos benefícios proporcionados 
pelo método UEP, convém destacar que este apresen-
ta limitações que devem ser consideradas pelos gestores 
que pretendem utilizá-lo como forma de custeamento. 
Além das restrições citadas na revisão da literatura des-
te artigo, no caso, da empresa pesquisada, é necessário 
salientar que todas as informações gerenciais menciona-
das estão vinculadas à exatidão dos tempos de passagem 
atribuídos para cada produto nos postos operativos. Se 
os tempos inseridos na planilha de custos não corres-
pondem à realidade fabril enfocada, os resultados apu-
rados automaticamente ficam distorcidos.

Para minimizar os efeitos nocivos da utilização de 
tempos inapropriados, na empresa discutida optou-se 
por evitar a cronometragem da produção, como forma 
de estimar os tempos de passagem. Preferiu-se, então, 
apurar a quantidade média produzida por hora em cada 
posto operativo, por produto, individualmente. Com 

isso, objetivou-se reduzir a margem de inexatidão que a 
cronometragem poderia ocasionar, pois se assumiu que 
o funcionário poderia não agir naturalmente ao ver que 
seu trabalho estava sendo cronometrado, prejudicando a 
qualidade da coleta dos tempos necessários. Referido pro-
cedimento também mantém uma possibilidade de conter 
erro, mas para o contexto da empresa pesquisada foi a 
solução adotada, por ser a mais apropriada na opinião dos 
gestores. Portanto, num outro ambiente fabril talvez esse 
caminho não pudesse ser considerado como o melhor.

4 Conclusão

O método UEP, mesmo considerando as limitações 
mencionadas, consegue proporcionar informações con-
fiáveis sobre os custos de fabricação dos produtos, de 
forma a subsidiar decisões acerca da gestão de custos e 
preços de venda. Além disso, essa forma de custeamento 
propicia o monitoramento do desempenho fabril por 
intermédio de indicadores não financeiros, que foram o 
foco principal deste estudo.

Com a adoção desses índices na empresa pesquisada, 
conforme mencionado nas seções anteriores, respondeu-
-se positivamente à pergunta da pesquisa que indagava 
sobre a possibilidade da utilização desses indicadores no 
contexto daquela entidade. Ainda, ao relatar as etapas de 
implementação e as informações oriundas dos parâme-
tros de avaliação adotados, considerou-se atingido o ob-
jetivo do estudo ao atestar a viabilidade do uso desses pa-
râmetros de gerenciamento fabril no contexto enfocado.

Como visto, tais medidas permitiram analisar e ava-
liar a evolução ocorrida no ambiente industrial de um 
período para outro, conhecer a capacidade teórica de 
produção de cada posto operativo e do conjunto da em-
presa. Ainda facultaram mensurar a capacidade produ-
tiva ociosa, determinar o volume de horas trabalhadas 
e o tempo improdutivo, entre outras informações rele-
vantes para o gerenciamento das atividades industriais 
da empresa em foco.

Porém cabe ressaltar que os indicadores empregados 
não são exclusividade do método UEP. Ou seja, com 
concepções iguais ou modificadas, esses parâmetros 

Nas empresas que fabricam 
uma grande quantidade de 

itens com diferentes formatos, 
bitolas, pesos, tamanhos, cores, 

referências, modelos, etc., é mais 
difícil determinar o custo de 

produção de cada item produzido.
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de performance podem ser obtidos por intermédio de 
outras metodologias devidamente adaptadas às carac-
terísticas de cada contexto industrial. Nesse sentido, o 
benefício maior de utilizar o método UEP reside no 
aspecto de que, com apenas uma ferramenta, consegue-
-se (i) informações financeiras para gerenciar custos fa-

bris, facilitando a determinação de preços de venda ou 
a análise de rentabilidade dos preços praticados e (ii) 
indicadores não financeiros para avaliar o desempenho 
da produção, mesmo em empresas com mix produtivo 
bastante diversificado, como é o caso da empresa retra-
tada nesta pesquisa.
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Resumo
O estudo visa a avaliar o sistema de controle interno 

referente ao processo de compras de uma entidade do 
ramo alimentício, destacando sua importância e as im-
plicações na elaboração das demonstrações contábeis 
e na obtenção de informações contábeis confiáveis. Foi 
desenvolvido um referencial teórico abordando aspec-
tos sobre a auditoria, o controle interno e o processo de 
compras. Para alcançar os objetivos, foi realizado um 
estudo documental apoiado em entrevistas semiestrutu-
radas, as quais foram analisadas e apresentadas de for-
ma descritiva. Os resultados apontam falhas no sistema 
de controle interno da empresa, nos procedimentos que 
envolvem o estoque, quanto à segregação de funções 
e acesso aos ativos de fácil venda. Para esse perfil de 
empreendedor, antes de qualquer formação gerencial, 
capacitação do quadro funcional e melhorias em seus 
processos, permanece a vontade de ser independente fi-
nanceiramente. Com isso, conclui-se que este empreen-
dimento, que apresenta um desempenho e crescimento 
significativo, necessita aperfeiçoar seus controles, pos-
sibilitando aos gestores maior segurança quanto à prote-
ção dos ativos, confiabilidade nas informações geradas 
pela contabilidade, com relatórios, indicadores e outros 
índices que reflitam a gestão das operações executadas 
pelos funcionários.

Palavras-chave 
Auditoria. Controles internos. Ciclo de compras.

R. CRCRS, Porto Alegre, n. 143, p. 66-77, dez. 2010.
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1 Introdução

A avaliação dos controles internos está inserida 
como um dos primeiros passos a serem executados nos 
procedimentos de auditoria, como forma de definição 
do escopo da auditoria e ponderação de seus riscos. Sua 
importância é, no entanto, expressiva para a gestão da 
organização, com o objetivo de proteção de ativos, ob-
tenção de dados contábeis confiáveis e ajuda à adminis-
tração para manter uma conduta ordenada dos atos da 
empresa (ALMEIDA, 2007). 

Casos isolados de atos fraudulentos repercutem 
na mídia como resultado da negligência dos contro-
les internos nas empresas. Com a implementação de 
controles internos adequados, o gestor conseguirá ge-
rar informações contábeis, financeiras, operacionais e 
administrativas, com confiabilidade, fidedignidade e 
maior exatidão. Para cada empresa existirá, no entanto, 
um controle interno específico, adaptado às suas neces-
sidades, e as rotinas e o fluxo de atividades e informações 
dos departamentos deverão seguir algumas orientações, 
tais como: segurança e proteção dos ativos e arquivos 
de informação; documentação e registros adequados; 
segregação de funções; procedimentos adequados de 
autorizações para o processamento das transações e veri-
ficações independentes.

Diante disso, o objetivo deste estudo foi avaliar o sis-
tema de controle interno referente ao processo de com-
pras de uma entidade do ramo alimentício, verificando 
a sua consistência em relação aos princípios do controle 
interno. Um controle interno eficiente contribui para a 
obtenção de informações contábeis confiáveis à gestão 
organizacional. Para tanto, é importante que haja maior 
entrosamento do meio empresarial com o profissional 
da Contabilidade no aprimoramento de seus controles.

2 Auditoria

O surgimento da auditoria está ligado à necessidade 
de confirmação quanto à realidade econômico-finan-
ceira espelhada no patrimônio das empresas investi-
das e, principalmente, em virtude do aparecimento de 

grandes empresas multigeograficamente distribuídas 
em todo o mundo. Ao mesmo tempo, encontra-se o 
desenvolvimento econômico que propiciou participa-
ção acionária na formação do capital de muitas empre-
sas (ATTIE, 2006).

Para Franco e Marra (2007, p. 39), “a auditoria sur-
giu como consequência da necessidade de confirmação 
dos registros contábeis, em virtude do aparecimento das 
grandes empresas e da taxação do imposto de renda, ba-
seado nos resultados apurados em balanço”. Sua evolu-
ção ocorreu como um avanço da Contabilidade, conco-
mitante com a Revolução Industrial, e demanda capital 
para financiar suas atividades. As empresas migraram da 
esfera comercial para a industrial, levando-as a abrirem 
seu capital, ou seja, o capital passou a ter a participação 
de pessoas internas e externas à organização. Essas mu-
danças fizeram com que as empresas divulgassem suas 
demonstrações com maior transparência e confiabili-
dade aos seus investidores e proprietários (HENDRIK-
SEN; VAN BREDA, 1999).

A auditoria constitui-se num conjunto de todos os 
elementos de controle do patrimônio administrativo, os 
quais compreendem a veracidade dos registros contá-
beis, papéis, documentos, fichas, arquivos e anotações 
que comprovem a veracidade dos registros e a legiti-
midade dos atos da gestão, bem como sua sincerida-
de na defesa dos interesses patrimoniais (FRANCO; 
MARRA, 2007). Da mesma forma, Peres Junior (2004, 
p. 13) define a auditoria como um “levantamento, es-
tudo e avaliação sistemática de transações, procedimen-
tos, rotinas e demonstrações contábeis de uma entidade, 
com o objetivo de fornecer a seus usuários uma opinião 
imparcial e fundamentada em normas e princípios so-
bre sua adequação”.

Diante desses conceitos, a auditoria configura-se 
como uma especialização da Contabilidade e objeti-
va obter elementos de convicção que permitam julgar 
se os registros contábeis foram efetuados em confor-
midade com os Princípios de Contabilidade, com as 
normas de Contabilidade e demais leis e regulamentos 
que norteiam a execução das atividades organizacio-
nais. Além disso, confere a adequação e a consistência  
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na elaboração das demonstrações contábeis, refletindo 
a situação econômico-financeira do patrimônio, os re-
sultados do período administrativo examinado e outras 
situações nelas demonstradas.

O objetivo da auditoria é confirmar a veracida-
de dos registros contábeis. Ela não se limita somente 
àquilo que está registrado nos livros, podendo também 
apurar o que foi omitido nesses registros. Attie (2006) 
menciona que o objetivo da auditoria é expressar uma 
opinião sobre a propriedade das demonstrações contá-
beis e assegurar que representem adequadamente, com 
transparência e confiabilidade, a posição patrimonial e 
financeira da entidade, seus resultados, mutações do seu 
patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos 
relativos ao período em exame e em conformidade com 
os Princípios de Contabilidade.

Essas são algumas considerações sobre a auditoria. O 
auditor deve ter conhecimento sobre técnicas e normas 
contábeis, legislação aplicável na área em estudo, proce-
dimentos e normas de auditoria, além de uma visão glo-
bal do ambiente do negócio, visando a formar opinião 
sobre as posições patrimonial e financeira da organiza-
ção, no presente e no futuro.

Além de atender às expectativas de investidores e 
acionistas, a auditoria é considerada uma importante 
ferramenta à gestão das empresas. O trabalho inicial da 
auditoria é a avaliação do controle interno da organiza-
ção, ponto de partida para a determinação de exames a 
serem realizados (ATTIE, 2006). Assim, cabe ao auditor 
sinalizar pontos críticos, falhas ou fraquezas identificadas 
no sistema e propor sugestões de melhorias ou recomen-
dações à gestão da empresa. A seguir, são apresentadas 
considerações sobre o controle interno.

3 Controle interno

Segundo o Comitê de Procedimentos de Audito-
ria do Instituto Americano de Contadores Públicos 
Certificados – AICPA (apud ATTIE, 2006, p. 110) “o 
controle interno compreende o plano de organização 
e conjunto coordenado dos métodos e medidas [...] 
para proteger seu patrimônio, verificar a exatidão e 

a fidedignidade de seus dados contábeis, promover a 
eficiência operacional e encorajar a adesão à política 
traçada pela administração”.

Para Sá (2010), os problemas sobre o controle in-
terno crescem em proporção igual ao crescimento e ao 
porte da empresa, especialmente quando é fracionado 
o capital, e a Contabilidade tem papel relevante no 
controlismo. Assim, o ponto de partida para a verifica-
ção do controle interno é a Contabilidade, que forne-
ce informações para serem confrontadas com controles 
auxiliares. O sistema contábil e de controles internos 
compreende o plano de organização e o conjunto inte-
grado de método e procedimentos adotados pela enti-
dade na proteção do seu patrimônio, confiabilidade e 
tempestividade das informações contábeis e gerenciais 
(HOOG; CARLIN, 2008).

Para Attie (2006, p. 112), “a importância do con-
trole interno fica patente a partir do momento em que 
se torna impossível conceber uma empresa que não dis-
ponha de controles que possam garantir a continuida-
de do fluxo de operações e informações proposto”. É 
oportuno analisar o crescimento e a diversificação de 
uma empresa, uma vez que, numa empresa de pequeno 
porte, geralmente o dono é quem administra e controla 
todas as operações e os segmentos. Ou seja: depende de 
seus olhares tanto para gerir e controlar seus funcioná-
rios, o processo produtivo, a qualidade dos produtos 
e os processos de compra quanto para as vendas e a 
gestão dos clientes.

Todavia, com o aumento das atividades e o cresci-
mento das empresas, seja em diversificação de produtos, 
abertura de filiais ou novos pontos de vendas, seja em 
segmentação de novos produtos, “torna-se inviável que 
seu dono, sozinho, controle todas as operações e fun-
ções” (ATTIE, 2006, p. 113). Diante disso, é necessá-
ria a delegação de funções aos funcionários da empresa. 
Com essa ruptura, o dono deixa o controle direto so-
bre atividades e operações e assume o controle indire-
to. Para isso, conforme menciona Attie (2006), o dono 
do empreendimento necessita de informações, ou seja, 
relatórios, indicadores e outros índices que reflitam a 
gestão das operações executadas pelos funcionários. 

Revista do CRCRS  69



Attie (2006) reitera que informações contábeis de-
vem ser cuidadosamente elaboradas para que evitem 
conclusões equivocadas e prejudiciais à empresa. No 
entanto, por não terem formação adequada e conheci-
mentos gerenciais, muitos empresários desconhecem a 
importância dos controles internos para a segurança de 
seus empreendimentos. Assim, idealizam a contratação 
de funcionários honestos e mantêm o controle descen-
tralizado, porém tal excesso de confiança pode dar lugar 
a irregularidades e fraudes. 

O Instituto de Auditores Internos do Brasil (AU-
DIBRA, 1992, p. 48) destaca que os “controles inter-
nos devem ser entendidos como qualquer ação tomada 
pela administração para aumentar a probabilidade de 
que os objetivos e metas estabelecidos sejam atingi-
dos”. Ou seja, o controle interno deverá nortear o que 
foi planejado e organizado pela alta administração, de 
forma que os objetivos sejam atingidos com a execução 
das atividades, sem que haja desvios, erros ou fraudes 
no processo.

Para Attie (2006, p. 111), “o controle tem signifi-
cado e relevância somente quando é concebido para 
garantir o cumprimento de um objetivo definido, quer 
seja administrativo ou gerencial”. Para isso, os seguintes 
fatores devem ser clara e objetivamente expostos: plano 
de organização do sistema de controle interno; méto-
dos e medidas estabelecendo os caminhos e os meios 
de comparação e julgamento para se chegar a deter-
minado fim; proteção do patrimônio, compreenden-
do como serão salvaguardados os bens e os direitos da 
empresa; exatidão e fidedignidade dos dados contábeis 
correspondentes a adequada precisão e observância aos 
elementos dispostos na Contabilidade; eficiência ope-
racional; e políticas administrativas que compreendem 
o sistema de regras relativas à direção dos negócios e à 
prática de princípios, normas e funções para a obtenção 
de determinado resultado.

Franco e Marra (2007, p. 269) mencionam que os 
objetivos primordiais dos controles internos são: “for-
necer à Contabilidade dados corretos e conferir a exati-
dão da escrituração; e evitar alcances, desperdícios, erros 
e, se ocorridos, identificá-los”. Ou seja, esses objetivos 

resumem-se na proteção do patrimônio da empresa. Em 
outras palavras, Attie (2006, p. 117) apresenta quatro 
objetivos básicos do controle interno: “a salvaguarda dos 
interesses da empresa; a precisão e a confiabilidade dos 
informes e relatórios contábeis, financeiros e operacio-
nais; o estímulo à eficiência operacional; e a aderência às 
políticas existentes”.

Diante disso, por mais eficientes que se apresentam 
os controles internos de uma empresa, isso não exime a 
responsabilidade de o auditor aplicar testes de auditoria 
em todas as áreas envolvidas. Entretanto o que pode va-
riar são a extensão e a profundidade dos procedimentos, 
de acordo com o grau de confiança que o auditor pode 
depositar na eficiência dos controles internos (FRAN-
CO; MARRA, 2007).

4 Processo de compras

O fluxo de compras envolve diversos procedimen-
tos que a empresa deve executar para um melhor con-
trole, evitando desperdícios e desvios de tempo, di-
nheiro e, consequentemente, aumento de custos que 
prejudicam a lucratividade da empresa. Attie (2006, 
p. 211) manifesta três ciclos operacionais nos quais o 
auditor deve concentrar sua atenção quando da avalia-
ção dos controles internos, sendo um deles o ciclo de 
compras. Neste, encontram-se as seguintes atividades 
principais: “pedido de compra, seleção do fornecedor, 
compra, recepção, controle físico, contabilidade, con-
tas a pagar e pagamento, devolução e abatimentos ou 
descontos obtidos”.

Para Imoniana (2001, p. 207), o ciclo de compras 
inicia-se com a “definição de políticas com fornecedo-
res, solicitações de compra, cotação de fornecedores, 
entradas de mercadorias e serviços, contagem física e 
técnica e de controle, controle de registros contábeis, 
controle de almoxarifado, controle de pagamento no 
vencimento adequado”. 

O fluxo de compras envolve diversos departamentos 
e setores, formando um ciclo com atividades interliga-
das, funções especializadas e interdependentes, confor-
me apresentado na figura 1.
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Figura 1 – Fluxo de compras.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Recepção - A mercadoria passa pela portaria da em-
presa, a qual anota os dados, a data, a hora, o motorista, 
a placa do veículo e o nome da transportadora. O setor 
de recepção confere as mercadorias e as encaminha para 
o estoque. Pela ordem de compra, os funcionários da 
recepção conferem: a quantidade, as especificações, o 
acondicionamento e a qualidade dos produtos, carim-
bam e assinam a nota fiscal, deixando evidência que a 
mercadoria da nota fiscal foi recebida.

Estoques - A mercadoria, depois de passar pela por-
taria e recepção, é conduzida até o responsável pelo con-
trole de estoques da empresa. Este confere novamente 
as quantidades e a qualidade dos produtos e dispõe no 
estoque. As entradas no estoque (quantidades e valores) 
e as saídas, registradas com o uso de requisições, devem 
ser imputadas no sistema de controle de estoque por 
pessoa independente da que controla o estoque, para 
evitar manipulação das quantidades. O responsável terá 
acesso ao sistema apenas para visualizar ou imprimir a 
relação de estoque, não podendo ter senha de acesso 
para alterar a quantidade dos produtos estocados. Ao 
imputar os dados no estoque, o sistema integra o siste-
ma de contas a pagar.

Setor fiscal, contábil e financeiro - Uma empresa 
necessita contar com sistemas que lhe garantam co-
nhecer os atos e eventos ocorridos em cada um dos 
seus segmentos. Os efeitos ocorridos por meio da rea-
lização de cada ato devem ser escriturados e levados em 

tempo hábil ao conhecimento dos gestores, informa-
ções que possam auxiliar a gestão dos negócios e que 
possibilitem entendimento uniforme da informação. 
A informação só tem validade a partir do momento em 
que é exata, confiável e oportuna; dessa forma, precisa 
basear-se em dados verídicos, informados tempestiva-
mente, por exemplo:

• utilização de documentação hábil para o registro 
das transações; 

• registro de transações dentro do período de com-
petência e no menor espaço de tempo possível;

• utilização de hardware e software que visam a fa-
cilitar e agilizar o registro das transações, que de-
vem ser adotadas de acordo com as características 
e as necessidades da empresa.

Esses e outros procedimentos de controle interno 
que devem ser adotados na empresa buscam assegurar a 
correta contabilização e apuração dos impostos devidos. 
Mediante os lançamentos fiscais e contábeis, de acordo 
com as normas exigidas pela legislação vigente, o siste-
ma de controle interno estará protegendo o patrimônio 
da empresa.

5 Metodologia

Esta pesquisa insere-se no paradigma qualitativo, 
uma vez que responde a questões muito particulares 
(MINAYO, 2000), aprofundando estudos, nas Ciências 
Sociais, que não podem ser quantificados. No que diz 
respeito aos objetivos, pode ser classificada de cunho 
descritivo, que observa, registra, analisa e correlaciona 
fatos ou fenômenos variáveis sem manipulá-los (CER-
VO; BERVIAN, 2002). Em função disso, a pesquisa 
rea lizada é considerada como qualitativa e descritiva, com 
o intuito de observar, analisar e descrever as fraquezas e as 
potencialidades apresentadas pelos controles existentes, 
sem que houvesse a interferência dos pesquisadores.

Lakatos e Marconi (2003) mencionam que toda 
pesquisa deve basear-se em uma teoria, que serve como 
ponto de partida para a investigação bem-sucedida de 
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um problema. A teoria, sendo instrumento de ciência, 
é utilizada para conceituar os tipos de dados a serem 
analisados. Para tanto, foi desenvolvido inicialmente 
um referencial teórico abordando aspectos gerais sobre 
a auditoria contábil, os controles internos e o processo 
de compras. 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, clas-
sifica-se como estudo documental, desenvolvido junto 
a uma empresa de pequeno porte estabelecida no mu-
nicípio de Ilha Solteira, localizado na região noroeste 
do Estado de São Paulo. Sendo o controle interno um 
importante instrumento na gestão empresarial, “perce-
be-se o mérito da pesquisa documental em estudos que 
envolvam temas contábeis, no sentido de verificar fatos 
passados que possam ser úteis, não apenas como um 
registro de memórias, mas também para ajudar no pre-
sente e vislumbrar tendências futuras” (RAUPP; BEU-
REN, 2008, p. 90). 

Os dados empíricos obtidos neste estudo foram 
resultado de uma entrevista semiestruturada, aplicada 
num supermercado (matriz e filial), direcionada a seis 
pessoas: dois gestores (sócios-gerentes), três funcioná-
rios envolvidos no processo de compras e o contador 
responsável pela escrituração fiscal e contábil, que está 
vinculado ao escritório contábil que presta serviços con-
tábeis à empresa. 

6  Avaliação do controle interno  
no processo de compras

6.1 Perfil da organização

O estudo foi realizado em supermercado estabeleci-
do com duas unidades em Ilha Solteira-SP e outra em 
Pereira Barreto-SP. Trata-se de uma empresa de pequeno 
porte e, dentro de seu segmento de mercado, tem de-
sempenhado um crescimento significativo. Seu diferen-
cial é a proposta de crédito oferecida aos clientes, que é 
muito bem aceita e atrai clientes de toda a região. Outro 
diferencial é a política empregada no relacionamento 
com os funcionários, que visa à promoção de acordo 

com o desempenho e o interesse do colaborador dentro 
da entidade.

A gestão do empreendimento é feita pelos próprios 
donos do negócio, os quais não possuem formação na 
área administrativa. No entanto, desde a fundação, os 
proprietários buscam qualificar permanentemente os 
processos administrativos da empresa. Com dois anos 
na direção do supermercado, os donos informatizaram 
e automatizaram todo o sistema de registro de compras, 
vendas e a folha de pagamento, considerados por Attie 
(2006) os principais ciclos operacionais de uma empresa 
comercial. O sistema escolhido é um dos mais recomen-
dados nesse segmento e almeja proporcionar um melhor 
desempenho na realização das tarefas, um maior contro-
le de todas as operações de entrada e saída das merca-
dorias e dos valores pagos, em relação a pagamentos de 
duplicatas e à folha dos funcionários.

6.2  Avaliação do sistema  
de controle interno

No intuito de avaliar o sistema de controle interno 
do processo de compras do supermercado em estudo, 
foi realizada uma entrevista com dois gestores e três 
funcionários (Y, X, W), conforme roteiro ilustrado no 
Quadro 1. Além disso, foram direcionadas algumas 
perguntas ao contador que atende a empresa, efetuan-
do registros fiscais e contábeis, demonstrações contá-
beis, entre outros serviços.

No Quadro 1, observam-se algumas incompati-
bilidades quanto à segregação de funções, visto que 
o funcionário Y e o funcionário X estão juntos, en-
volvidos em diversas atividades. Isso representa um 
alerta aos gestores quanto a possíveis desvios de con-
duta, que poderão gerar desfalques à empresa. Para 
evitar danos ao patrimônio da empresa e minimizar 
os riscos, os gestores poderiam ser responsáveis por 
algumas dessas etapas do processo, tendo em vista 
que a empresa é de pequeno porte. Porém a gestão 
geralmente está mais voltada a assuntos estratégicos 
e gerenciais e não dispõe de tempo para analisar as 
ocorrências operacionais.
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Quadro 1: Questionário de controle interno  
sobre atividades e funções realizadas.

Atividades/Funções Responsável

Registro de comprovantes, notas fiscais ou 
faturas de fornecedores.

Encaminhado para escritório 
de contabilidade. Um dos 
funcionários e o chefe do 
escritório efetuam os registros.

Liberação ou autorização para emissão de 
cheques para pagamento de fornecedores, 
prestadores de serviços e outros.

Funcionário Y
Funcionário X
Gestores

Autorização para créditos por fornecimento, 
prestação de serviços e outros. Incluir os que 
conferem ou aprovam tais serviços.

Funcionário Y
Funcionário X
Gestores

Efetuação de registros de contas a pagar e 
respectiva conferência.

Encaminhado para escritório 
de contabilidade. Um dos 
funcionários e o chefe do 
escritório efetuam os registros.

Preparação, manuseio, conferência ou 
aprovação da emissão de cheques. Incluir 
operadores de máquinas de assinar ou 
autenticar cheques.

Funcionário Y
Funcionário X
Gestores

Assinatura dos cheques:
• Individualmente
• Dois a dois

Sim (   ) Não (x)
Sim (x)  Não (   )

Custódia de valores e documentos. Funcionário Y

Responsável pelo estoque, preparação dos 
documentos de saída, autorização de baixa e 
expedição de tais ativos:
•  Há controles sobre tais funções?
•  Há incompatibilidade de funções, isto é, 

a mesma pessoa, exercendo duas ou mais 
funções, tem possibilidades de praticar 
desvios, fraudes ou apropriações?

Funcionário W

Sim (   ) Não (x) 
Sim (x)  Não (   )

Fonte: Dados da pesquisa.

Outro ponto que merece destaque, observado no 
Quadro 1, refere-se à incompatibilidade existente no es-
toque, cujas atividades são desenvolvidas pela mesma pes-
soa, neste caso o funcionário W. Diante disso, ressalta-se 
que os caminhos estão abertos para que ocorram possíveis 
irregularidades, intencionais ou não intencionais.

O funcionário W relata, em sua entrevista, que con-
fere a entrada de mercadorias no estoque, contudo, na 
saída de mercadorias, inexiste registro da quantidade e 
dos itens que saem do estoque. Quanto ao levantamen-
to periódico para verificar a existência dos valores e a 
quantidade de mercadorias no estoque, o funcionário 
menciona que não o realiza.

No Quadro 2 observam-se algumas discrepâncias 
quanto à eficiência dos controles internos. Assim, foi 
detectada a vulnerabilidade quanto ao acesso de ativos 
de fácil venda, não havendo controles periódicos sobre 
eles. Outro fator está ligado ao operacional – não ocor-
re a verificação periódica dos pedidos pendentes, o que 
poderá gerar falhas nos processos seguintes. 

Quadro 2: Questionário de controle  
interno sobre compras.

Compras Sim Não
1.  A aprovação dos registros iniciais de compras é feita com 

base em exames ou testes adequados da documentação 
comprobatória (Pedidos de compra, Notas Fiscais, Notas 
de Entrada, etc.).

Sim

2.  Entende-se que para as funções indicadas abaixo há 
razoável segurança, desde que os procedimentos em uso 
sejam, no mínimo, os mencionados:

2.1  Pessoas que preparam cheques – Comprovantes de 
pagamento, faturas dos fornecedores, autorizações 
de emissão de cheques e outros documentos 
comprobatórios emitidos (tais como pedidos de compra 
e notas de recebimento de mercadorias) são examinados 
ou adequadamente conferidos pelo menos por um dos 
signatários de cheques?

Sim

2.2  Pessoas que assinam cheques – São exigidas duas 
assinaturas e, além disso, os comprovantes de 
pagamento, faturas dos fornecedores, autorizações 
de emissão de cheques e outros documentos 
comprobatórios exigidos são examinados ou 
adequadamente conferidos por ambos os signatários dos 
cheques?

Sim

2.3  Pessoa que custodia as chapas-chancela –  
As chapas necessárias não são todas guardadas pela 
mesma pessoa?

Sim

2.4  Operadores das máquinas de assinar cheques – A 
operação das máquinas é feita sob observação ou outro 
controle?

Não 
temos

3.  Há controles apropriados sobre as pessoas que manuseiam 
e custodiam ativos de fácil venda? Não

3.1  As operações com esses ativos são verificadas? Não
3.2  São feitos levantamentos periódicos para verificar sua 

existência? Não

4.  Há controles para assegurar que todos os fornecimentos 
(mercadorias e serviços) sejam registrados? Sim

4.1  Os pedidos pendentes são regularmente verificados? Não
4.2  Os pedidos de compra são verificados em face das 

entradas (“casadas”)? Sim

5.  Esses controles demonstram que todos os fornecimentos 
são contabilizados? Sim

6.  São eficientemente controladas as devoluções, com o 
objetivo da obtenção do correspondente crédito? Sim

6.1 A contabilização desse crédito é verificada? Sim

7.  É realizada cotação de preços junto 
a fornecedores com a finalidade de 
redução de custos e maior rapidez na 
entrega e qualidade dos produtos?

Sim. São agendadas essas cotações com 
os fornecedores, tendo o dia e hora 
certa para a realização desta tarefa, a fim 
de não prejudicar o atendimento aos 
clientes e o funcionamento em geral da 
loja. Quem negocia diretamente com os 
fornecedores são os gestores.

Fonte: Dados da pesquisa.

A contadora, responsável pela contabilidade da em-
presa, respondeu perguntas referentes aos registros fiscais 
e contábeis, conforme consta no Quadro 3. Ressalta-se 
que os procedimentos contábeis expostos por meio dessa 
entrevista estão em consonância com os registros efetua-
dos. Todavia existem falhas identificadas na base de algu-
mas atividades que deverão ser corrigidas, visto que po-
derão refletir na elaboração das demonstrações contábeis 
e nas informações geradas pelo sistema contábil.
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Após realizar a entrevista com as principais pessoas 
envolvidas no processo de compras, pode-se descrever 
como ocorre o fluxo de informações e procedimentos 
nessa área de abrangência do controle interno e audi-
toria. De forma ilustrativa, apresenta-se, no Apêndice 
I, o fluxograma contendo a situação atual da entidade 
(Figura 2).

Quadro 3: Questionário de rotinas contábeis 
sobre o processo de compras.

Perguntas Respostas

1  Quem efetua os registros de 
contas a pagar e atividades 
semelhantes? Existe conferência 
de tais registros? Quem confere?

A contadora responsável pela 
contabilidade da empresa é 
quem registra as contas a pagar. 
Sim, existe a conferência desses 
registros. Quem confere os 
registros é ela mesma.

2  Todas as operações referentes a 
compra, devolução, duplicatas a 
pagar são registradas no ato da 
entrada da mercadoria?

Sim, tudo é registrado dentro do 
período de competência.

3  As devoluções das mercadorias 
são controladas? E o crédito 
correspondente à devolução é 
devidamente registrado?

Sim, fazemos a devolução com o 
devido crédito do imposto.

4  Existe eficácia e eficiência na 
contabilização dessas compras 
para a correta apuração dos 
impostos, conforme exigência  
da legislação?

Sim, existe. Os impostos são 
apurados e pagos no prazo.

Fonte: Dados da pesquisa.

6.3  Pontos fracos no controle 
interno da empresa

Ficou constatado que existem falhas no sistema de 
controle interno da empresa, nos procedimentos que 
envolvem o estoque, quanto à segregação de funções 
e ao acesso aos ativos de fácil venda. Assim, com base 
nas limitações encontradas, apresenta-se no Apêndice 
II uma proposição de fluxograma destacando melhorias 
para a empresa objeto do estudo.

Para contornar tais situações que podem provocar 
desfalques no patrimônio da entidade, cabe à gestão da 
empresa implementar um adequado sistema de controle 
de baixa do estoque de mercadorias, registrando toda 
saída do estoque no sistema. Além disso, recomenda-se 
que seja realizado inventário periódico das mercadorias 
existentes no estoque, o qual irá fornecer um relatório 

atual das mercadorias que estarão em condições de se-
rem comercializadas, já que muitos itens do estoque são 
perecíveis.

Quanto à realização de duas ou mais tarefas por uma 
só pessoa, conforme constatado no Quadro 1 – em que 
a mesma pessoa autoriza, expede e efetua a baixa dos 
itens do ativo (mercadorias em estoque) –, a empresa 
está assumindo riscos que podem se configurar em des-
falques ou em erros, tanto intencionais como não inten-
cionais. No entanto deve repensar a atribuição de fun-
ções e envolver outras pessoas nesse ciclo de conferência, 
autorização e expedição de mercadorias. No Quadro 2, 
observa-se a inexistência de controles sobre os ativos de 
fácil venda, o que torna a empresa vulnerável a fraudes 
que comprometem a eficácia operacional e a confiabili-
dade nos registros e nas demonstrações contábeis.

Diante das constatações, destaca-se que os contro-
les existentes apresentam limitações e há incongruên-
cias em relação aos objetivos do controle interno, di-
retamente relacionado à salvaguarda dos interesses da 
empresa, o que, indiretamente, afeta os demais objeti-
vos. De acordo com Attie (2006), o “controle interno 
envolve imensa gama de procedimentos e práticas que, 
em conjunto, possibilitam a consecução de determina-
do fim”. Ou seja, a eficiência operacional e a produção 
de informações contábeis e gerenciais confiáveis, fide-
dignas e tempestivas dependem de uma base de dados 
adequada, sem viés e protegida de desvios de conduta 
das pessoas envolvidas no processo. 

7 Considerações finais

A empresa está bem-estruturada no que diz respeito 
ao processo de compras. Faz parte da política da com-
panhia manter um sistema informatizado e constante-
mente atualizado, o que previne muitos riscos contra os 
ativos, desde a solicitação de compra, o contato com os 
fornecedores, a cotação de preços, a compra efetuada, a 
entrega das mercadorias, o registro devidamente apura-
do na conformidade com a legislação vigente e a cor-
reta contabilização para fins fiscais e para salvaguardar 
os bens e os direitos da empresa. No entanto algumas  
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ações devem ser corrigidas, pois existem procedimentos in-
ternos em que deverão ser concentrados esforços para que o 
empreendimento tenha maior proteção de seu patrimônio. 
Algumas modificações são aqui sugeridas:

• Realizar um inventário periódico do estoque - cons-
tatação física da existência do produto. Diversos itens 
existentes no estoque possuem curta validade. Se não 
trocados, nem baixados na conta do ativo, podem ge-
rar distorções informacionais.

• Segregar as funções de controle e de registro dos ati-
vos ou dos valores, especialmente os que sejam de fá-
cil venda.

• Algumas funções são realizadas pela mesma pessoa. 
Tais funções, que geralmente são exercidas por pessoas 
que ocupam cargo de confiança, favorecem o acesso 
a bens e valores do ativo, facilitando a incidência de 
litígio ou desfalque no patrimônio empresarial. Os ges-
tores e o contador devem estar atentos a possíveis erros 
e até mesmo ao conluio dos funcionários. 

Com a implementação e a manutenção dos controles in-
ternos nos diversos setores da empresa, certamente será mini-
mizado o risco de fraude ou de ocorrerem divergências entre 
informações reais e o que foi publicado nas demonstrações 
contábeis. O controle interno, sendo eficaz, garante maior 
segurança ao patrimônio no que se refere aos registros dos 
bens, aos pagamentos efetuados e aos impostos apurados.

Referências
ALMEIDA, M. C. Auditoria: um curso moderno e completo. São 
Paulo: Atlas, 2007.

ATTIE, W. Auditoria: conceitos e aplicações. São Paulo: Atlas, 2006.

AUDIBRA – Instituto dos Auditores Internos do Brasil. Normas 
brasileiras para o exercício da auditoria interna. São Paulo: 
Audibra, 1992.

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. São Paulo: 
Perason, 2002.

FRANCO, H; MARRA, E. Auditoria contábil. São Paulo: Atlas, 
2007.

HENDRIKSEN, E. S.; VAN BREDA, M. F. Tradução A. Z. 
Sanvicente. Teoria da Contabilidade. São Paulo: Atlas, 1999.

HOOG, W. A. Z.; CARLIN, E. L. B. Manual de auditoria contábil 
das sociedades empresariais: de acordo com o novo Código Civil – 
Lei 10.406/02. Curitiba: Jurua Editora, 2008.

IMONIANA, J. O. Auditoria: abordagem contemporânea. São 
Paulo: Associação de Ensino de Itapetinga, 2001.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de 
metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2003.

MINAYO, M. C. S. et al. Pesquisa social. Petrópolis: Vozes, 2000.

PERES JR, J. H. Auditoria das demonstrações contábeis. São 
Paulo: Atlas, 2004.

RAUPP, Fabiano Maury; BEUREN, Ilse Maria. Metodologia da 
pesquisa aplicável às ciências sociais. In: BEUREN, Ilse Maria (org.) 
Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade. São 
Paulo: Atlas, 2008.

SÁ. Antônio Lopes de. Controle de controle. Disponível em: 
<http://www.lopesdesa.com.br>. Acesso em: 20 jan. 2010.

Para esse perfil de empreendedor, antes de qual-
quer formação gerencial, capacitação do quadro fun-
cional e melhorias em seus processos, permanece a 
vontade de ser independente financeiramente. Com 
isso, as decisões são centralizadas em uma única pes-
soa; não havendo um sistema de controle interno 
adequado, deparam-se com dificuldades. Com isso, 
conclui-se que o empreendimento examinado, que 
apresenta desempenho e crescimento significativos, 
necessita aperfeiçoar seus controles, possibilitando 
aos gestores maior segurança quanto à proteção dos 
ativos, confiabilidade nas informações geradas pela 
Contabilidade, com relatórios, indicadores e outros 
índices que reflitam a gestão das operações executa-
das pelos funcionários.

Deve-se considerar o fato de que os proprietários, 
por não terem formação adequada e conhecimentos 
gerenciais, podem desconhecer a importância dos 
controles internos para a segurança de seu empreen-
dimento. Assim, cabe ao contador sinalizar possíveis 
desvios de controle e até mesmo sugerir um trabalho 
de avaliação e levantamento das potencialidades e 
fragilidades do controle, visto que o trabalho de ava-
liação do controle interno não é um procedimento 
aplicado somente pela auditoria contábil, mas um 
importante instrumento na gestão empresarial.
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Figura 2: Fluxograma do ciclo de compras existente na empresa.
Fonte: Pesquisa realizada.

Apêndice I
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Apêndice II

Figura 3: Fluxograma proposto para o ciclo de compras. 
Fonte: Pesquisa realizada.
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A Revista do Conselho Regional de Con-
tabilidade do Rio Grande do Sul é uma 

publicação, editada pelo CRCRS, na forma 
impressa de 1972 a 2009 e, a partir de 2010, 
na forma eletrônica.

Podem encaminhar artigos para a Revista 
profissionais da Contabilidade devidamen-
te registrados em CRC. Serão igualmente 
publicados artigos em língua espanhola, 
elaborados por profissionais de outros 
países. Serão também aceitos artigos de 
acadêmicos de Ciências Contábeis, desde 
que sejam orientados ou de coautoria por 
professor devidamente registrado em Con-
selho de Contabilidade.

Normas para 

submissão de artigos

A reprodução do conteúdo de artigos divul-
gados na Revista do Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio Grande do Sul, em 
parte ou na sua íntegra, é permitida, desde 
que citada a fonte. Os conceitos emitidos 
nos artigos são de inteira responsabilidade 
de seus autores. Ao enviar o artigo, o(s) 
autor(es) automaticamente autoriza(m) o 
CRCRS a publicá-lo em suas 
publicações/edições.

Não haverá remuneração ou contrapres-
tação de qualquer tipo aos autores, por 
artigo(s) publicado(s) nesta Revista.

Como parte do processo de submissão, os 
autores devem verificar a conformidade em 
relação a todos os itens listados a seguir. 
Se não estiverem de acordo com as normas 
serão devolvidas aos autores.
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1.  O artigo submetido deve ser inédito, ou seja, 
não pode ter sido enviado ou publicado em 
outro periódico. Consideram-se inéditos os 
trabalhos publicados em anais de eventos 
científicos, como congressos, convenções, 
seminários, simpósios.

2.  O artigo deverá versar sobre a Ciência ou 
Profissão Contábil e poderá ser elaborado 
por mais de um profissional da Contabilidade, 
com registro em CRC, limitado a um máximo 
de quatro autores.

3.  O artigo, sob hipótese alguma, pode estar 
identificado, seja no corpo do original ou em 
propriedades do arquivo.

4.  A formatação do texto deve seguir o tamanho 
A4 (29,7cm x 21cm), com 3 cm de margens 
superior e esquerda, e 2 cm de margens infe-
rior e direita.

5.  O texto deve ser enviado em Word for  
Windows 6.0 ou posterior.

6.  A fonte utilizada no texto deve ser Times New 
Roman, tamanho 12, espaçamento simples e 
alinhamento justificado.

7.  O artigo deve ter entre 3.800 e 9.000 pala-
vras, incluindo quadros, tabelas, ilustrações, 
notas, referências bibliográficas.

8.  O título, o resumo e as palavras-chave devem 
ser enviados em português e inglês, integran-
do o artigo. O resumo deve ter entre 120 e  
250 palavras, seguido de três a seis  
palavras-chave.

9.  As ilustrações, tais como figuras, quadros e 
tabelas, devem ser elaboradas segundo a 
norma da ABNT (NBR 14724), sempre em 
preto e branco, juntamente com legendas, 
créditos e fonte. Caso haja ilustrações im-
portadas de outros programas, como Excel e 
Power Point, enviar também o arquivo  
de origem.

10.  Evitar expressões como id., ibid., op.  
cit., loc. cit. e assemelhadas, ou notas de  
referência e de rodapé; sendo admitidas  
notas no final do texto.

11.  Para citações diretas com mais de três linhas, 
utilizar recuo de 4 cm da margem esquerda, 
espaço simples e fonte 10.

12.  Para citações dentro do texto deve ser utiliza-
do o formato autor/data, por exemplo: Beulke 
e Bertó (2008, p. 78); se entre parênteses,  
apresentar como segue: (BEULKE; BERTÓ, 
2008, p. 78).

13.  As referências bibliográficas devem ser 
apresentadas em ordem alfabética, de acordo 
com as normas da ABNT (NBR-6023).

Os trabalhos deverão ser encaminhados por  
e-mail, com dois arquivos anexados na mesma 
mensagem: um com o trabalho em si e outro com 
a folha de identificação, na qual deve constar o 
título do trabalho, nome completo do(s) autor(es),  
nº de registro em CRC, endereço completo,  
telefone, fax, e-mail e breve currículo  
(máximo de 10 linhas).

Os trabalhos a serem submetidos ao Corpo  
Editorial devem ser encaminhados ao e-mail  
editoria@crcrs.org.br. A avaliação ocorrerá 
sem qualquer identificação dos autores dos 
artigos, visando a garantir a completa isenção  
nesse processo.
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