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Editorial

Revista Técnica do 
CRCRS: compromisso 
com a Ciência Contábil

No final do ano de 2006, era lançada a Revista 
Eletrônica do CRCRS na página do Conse-

lho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. 
Foi mais uma inovação em termos de serviço colocado 
à disposição da classe contábil gaúcha dentro da gestão 
do colega Rogério Rokembach.

No início de nossos trabalhos em 2010, investi-
mos em algumas mudanças nas publicações perió-
dicas do Conselho, com a migração da Revista Téc-
nica, editada desde 1972, para a versão eletrônica, 
e a remodelação da sua versão impressa, mesclando 
notícias, entrevistas com artigos com abordagem 
em assuntos do momento. Definidas essas altera-
ções, não caberia manter no site do CRCRS duas 
revistas, mesmo com propostas editoriais distintas, 
pois se sabe que a produção de artigos específicos 
da área contábil ainda está aquém da expectativa de 
editores de periódicos especializados em nossa área. 
Em resumo, a continuidade desse trabalho ficaria 

comprometida. Dessa forma, opta-
mos por centrar nossos esforços na 
continuidade daquela que já é um 
patrimônio cultural em nosso país: 
a Revista Técnica do CRCRS.

Contudo, no período em que 
esteve disponível, a Revista Eletrô-
nica foi editada 13 vezes, sendo pu-
blicados 45 artigos, num trabalho 
que envolveu articulistas, Conselho 
Editorial, Conselho Diretor e corpo 
funcional do CRCRS. Um trabalho 
realizado com zelo, dedicação e des-
prendimento, merecedor de nosso 
respeito e admiração.

Dessa forma, para que esse tra-
balho não se perca e possa ser ain-
da consultado por nossos leitores, 
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decidimos que a nova versão da Revista 
Técnica publicaria os artigos que ainda 
estivessem atualizados ou que fossem um 
referencial importante de pesquisa pelas 
informações importantes trazidas na épo-
ca de sua publicação. A presente edição já 
abarca essa decisão, então estamos veicu-
lando alguns artigos que contemplaram 
aquela publicação eletrônica.

Nossa intenção é continuar essa ativi-
dade, mesclando com artigos inéditos e de 
amplo interesse dos profissionais da Conta-
bilidade. Com isso, estaremos preservando 
importantes trabalhos que foram aprova-
dos por um Conselho Editorial para pu-
blicação, possibilitando seu acesso a todos 
os interessados.

Também cabe destacar que a Revista 
Técnica do CRCRS já possui o código in-
ternacional ISSN (International Standard 
Serial Number), identificado pelo número 
1981-4666. O propósito de nossa gestão 
continua, assim, reafirmado: levar sempre 
informação técnica atualizada aos nossos 
colegas, por intermédio dos veículos de di-
vulgação à disposição da classe.

Por falar em atualização, lembramos 
que neste ano teremos a XIII Convenção 
de Contabilidade do Rio Grande do Sul, 
de 24 a 26 de agosto, em Gramado. A pro-
gramação está sendo concluída e diversos 
temos já foram confirmados, sendo que a 
tônica do evento, como não poderia dei-
xar de ser, estará relacionada à implantação 
das novas normas contábeis. Os desafios, as 
vantagens e os aspectos fiscais relacionados 
com os IFRSs estarão presentes em diversos 
painéis e palestras. Mas outros temas de re-
levância estarão também na programação. 
Já está confirmada a presença de um dos 
mais importantes palestrantes do Brasil na 
atualidade, Waldez Ludwig, que aborda-
rá o tema: Criatividade e inovação para o 
desenvolvimento dos negócios e para a sua 
realização pessoal.

Portanto, quem quiser estar atualizado 
em termos contábeis não pode deixar de es-
tar em Gramado no mês de agosto próximo. 
Faça já sua inscrição e garanta a sua vaga.

Um forte abraço!
Zulmir Breda,

Presidente do CRCRS
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O ajuste a valor 
presente e o 
fortalecimento 
da teoria contábil*

* Artigo publicado na Revista Eletrônica do CRCRS nº 11, veiculada em junho de 2009.
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Resumo
Este estudo objetiva demonstrar as característi-

cas do Pronunciamento Técnico nº 12* do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), que aborda o ajus-
te a valor presente de elementos do ativo e do passi-
vo. A pesquisa fundamentou-se no método descritivo, 
baseando-se na literatura e em normas contábeis apli-
cadas, analisadas de forma qualitativa. A escolha do 
tema deve-se à sua relevância e ao iminente desco-
nhecimento de alguns profissionais contábeis sobre os 
elementos e os processos envolvidos no ajuste ao va-
lor presente. Acredita-se que as mensurações a valor 
presente auxiliem no desenvolvimento de uma contabi-
lidade que busque uma apresentação real e fidedigna 
do patrimônio das entidades, contemplando os efeitos 
financeiros e econômicos que o afetam.

Palavras-chave: 
Pronunciamento Técnico CPC 12. 
Ajuste a valor presente. Teoria da Contabilidade.

* Nota do editor: o CPC nº 12 foi aprovado pelo Conselho Federal de Contabi-
lidade, por meio da Resolução nº 1.151-09, que aprova a NBC TG 12 - Ajuste a 
Valor Presente.
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1. Introdução

A Contabilidade possui sua origem atrelada à gestão 
e ao controle patrimonial. Desde suas primeiras evidên-
cias, verifica-se a aplicação de um sistema de contro-
le duplo, antecedendo ao Sistema Veneziano proposto 
por Pacioli, exercendo controles empírico e tautológico 
(SCHMIDT, 1996).

Com o passar dos séculos, a Contabilidade passou 
obter características científicas, principalmente na Itá-
lia. Mas foi nos Estados Unidos que seus princípios ga-
nharam força, principalmente a partir da publicação do 
estudo Uniform Accounting, em 1917, pelo US Federal 
Reserve Board.

No Brasil, pôde-se verificar que as práticas contá-
beis emergiram, ainda no período colonial, em dois 
segmentos distintos: no comércio e nos órgãos públicos 
(militares e fiscalistas). Porém, devido a distorções no 
real entendimento da aplicação da Contabilidade, esta 
passou a ser regrada pelo controle fiscal promovido pelo 
governo nacional.

Segundo Martins (2008), na Europa anglo-saxônica 
e na Alemanha direcionou-se a Contabilidade para os 
credores, inclusive motivada pelas sociedades por ações 
e, ainda, pelo Código Comercial francês de 1676. Já na 
América Latina, o Fisco tornou-se o interessado e o re-
gulador da informação contábil.

Esse fato prejudicou as Ciências Contábeis no Brasil, 
desconsiderando suas teorias fundamentalistas, criadas 

ao longo de sua história (LOPES DE SÁ, 1997). Ao 
não se reconhecer suas teorias, a Contabilidade perdeu 
a essência fundamentada na gestão de seu objeto, o pa-
trimônio, para obedecer a uma nova forma, focada nos 
interesses fiscais.

Com o desenvolvimento dos mercados de capitais, 
ganhou força nos últimos anos o processo de harmoni-
zação e convergência das normas nacionais às práticas 
contábeis previstas nas International Financial Reporting 
Standards (IFRS), emitidas pelo International Accoun-
ting Standard Board (IASB). No Brasil, a convergência 
às normas internacionais foi estabelecida pela edição da 
Lei n° 11.638-07 e pelos pronunciamentos do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), buscando-se, 
assim, restaurar a chamada essência contábil. 

Dentre os pronunciamentos publicados pelo CPC, o 
Pronunciamento Técnico nº 12 aborda o ajuste a valor 
presente de elementos do ativo e do passivo. Acredita-se 
que essa publicação venha a aproximar a Contabilidade 
de sua essência. Desse modo, este estudo busca abordar 
o referido pronunciamento, tangenciando os pressupos-
tos teóricos que envolvem o tema.

Este artigo apresenta cinco seções. Após a introdu-
ção, a segunda seção aborda os procedimentos meto-
dológicos, enquanto a terceira apresenta uma análise 
do tema proposto, por meio de seus aspectos teóricos e 
práticos. Na quarta e na quinta seções são apresentadas 
as conclusões e as referências utilizadas.

2. Procedimentos metodológicos

Neste estudo buscou-se realizar um levantamen-
to das principais características do tema proposto, 
utilizando-se, para tanto, o método descritivo, fun-
damentado em fontes bibliográficas (SILVA, 2006). 
As fontes utilizadas centraram-se na literatura con-
tábil, na legislação societária brasileira e em mani-
festos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis. Tais referenciais foram analisadas de 
forma qualitativa, e sua escolha ocorreu, principal-
mente, devido à atualização recente da legislação 
contábil brasileira.

Devido a distorções no real 
entendimento da aplicação da 

Contabilidade, esta passou 
a ser regrada pelo controle 

fiscal promovido pelo 
governo nacional.
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3. O ajuste a valor presente

O conceito de valor presente (present value), como 
um mecanismo de mensuração contábil, é creditado 
ao economista norte-americano Irving Fisher, em sua 
obra de 1906, The Nature of Capital and Income, sendo 
John Canning, em 1929, o primeiro a demonstrar o re-
lacionamento de valor presente com conceitos contábeis 
(KAM, 1980).

Para Canning, pelo menos em teoria, o valor presen-
te de um ativo ou um passivo é o valor de um fluxo de 
caixa futuro relacionado a ativo ou passivo. Dessa for-
ma, o pressuposto básico do valor presente é que existe 
um valor do dinheiro no tempo. Isso porque se assume 
que pessoas e entidades preferem receber uma quanti-
dade de dinheiro hoje, diferentemente do que estariam 
dispostas a receber em uma data futura.

A partir desses pressupostos econômicos, a mensu-
ração a valor presente foi incorporada à normatização 
contábil norte-americana mediante o Statement of Fi-
nancial Accounting Concepts (SFAC) n° 7 – Using Cash 
Flow Information and Present Value in Accounting Mea-
surements. Segundo o SFAC 7, o objetivo da aplicação 
do valor presente nas mensurações contábeis é capturar, 
na medida do possível, as diferenças econômicas entre 
os fluxos de caixa futuros, pois, sem o valor presente, 
um fluxo de caixa de $ 1.000, por exemplo, devido 
“amanhã” seria o mesmo que um fluxo de caixa de $ 
1.000 devido há 10 anos.

Assim, o desenvolvimento do valor presente avançou 
e também foi incorporado às normas internacionais de 
contabilidade (IFRS), como na IAS 12 – tributos sobre 
lucros, IAS 18 – receita, entre outras, procurando evi-
denciar os efeitos financeiros nos elementos contábeis.

A informação tempestiva e fidedigna representa 
uma das características elementares da Contabilidade. 
Em sua fundamentação teórica – Princípios de Con-
tabilidade (PC) e Normas Brasileiras de Contabilidade 
(NBC) –, a representatividade da informação contábil 
toma lugar de destaque em diversos momentos.

Em um período recente da história nacional, até 
1995, alguns dos valores contábeis eram atualizados 

pelo processo de correção monetária. Esse fato, embora 
de origem fiscalista, pretendia dar à Contabilidade uma 
representação verídica do patrimônio das organizações. 

Ainda em 1993, a Comissão de Valores Mobiliários 
emitiu a Instrução nº 197, que determinava em seu ar-
tigo 1º que as companhias abertas utilizassem a Variação 
da Unidade de Referência Diária (UFIR) para a elabo-
ração das demonstrações financeiras na forma societária 
(CVM, 1993).

Todas essas abordagens, mesmo que em esferas con-
tábeis diferentes, buscavam reaproximar a Contabilida-
de brasileira de sua essência: a prestação da gestão patri-
monial, por meio do real valor dos elementos do ativo e 
do passivo. Porém tal situação só se consolidaria a partir 
da maior alteração contábil realizada no país desde a 
publicação da Lei n° 6.404-76: a publicação da Lei n° 
11.638, de 28 de dezembro de 2007.

A Lei n° 11.638-07 representa para a Contabilidade 
um dos primeiros passos para a adoção das normas inter-
nacionais de contabilidade propostas pelo IASB. Como 
exemplo, cita-se a possibilidade de reconhecimento de 
ativos intangíveis, a obrigatoriedade da publicação da 
demonstração dos fluxos de caixa, entre outros. Mas 
para este estudo, insere, principalmente, a obrigatorie-
dade de ajustes a valor presente de direitos e obrigações.

O acréscimo do inciso VIII no artigo 183 na Lei n° 
6.404-76 determina que “os elementos do ativo decor-
rente de operações de longo prazo serão ajustados so-
mente quando houver efeito relevante” (IUDÍCIBUS; 
MARTINS; GELBCKE, 2008, p. 34).

A informação tempestiva e 
fidedigna representa 

uma das características 
elementares da Contabilidade.
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Essa publicação surge para corrigir uma distorção 
que há anos ocorria nos registros contábeis das empre-
sas. Segundo Braga e Almeida (2008, p. 120),

as entidades, via de regra, vinham dando às 
transações a prazo o mesmo tratamento con-
tábil das operações à vista, ignorando o custo 
do dinheiro ao longo do tempo, deixando de 
reconhecer despesas e receitas financeiras in-
cluídas nas transações e apurando resultados 
distorcidos. Assim, quanto maior for a taxa de 
juros embutida e o prazo de vencimento da ope-
ração, maior tenderia a ser a distorção causada 
pela falta do ajuste a valor presente. Para corrigir 
isso, está sendo previsto na Lei nº 11.638-07 
que todos os elementos integrantes do ativo (e 
também do passivo), quando decorrentes de 
operações de longo prazo, sejam ajustados ao 
seu valor presente. Havendo efeitos relevantes, 
devem também ser ajustados os ativos e passivos 
decorrentes de operações de curto prazo.

Considerando que as disposições sobre valor presen-
te nas IFRS encontram-se dispersas em várias normas 
internacionais IFRS (IAS 12, IAS 18, IAS 39), e dado 
o conhecimento incipiente desses conceitos no Brasil, o 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), visan-
do a proporcionar um melhor entendimento e regra-
mento sobre o ajuste a valor presente, emitiu, em 5 de 
dezembro de 2008, o Pronunciamento Técnico nº 12, 
sobre o qual discorre-se a seguir.

Após a publicação da Lei n° 11.638-07 e da Me-
dida Provisória n° 449-08, convertida na Lei 11.941, 
em 27 de maio de 2009, surgiram dúvidas sobre como 
colocar em prática o ajuste a valor presente. Dentre es-
sas dúvidas destacam-se: (i) que ativos e passivos devem 
ser expressos a valor presente; (ii) quando deve ser reco-
nhecido o ajuste a valor presente; (iii) que taxa deve ser 
utilizada para desconto.

Antes de esclarecer esses pontos, precisa-se definir que 
ajuste a valor presente não representa, necessariamente, o 
valor justo (fair value) de um patrimônio. O valor presen-

te representa o valor de um direito ou obrigação descon-
tadas as taxas, possivelmente de mercado, implícitas em 
seu valor original, buscando-se registrar essas taxas como 
despesas ou receitas financeiras (CPC, 2009).

Já o valor justo não produz uma base de mensuração 
própria, gerando dificuldades no entendimento desse 
conceito e subjetividades em sua implantação. Dentre 
as formas de sua avaliação, três podem ser consideradas 
básicas: a abordagem de mercado, que estabelece uma 
comparação com produtos semelhantes a preço de mer-
cado; a abordagem da receita ou do lucro futuro, que 
considera a capacidade de geração de receitas futuras do 
objeto avaliado; e a abordagem de custo, que considera 
o custo de reposição de um objeto para a prestação de 
um serviço semelhante, considerando sua obsolescência 
(PETTERSSON, 2009).

Para a aplicação e a mensuração do ajuste a valor 
presente, a primeira das dúvidas remonta a quais com-
ponentes do ativo e do passivo devem ser avaliados. As 
seguintes situações devem ser consideradas:

a) todas as transações que dão origem a ativos ou 
passivos, receitas ou despesas e, ainda, mutações do 
patrimônio líquido que tenham como contraparti-
da um ativo ou passivo com liquidação financeira (a 
pagar ou a receber) que possuam data de realização 
diferente da data do seu reconhecimento;

Todas essas abordagens, 
mesmo que em esferas 

contábeis diferentes, buscavam 
reaproximar a Contabilidade 
brasileira de sua essência: a 

prestação da gestão patrimonial, 
por meio do real valor dos 

elementos do ativo e do passivo.
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b) as operações que, em sua essência, representem 
uma saída de valores como financiamento, tendo 
como contrapartida clientes, empregados, fornece-
dor, entre outros. Essa situação deve-se ao fato de 
que o valor presente da operação pode ser inferior 
ao saldo devido, o que, em caso de dúvida, deve ser 
regido pelo pronunciamento IAS 18, que trata de 
receitas;

c) operações contratadas, ou até mesmo estimadas, 
que gerem ativos ou passivos devem ser reconhecidas 
por seu valor presente.

Como exemplo, o Quadro 1 demonstra quais ativos 
e passivos são, normalmente, ajustados a valor presente:

Quadro 1: Elementos do ativo e do passivo 
ajustados a valor presente.

Ajustados a valor 
presente

Não ajustados a 
valor presente

•  Operações de 
vendas a clientes 
e compras de 
fornecedores 
em prazos 
superiores ao ciclo 
operacional da 
empresa;

•  Operações de 
parcelamento de 
impostos com 
parcelas prefixadas;

•  Contingências 
passivas com 
liquidação em data 
futura.

•   Impostos diferidos;

•  Operações de vendas a clientes e 
compras de fornecedores em prazos 
condizentes com o ciclo operacional 
da empresa (30, 60, 90 dias);

•  Saldos credores de impostos, 
disponíveis para imediata 
compensação, mesmo que a 
realização seja prevista para data 
futura (ex., IR, IRRF, CSSL, PIS, 
COFINS, ICMS);

•  Operações de parcelamento de 
impostos cujas parcelas sejam 
atualizadas pela SELIC;

•  REFIS e outros parcelamentos com 
liquidação atrelada a faturamento 
futuro;

•  Financiamentos com o BNDES a 
taxas inferiores das praticadas por 
outros bancos em outras modalidades 
de empréstimos;

•  Operações de mútuos entre empresas 
ligadas.

Fonte: La Rosa e Nowacki (2009).

Outra questão relevante refere-se ao momento em 
que o ajuste a valor presente deve ser registrado. Partindo-
-se do pressuposto de que a harmonização privilegia a es-
sência econômica em prevalência de sua forma, o registro 
do ajuste a valor presente deve ser feito no momento do 
reconhecimento inicial dos ativos e dos passivos.

Deve-se observar que, caso haja uma renegociação 
da obrigação ou do direito a que se refere o reconhe-
cimento anterior (inicial), uma nova mensuração do 
ajuste a valor presente deve ser realizada, gerando um 
novo reconhecimento do valor patrimonial e da receita 
ou despesa financeira.

A terceira e última característica do ajuste a valor 
presente abordada neste estudo trata da taxa a ser aplica-
da para apuração de seu valor. Esta deve considerar duas 
características básicas: o percentual de perda da moeda 
funcional em decorrência do tempo e o risco específico 
em relação à realização da obrigação pela contraparte.

O que pode ser verificado na prática é a utilização da 
taxa de captação de recursos, aplicada no mercado, que 
mais se assemelhe à transação efetivada pela empresa. 
Esse fato se deve, principalmente, à dificuldade da men-
suração dos riscos e de uma taxa mais apropriada.

Partindo-se dessas características, demonstra-se um 
modelo de registro contábil de um ajuste a valor presen-
te de um direito e de uma obrigação. Este modelo foi 
extraído da obra de Braga e Almeida (2008, p. 122-124) 
e baseia-se na alocação dos ajustes em conta específica 
no resultado (sem distribuição).

Para a aplicação e a 
mensuração do ajuste a 

valor presente, a primeira 
das dúvidas remonta 
a quais componentes 
do ativo e do passivo 
devem ser avaliados.
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Exemplo 1: Ajuste a valor presente de um direito:

A sociedade efetuou uma venda a prazo em 
10.4.200x1, no valor de $ 10.000, com vencimento 
da duplicata para 20.5.200x1. O valor presente dessa 
duplicata em 10.4.20x1 é $7.195 e em 30.4.20x1 é 
$ 8.482.

(1) 10.4.20x1 – Registro da venda a prazo, com 
emissão de nota fiscal e de duplicata.
(2) 10.4.20x1 – Registro de ajuste a valor presente 
($ 10.000 - $ 7.195 = $ 2.805).
(3) 30.4.20x1 – Ajuste da provisão no encerramento 
do mês de abril de 20x1 ($ 8.482 - $ 7.195 = $ 1.287).

A transação é apresentada da seguinte forma na data de 
sua ocorrência (10.4.20x1):

ATIVO CIRCULANTE   
Duplicatas a receber   10.000
( - ) Provisão para ajuste ao valor presente (2.805)
Valor líquido das duplicatas a receber   7.195

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO:
Receita bruta inicial   10.000
Despesa de ajuste ao valor presente   (2.805)
Receita bruta final      7.195

- A transação é representada da seguinte forma no 
balanço patrimonial de 30.4.20x1:

ATIVO CIRCULANTE    
Duplicatas a receber   10.000
( - ) Provisão para ajuste ao valor presente  (1.158)
Valor líquido das duplicatas a receber    8.482

Obs.: A venda é apresentada pelo seu valor à vista 
e o ganho oriundo do financiamento ao cliente é 
computado como receita pelo critério pro rata temporis.

Exemplo 2: Ajuste a valor presente de uma obrigação:

O valor total da compra a prazo está inserida na nota 
fiscal com o valor integral contendo, inclusive, os 
valores com poder de compra futuro. Dado este fato, a 
compra deve ser contabilizada pelo valor descontado, 
para que não haja uma superavaliação do passivo, em 
contrapartida com uma conta de ativo e/ou despesa.

(1) Compra a prazo de mercadorias em 19.12.20x1, 
com vencimento da dívida para 31.01.20x2.

Valor da compra 200.000
Ajuste a valor presente  
correspondente ao período de  (70.000) 
19.12.20x1 a 31.01.20x2
Valor descontado da compra 130.000

(2) Encargo financeiro de 19.12.20x1 a 31.12.20x1

Apresentação da conta (fornecedores no balanço 
patrimonial em 31.12.20x1):

PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores a pagar 200.000
( - ) Provisão para Ajuste  
a Valor Presente (50.000)
Valor líquido 150.000

Duplicatas a Receber

(1) 10.000

Resultado
Despesa com Ajuste a 

Valor Presente

(2) 2.805

Resultado 
Receita Financiamento 

de Venda

1.287 (3)

Resultado 
Receita Bruta

10.000 (1)

( - ) Provisão para Ajuste a 
Valor Presente

(3) 1.287 2.805 (2)__________
1.518

Mercadorias
(1) 130.000

Fornecedores a Pagar
200.000 (1)

( - ) Provisão para Ajuste ao 
Valor Presente

(1) 70.000
50.000 20.000 (2)

Resultado
Despesa - Financiamento 

de Compras
(2) 20.000      

O processo de harmonização 
e convergência às normas 

internacionais de Contabilidade 
surge como um direcionador da 

Contabilidade brasileira 
à sua essência.
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4. Considerações finais

A forma contábil adotada no Brasil, desde o período 
colonial, atribui a esta ciência características fiscalistas, 
que a afastaram de sua função primeira, ou seja, a oferta 
de informações reais e objetivas para a gestão patrimo-
nial e aos usuários interessados na entidade.

O processo de harmonização e convergência às nor-
mas internacionais de Contabilidade surge como um 
direcionador da Contabilidade brasileira à sua essên-
cia, privilegiando seus princípios teóricos, desenvol-
vidos ao longo de séculos de história. Nesse processo 
evolutivo, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
representa o mediador entre as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil e as normas internacionais, emitindo 
pronunciamentos técnicos com a anuência de órgãos 
como o Conselho Federal de Contabilidade e a Comis-
são de Valores Mobiliários.

Dentre esses pronunciamentos, o CPC nº 12 trata 
do ajuste a valor presente de elementos do ativo e do 
passivo. Dada a complexidade da aplicação desse novo 
fator e a escassez de publicações relacionadas, o ajuste a 
valor presente foi selecionado como tema deste estudo.

Considerando-se que os ajustes a valor presente na 
mensuração de ativos e passivos procuram demonstrar 
os efeitos econômicos dos fluxos de caixa presentes e 
futuros nos elementos patrimoniais, a Contabilidade 
passa, dessa maneira, a evidenciar a essência econômica 
das transações, e não apenas suas formas legais ou con-
tratuais, aumentando os poderes informativos e prediti-
vos das demonstrações contábeis e fortalecendo a teoria 
contábil subjacente à elaboração dessas demonstrações.

Como ainda há muito para se fazer em relação à 
adoção das normas internacionais, espera-se que novos 
estudos sejam elaborados para contribuir cada vez mais 
com os profissionais contábeis.
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Resumo
O estudo procurou analisar o controle interno 

das Prefeituras de Alfa-RS e de Beta-RS (nomes 
fictícios) e o funcionamento dessas unidades em 
consonância com a LRF. A metodologia da pesquisa 
apresenta-se como exploratória e descritiva, tendo 
como foco a investigação no levantamento e na 
análise das informações. Possui características de 
uma pesquisa bibliográfica e documental e, ainda, 
estudo de caso. Embora recente, o controle interno 
das prefeituras avaliadas desempenha adequada-
mente suas atividades nos ditames da LRF.
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1. Introdução

Com o passar dos anos, as obrigações atribuídas ao 
poder público, em suas três esferas, assumiram a função 
e o objetivo de propiciar melhores condições à socieda-
de, que paga seus impostos e exige retorno. É com base 
nessa arrecadação que o poder público fixa suas despe-
sas, ou seja, prestação de serviços que venham a promo-
ver o bem-estar da sociedade.

Nesse contexto, o presente estudo visa a analisar duas 
prefeituras do Rio Grande do Sul – Alfa e Beta (nomes 
fictícios) – as quais têm a atribuição e o dever de, em um 
âmbito espacial de menor estrutura das outras esferas, 
prestar os mesmos serviços à sociedade municipal, mas, 
primeiramente, saber administrar as receitas e aplicá-las 
em serviços que beneficiem a comunidade, ou seja, pla-
nejar de forma adequada e responsável a despesa.

Com base nessa estrutura, foi instituída a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000, que veio para regulamentar 
as contas públicas, almejando alcançar maior equilíbrio 
entre receita e despesa, fortalecendo os parâmetros fun-
damentais de administração pública, assegurando uma 
gestão transparente e responsável no uso dos recursos 
governamentais, com prioridade para o planejamento e 
o controle da gestão fiscal. Essa lei veio, também, para 
ajudar na fiscalização, no gerenciamento e na responsa-
bilização do gestor público com relação aos atos pratica-
dos durante o período de sua administração. 

Devido a esses fatos, atribui-se grande importância a 
uma unidade de fiscalização, auxílio e prevenção dentro 
do município, chamada Unidade de Controle Interno 
(UCI), a qual colabora e fiscaliza a aplicação dos parâ-
metros da execução orçamentária e da gestão fiscal. Essa 
unidade assumiu, após o surgimento da LRF, um papel 
de suma importância para a gestão pública nas três es-
feras, pois usa seu conhecimento para auditar interna-
mente o órgão público e apontar os pontos fracos, a fim 
de que tal órgão não incorra em erros que possam vir a 
prejudicá-lo em futuras auditorias externas, executadas 
pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).

2. Estrutura do controle interno

O Controle Interno (CI) do município Alfa está es-
truturado em três grupos. O primeiro refere-se aos téc-
nicos do controle, que são um advogado, um economis-
ta, um engenheiro e um contador, sendo este último de 
fundamental importância figurar no controle interno, 
inclusive por prerrogativa profissional. O segundo gru-
po, auxiliar técnico, é formado por um administrador 
de empresas; e o terceiro grupo é dos estagiários: um 
acadêmico do curso de Direito.

No município Beta o órgão está composto da se-
guinte maneira: um chefe do Sistema de Controle In-
terno; um contador auditor; um representante da Con-
tadoria; um representante da Procuradoria Jurídica; um 
representante do Setor de Cadastro e Tributação; um 
representante do Setor de Pessoal e um representante 
de cada secretaria. Salienta-se que, na prática, apenas o 

Foi instituída a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), 
Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000, que veio para 

regulamentar as contas públicas, 
almejando alcançar maior 

equilíbrio entre receita e despesa.

Atribui-se grande importância 
a uma unidade de fiscalização, 
auxílio e prevenção dentro do 

município, chamada Unidade de 
Controle Interno (UCI), a qual 
colabora e fiscaliza a aplicação 

dos parâmetros da execução 
orçamentária e da gestão fiscal.
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chefe do sistema tem dedicação exclusiva para o CI, os 
demais são servidores que desempenham suas funções 
normais na administração e participam de atividades do 
Controle Interno.

De acordo com a pesquisa, as funções do CI em Alfa 
seriam: avaliar as ações governamentais e a gestão fiscal 
do gestor municipal, mediante a fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, no 
que diz respeito à observância dos princípios da admi-
nistração pública (legalidade, impessoalidade, moralida-
de, eficiência, publicidade, motivação, oportunidade, fi-
nalidade, e razoabilidade) e normas de direito financeiro 
e de gestão fiscal (LRF n° 101-00 e 4.320-64).

Na visão do CI de Beta destaca-se o que reza a Cons-
tituição Federal em seu art. 31: “A fiscalização do mu-
nicípio será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, 
mediante o controle externo e pelo Sistema de Controle 
Interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei”.

Denota-se, assim, que o Sistema de Controle Inter-
no tem por função precípua fiscalizar a administração 
municipal quanto ao cumprimento das leis e dos princí-
pios informadores da administração pública. Conclui-se 
que o CI tem atribuições ilimitadas dentro da adminis-
tração municipal para que se cumpram a legislação e os 
princípios que norteiam a administração pública.

3.   Importância e deficiências 
do controle interno na 
administração municipal

Para a Prefeitura de Alfa, o CI constitui-se em uma 
ferramenta de auxílio fundamental para que o prefeito e 
os demais agentes públicos, por meio dos procedimen-
tos de controle (Sistema de Métodos e Auditorias), pos-

sam evitar erros involuntários, desperdícios e até frau-
des, praticadas à revelia do gestor.

Conforme os entrevistados, o CI é de suma impor-
tância para a Prefeitura de Beta, porque é um dos meca-
nismos fundamentais de fiscalização e controle de ações 
e atos administrativos, para que a administração pública 
atinja seus objetivos de promover o bem-comum à so-
ciedade.

Segundo o CI de Alfa, dentro da Prefeitura encon-
tram-se deficiências como em qualquer outro tipo de 
ambiente de trabalho. O CI de Alfa enfrenta deficiên-
cias com relação ao desconhecimento das normas que 
norteiam a administração pública, por uma parcela con-
siderável das autoridades administrativas e de servidores; 
resistência com relação às solicitações e orientações do 
CI; prática de atos administrativos em desacordo com 
os procedimentos ditados pelos estatutos legais (Lei n° 
8.666-93, Lei n° 4.320-64, LRF n° 101-00, Carta Mag-
na); e um grande universo de ações a serem fiscalizadas, 
considerando a modesta estrutura funcional da Unida-
de de Controle Interno (UCI).

Já o CI de Beta enfrenta como maior dificuldade a 
falta de estrutura, até mesmo porque os prefeitos ainda 
não se conscientizaram da importância de um sistema 

Sistema de Controle Interno tem 
por função precípua fiscalizar 

a administração municipal 
quanto ao cumprimento das leis 
e dos princípios informadores da 

administração pública.

Na maioria dos municípios esse sistema não está estruturado 
adequadamente; em muitos, inclusive, ainda é inexistente.
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organizado e estruturado que dará maior respaldo ao 
próprio gestor. Como a instituição do Sistema de Con-
trole Interno ainda é uma coisa nova, surgido como 
obrigatório com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
nº 101-2000), na maioria dos municípios esse sistema 
não está estruturado adequadamente; em muitos, inclu-
sive, ainda é inexistente.

4. Abrangência do controle interno

A UCI do município de Alfa considera que os prin-
cipais pontos abordados/fiscalizados pela unidade são: 
o cumprimento de limites e condições fixados pela 
LRF na prática dos atos de gestão patrimonial, orça-
mentária, financeira e fiscal (renúncia de receita); en-
vio e publicação dos relatórios da gestão fiscal ao Tri-
bunal de Contas do Estado (TCE); acompanhamento 
da vinculação e aplicação dos recursos destinados ao 
financiamento da educação e saúde, de acordo com os 
limites constitucionais; acompanhamento da adminis-
tração de pessoal, especialmente no que diz respeito ao 
limite de gastos, fiscalização dos processos de compra; 
e contratação de serviços frente aos limites da Lei de 
Licitações n° 8.666-93. 

Já a UCI da Prefeitura de Beta afirma que, em 
princípio, todo e qualquer ato administrativo ou ação 
executiva deverá ser fiscalizado pelo CI em todas as 
secretarias ou setores da administração pública muni-
cipal. Podem-se citar como exemplos a elaboração das 
leis orçamentárias, suas execuções, cumprimentos de 

metas, administração de pessoal, controle de frotas, 
recursos vinculados (educação, saúde), obras, serviços 
conveniados e tantos outros.

5.  Controle interno e a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF)

Os membros do CI de Alfa, depois de observadas as 
diferentes áreas de atuação dos técnicos, consideraram bom 
o nível de conhecimento das normas da LRF, pois, para que 
o trabalho da unidade tenha o desempenho esperado por 
todos, é necessário o conhecimento da legislação. Todavia, 
as constantes alterações de posição do TCE, em decorrência 
da dinâmica de sua aplicação – devido ao fato de ser 
uma lei reguladora ainda recente –, exigem um constante 
aperfeiçoamento por meio de cursos e treinamentos.

Na Prefeitura de Beta, os membros que fazem parte 
da unidade em que – pelo menos em tese – participam 
vários servidores são temerários em afirmar que todos 
conhecem suficientemente a referida lei, até porque ela 
é muito complexa. Porém, dentre o grupo há quatro 
bacharéis em Direito e um contador, os quais têm certo 
domínio da citada lei.

Para os membros da unidade de Alfa, a mudança 
com a LRF foi no sentido de reconhecer a legitimidade 
do CI, bem como sua importância. Porém o desconhe-
cimento por parte de agentes públicos (em nível de se-
cretariado e assessores) ainda constitui importante foco 
de resistência a uma atuação plena.

Em Beta, os membros concordam que o CI tem fei-
to um trabalho de conscientização, principalmente os 
secretários, quanto à responsabilidade solidária no caso 
de prática de atos que possam contrariar os princípios 
da administração pública.

Porém o desconhecimento por 
parte de agentes públicos (em 

nível de secretariado e assessores) 
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Após o surgimento da LRF, os membros do CI de 
Alfa afirmaram sentir as maiores mudanças na limita-
ção de gasto fixada cada vez mais próxima à capacida-
de arrecadatória; um forte freio nas isenções e anistias, 
concedidas sem maiores critérios, a partir das graves 
implicações decorrentes da renúncia fiscal; uma impor-
tante limitação do recurso enviado ao Legislativo; e um 
cuidado maior na gestão da coisa pública, em função do 
caráter punitivo da LRF.

Os servidores de Beta referiram-se às mudanças da 
LRF da seguinte maneira: precisaram ir em busca de 
maiores conhecimentos e informações em relação às 
atribuições dos servidores, principalmente chefias, e 
também buscar orientação junto ao CI e à Procuradoria.

O CI, para estar em pleno funcionamento, deve 
atender aos ditames da LRF. O CI de Alfa diz que, res-
peitada a limitação de sua estrutura, a UCI vem tendo 
um importante papel na fiscalização e na organização 
do conjunto de procedimentos impostos pela LRF. Nes-
se exercício, tem orientado setor a setor na ordem do 
exato atendimento não só da LRF, como de toda a le-
gislação vigente. 

Já o CI de Beta diz que não está totalmente de acor-
do com a Lei no que tange à estrutura, por falta de re-
cursos materiais e humanos.

6. Considerações finais

Com base nos dados coletados, foi possível estabele-
cer as diferenças de percepção do CI em cada uma das 
duas administrações municipais pesquisadas.

Quadro 1: Diferenças entre Alfa e Beta.
DADOS ALFA BETA

Estrutura do 
CI e o tempo 
desta formação

6 componentes 
formado março/
agosto de 2006

13 componentes 
formado em 2001, 
com troca de 
pessoas em 2005

Funções do CI

Avaliar todas as ações 
governamentais 
e a gestão do 
administrador 

Fiscalizar a 
administração 
municipal

Atuação e 
importância 
do CI para a 
administração

Ferramenta 
fundamental no 
auxílio e no controle

Fiscalização e 
controle de ações e 
atos administrativos

Deficiências 
do CI

Desconhecimento 
das normas da 
administração 
pública

Falta de estrutura 
de um Sistema de 
Controle Interno 
organizado

Abrangência 
do CI

Cumprimento dos 
limites e condições 
fixados pela LRF 

Todo e qualquer ato 
administrativo ou 
ação executiva

CI e a LRF

Nível de 
conhecimento das 
normas da LRF 
considerado bom

Conhecem 
suficientemente 
a lei

Mudanças nos 
setores após 
LRF

Importante foco de 
resistência a uma 
atuação plena

Sim, mas tem-se 
feito um trabalho 
de conscientização

Mudanças na 
unidade após 
LRF

Maior cuidado 
na gestão da coisa 
pública, em função 
das punições da LRF

Busca de maiores 
conhecimentos e 
informações

CI e TCE Auxiliar o Controle 
Externo

Auxiliar, buscar 
aperfeiçoar os 
conhecimentos do 
CI, com base no 
TCE

CI e a 
adequação à 
LRF

Importante papel 
na fiscalização e 
organização do que é 
imposto pela LRF

Falta de estrutura de 
recursos materiais e 
humanos

Fonte: elaboração própria.

O CI, para estar em pleno 
funcionamento, deve 

atender aos ditames da LRF.
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Conforme a Lei que criou o Controle Interno em 
Alfa, verifica-se que ele está estruturado de forma a 
cumprir as tarefas administrativas que surgem no de-
correr dos trabalhos. O CI de Beta encontra-se estru-
turado bem como consta em sua legislação, uma vez 
que conta com um representante de cada secretaria, o 
que muito vem a contribuir para o bom desempenho 
de todo o sistema.

Os membros dos CIs são claros em suas colocações, 
pois a função precípua dessa unidade é a fiscalização de 
todos os atos, até mesmo os do prefeito, e corrigi-lo, 
se necessário.

Os CIs estão trabalhando da melhor forma, tendo 
presente a premência de corrigir rumos e imperfeições 
a tempo, para que não seja necessária a aplicação de 
sanções.

Acredita-se que a maioria dos municípios enfren-
ta essas mesmas dificuldades, pois, como cita um dos 
membros, foi a partir de 2001 que se tornou obrigatória 
a presença de um órgão dentro das prefeituras que fisca-

lizasse todos os seus atos praticados. Portanto, sendo o 
CI recente ainda, pode-se vir a encontrar algumas falhas 
pelos componentes do quadro administrativo.

Ao se falar sobre Controle Interno, logo surge a ideia 
de órgão fiscalizador, preventivo, e muitas características 
vêm à tona, como se denota na resposta dos membros 
das unidades das cidades em questão. Portanto o CI 
aborda e fiscaliza todos os procedimentos executados 
dentro das prefeituras.

Antes do surgimento da LRF, os governantes não ti-
nham tanto compromisso com metas ou orçamentos, 
já que era possível o gestor deixar dívidas para o seu 
sucessor. Com o surgimento da LRF tudo isso mudou, 
porque essa lei fixa os limites de gastos. 

Foi um salto para o controle interno surgir e vir a 
coordenar e orientar todo o ambiente sobre seu foco. O 
Controle Interno deverá desempenhar suas atribuições e 
funções de uma maneira intensa, atuante e estruturada. 
Sendo assim, o CI tem como uma de funções o apoio 
ao Controle Externo.

O CI, para estar em pleno funcionamento, deverá 
em primeiro lugar ter uma estrutura em que predomine 
a segregação de funções, ou seja, que cada um atenda 
suas funções e de uma maneira sistêmica e organizada, e 
encaminhe ao chefe da UCI todas as informações neces-
sárias para que se cumpram todos os objetivos e os itens 
que a LRF considera indispensável.

Sugere-se aos membros dos CIs das duas cidades em 
questão que façam um treinamento, ou seja, um grupo 
de estudos da LRF, e que expliquem para os demais co-
legas da prefeitura qual é a sua verdadeira função dessa 
Unidade de Fiscalização, para que ocupe seu lugar den-
tro da administração pública.

Acredita-se que a maioria dos 
municípios enfrenta essas mesmas 

dificuldades, pois, como cita 
um dos membros, foi a partir de 
2001 que se tornou obrigatória a 
presença de um órgão dentro das 

prefeituras que fiscalizasse todos os 
seus atos praticados.

Antes do surgimento da LRF, os governantes não tinham tanto 
compromisso com metas ou orçamentos, já que era possível 

o gestor deixar dívidas para o seu sucessor.
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Resumo
A alta carga tributária que afeta as empresas 

no Brasil traz diversas consequências maléficas, 
bem como para o próprio país. A sobrevivência 
dessas empresas nos dias de hoje, sem sonegar 
impostos, maximizando seus resultados e tra-
zendo retorno dos investimentos para os sócios, 
depende, entre outras coisas, de um planejamen-
to tributário adequado. Assim, torna-se impres-
cindível um planejamento tributário para cada 
empresa saber a real condição de seu negócio 
e qual a alternativa menos onerosa dentro da lei, 
para atingir o sucesso desejado. Nesse contexto, 
este estudo visou a analisar o regime tributário 
de uma empresa prestadora de serviços de in-
formática, neste caso a empresa Alfa Ltda. Para 
tal investigação, realizou-se um estudo de corte 
transversal por meio de uma abordagem qualita-
tiva, mediante o estudo de caso. Nesta pesquisa 
foram analisados os dados da empresa por três 
diferentes regimes tributários: Simples Nacional, 
lucro real e lucro presumido. Os resultados obti-
dos demonstram que, para a empresa estudada, 
seria mais vantajosa a opção pelo regime tributá-
rio Simples Nacional. Salienta-se que a adoção 
de um regime tributário adequado deve passar 
por um estudo exclusivo de cada caso, pois cada 
empresa possui suas particularidades que aca-
bam sendo decisivas nos cálculos para a escolha 
da melhor opção.

Palavras-chave 
Planejamento tributário. 
Serviços de informática. regimes tributários.
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1. Introdução

O presente artigo tem por objetivo evidenciar de 
forma clara e objetiva um estudo comparativo de três 
regimes tributários – Simples Nacional, lucro real e 
lucro presumido – para a realidade de uma empresa 
do ramo de informática. Assim, busca-se reconhecer 
a forma mais vantajosa e verificar a proposta mais 
viá vel segundo as particularidades do empreendi-
mento, com possibilidade de enquadrar-se em mais 
de um regime tributário.

Como dever da atividade contábil, é importante 
apresentar demonstrações e explicações sobre o regi-
me tributário a ser adotado pelos proprietários. Não 
somente se limitar aos cálculos tributários, mas criar 
um ambiente de análise desses dados, para que esses 
sejam transformados em informações inteligíveis por 
meio do planejamento tributário.

No nível epistemológico, a presente pesquisa ca-
racteriza-se como um estudo de corte transversal por 
meio de uma abordagem qualitativa. O método uti-
lizado é o estudo de caso. Esse tipo de estudo tem se 
tornado a estratégia mais utilizada quando os pesqui-
sadores procuram responder a questões do tipo como 
e por que. Diversas pesquisas sociais estão fundadas 
no estudo detalhado de casos particulares, ou seja, 
em uma análise intensiva, empreendida em uma ou 
mais organizações reais. O estudo de caso não é apenas 
um método, mas a escolha de um objeto a ser estuda-
do, examinando o fenômeno dentro de seu contexto 
(YIN, 2001).

Quanto à estratégia de pesquisa, o estudo classifica-
-se como de natureza descritiva. Esse tipo de estudo 
consiste em uma investigação cuja principal finalidade 
é o delineamento das características de fatos ou fenô-
menos e a avaliação de determinada variável (MAR-
CONI; LAKATOS, 2002). 

Na primeira parte, apresenta-se um breve referen-
cial teórico sobre os regimes tributários. Num segundo 
momento, expõe-se o estudo de caso e uma compara-
ção entre os resultados. Posteriormente, apontam-se as 
considerações finais.

2. Referencial teórico

2.1 Regimes tributários

Atualmente, no Brasil, a legislação tributária tem di-
versas formas de enquadrar as pessoas jurídicas, usando 
diferentes critérios, que vão desde o tipo de atividade 
exercida até o valor do faturamento bruto, para que 
cada empresa tenha um tratamento diferenciado e mais 
justo. Essas formas de enquadramento são chamadas de 
regimes tributários.

Segundo Pinto (2007), desde o ano-calendário de 
1997, para fins de Imposto de Renda, existem três re-
gimes de tributação: o lucro real, o lucro presumido e 
o lucro arbitrado. Já as pessoas jurídicas consideradas 
micro e pequenas empresas, a partir de 1° de julho de 
2007, são regidas pela Lei Complementar nº 123-06, 
que instituiu o Simples Nacional.

Uma forma de apuração do Imposto de Renda para 
as pessoas jurídicas e para as empresas individuais é o 
lucro real. A expressão lucro real correspondente ao pró-
prio lucro tributável, cujo ponto de partida é o lucro 
contábil, denominado lucro líquido. Diz o art. 247 do 
Regulamento do Imposto de Renda (RIR-1999) que o 
lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajus-
tado pelas adições, exclusões ou compensações prescri-
tas ou autorizadas.

No entanto lucro líquido é a soma algébrica do lu-
cro operacional, dos resultados não operacionais e das 
participações nos lucros, antes da provisão para o Im-

Como dever da atividade 
contábil, é importante apresentar 
demonstrações e explicações sobre 
o regime tributário a ser adotado 

pelos proprietários.
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posto de Renda, e será determinado com observância 
dos preceitos da lei comercial, segundo o art. 248 do 
RIR-1999. Para isso, o lucro real será determinado com 
base na escrituração que o contribuinte deve manter, 
com observância às leis comerciais e fiscais.

As pessoas jurídicas poderão determinar o lucro com 
base em balanço anual levantado no dia 31 de dezembro 
ou mediante levantamento de balancetes trimestrais na 
forma da Lei nº 9.430-96. Por isso, as pessoas jurídicas 
com apuração do lucro real anual poderão efetuar men-
salmente o levantamento do balanço de suspensão ou 
redução para pagamento do imposto devido em cada 
mês. Esses balanços e/ou balancetes compreenderão o 
período de 1º de janeiro até a data de apuração do lucro.

O Imposto de Renda e o adicional calculado com 
base no lucro real daquele período serão comparados 
com o imposto e o adicional já pagos nos meses an-
teriores. Se a soma dos pagamentos for maior que o 
imposto devido apurado com base no balanço, a em-
presa não terá que pagar o imposto relativo às ope-
rações do próximo mês. Porém, se o imposto sobre o 
lucro apurado no balanço for pouco maior, a empre-
sa deverá recolher a diferença. O limite mínimo para 
o pagamento do adicional nesse tipo de apuração 
também é de R$ 20.000,00 mensais. A pessoa jurídi-
ca, seja comercial ou civil o seu objeto, pagará o im-
posto à alíquota de 15% sobre o lucro real. A parcela 
do lucro real que exceder ao valor de R$ 20.000,00 

mensais no respectivo período de apuração estará su-
jeita à incidência de adicional do imposto à alíquota 
de 10%; ou seja, o valor do lucro que for superior a 
R$ 20.000,00 mensais deve ser aplicado a uma taxa 
de 10% para ser calculado o adicional, segundo a Lei 
nº 9.430-96. 

Para a apuração da Contribuição Social sobre o Lu-
cro Líquido (CSLL), primeiramente encontra-se a base 
de cálculo, que é o lucro líquido do período de apura-
ção, antes da provisão para o IRPJ, ajustado por adições 
e exclusões previstas legalmente. Depois disso, terá a 
alíquota que incidirá sobre a base de cálculo que é de 
9%, mas isso só acontece depois que já tiverem ocorrido 
todos os ajustes necessários.

A base de cálculo do Imposto de Renda pelo regi-
me de tributação com base no lucro presumido será 
o somatório de um percentual variável sobre a receita 
bruta e o valor de todas as demais receitas e dos ganhos 
de capital. O imposto retido na fonte ou pago sepa-
radamente é considerado como antecipação do devido 
no trimestre. O percentual da receita bruta que deverá 
compor a base de cálculo do lucro presumido varia de 
acordo com a atividade do contribuinte. Os percen-
tuais de presunção do lucro são estabelecidos pelo arti-
go 15 da Lei nº 9.249-95.

O Simples Nacional é um regime tributário diferen-
ciado, simplificado e favorecido previsto na Lei Com-
plementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicá-
vel às microempresas e às empresas de pequeno porte, 
a partir de 1° de julho de 2007. Tal regime substituiu 
o Simples Federal (Lei n° 9.317-96), revogado desde a 
data referida. As pessoas jurídicas que querem aderir ao 
Simples Nacional devem seguir os limites de enquadra-
mento, ou seja, microempresa é aquela com receita bru-
ta anual igual ou inferior a R$ 240.000,00, e empresa 
de pequeno porte possui receita bruta anual superior a 
R$ 240.000,00 e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00.

Fica o desafio, portanto, aos profissionais de Contabili-
dade para consolidar os conhecimentos para essa mudança 
da legislação tributária referente ao recolhimento de impos-
tos pelo Simples Nacional, para criar vantagens competiti-
vas no mundo empresarial.

O Simples Nacional é um 
regime tributário diferenciado, 

simplificado e favorecido previsto 
na Lei Complementar nº 123, de 

14 de dezembro de 2006, aplicável 
às microempresas e às empresas 

de pequeno porte.
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3. O estudo de caso

O estudo de caso tratará da análise da atual opção 
de regime tributário da empresa e das alternativas tribu-
tárias possíveis para garantir o bom andamento de sua 
saúde financeira. A empresa em pesquisa é uma presta-
dora de serviços de informática que atualmente é optan-
te pelo sistema de tributação do Simples Nacional, ten-
do como atividade principal, de acordo com seu CNPJ, 
salas de acesso à internet. A empresa será chamada pelo 
nome fictício de empresa Alfa Ltda., pois seus sócios 
não autorizaram a utilização da sua razão social.

O empreendimento foi inaugurado no dia 11 de ju-
lho de 2001 na cidade de Santa Maria, RS, como uma 
sociedade por cotas de responsabilidade limitada pelos 
seus dois sócios proprietários, sendo que apenas um 
deles atua como sócio administrador. Este percebe atu-
almente R$ 700,00 (setecentos reais) a título de pró-la-
bore. Após seis anos de existência, a empresa – que co-
meçou contando com apenas dois funcionários –, hoje 
possui três funcionários que colaboram na prestação dos 
serviços de informática, ou seja, atividades realizadas 
mediante o uso de computadores e periféricos conecta-
dos ou não a redes de comunicação, que propiciam aos 
clientes serviços como acesso à internet para consultas, 
envio de e-mails ou qualquer outra finalidade.

De acordo com a apuração do faturamento de de-
zembro de 2007, a empresa Alfa Ltda. teve uma receita 
bruta de R$ 9.081,54, recebida à vista, no ato da presta-
ção de serviço. Para os três funcionários, a empresa paga 
atualmente uma folha salarial mensal de R$ 2.154,87, 

incluídos salários, benefícios e encargos trabalhistas e 
previdenciários devidos. Com base nessas informações 
será realizado o estudo de caso.

Para a realização desta pesquisa, foram utilizados cálcu-
los e simulações com a finalidade de poder, diante das três 
formas de apuração tributária – lucro real, lucro presumido 
e Simples Nacional –, verificar qual a proposta mais ade-
quada para servir de base para um planejamento tributário. 
Os dados utilizados nos cálculos foram coletados dos ba-
lancetes mensais constantes no fim do Livro Razão que a 
empresa Alfa Ltda. mantém em seus arquivos.

Os dados analisados e coletados da empresa 
referem-se ao período de 1° de janeiro de 2007 até 31 
de dezembro de 2007. Com base nessas informações, 
efetuou-se uma projeção para o ano de 2008, na qual 
se optou por um aumento de 5% no faturamento bruto 
apurado no período de 2007 para todo o ano de 2008, 
justificado pelo crescimento médio da Empresa Alfa 
Ltda. nos últimos três anos, visando dar mais segurança 
e credibilidade aos resultados obtidos. Nas despesas 
com pessoal, ocorreu um aumento de 3%, segundo 
análise dos últimos três anos da folha de pagamento, 
o que serve como base para projeção das despesas com 
pessoal no ano de 2008. 

O estudo de caso tratará da análise 
da atual opção de regime 

tributário da empresa e das 
alternativas tributárias possíveis 
para garantir o bom andamento 

de sua saúde financeira.

As pessoas jurídicas poderão 
determinar o lucro com base 
em balanço anual levantado 

no dia 31 de dezembro 
ou mediante levantamento 
de balancetes trimestrais na 
forma da Lei nº 9.430-96.
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O faturamento bruto acumulado real no período 
analisado e o projetado para o ano de 2008 estão apre-
sentados no Quadro 1:

Quadro 1 – Faturamento do ano de 2007.

Mês Faturamento 
2007 Percentual Faturamento 

Projetado 2008

Janeiro R$ 9.195,00 5% R$ 9.654,75

Fevereiro R$ 9.598,00 5% R$ 10.077,90

Março R$ 9.478,94 5% R$ 9.952,89

Abril R$ 7.931,55 5% R$ 8.328,13

Maio R$ 8.978,56 5% R$ 9.427,49

Junho R$ 8.693,82 5% R$ 9.128,51

Julho R$ 8.546,18 5% R$ 8.973,49

Agosto R$ 8.954,28 5% R$ 9.401,99

Setembro R$ 8.735,51 5% R$ 9.172,28

Outubro R$ 8.867,66 5% R$ 9.311,04

Novembro R$ 9.122,78 5% R$ 9.578,91

Dezembro R$ 9.081,54 5% R$ 9.535,61

Total R$ 107.183,82 - R$ 112.542,99

A folha de pagamento da empresa, conforme pes-
quisado nos históricos da contabilidade dos últimos três 
anos, apresentou uma evolução de 3%, o que será uti-
lizado como fator de atualização dos valores referentes 
à folha de pagamento do ano de 2007, projetando-se 
esses valores para o ano de 2008.

Quadro 2 – Folha de pagamento.

Ano Mês
Folha de 

Pagamento 
2007

Atualização
Folha de 

Pagamento 
Projetada 2008

2007 Janeiro R$ 1.824,35 3% R$ 1.879,08

2007 Fevereiro R$ 1.824,35 3% R$ 1.879,08

2007 Março R$ 1.824,35 3% R$ 1.879,08

2007 Abril R$ 1.824,35 3% R$ 1.879,08

2007 Maio R$ 1.932,12 3% R$ 1.990,09

2007 Junho R$ 1.937,47 3% R$ 1.995,60

2007 Julho R$ 1.865,47 3% R$ 1.921,44

2007 Agosto R$ 1.922,32 3% R$ 1.979,99

2007 Setembro R$ 1.900,03 3% R$ 1.957,03

2007 Outubro R$ 1.897,80 3% R$ 1.954,74

2007 Novembro R$ 1.956,32 3% R$ 2.015,01

2007 Dezembro R$ 1.943,01 3% R$ 2.001,30

2007 Total R$ 22.651,94 - R$ 23.331,52

Com base nessas informações preliminares ao es-
tudo de caso, foram feitas três simulações de cálculo: 
lucro presumido, lucro real – apuração trimestral – e 
Simples Nacional, procurando, dessa forma, evidenciar 
a proposta mais viável segundo as particularidades da 
empresa Alfa Ltda.

3.1  Simulação de cálculos pelo 
regime do lucro presumido

Segundo o regime do lucro presumido para a empresa 
em estudo, para demonstrar os cálculos da projeção do 
IRPJ e da CSLL dos 1º, 2º, 3° e 4° trimestres de 2008, 
apresenta-se o resumo descritivo do valor total do fatu-
ramento bruto, ao qual deverá ser aplicada a alíquota de 
presunção de lucro conforme a empresa estiver classifica-
da. Para o caso das prestadoras de serviços de informática, 
a alíquota de presunção é de 32%, sendo que o resultado 
desse cálculo representará a base de cálculo do IRPJ e da 
CSLL devida em cada trimestre correspondente:

No regime de apuração do lucro 
real, apuração trimestral, é feito 

o levantamento da demonstração 
do resultado do exercício 

trimestralmente, que resulta no 
lucro líquido do exercício.
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1º Trimestre – R$ 29.685,54 – Base de Cálculo (32%) 
– R$ 9.499,37 – IRPJ (15%) – R$ 1.424,90 – 
CSLL (9%) – R$ 854,94

2º Trimestre – R$ 26.884,13 – Base de Cálculo (32%) 
– R$ 8.602,92 – IRPJ (15%) – R$ 1.290,44 – 
CSLL (9%) – R$ 774,26

3º Trimestre – R$ 27.547,76 – Base de Cálculo (32%) 
– R$ 9.096,18 – IRPJ (15%) – 1.322,29 – 
CSLL (9%) – R$ 793,37

4º Trimestre – R$ 28.425,56 – Base de Cálculo (32%) 
– R$ 8.815,28 – IRPJ (15%) – 1.364,43 – 
CSLL (9%) – R$ 818,66.

Por fim, apresenta-se no Quadro 3 o total de contri-
buições e impostos devidos pela empresa Alfa Ltda. du-
rante o período de janeiro a dezembro de 2008, em reais, 
com a apuração realizada pelo lucro presumido, confor-
me os percentuais descritos na fundamentação teórica.

Quadro 3 – Resumo das contribuições e impostos 
apurados no lucro presumido.

MÊS PIS COFINS IRPJ CSLL INSS ISS TOTAL

Jan. 62,76 289,64 662,38 386,19 1.400,97

Fev. 65,51 302,34 662,38 403,12 1.433,35 

Mar. 64,69 298,59 1.424,90 854,94 662,38 398,12 3.703,62 

Abr.  54,13 249,84 662,38 333,13 1.299,48 

Maio  61,28 282,82 693,24 377,10 1.414,44 

Jun. 59,34 273,86 1.290,44 774,26 694,78 365,14 3.457,82 

Jul. 58,33 269,20 674,16 358,94 1.360,63 

Ago. 61,11 282,06 690,44 376,08 1.409,69 

Set.  59,62  275,17 1.322,29 793,37 684,05 366,89 3.501,39 

Out. 60,52 279,33 683,42 372,44 1.395,71 

Nov. 62,26 287,37 700,17 383,16 1.432,96 

Dez. 61,98 286,07 1.364,43 818,66 696,36 381,42 3.609,92 

Total 731,53 3.376,29 5.402,06 3.241,23 8.166,14 4.501,73 25.418,98 

3.2  Simulação de cálculos  
pelo regime do lucro real

No regime de apuração do lucro real, apuração tri-
mestral, é feito o levantamento da demonstração do re-
sultado do exercício trimestralmente, que resulta no lu-
cro líquido do exercício. A partir desse lucro líquido do 
exercício são feitas adições, exclusões e compensações 
que, para a empresa em estudo, são inexistentes.

A empresa Alfa Ltda. é objeto de uma simulação, 
como se fosse optante pelo lucro real trimestral. No Qua-
dro 4 apresenta-se a demonstração do resultado do exer-
cício trimestral para o ano de 2008, bem como o cálculo 
do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e a Contribuição 
Social Sobre o Lucro Líquido, que têm suas alíquotas nos 
valores de 15% e 9%, respectivamente.

Quadro 4 – Demonstração do resultado do exercício 
trimestral de 2008 e cálculo do IRPJ e CSLL.

DRE 31-3-2008 31-6-2008 30-9-2008 31-12-2008

Receita 
Operacional Bruta 29.685,54 26.884,13 27.547,76 28.425,56

(-) Impostos

PIS/PASEP 489,81 443,58 454,53 469,02

COFINS 2.256,10 2.043,20 2.093,63 2.160,35

ISS 1.187,43 1.075,37 1.101,91 1.137,02

(=) Lucro Bruto 25.752,20 23.321,98 23.897,69 24.659,17

(+/-) Desp. e Rec.
Operacionais
(-) Despesas
Administrativas 7.385,21 6.365,55 8.035,27 7.347,22

(-) Despesas
Financeiras 798,96 638,00 899,47 698,36

(-) Despesas com
Pessoal 6.954,87 6.999,81 6.547,21 6.455,87

(-) Despesas
Tributárias 99,27 49,55 100,54 103,28

(=) Lucro/Prejuízo
Operacional 10.513,89 9.269,07 8.315,20 10.054,44

(-) IRPJ 1.577,08 1.390,36 1.247,28 1.508,17

(-) CSLL 946,25 834,22 748,37 904,90

(=) Lucro do 
período 7.990,56 7.044,49 6.319,55 7.641,37
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Por fim, no Quadro 5, visualizam-se, em reais, os 
totais de contribuições e impostos devidos pela empresa 
Alfa Ltda. durante o período de janeiro a dezembro de 
2008, com a apuração realizada pelo lucro real trimestral.

Quadro 5 – Resumo de impostos e contribuições
de 2008.

Mês PIS COFINS IRPJ CSLL INSS ISS TOTAL

Jan. 159,30 733,76 662,38 386,19 1.941,63 

Fev. 166,29 765,92 662,38 403,12 1.997,71 

Mar. 164,22 756,42 1.577,08 946,25 662,38 398,12 4.504,47 

Abr. 137,41 632,94 662,38 333,13 1.765,86 

Maio 155,55 716,49 693,24 377,10 1.942,38 

Jun. 150,62 693,77 1.390,36 834,22 694,78 365,14 4.128,89 

Jul. 148,06 681,99 674,16 358,94 1.863,15 

Ago. 155,13 714,55 690,44 376,08 1.936,20 

Set. 151,34 697,09 1.247,28 748,37 684,05 366,89 3.895,02 

Out. 153,63 707,64 683,42 372,44 1.917,13 

Nov. 158,05 728,00 700,17 383,16 1.969,38 

Dez. 157,34 724,71 1.508,17 904,90 696,36 381,42 4.372,90 

Total 1.856,96 8.553,27 5.722,89 3.433,74 8.166,14 4.501,73 32.234,73 

3.3  Cálculos baseados  
no Simples Nacional

A empresa Alfa Ltda. já era optante pelo antigo sim-
ples federal, regido pela Lei nº 9.317-96, revogada pela Lei 
Complementar n° 123-06. Sua migração para o Simples 
Nacional deu-se automaticamente a partir de 1° de julho 
de 2007, pois a empresa estava com todos os impostos e 
contribuições em dia, sem nenhuma restrição para poder 
usufruir dessa nova forma de recolhimento de seus tributos.

Sua receita bruta projetada para o ano de 2008 somou 
R$ 112.542,99. O Quadro 6 demonstra os valores men-
sais do Simples Nacional projetados para o ano de 2008.

Quadro 6 – Cálculo do Simples Nacional
no ano de 2008.

Mês Receita Bruta Acumulado Alíquota 
(%) Simples

Jan. R$ 9.654,75 R$ 107.183,82 6 R$ 579,29

Fev. R$ 10.077,90 R$ 107.643,57 6 R$ 604,67

Mar. R$ 9.952,89 R$ 108.123,47 6 R$ 597,17

Abr. R$ 8.328,13 R$ 108.597,42 6 R$ 499,69

Maio R$ 9.427,49 R$ 108.994,00 6 R$ 565,65

Jun. R$ 9.128,51 R$ 109.442,93 6 R$ 547,71

Jul. R$ 8.973,49 R$ 109.877,62 6 R$ 538,41

Ago. R$ 9.401,99 R$ 110.304,93 6 R$ 564,12

Set. R$ 9.172,28 R$ 110.752,64 6 R$ 550,34

Out. R$ 9.311,04 R$ 111.189,41 6 R$ 558,66

Nov. R$ 9.578,91 R$ 111.632,79 6 R$ 574,73

Dez. R$ 9.535,61 R$ 112.088,92 6 R$ 572,14

Total R$ 112.542,99 R$ 6.752,58

Para o cálculo do Simples Nacional é necessário apu-
rar a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses em 
relação ao referido mês. Dessa forma, dependendo do 
valor da receita bruta acumulada, aplica-se uma alíquo-
ta. No Quadro 6, percebe-se que em todos os meses 
projetados de 2008 o faturamento acumulado da em-
presa Alfa Ltda. é inferior a R$ 120.000,00. Assim, de 
acordo com o Anexo III, sua alíquota é de 6%.

Analisando os cálculos realizados para a formação 
de valores de impostos devidos pelos regimes tributários 
lucro presumido, lucro real e Simples Nacional, chega- 
-se a algumas constatações importantes.

Analisando os cálculos realizados para a 
formação de valores de impostos devidos 

pelos regimes tributários lucro presumido, 
lucro real e Simples Nacional, chega-se a 

algumas constatações importantes.
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Observa-se que a empresa Alfa Ltda., ao optar pelo 
Simples Nacional, tem uma considerável redução na 
carga tributária em relação aos demais sistemas como 
lucro real trimestral e lucro presumido. Ou seja, se a 
empresa optar pelo lucro presumido em relação ao que 
foi apurado no ano de 2008 pelo Simples Nacional terá 
um aumento da carga tributária de 276,43%, já que os 
valores totais apurados de impostos e contribuições de-
vidos passariam de R$ 6.752,58 para R$ 25.418,98. 

Para o lucro real, essa relação aumenta para 377,37%, 
uma vez que os valores totais apurados de impostos e 
contribuições devidos passariam de R$ 6.752,58 para 
R$ 32.234,73. 

Uma diferença percentual de 276,43%, para o lucro 
presumido, e de 377,37%, para o lucro real trimestral, 
em relação ao Simples Nacional é bastante elevada, e 
isso advém de dois motivos muito importantes. Em 
primeiro lugar, a tabela tem sua progressão, no Simples 
Nacional, vinculada à receita bruta acumulada nos 12 
meses anteriores ao mês que se está apurando. Dessa 
forma, aplica-se um percentual único durante todo o 
ano neste caso, já que a receita bruta acumulada não 
ultrapassa R$ 240.000,00 em nenhum dos meses. O 
segundo motivo é que o ISS e o INSS patronal já estão 
inclusos na alíquota aplicada. 

Grande parte da diferença verificada no presente 
estudo entre os regimes tributários deve-se aos percen-
tuais do Simples Nacional analisados em separado. A 
alíquota de 6% é aplicada para a empresa Alfa Ltda. 
no Simples Nacional, conforme o Anexo III, Seção III, 
Tabela I, disposto na LC nº 123-06. Se analisados quais 
percentuais compõem essa alíquota, pode-se perceber 

que são pequenas alíquotas de impostos apurados pelos 
outros regimes de tributação (IRPJ, CSLL, COFINS, 
PIS, INSS, ISS). Entretanto no Simples Nacional não 
é feito o recolhimento desses impostos e contribuições 
em separado; apenas são dissociados para fins de análise. 

Mesmo que a empresa cresça mais que o projetado 
em 2008, dificilmente a alíquota do regime Simples 
Nacional (6%) sofrerá alguma alteração, pois esse per-
centual só aumentará caso a empresa venha a ter uma 
receita bruta acumulada de R$ 120.000,01 até R$ 
240.000,00 nos últimos 12 meses. Nesse caso, passaria 
para 8,21%, mas, ainda assim, seria um regime tributá-
rio mais vantajoso que o lucro presumido e que o lucro 
real, respeitadas as exigências para que a empresa possa 
continuar a ser optante pelo regime Simples Nacional, 
de acordo com seu enquadramento de prestadora de 
serviços de informática.

É importante evidenciar também que este estudo 
comparativo deve ser feito a cada ano, pois o exposto aqui 
se refere a 2008, considerando as projeções apresentadas.

4. Considerações finais

O presente artigo buscou mostrar de maneira clara 
as possibilidades de se valer do planejamento tributário, 
utilizando-se de um comparativo entre a forma de tri-
butação pelo lucro presumido, pelo Simples Nacional e 
pelo lucro real para melhor expor as vantagens ou des-
vantagens dos regimes tributários em questão.

É importante evidenciar 
também que este 

estudo comparativo 
deve ser feito a cada ano.

O Simples Nacional, ao englobar 
os principais impostos, inclusive 

o ISS para as prestadoras de 
serviços, (...) tornou-se viável para 
algumas empresas que tributavam 

antes pelo lucro presumido 
e pelo lucro real. 
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No que diz respeito aos resultados desta discussão, é 
relevante dizer que caso a empresa Alfa Ltda. mantenha 
a regularidade dos seus últimos valores de faturamento, 
folha de pagamento e outros utilizados neste trabalho, 
e caso se confirmasse essa projeção para o ano de 2008, 
seria mais vantajosa a opção pelo Simples Nacional que 
o lucro presumido ou lucro real. Essa opção representa-
ria uma economia de aproximadamente 276,43%, em 
relação ao lucro presumido, e de 377,37%, em relação 
ao lucro real, no recolhimento dos principais impostos 
e contribuições. O Simples Nacional, ao englobar os 
principais impostos, inclusive o ISS para as prestadoras 
de serviços, conforme a Lei Complementar n° 123, de 
14 de dezembro de 2006, tornou-se viável para algumas 
empresas que tributavam antes pelo lucro presumido e 
pelo lucro real. 

No entanto, em se tratando de empresas de serviços 
de informática em geral, deve-se tomar muito cuidado, 
pois há particularidades, e é necessário estudar cada 
empresa para se chegar a uma conclusão correta da sua 
situação tributária e das alternativas viáveis e vantajosas 
dentro dos limites legais.

Portanto, diante das análises apresentadas sobre a 
empresa Alfa Ltda., considera-se indispensável a utiliza-
ção de um bom planejamento tributário como uma fer-
ramenta para manter uma boa saúde financeira. O não 
enquadramento da empresa no Simples Nacional, devi-
do às operações de prestação de serviços de informática, 
incorre num ônus tributário superior ao da concorrên-
cia, sendo esta privilegiada pelas alíquotas reduzidas dos 
impostos e pela redução da burocracia, levando a uma 
perda significativa de competitividade.

É necessário estudar cada empresa para se chegar a uma 
conclusão correta da sua situação tributária e das 

alternativas viáveis e vantajosas dentro dos limites legais.
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Custos intangíveis 
sob o ponto de vista 
estratégico*

* Artigo publicado na Revista Eletrônica do CRCRS nº 13, veiculada em dezembro de 2009.
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Resumo
O sucesso e a permanência das empresas em um 

mercado altamente competitivo e globalizado e a velo-
cidade com a qual as novas tecnologias se instalam for-
çam os gestores a utilizar novos conceitos e paradigmas 
que balizem o processo de gestão das companhias. Um 
exemplo é a gestão voltada para a criação e a maximi-
zação de seu valor. Isso exige uma reformulação cons-
tante de estratégias, tendo em vista que elas são avalia-
das não somente por sua parte tangível, registrada pela 
contabilidade tradicional, mas também pelo controle de 
seus custos intangíveis – aqueles que estão na esfera 
da estratégia, gestão do capital intelectual e gestão de 
ideias e pessoas, não aparecem nem nas planilhas nem 
no balanço e não são diretamente percebidos em uma 
primeira análise organizacional. Sendo assim, pode-se 
dizer que o intangível, como ativo empresarial ou custo 
intangível, como gasto de manutenção destes ativos, 
deve ser visto como parte integrante e complementar do 
processo administrativo e industrial. Este estudo preten-
de, sem esgotar o tema, contextualizar os custos intan-
gíveis e relacionar o controle desses custos como forma 
de estratégia empresarial, utilizando como pano de fundo 
a Teoria Baseada em Recursos.

Palavras-chave 
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1. Introdução

A globalização da economia e a velocidade com que 
ocorrem as mudanças tecnológicas vêm acentuando a 
necessidade de as organizações buscarem constantemen-
te a melhoria de seus produtos e/ou serviços. Isso refor-
ça de maneira crescente a competição que vem se veri-
ficando no cenário empresarial mundial, fazendo com 
que as entidades busquem consolidar suas estratégias de 
permanência no mercado.

As estratégias escolhidas podem ser focadas em cus-
tos ou diferenciação, variando de acordo com os inte-
resses e as potencialidades que a empresa possui ou que 
pode vir a oferecer a seu mercado consumidor.

Vale dizer que a atenção à parte tangível, facilmente 
visível e mensurável dentro dos padrões contábeis por 
intermédio de planilhas e balanços, não é mais sufi-
ciente por si só para garantir a vantagem competitiva 
das organizações, nem sua saúde financeira. O controle 
dos custos intangíveis que estão na esfera da estratégia, 
a gestão do capital intelectual e a gestão de ideias e pes-
s oas não aparecem nem nas planilhas nem no balanço 
das empresas. Uma vez que não são diretamente perce-
bidos em uma primeira análise organizacional, se não 
forem tratados com o mesmo grau de importância dos 
demais, podem minar o sucesso das empresas. Sendo 
assim, pode-se dizer que o intangível como ativo em-
presarial, ou custo intangível como gasto de manuten-
ção desses ativos, deve ser visto como parte integrante e 
complementar do processo administrativo e industrial.

Este ensaio pretende, sem esgotar o tema, contex-
tualizar os custos intangíveis e relacionar o controle 
desses custos como forma de estratégia empresarial, 
utilizando como pano de fundo a Teoria Baseada em 
Recursos (TBR). Para isso, o artigo inicia realizando 
uma contextualização sobre intangíveis e estratégia 
na visão baseada em recursos e os relacionando. Na 
sequência, discute os custos associados à manutenção 
dos ativos intangíveis – os custos intangíveis – e o seu 
controle como elemento importante da estratégia em-
presarial. Por fim, tece algumas considerações sobre a 
importância dos intangíveis na gestão organizacional e 
suas implicações para a pesquisa nesta área, encerran-
do-se o texto com as referências. 

2.  Contextualização dos 
intangíveis

As empresas estão em constante movimento para ga-
rantir sua permanência no mercado, e seus gestores a tuam 
continuadamente na busca dessa continuidade. Para isso, 
é fundamental, entre outras coisas, que sejam capazes de 
garantir a saúde financeira dessas organizações.

Nesse sentido, faz-se necessário que essas empresas, 
em um curto espaço de tempo, produzam resultados 
financeiros que garantam sua sobrevivência. Ou seja, 
resultados que, além de compensarem a sua própria 
manutenção, sejam suficientemente atrativos ao in-
teresse de novos investidores, e que em longo prazo 
oportunizem a capacidade de renovação e adaptação 
do negócio a novas situações e exigências do mercado, 
de modo a estarem sempre aptas a antecipar e suprir 
satisfatoriamente às necessidades de seus clientes e de 
seus próprios funcionários.

Esse cenário força os gestores a utilizar novos concei-
tos e paradigmas que balizem o processo de gestão das 
companhias, como a gestão voltada para a criação e a 
maximização de seu valor.

Essa criação de valor é sentida pelo mercado a par-
tir do momento em que as empresas são avaliadas não 
somente por sua parte tangível, registrada pela Conta-
bilidade tradicional, mas pelos ativos intangíveis, que 

São os ativos intangíveis que 
explicam por que certas empresas 
possuem lucro econômico e valor 

de mercado superiores ao 
seu valor contábil, como 

tradicionalmente registrado.
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podem estar na esfera da estratégia, na gestão do capital 
intelectual e na gestão de ideias e pessoas.

Lev (2001 apud KAYO, 2002, p. 13) define ati-
vo intangível como um direito a benefícios futuros 
que não possui corpo físico ou financeiro. Para Kayo 
(2002), são os ativos intangíveis que explicam por que 
certas empresas possuem lucro econômico e valor de 
mercado superiores ao seu valor contábil, como tradi-
cionalmente registrado.

Como exemplificação, Kayo (2002, p. 3) traz uma 
metodologia de avaliação de marcas utilizada pela In-
terbrand, consultoria inglesa especializada em marcas, 
publicada em 5 de agosto de 2002, na revista Business 
Week. A essência dessa metodologia é que o valor gera-
do pela marca é determinado pelas expectativas de ge-
ração de valor econômico agregado (EVA) que possam 
ser atribuídas à utilização da marca. Segundo o autor, 
essa consultoria divulga, atualmente, uma lista das 100 
marcas mais valiosas do mundo. 

Esse exemplo demonstra a importância que os ati-
vos intangíveis possuem nas organizações, sobretudo 
aquelas cujo capital intelectual, marca ou outros fatores 
intangíveis são considerados fatores críticos de sucesso, 
mostrando, assim, valores dos intangíveis superiores 
aos tangíveis apresentados nas demonstrações contábeis 
dessas companhias. Pela relevância e pelo alcance que 
este tema tem, ele se reveste de caráter estratégico. Isso 
leva à necessidade de discutir o tema estratégia, o que é 
feito a partir da próxima seção.

3.  Estratégias das organizações e a 
teoria baseada em recursos

Definir seu posicionamento no mercado e em quais 
condições se quer competir é uma questão estratégica 
para as organizações. 

Estratégia é definida por Grant (1991) como “[...] 
o jogo ou combinação entre recursos e habilidades 
internas e externas e as oportunidades criadas pelo 
ambiente externo” (tradução livre). Assim, recursos 
internos que a organização dispõe podem ser usados 
para gerar vantagem competitiva, entre esses, os ativos 

intangíveis, tais como conhecimento, marca e outros 
atributos podem ser considerados fundamentais do 
ponto de vista estratégico.

Segundo Grant (1991), a estratégia por si só não 
garante sucesso; o que vai conferir à empresa a perma-
nência no mercado será a identificação de suas poten-
cialidades e habilidades, ou seja, a identificação de sua 
vantagem competitiva. 

Essa ideia é característica da escola Resource Based 
Theory (RBV), ou Teoria Baseada em Recursos (TBR), 
em que a empresa é vista a partir de suas potencialidades 
ou especificidades, que garantem a ela vantagem com-
petitiva. Essa visão é de dentro para fora das organiza-
ções, tendo em vista que a competitividade é vista por 
intermédio de fatores internos decisivos.

Conforme Mintzberg e outros (2000), a TBR ori-
gina-se do trabalho de Penrose (1959), que concluiu 
que os processos de crescimento das empresas são ca-
racterizados pelas oportunidades externas e internas, 
as quais são decorrentes do conjunto de recursos que 
possuem. Sendo assim, trata dos limites e das possi-
bilidades criadas a partir da identificação dos recur-
sos internos pelas empresas, ressaltando que a busca 
pela maximização da utilização desses recursos causa 
desequilíbrio nessas organizações e no mercado em 
que estão inseridas. Esse desequilíbrio cria brechas no 
mercado e, ao criarem produtos únicos, essas empresas 
desenvolvem potencialidades também únicas, produ-
zindo assim sua vantagem competitiva.

Recursos internos que a 
organização dispõe podem ser 
usados para gerar vantagem 

competitiva, entre esses, os ativos 
intangíveis, tais como 

conhecimento, marca e outros 
atributos podem ser considerados 

fundamentais do ponto 
de vista estratégico.
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A principal consequência dos pressupostos da TBR 
é que a diferença de desempenho entre as empresas, ou 
melhor, a obtenção da vantagem competitiva é explicada 
pela heterogeneidade de recursos. Isso significa dizer que 
a fonte básica para a vantagem competitiva são os recur-
sos e as competências desenvolvidos e controlados pelas 
organizações, os quais são elementos escassos e valiosos, 
assim como de difícil e custosa imitação e substituição. 

4.  Os intangíveis e a teoria  
baseada em recursos

A TBR é interligada ao conceito de ativos intangí-
veis. As organizações modernas dependem de como a 
sociedade as vê, e isso é fruto dos recursos que a orga-
nização possui, entre eles os intangíveis. A organização 
é única e pode ser representada pelo conjunto de ativos 
tangíveis e intangíveis que possui. As suas potenciali-
dades estratégicas estão ligadas às habilidades ou con-
dições não imitáveis por outras organizações. Essa não 
imitabilidade pode garantir vantagem competitiva se os 
recursos em questão oferecerem valor à sociedade.

Para efetivamente gerarem vantagem competitiva, os 
recursos devem ser geridos. Isso demanda melhor com-
preensão de suas características e exigências em termos 
de utilização, mesmo em relação àqueles intangíveis. 
Nesse sentido, Kayo (2002) apresenta uma proposta de 
classificação dos ativos intangíveis que, aprofundando a 
compreensão do tema, auxilia sua gestão:

a) Ativos humanos: conhecimento, talento, capaci-
dade, habilidade e experiência dos empregados, ad-
ministração superior ou empregos chave, treinamen-
to e desenvolvimento;

b) Ativos de inovação: pesquisa e desenvolvimento, 
patentes, fórmulas secretas, know-how tecnológico;

c) Ativos estruturais: processos, softwares proprietá-
rios, bancos de dados, sistemas de informação, siste-
mas administrativos, inteligência de mercado, canais 
de mercado;

d) Ativos de relacionamento com públicos estraté-
gicos: marcas, logos, trademarks, direitos autorais 
(de obras literárias, de softwares etc.), contratos com 
clientes, fornecedores, contratos de licenciamento, 
direitos de exploração mineral de água, entre outros.

Segundo Stewart (2000 apud KAYO, 2002), o valor 
dos intangíveis está concentrado, principalmente, nas 
áreas de apoio, tais como recursos humanos, desenvol-
vimento de tecnologia, infraestrutura, entre outras.

O mesmo autor também afirma que não se dá tanta 
importância ao monitoramento dos intangíveis quan-
to se deveria, pois, segundo ele, é o único meio de as 
empresas se diferenciarem de seus competidores. Essa 
reflexão conduz ao caminho do custo de manutenção 
desses ativos intangíveis. 

Tal discussão é trazida à tona no próximo tópico, no 
qual será abordada a questão dos custos intangíveis.

5.  Custos de manutenção dos 
ativos intangíveis: os custos 
intangíveis

Segundo Kliemann Neto (1995 apud DIEHL, 1997, 
p. 11), entendem-se custos como sendo “a parcela de es-
forço de produção absorvida pelo produto”, seja ela um 
bem ou serviço.

Nesse sentido, Diehl (1997, p. 11) reforça:

Assim, o conhecimento dos componentes eco-
nômicos ligados aos recursos intangíveis das or-
ganizações é de fundamental importância. Isto 
permitirá às empresas o gerenciamento destes 
recursos, ensejando sua melhor utilização. O re-
sultado desse gerenciamento mais eficiente será 
o atingimento dos objetivos estratégicos de uma 
forma mais econômica.

Reforçando esse enfoque, Cooper e Kaplan (1991) 
afirmam que “[...] para descobrir quais ações incre-
mentarão as margens de venda e reduzirão despesas de 
operação, gerentes necessitam entender os padrões de 
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consumo dos recursos em um micronível, onde as ações 
estão realmente acontecendo”.

Como colocado pelos autores, há a necessidade de 
compreensão dos custos, isto é, do consumo dos recur-
sos. A compreensão dos custos dos recursos intangíveis 
pode então ensejar sua melhor utilização, facilitando a 
realização da estratégia organizacional. Assim, há a ne-
cessidade, entre outras, de compreender a relação exis-
tente entre os recursos ou ativos intangíveis e seus cus-
tos, os chamados custos intangíveis, como tratado na 
próxima seção.

5.1  Relação entre ativos 
intangíveis e custos intangíveis

Os ativos são recursos que a organização possui e 
que, para sua manutenção e operação, demandam es-
forços. Esses esforços organizacionais geram custos. As-
sim, pode-se dizer que ativos, sejam eles tangíveis ou 
intangíveis, geram custos. 

Perez Junior, Oliveira e Costa (2006) classificam os 
custos em três grupos de contas, a saber: materiais, mão 
de obra e outros custos de produção. No primeiro, os 
materiais são matérias-primas consumidas, materiais de 
embalagens e outros materiais auxiliares de produção. 
No segundo grupo está a mão de obra, compreendida 
pela mão de obra produtiva dos trabalhadores da pro-
dução e dos colaboradores dos setores administrativos, 
que auxiliam a produção e a gerência de supervisão da 

fábrica. Em terceiro lugar, estão os outros custos de pro-
dução, que são todos aqueles enquadrados como gerais, 
mas que pertencem à fábrica: depreciação do prédio e 
das máquinas da produção, energia elétrica da produ-
ção, água, serviços de apoio, seguros da fábrica e das 
máquinas, etc.

Alguns desses custos podem ter a sua origem identi-
ficada no ativo, conforme segue:

Quadro 1: Relação entre ativos e custos.

Componente do Ativo Ativo Consumido (custo)
Matérias-primas

em estoque Consumo de matérias-primas

Embalagens em estoque Consumo de embalagens

Máquinas no imobilizado Depreciação de máquinas

Prédio da fábrica Depreciação do prédio da 
fábrica

Fonte: Adaptado de Perez Junior, Oliveira e Costa (2006, p. 20)

A partir dessa relação, também é possível associar os 
conceitos propostos por Diehl (1997) e relacionar alguns 
ativos intangíveis com seus respectivos custos intangíveis:

Quadro 2: Ativos intangíveis 
relacionados com custos intangíveis.

Ativo Intangível Custos Intangíveis

Direitos de autoria Custo de manutenção de direitos 
autorais

Marcas e patentes Custos de manutenção de marcas e 
patentes

Capital intelectual Custo associado ao conhecimento 
produzido pela organização

Fonte: Adaptado de Diehl (1997).

O método de mensuração proposto por Diehl 
(1997) permite avaliar os custos intangíveis de uma or-
ganização, na qual os ativos intangíveis possam ser fa-
tores críticos, base para gerar uma verdadeira vantagem 
competitiva. A forma como a empresa administra esses 
custos pode ser o diferencial em relação a um ativo in-
tangível, assegurando um nível de competitividade con-
dizente com o mercado em que ela atua.

Uma empresa altamente 
diferenciada e com valoração 

dos intangíveis requer cuidado 
quanto à manutenção desses ativos 

e, consequentemente, cuidado 
especial aos custos intangíveis.
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De outra forma, quanto menores forem os custos de 
manutenção de seus ativos, maior será a sua vantagem 
competitiva e seu poder de perpetuação no mercado, 
sem que outro concorrente possa imitá-lo. Do mesmo 
modo, em empresas que competem por diferenciação 
é necessário manter uma paridade de custos com seus 
concorrentes, como observa Porter (1997).

Outra discussão importante está relacionada à capa-
cidade que a empresa possui de criar ativos intangíveis 
difíceis de serem imitados. Adicionalmente, pode-se 
aliar a capacidade de manter ou de desenvolver ativos 
intangíveis inimitáveis a uma gestão que obtenha o me-
nor custo possível.

6.  Controle dos custos intangíveis 
como estratégia empresarial

Mesmo que a estratégia de maximizar a utilização 
dos recursos e das potencialidades da empresa possa ser 
caracterizada pela estratégia de diferenciação, o presen-
te estudo busca demonstrar que o controle dos custos 
intangíveis poderá proporcionar vantagem competitiva 
sob a ótica de custos.

Uma empresa altamente diferenciada e com valo-
ração dos intangíveis requer cuidado quanto à ma-
nutenção desses ativos e, consequentemente, cuidado 
especial aos custos intangíveis. A mensuração correta 
do montante gasto na manutenção desses ativos, como 
já abordado, poderá conferir à empresa vantagem pe-
rante seus concorrentes. Além disso, percebe-se não 
somente a possibilidade de manter esses ativos, mas 
o custo intangível que poderia estar oculto em uma 
possível perda desses. 

Atualmente, não se tem uma metodologia de cálculo 
universalmente aceita e os métodos de custeio tradicio-
nais não preveem esse tipo de custo. Isso faz com que 
a metodologia proposta por Diehl (1997) seja pioneira 
nesse caminho. 

O método referido é parcialmente baseado nos Prin-
cípios de Gestão Estratégica de Custos e nas propostas 
de Sistemas de Gestão Estratégica de Custos propostos 
por Nakagawa (1993) e na Gestão Estratégica de Custos 

e Modelo de Gestão de Custos da Qualidade propostos 
por Robles Jr. (1996), possuindo as seguintes etapas:

1. identificação dos fatores intangíveis;
2.  identificação das atividades necessárias e 

associação destas aos fatores intangíveis 
identificados;

3.  relacionar os recursos utilizados  
às atividades necessárias;

4.  associar ao recurso uma medida de seu uso;
5.  selecionar um método de atribuição  

apropriado ao recurso, de acordo com  
a unidade de medição;

6.  medir os custos associados,  
identificando as perdas;

7. totalizar os custos associados;
8.  associar os custos intangíveis aos níveis de 

utilização dos recursos, bem como aos benefícios 
obtidos/esperados sobre os ativos intangíveis; e

9.  gerenciar o uso dos recursos, buscando a 
melhoria dos processos.

Com a utilização dessa metodologia – ressalvando 
a identificação dos fatores intangíveis não contempla-
da no estudo inicial –, as organizações podem desfrutar 
de um método de mensuração de custos até então não 
previsto em nenhuma bibliografia. A partir dela, esses 
custos tomam valores monetários e podem ser geren-
ciados e otimizados. Diversos trabalhos frente a fatores 
intangíveis, cujos custos extrapolem as expectativas das 
empresas, podem ser mais bem geridos e resultados tan-
gíveis podem ser alcançados.

Em linhas gerais, a intenção é que, a partir da men-
suração e da visualização do valor que o custo intangível 
alcança dentro de uma organização, ela possa controlá-
-lo e gerenciá-lo da melhor forma para que se torne es-
tratégia de permanência no mercado.

7. Considerações finais

A importância dos intangíveis é ressaltada por inú-
meros autores, e a estratégia organizacional é diretamen-
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te interligada a este tema. Isso quer dizer que a atenção 
aos custos intangíveis é uma questão de estratégia para 
as empresas cujo valor intangível é significativo.

Este estudo é embrionário no Brasil e muito tem que 
se trabalhar para que a sociedade e a academia acatem 
esta metodologia de mensuração e que debates sejam 
fomentados para o crescimento da discussão. 

O fato é que, mesmo sem metodologia solidificada e 
forma adequada de registro, os custos intangíveis fazem 
parte do cotidiano das empresas e pairam sobre as deci-
sões dos administradores.

A partir da promulgação da Lei n. 11.638, de 28 
dezembro de 2007, os ativos intangíveis possuem me-
todologia de contabilização e consequente mensuração. 
Nesse sentido, nada mais natural que os custos que sur-
gem em decorrência da manutenção desses ativos tam-
bém possuam forma de mensuração adequada.

Em vista disso, a união da TBR com a metodolo-
gia proposta por Diehl (1997) leva a uma alternativa 
de custeio que proporciona uma Gestão Estratégica de 
Custos mais abrangente e eficaz.

Se uma empresa utilizar seus recursos para obter 
vantagem competitiva sustentada, esses recursos 
podem ser valiosos, raros e objetos de imita-
ção imperfeita e não devem possuir substitutos 
relevantes. Recursos valiosos são aqueles que 
contribuem significativamente para a eficiên-
cia e a eficácia da empresa. Recursos raros são 
aqueles possuídos por poucos concorrentes. 
Recursos imperfeitamente imitáveis não podem 
ser completamente duplicados pelos rivais. E 
recursos que não possuem substitutos estratégi-
cos relevantes permitem que a empresa atue em 
uma situação menos competitiva. (WRIGHT; 
KROLL; PARNELL, 2000, p. 33).

Os intangíveis devem ser vistos como recursos raros, 
valiosos e inimitáveis. A gestão estratégica de custos, 
quando dá devida atenção aos custos intangíveis, faz 
com que as empresas que dispõem desses conceitos com 
sabedoria vivam em um ambiente menos competitivo e 
permanente.
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Resumo
Neste trabalho, estuda-se o controle interno, suas 

funções e sua importância no setor público, bem como 
a diferença entre controle interno e auditoria interna, 
centrando atenção no papel da auditoria interna. Esta 
não assume propriamente o controle, mas, como parte 
integrante do controle interno, fiscaliza e avalia os de-
mais controles, considerando o grau de confiabilidade, 
eficiência e eficácia. Aborda-se, também, a forma de 
organização dos Sistemas de controle interno e seus 
mecanismos no âmbito da Administração Pública, a 
partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 
e com o advento da Lei complementar nº 101-2000 – Lei 
de Responsabilidade Fiscal –, que instituiu um novo pa-
radigma de gestão pública.
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1 Introdução

Este artigo faz uma apresentação sobre o tema, com 
base na legislação em vigor e na bibliografia estudada. A 
abordagem tem o propósito de destacar as atribuições 
da auditoria interna e do controle interno, mostrar as 
diferenças entre ambos e, ao mesmo tempo, conceituar 
o sistema de controle interno. O trabalho também serve 
para dar continuidade às discussões e ao aprimoramen-
to do assunto e ressaltar a importância de um controle 
eficaz, bem como seus benefícios para o gestor público.

A matéria controle interno não é recente, mas tem 
sido objeto de destaque a partir da promulgação da 
Constituição Federal de 1988, contida nos seus artigos 
31, 70 e 74. Na medida em que a própria Constituição 
Brasileira deu maior liberdade pela descentralização de 
recursos públicos aos municípios, cabe a estes se instru-
mentarem com ferramentas eficazes no controle da apli-
cação dos recursos. No âmbito do Município de Porto 
Alegre, o controle interno está previsto na Lei Orgânica, 
em seus artigos 61 e 64. 

Somando-se ao princípio da eficiência, por meio da 
Emenda Constitucional n. 19, de 1998, houve a edição 
da Lei n. 101, de 5 de maio de 2000, a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal (LRF), que trouxe exigências quanto à 
Administração Pública Gerencial, com a finalidade do 
controle de resultados, atingimento de metas, avaliação e 
controle de custos, entre outras. Em seu art. 59, assim dis-
põe: “O poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio 
dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno 
de cada Poder e de cada Ministério Público, fiscalizarão 
o cumprimento das normas desta Lei Complementar...”.

Tem-se, ainda, a Resolução do Tribunal de Contas 
do Estado do Rio Grande do Sul n. 544-2000 (Regi-
mento Interno do TCE/RS) e alterações posteriores, 
que impõem – para o fim de exame de contas anuais de 
prefeitos, gestores do Legislativo Municipal, autarquias, 
sociedades de economia mista, empresas públicas, so-
ciedades e/ou fundações instituídas ou mantidas pelo 
Município – a necessidade de emissão de relatório ou 
parecer do responsável pelo sistema de controle inter-
no, de modo a evidenciar a consistência dos sistemas de 
controle interno atinentes à Administração.

A seguir, apontam-se diferenças entre controle inter-
no e auditoria interna.

2  Diferença entre controle  
interno e auditoria interna

Às vezes se imagina que o controle interno seja si-
nônimo de auditoria interna. É uma ideia totalmente 
equivocada, pois a auditoria interna equivale a um tra-
balho organizado de revisão e apreciação dos controles 
internos, normalmente executado por um departamen-
to especializado, ao passo que o controle interno se 
refere a procedimentos de organização adotados como 
planos permanentes da empresa.

O controle interno pode ser definido como o con-
junto de normas, técnicas e instrumentos utilizados pe-
los gestores para assegurar que as ações de órgãos ou 
unidades sob a sua responsabilidade ocorram de acordo 
com o planejado. Existem em todas as organizações, 
ainda que não sistematizados.

O controle interno pode ser definido como o conjunto de normas, 
técnicas e instrumentos utilizados pelos gestores para assegurar 
que as ações de órgãos ou unidades sob a sua responsabilidade 

ocorram de acordo com o planejado.
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De acordo com Cavalheiro, “controle interno é o 
conjunto de recursos, métodos e processos adotados 
pela própria gerência do setor público, com a finalidade 
de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e a ineficiên-
cia” (CAVALHEIRO, 2003, p. 41). Segundo o mesmo 
autor, um sistema de controle interno projeta-se além 
daquelas questões diretamente relacionadas às funções 
dos departamentos de contabilidade e de finanças.

Existe uma tendência natural à interpretação de que 
o exercício do controle interno é de responsabilidade 
exclusiva do órgão que está designado para responder 
por essa função na respectiva esfera do governo ou den-
tro da estrutura organizacional de determinada entidade 
governamental. No entanto, além do controle exercido 
pelos órgãos que detêm essa atribuição – como aqueles 
relacionados aos serviços de contabilidade e de audito-
ria –, o controle interno é distribuído nos vários seg-
mentos do serviço público, envolvendo desde o menor 
nível de chefia até o gestor principal, o qual utiliza 
uma estrutura de apoio.

Analisando-se melhor, observa-se que todas as ati-
vidades desenvolvidas pela Administração Pública são 
devidamente controladas. Assim, por exemplo, a admi-
nistração de pessoal cabe ao órgão designado na estrutu-
ra organizacional para responder por recursos humanos. 
Da mesma forma, às áreas responsáveis por licitações, 
compras, patrimônio, etc. cabe igualmente responder 
pelas normas e pela legislação respectiva, e assim por 
diante. Cada agente é responsável por sua área.

Certamente, a área de Contabilidade, por deter o 
registro de todos os bens, das receitas, dos investimen-
tos e das despesas da entidade pública, assume papel de 
destaque no contexto do controle interno, sendo que, 
em muitos órgãos públicos de pequeno porte, é a pró-
pria área que coordena as atividades de controle interno. 
Mas destaca-se também a auditoria interna, que realiza 
uma das tarefas mais importantes no âmbito dos con-
troles, por fiscalizar e avaliar todos os demais controles 
da entidade, tanto para o gestor público quanto para o 
controle externo.

Vários são os entendimentos de a auditoria fazer 
parte integrante do controle interno ou não. Alguns 

pesquisadores consideram que a auditoria atua sobre o 
controle interno, no sentido de verificar se os controles 
são ou não eficientes. Portanto tendem a aceitá-la fora 
do controle interno. Entretanto outra corrente aceita-a 
como um mecanismo de informações para o controle e 
a avaliação de desempenho e do sistema de controle in-
terno mantido pela organização. Na realidade, o fato de 
ela atuar sobre o controle interno não significa que não 
possa integrá-lo. A integração tem a função de prevenir 
danos e prejuízos para o patrimônio e assegurar que os 
controles funcionem a contento, com eficiência, possi-
bilitando que o gestor tome decisões com o respaldo de 
informações úteis e confiáveis.

De acordo com Reis, vários são os tipos de auditoria 
governamental, mas dois são os mais conhecidos:

Auditoria contábil, que tem por fim verificar se 
a informação contábil cumpre com o objetivo 
da Contabilidade determinado pela lei, ou seja, 
o de evidenciar os fatos ligados à administração 
orçamentária, financeira, patrimonial e indus-
trial (melhor dizendo, custos).
Auditoria operacional, que tem por finalidade a 
verificação do atingimento dos objetivos da en-
tidade, através da execução dos seus programas 
e das suas políticas delineadas para cada área de 
responsabilidade em que desempenha as suas 
atribuições. (REIS, 1998, p. 357-358).

Certamente, a área de 
Contabilidade, por deter o 
registro de todos os bens, 

das receitas, dos investimentos 
e das despesas da entidade 

pública, assume papel 
de destaque no contexto 

do controle interno.
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Cabe também à auditoria assegurar à Administração 
a adequação dos mecanismos de acompanhamento da 
gestão, de forma a possibilitar, identificar e medir o grau 
de atingimento dos resultados em relação a objetivos e 
metas estabelecidos no programa de governo, opinando, 
ainda, sobre a implantação e o aprimoramento dos indi-
cadores de gestão utilizados pela Administração.

Com os conceitos e as diferenças de auditoria inter-
na e controle interno, observa-se que ambos fazem parte 
de um sistema de controle interno, conforme definição 
a seguir.

3 Sistema de controle interno

O sistema de controle interno pode ser definido 
como o conjunto de partes coordenadas, articuladas en-
tre si, com vista à consecução de objetivos bem determi-
nados. Um exemplo é o corpo humano.

Cavalheiro (2003, p. 41) define o sistema de contro-
le interno deste modo: “Conjunto de unidades técnicas, 
articuladas a partir de uma unidade central de coorde-
nação, orientadas para o desempenho das atribuições de 
controle interno.”

Mediante a pesquisa realizada, pode-se observar que, 
com o novo conteúdo do dispositivo constitucional, 
muitas dúvidas têm surgido, prejudicando a sua imple-
mentação, o que talvez seja o motivo por que algumas 
esferas governamentais não o têm cumprido.

Waterhouse assim se pronuncia a esse respeito:

A obrigatoriedade de manter um sistema de 
controle interno não é mais somente do Poder 
Executivo. A Constituição de 1988 a estende 
também aos Poderes Legislativo e Judiciário, 
conforme o disposto no art. 74.
Além do seu próprio sistema de controle inter-
no, os três Poderes manterão de forma inte-
grada um outro sistema de controle interno, 
o que resultará na existência de três níveis de 
controle: o externo executado pelo Congresso 
Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas 
da União; o interno de cada um dos Poderes e 
o interno integrado, mantido em conjunto pe-
los três Poderes.” (WATERHOUSE apud REIS, 
1988, p. 373 – grifos meus).

De acordo com Reis, a Lei n. 4.320-1964 foi modi-
ficada, pois previa que o controle interno era de respon-
sabilidade do Executivo. A norma estende-se às demais 
esferas governamentais, adaptando-se, respectivamente, 
ao porte e à estrutura administrativa de cada entidade 
governamental. Com a nova Constituição, cabe ao Exe-
cutivo a integração dos sistemas de controle interno, 
por lhe competir a elaboração e o encaminhamento da 
prestação de contas anual da entidade governamental 
para julgamento pelo Legislativo. 

Segundo Almeida (1996, p. 55), o sistema de con-
trole interno deve ser estabelecido com rotinas, de modo 
que uma área controle a outra. Com todas as áreas fun-
cionando de acordo com o estabelecido, existirá um con-
trole interno. Nesse caso, o papel da auditoria é avaliar 
o funcionamento das várias áreas, objetivando o pró-
prio controle.

O sistema de controle interno pode 
ser definido como o conjunto de 
partes coordenadas, articuladas 

entre si, com vista à consecução de 
objetivos bem determinados. 

O sistema de controle interno 
deve ser estabelecido com rotinas, 

de modo que uma área 
controle a outra.
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Faccioni assim define o sistema de controle interno: 
“O sistema de controle interno se constitui na alma do 
plano de organização de qualquer entidade, fundamen-
talmente comprometido com a realização dos objetivos 
da própria Administração, os quais constituem a razão 
de sua existência.” (FACCIONI, 2001).

Pode-se dizer que os sistemas de controle interno 
visam à aferição e à análise da ação e da gestão governa-
mental, tais como a avaliação de metas e objetivos, exe-
cução de programas e orçamentos, bem como a devida 
comprovação de aspectos atinentes à legalidade do pro-
cedimento administrativo: economicidade, efetividade, 
eficácia e eficiência. 

Cruz apresenta os seguintes conceitos para economi-
cidade, efetividade, eficiência e eficácia:

A economicidade consiste em produzir mais 
utilizando os mesmos recursos e mantendo ou 
melhorando o nível de qualidade. A efetividade 
consiste, de fato, em constatar a existência do 
objeto ou processo em referência. Por eficiência 
se entende o fazer bem determinada coisa, en-
quanto a eficácia consiste em fazer a coisa certa 
diante do objetivo previsto. (CRUZ, 1997, p. 
57 – grifos meus).

Pode-se dizer que o sistema de controle interno com-
preende os vários controles exercidos no dia a dia da Ad-
ministração, que visam a assegurar a fiel observância à 
legislação e também a providenciar procedimentos que 
reflitam principalmente em economicidade e eficiência 
nas operações. 

Para melhor compreensão da definição de sistema de 
controle interno, a seguir é abordado o funcionamento 
do sistema de controle interno segundo a pesquisa rea-
lizada.

3.1  Funcionamento de um sistema 
de controle interno no âmbito 
de uma entidade

Um sistema de controle interno que funciona ade-
quadamente não depende apenas do planejamento efe-
tivo da entidade e da eficiência de procedimentos e prá-
ticas instituídos, mas também da competência de todo o 
pessoal envolvido para levar adiante, de forma eficiente 
e econômica, os procedimentos prescritos. Assim, todas 
as pessoas que compõem a entidade precisam receber 
informações adequadas para a realização de suas tarefas 
e treinamento apropriado no âmbito técnico, gerencial 
e operacional. 

Com as novas exigências da Lei Complementar n. 
101-2000 (LRF), que instituiu um novo paradigma de 
gestão pública, a avaliação da execução orçamentária 
não pode se limitar ao aspecto financeiro. É necessário 
que se tenha acesso a projetos, cronogramas e controles 
físicos relacionados à execução de programas e metas 
previstos pela Administração. A Lei também cria o Re-
latório de Desempenho Econômico Fiscal, tendo como 
objetivo evidenciar o comportamento das principais 
variáveis fiscais e demonstrar, de forma clara, o atendi-
mento de limites e metas fixados.

O planejamento somente funciona se estiver atrela-
do a uma boa sistemática de controle e acompanhamen-
to, que possua critérios de avaliação claramente defini-
dos e indicadores de desempenho da gestão vinculados 
aos objetivos e às metas estabelecidos. Quanto melhor 
for a qualidade desses critérios e indicadores, maior será 
a possibilidade de avaliar o desempenho da instituição.

O nível de detalhe de cada indicador está relaciona-
do ao nível da meta no contexto do planejamento. Desse 
modo, poderá haver desde indicadores destinados a afe-
rir a economicidade em determinados gastos, até aqueles 
que irão demonstrar o desempenho em nível global.

Os sistemas de controle interno 
visam à aferição e à análise da ação 

e da gestão governamental.
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Para que uma entidade passe a atuar sob a orientação 
de um sistema de planejamento e controle, não basta 
formalizar na estrutura um órgão responsável pela im-
plementação do sistema. Também é necessário um tra-
balho de conscientização sobre os benefícios que todos 
passarão a ter a partir do momento em que se trabalha 
com objetivos e metas claramente definidas, pois facilita 
tanto a execução quanto o próprio controle, o que seria 
muito bom para todos – gestores, servidores e principal-
mente a população, que terá acesso às informações com 
mais transparência, facilitando a compreensão. 

Conforme já foi citado, com o advento da LRF sur-
giram novos componentes para o controle da execução 
orçamentária. Alguns defendem que esse papel é de 
responsabilidade da contadoria. Nesse caso, entende-se 
que o setor de Contabilidade pode responder pelo re-
gistro e pelo arquivamento dos documentos de suporte 
de todos os atos administrativos que envolvam qual-
quer movimentação de valores, bem como efetuar os 
relatórios informativos, mas não terá condições de fis-
calizar e controlar, conforme as exigências legais, uma 
vez que a necessidade atual de controle transcende o 
campo desse setor.

Outro papel importante do controle, também exi-
gência da LRF, é a análise e a fiscalização quanto à pos-
sibilidade de renúncia de receita: toda a ação que, deli-
beradamente ou por negligência, deixar de ser tomada 
pela Administração e, por consequência, refletir na não 
arrecadação de valores devidos aos cofres públicos. Sendo 
assim, deixar de lançar tributos ou de consignar créditos 
ou, ainda, não fiscaliza e deixar de tomar as providências 
para a sua cobrança, constituem renúncia de receita.

Exemplos típicos de renúncia são:

a)  a concessão de anistias sobre débitos tributários; 
b) a omissão ou negligência na fiscalização;
c)  o não lançamento de tributos vencidos na  

dívida ativa; e
d)  a falta de cobrança do imposto sobre serviços, 

pela falta de retenção ou pelo não lançamento.

É necessário, portanto, que haja uma eficiente fiscali-
zação e controle sobre a renúncia de receita, buscando-se 
aferir o real benefício de sua concessão para a população.

Nesse sentido, o gestor público, para precaver-se, deve 
buscar a qualificação dos servidores e escolher gestores e 
lideranças com perfil gerencial apropriado, com alto grau 
de comprometimento e responsabilidade, para arrecadar 
as receitas, gerir os recursos colocados à sua disposição, 
bem como para fiscalizar e controlar o seu uso.

A tarefa de fiscalizar atos de gestão na amplitude 
definida pela LRF requer do servidor, além de conhe-
cimento e qualificação técnica adequada, uma postura 
responsável de independência mental e, principalmen-
te, identificação e fidelidade à função que lhe cabe 
desempenhar. A segurança e a qualidade do trabalho 
realizado com esse perfil possibilitarão, também, me-
lhor aceitação das recomendações dele decorrentes. 
Aí se destaca a importância da atividade de auditoria 
interna, que, ao aferir os controles estabelecidos nos 
diversos níveis da organização, por meio de fiscaliza-
ção permanente, pode prevenir a ocorrência de des-
vios, malversação ou uso indevido dos recursos, dando 
maior tranquilidade ao gestor.

Aí se destaca a importância da atividade de auditoria interna, que, ao aferir 
os controles estabelecidos nos diversos níveis da organização, por meio 

de fiscalização permanente, pode prevenir a ocorrência de desvios, 
malversação ou uso indevido dos recursos.
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Ressalta-se, ainda, que um dos principais instrumen-
tos de controle é a própria estrutura administrativa do 
órgão público, que deve mostrar uma clara definição das 
áreas de atuação e dos respectivos cargos, atribuições e 
responsabilidades de cada servidor.

O controle interno é exercido pela conjugação da es-
trutura organizacional com os mecanismos de controle 
estabelecidos pela Administração, incluindo as normas 
internas que definem responsabilidades por tarefas, roti-
nas de trabalho e procedimentos para revisão, aprovação 
e registro das operações. Nesse contexto, o plano de or-
ganização deve prever uma segregação de funções com 
clara definição das responsabilidades funcionais.

Um dos papéis da auditoria interna é analisar se o 
servidor responde pelas operações relativas às suas atri-
buições, daí por que a estrutura e a distribuição das 
funções devem estar claramente definidas e aprovadas, 
assim como os cargos com poder de decisão devem ser 
ocupados por servidores competentes, preparados e le-
galmente habilitados para tal função.

A forma de autorização e aprovação das operações 
que refletem na movimentação financeira pelos gesto-
res nas mais diversas áreas e níveis, segundo a estrutura 
organizacional, assim como a distribuição da responsa-
bilidade por bens e valores públicos, também constitui 
importante instrumento de controle. Dessa maneira, 
ressalta-se a necessidade de que qualquer delegação de 
competência, quando substancial e juridicamente possí-
vel, seja respaldada por ato administrativo formal. Cabe 
lembrar que, para o bom funcionamento do sistema de 
controle interno, uma área deve controlar a outra no 
fluxo de realização das tarefas.

4  A importância de um  
controle interno eficaz

No exercício de suas atividades, o gestor, quando 
muito, poderá analisar os números constantes dos do-
cumentos de prestação de contas e os comprovantes do 
emprego dos recursos. Porém, como se sabe, os docu-
mentos dificilmente evidenciarão a existência de des-
vios, malversação ou uso indevido de recursos.

Dessa forma, a autoridade fica sujeita a responder 
por atos dos quais sequer teria condições de tomar co-
nhecimento. Essa circunstância evidencia a importância 
de um eficiente sistema de controle interno.

Um sistema de controle interno implica que os fun-
cionários tenham liberdade de atuação na execução de 
seus compromissos para buscar melhores resultados. 
Contudo, caso esses mesmos funcionários exorbitem 
em suas funções e tirem benefícios em seu próprio pro-
veito – causando, desse modo, prejuízos à entidade por 
erros dolosos ou culposos –, um adequado sistema de 
controle interno limita a prática desses atos.

Ultimamente, tem se falado muito sobre a impor-
tância de bons controles, pois fraudes e roubos sempre 
existiram no Brasil, e parece que estamos vivendo dias 
em que valores, como honestidade, estão se tornando 
cada vez mais raros. Isso faz com que os controles sejam 
aperfeiçoados cada vez mais, para que sejam evitados 
maiores prejuízos. Contudo há ainda resistência de al-
guns gestores em apoiar ou incentivar o sistema de con-
trole interno, com receio de serem controlados, quando 
na verdade isso só os beneficia, pois auxilia o bom anda-
mento da gestão.

Cabe lembrar que, para o bom 
funcionamento do sistema de 

controle interno, uma área deve 
controlar a outra no fluxo de 

realização das tarefas.

Um sistema de controle interno 
implica que os funcionários tenham 

liberdade de atuação na execução 
de seus compromissos para buscar 

melhores resultados.
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O controle interno eficaz não é contra o gestor, mas 
serve para que este não seja surpreendido pelo controle 
externo; às vezes tarde demais para sua isenção ou corre-
ção, sem a consequente penalização. Vale lembrar que, 
mesmo trabalhando com pessoas de extrema confiança, 
se não existir um bom controle interno, o gestor estará 
sujeito a irregularidades e a desperdícios.

Com controles internos frágeis ou inexistentes, ocor-
rem, frequentemente, erros involuntários, desperdícios 
e até fraudes. Geralmente, os resultados medíocres ou 
desastrosos, tanto na administração pública como na 
privada, têm sempre como responsável as falhas de con-
trole, de igual forma que o sucesso se baseia principal-
mente na sua eficiência.

O controle interno, sendo parte integrante do plano 
de organização da Administração, tem os mesmos obje-
tivos desta, ocupando-se, essencialmente, do processo de 
informações que alimentam a função de comando, para 
a correta tomada de decisões, correlacionando-se, assim, 
com as demais funções da entidade como um todo. 

Hoje em dia é preciso valorizar o enfoque gerencial 
e a responsabilidade dos agentes públicos, uma vez que 
ao contribuinte interessa, além da legalidade dos atos, a 
melhor forma de aplicação do erário por parte da Ad-
ministração. A LRF, além de chamar a atenção do gestor 
público para o dever de buscar a economicidade pela 
simplificação de processos, enfatiza o princípio da re-
lação custo/benefício do controle, reconhecendo que o 
custo de um controle não deve exceder aos benefícios 
por ele proporcionados.

Em nome dessa necessidade, muitas vezes, num pro-
cesso gradativo, são implementados tantos controles a 
ponto de tornar a estrutura inchada, com processos al-

tamente burocratizados e complexos, gerando um custo 
desnecessário. De fato, o que muitas vezes se constata 
é a existência de grandes estruturas, apoiadas por uma 
parafernália de formulários e sistemas informatizados, 
fazendo exemplarmente correto aquilo que é absoluta-
mente desnecessário.

5 Conclusão

Considerando o que determinam a Constituição Fe-
deral, a Lei Orgânica do Município de Porto Alegre e 
com base nas várias bibliografias estudadas, conclui-se 
que o sistema de controle interno compreende os vários 
controles exercidos por cada poder e, ao mesmo tempo, 
o controle mantido de forma integrada entre os poderes 
Executivo e Legislativo. 

O sistema de controle interno contempla as regras 
criadas para fiscalização e avaliação, em observância ao 
que foi traçado pelas normas legais, inclusive a estratégia 
política do gestor ou, ainda, é um conjunto de unida-
des técnicas articuladas a partir de um órgão central de 
coordenação, orientadas para o desempenho das atri-
buições de controle interno indicadas na Constituição 
e normatizadas em cada nível de governo. 

Basicamente, as diferenças entre sistema de controle 
interno, controle interno e auditoria interna são:

a)  sistema é o funcionamento integrado dos 
controles internos;

b)  controles internos são os meios a que  
se utiliza um órgão/setor para a verificação  
das atividades; e

Vale lembrar que, mesmo trabalhando com pessoas de extrema confiança, 
se não existir um bom controle interno, o gestor estará sujeito a 

irregularidades e a desperdícios.
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c)  auditoria interna é uma técnica de controle 
interno, utilizada pela unidade central de 
controle, que pode ser a controladoria ou, 
conforme o caso, setor, unidade ou coordenação, 
de preferência vinculada hierarquicamente ao 
Gabinete do Prefeito, como um staff.

Sistema de controle interno seriam, então, os vários 
controles internos existentes numa administração de re-
cursos, os controles de cada órgão ou entidade somados 
à própria auditoria interna. Ou, ainda, um outro sis-
tema de controle interno mantido de forma integrada 
pelos poderes, conforme já mencionado.

Com as novas exigências legais, atualmente, a Ad-
ministração Pública, com uma visão gerencial, tende 

a incentivar os servidores a assumir uma postura cada 
vez mais profissional e de autorresponsabilidade, em 
que aspectos relativos à qualidade e à produtividade, 
associados com eficiência e eficácia, passam, gradati-
vamente, a incorporar o dia a dia das repartições, em 
benefício de todos. Assim, o controle interno é consi-
derado uma ferramenta essencial para o êxito na ad-
ministração de recursos. Por meio dele, o gestor pode 
acompanhar, de maneira mais eficiente, os gastos dos 
recursos, conhecer o que administra e saber os resulta-
dos que irá obter.

Por fim, é por meio de um controle interno bem-
-estruturado e eficaz que se dá visibilidade sobre a efici-
ência do governo e se evita o erro, a fraude e os desper-
dícios para maximizar bons serviços.

Sistema de controle interno seriam, então, os vários controles internos 
existentes numa administração de recursos, os controles de cada órgão ou 

entidade somados à própria auditoria interna.
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Uma análise teórica 
das vantagens e 
desvantagens do 
custeio baseado em 
atividades (ABC)*

* Artigo publicado na Revista Eletrônica do CRCRS nº 6, veiculada em abril de 2008.
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Resumo
O custeio baseado em atividades (ABC) surgiu da 

necessidade de apropriar de forma menos arbitrária os 
custos indiretos aos produtos. A partir de seu surgimento, 
uma série de autores defende a existência de vantagens 
significativas em seu uso. Muitos trabalhos práticos fo-
ram destinados a estudar as reais vantagens do método 
na prática, levando uma outra corrente de pesquisadores 
a questionar sua adequação, baseados principalmente 
no argumento de que o ABC é de difícil aplicação práti-
ca e, por vezes, muito dispendioso. Diante disso, objetivo 
deste trabalho é discutir de maneira breve as principais 
vantagens e desvantagens do custeio baseado em ativi-
dades (ABC), de maneira a contribuir para a formação de 
opinião do leitor com relação ao tema.
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1 Introdução

A realidade observada na maioria das empresas até a 
década de 1970 foi marcada pela baixa participação de 
custos e despesas indiretas sobre os custos e as despesas 
totais. Nessa realidade, o controle dos custos indiretos 
de fabricação demandaria gastos maiores que os benefí-
cios que esse mesmo controle traria, ou seja, em termos 
de custo/benefício, era mais vantajoso para as empresas 
ratearem seus custos indiretos de fabricação, utilizando 
métodos simplistas, do que efetuarem complexos e dis-
pendiosos controles de custos, pois a distorção que es-
tes causavam no custo final dos produtos era pequena e 
aceitável (COGAN, 1998).

O custeio baseado em atividades (ABC) é um méto-
do de custeio que direciona os recursos consumidos às 
atividades e, posteriormente, aos produtos ou serviços. 
Segundo Martins (2003, p. 87), esse método “procura 
reduzir sensivelmente as distorções provocadas pelo ra-
teio arbitrário dos custos indiretos”. Martins (2003, p. 
286) considera que o “ABC é, na realidade, uma ferra-
menta de gestão de custos, muito mais do que custeio 
de produtos”. Corroborando, Walker (1999) cita que 
o ABC permite a análise dos custos, relativamente ao 
seu consumo pelas atividades ou ao seu consumo pelos 
objetos de custeio.

2  Principais vantagens  
do método ABC

Muitos autores, como Kaplan e Cooper (1998), 
Nakagawa (1994), Brimson (1996) e Ching (2001), de-
fendem a existência de certas vantagens no uso do ABC, 
em comparação aos outros métodos de custeio, como o 
custeio por absorção ou custeio direto.

Entre os benefícios proporcionados pode-se citar: 
(1) melhor exposição da informação ao usuário; e (2) 
utilização da relação de origem dos custos como uma 
ferramenta de gestão (WERNKE, 2001). Esse autor 
destaca o benefício da melhor utilização das informa-
ções proporcionadas pela metodologia ABC, uma vez 

que ela proporciona a análise dos custos por meio do 
detalhamento das atividades que os originaram ou das 
atividades consumidas pelo objeto de análise.

Soma-se a esses benefícios o uso das informações 
para a tomada de decisões gerenciais quanto à redução 
ou à eliminação dos custos que não adicionam valor aos 
produtos. Essas reduções e eliminações são feitas sem 
afetar os atributos dos produtos, o que favorece sua 
competitividade (FROSSARD, 2003).

Oliveira (1998) complementa que o ABC, identifi-
cando os direcionadores de custos das atividades, con-
tribui para o aprimoramento contínuo, com a melhoria 
dos processos e produtos. Ainda de acordo com esse 
autor, o ABC constata certas informações gerenciais de 
custos que não são disponíveis pelos outros métodos 
de custeio, colaborando ao aprimoramento do desem-
penho e à melhor orientação para o processo decisório 
estratégico.

Em estudo de caso realizado por Innes (1999), ob-
servou-se que, nas seis empresas estudadas, os gerentes 
mostraram-se entusiasmados com a qualidade das in-
formações baseadas em atividades e com os resultados 
obtidos mediante seu uso:

a)  aumento de consciência e entendimento  
sobre o overhead1;

b)  melhoria do controle e administração  
do overhead;

c)  aumento da consciência de atividades na  
área de overhead;

1 Overhead é uma expressão inglesa que designa o conjunto de gastos gerais de um 
setor ou de toda a empresa, de caráter administrativo, não relacionados diretamente ao 
processo físico de produção (SAKURAI, 1997).

O custeio baseado em atividades 
(ABC) é um método de custeio que 
direciona os recursos consumidos 

às atividades e, posteriormente, aos 
produtos ou serviços. 
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d)  melhor avaliação de propostas, inclusive  
de investimento de capital;

e)  redesenho de processos empresariais;
f )  melhoria na comunicação entre gerentes, e entre 

gerentes com contadores, fornecedores e clientes.

Buscando um aprofundamento do tema e a forma-
ção de uma análise crítica, destaca-se neste momento 
que, além das importantes e diversas vantagens propor-
cionadas, o ABC também possui algumas desvantagens, 
críticas ou limitações, como qualquer outro método de 
custeio ou ferramenta de gestão. Nesse sentido, alguns 
autores citam as principais críticas à utilização do ABC.

3  Principais desvantagens  
do método ABC

Vartanian (2000, p. 120) indica que “uma desvan-
tagem óbvia do Método de Custeio Baseado em Ativi-
dades está no fato de que talvez ele nunca seja aplicado 
numa empresa em sua plenitude”. Para ele, a desvan-
tagem do ABC está nos altos custos envolvidos em sua 
implementação e operação. A partir do raciocínio do 
autor, explica-se a importância da determinação do es-
copo do projeto ABC na empresa e a necessidade de 
serem focadas apenas aquelas atividades mais relevantes.

Catelli e Guerreiro (1995) acreditam que o proble-
ma do custeio ABC é adotar o rateio dos custos e das 
despesas fixas. Para eles, a realização desses rateios não 
mais pelo custo de mão de obra direta, mas pela utiliza-
ção dos direcionadores de custos, não torna o custo do 
produto correto, apontando os seguintes motivos:

a) grande parcela dos custos indiretos, qualquer que 
seja o tipo de atividades, é de natureza fixa;
b) se a utilização de tecnologias modernas de pro-
dução tem aumentado os custos fixos proporcional-
mente aos custos variáveis, o método de custeio ABC 
conduzirá a resultados proporcionalmente mais erra-
dos, já que o seu uso faz com que se transformem 
custos fixos em custos variáveis;
c) sempre que se apura o custo fixo unitário, é mo-
dificada a verdadeira natureza comportamental do 
elemento de custo, gerando informações distorcidas;
d) esse procedimento de rateio dos custos fixos im-
possibilita a comparabilidade entre os custos de em-
presas concorrentes;
e) um sistema adequado deve levar em consideração 
o verdadeiro comportamento dos custos em relação 
às oscilações dos volumes de atividades, segregando 
o custo do produto e o custo da estrutura de respon-
sabilidade, e não efetuando nenhum tipo de rateio 
de custos fixos entre produtos.

Esse último motivo é também apontado por Leone 
(1999), o qual diz que os divulgadores do custeio por 
atividades esquecem que os direcionadores de recur-
sos ou de atividades são também baseados no volume, 
como, por exemplo, quantidade de ordens de produ-
ção. Ou seja, acabam não diferindo daqueles métodos 
de custeio baseados em volume.

Catelli e Guerreiro (1995) acreditam que, apesar de 
o ABC apresentar algumas poucas melhorias em rela-
ção ao sistema de contabilidade de custos tradicional 
(como o enfoque no conceito de atividades, em vez do 

O ABC permite a análise dos 
custos, relativamente ao seu 

consumo pelas atividades ou ao seu 
consumo pelos objetos de custeio.

ABC constata certas informações 
gerenciais de custos que não são 

disponíveis pelos outros métodos 
de custeio, colaborando ao 

aprimoramento do desempenho e à 
melhor orientação para o processo 

decisório estratégico.
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uso de volumes de produção e vendas, e a adoção do 
procedimento de alocação de todos os custos da em-
presa aos produtos e não apenas os overheads da área de 
produção), não significa que essas melhorias tenham 
grandes méritos.

Entretanto, de modo a contribuir para a formação 
de uma opinião coerente e apropriada, um compara-
tivo conceitual entre alguns dos principais métodos de 
custeio torna-se importante. Adicionalmente, um com-
parativo prático entre o ABC e o custeio por absorção 
também é feito, buscando mostrar, em termos numé-
ricos, como a apuração dos custos pode diferir quando 
feita de acordo com cada um desses dois métodos.

4  Comparativo entre  
os métodos de custeio

Vários são os métodos de custeio que podem ser 
utilizados pelas empresas: pleno, por absorção, variá-
vel, direto ou ABC. Para Vartanian (2000), todos eles 
possuem focos, ênfase e funcionamentos diferenciados. 
O autor destaca que o método de custeio por absorção 
possui foco, principalmente, na contabilidade societária 
e fiscal. Esse método ainda dá ênfase ao lucro bruto, 
enquanto os métodos pleno e ABC enfatizam o lucro 
líquido. Os métodos de custeio variável e direto, por sua 
vez, enfatizam a margem de contribuição. Além disso, a 
apropriação dos custos diretos, CIF (Custos Fixos Indi-
retos) e despesas se dão de maneira diferente, segundo 
cada um dos métodos. A diferença significativa entre o 

ABC e os demais métodos de custeio é que ele apropria 
os custos indiretos e as despesas aos produtos mediante 
o rastreamento das atividades. Essa diferença é fruto de 
sua distinta filosofia, que efetua rateio dos gastos apenas 
quando o rastreamento não é possível, conforme apre-
sentado no Quadro 1:

Quadro 1: Filosofia dos diferentes  
métodos de custeio.

Método Filosofia

Pleno Rateio de todos os gastos aos objetos de 
custeio, quando necessário.

Por absorção Rateio apenas dos custos quando 
necessário.

Variável Propõe-se nenhum rateio.

Direto Propõe-se nenhum rateio.

ABC Rateio de gastos não rastreáveis quando 
necessário ou desejável.

Fonte: Adaptado de Vartanian (2000, p. 121)

Para ilustrar a influência que a escolha do método de 
custeio pode exercer sobre o resultado do produto apu-
rado, segue um exemplo que compara o método de cus-
teio por absorção com o custeio baseado em atividades.

Exemplo (adaptado de MARTINS, 2004): A em-
presa de telecomunicações Telefonic dedica-se à presta-
ção de dois serviços – chamadas locais (Serviço A) e con-
certo em domicílio (Serviço B) –, cujas receitas líquidas 
no período foram de R$ 790.715,00 e R$ 994.620,00, 
respectivamente.

O método de custeio por absorção 
possui foco, principalmente, na 
contabilidade societária e fiscal.

A desvantagem do ABC está nos 
altos custos envolvidos em sua 

implementação e operação.
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Nesse período, foram constatados custos diretos de 
R$ 455.000,00 (Serviço A) e 245.000,00 (Serviço B). 
Por meio de entrevistas, análise de dados da Contabili-
dade, análise de processo, etc., verificou-se que os custos 
indiretos se referiram às seguintes atividades:

Tabela 1: Custos indiretos das atividades.

Custos Indiretos das atividades  $ 

Realizar manutenção preventiva de 
equipamentos  150.000,00 

Realizar manutenção corretiva de 
equipamentos  180.000,00 

Supervisionar serviços  70.000,00 

Controlar a qualidade dos serviços  100.000,00 

Total  500.000,00 

Como parâmetro para apropriação dos custos in-
diretos das atividades aos produtos, serão utilizados os 
seguintes direcionadores de custos:

Tabela 2: Direcionadores de  
custos das atividades.

Lista de direcionadores de 
custos - D

Serviço 
A 

Serviço 
B

1 Nº de horas de manutenção 
preventiva 1.000 5.000

2 Nº de pedidos de 
manutenção corretiva 5 20

3 Tempo dedicado pelos 
supervisores 25% 75%

4 Nº de pontos de inspeção de 
controle de qualidade 20 80

A partir dos dados expostos, será apurado o resultado 
dos serviços com base no custeio por absorção e ABC.

Custeio por absorção: determinar o custo indireto 
dos serviços, segundo rateio com base no custo direto:

Tabela 3: Rateio com base nos custos diretos.
Rateio com base nos 

custos diretos  Serviço A Serviço B

Total dos custos diretos  455.000,00  245.000,00 

Percentual de Rateio 65% 35%

Valor dos CIF apropriados a 
cada serviço  325.000,00  175.000,00 

Custeio baseado em atividades (ABC): determinar 
o custo indireto dos serviços, com base nos direcionado-
res de custos das atividades:

Tabela 4: Custos das atividades por serviços.

D Custos das atividades 
por serviço  Serviço A  Serviço B 

1 Realizar manutenção 
preventiva de equipamentos  25.000,00  125.000,00 

2 Realizar manutenção 
corretiva de equipamentos  36.000,00  144.000,00 

3 Supervisionar serviços  17.500,00  52.500,00 

4 Controlar a qualidade dos 
serviços  20.000,00  80.000,00 

Valor dos CIF apropriados 
a cada serviço  98.500,00  401.500,00 

A Tabela 5 demonstra a margem bruta de lucro, em 
porcentagem da receita, segundo cada um dos critérios:

Tabela 5: Comparativo dos custos  
pelos métodos de custeio.

Serviço A  Absorção  ABC 

Receita  790.715,00  790.715,00 

Custos diretos  (455.000,00)  (455.000,00)

Custos indiretos  (325.000,00)  (98.500,00)

Líquido  10.715,00  237.215,00 

Margem Bruta de Lucro 1,36% 30,00%

Serviço B  Absorção  ABC 

Receita  994.620,00  994.620,00 

Custos diretos  (245.000,00)  (245.000,00)

Custos indiretos  (175.000,00)  (401.500,00)

Líquido  574.620,00  348.120,00 

Margem Bruta de Lucro 57,77% 35,00%
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Como observado no exemplo, o cálculo do custo dos 
serviços com base no custeio por absorção indica que o 
serviço A proporciona uma baixa margem de lucro (de 
apenas 1,36%), enquanto a margem do serviço B é mais 
elevada (superior a 50%).

Calculando as margens de lucro com base no ABC, 
obtivemos resultados bem diferentes. O serviço A, cuja 
rentabilidade foi de apenas 1,36% de acordo com o 
custeio por absorção, apresentou uma rentabilidade de 
30% quando calculado com base no ABC. Já a margem 
de lucro do serviço B reduziu-se de 57,77% (custeio por 
absorção) para 35% (ABC).

Ao buscar-se a causa dessa diferença tão significati-
va, percebe-se que o serviço A consome um valor bem 
maior de materiais diretos, quando comparado ao servi-
ço B. Observa-se, ainda, que esse valor de consumo foi 
o critério utilizado para apropriação dos custos indiretos 
aos serviços, o que fez com que um valor bem maior 
desses fosse apropriado ao serviço A.

Entretanto o consumo de materiais diretos não guar-
da relação com o consumo de atividades, ou seja, um 
serviço pode requerer uma grande quantidade de mate-
riais diretos, mas exigir pouco esforço para sua realiza-
ção. Essa situação pode ser observada ao calcular o custo 
do serviço A com base no custeio baseado em ativida-
des. Esse cálculo também demonstrou que o serviço B, 
mesmo exigindo um valor menor de materiais diretos, 
requer um consumo muito elevado das atividades.

Com base no que foi discutido no presente trabalho, 
menciona-se que questionamentos e análises devem ser 
feitos para certificar-se que o custeio baseado em ativi-
dades realmente é a opção mais apropriada para a em-

presa, bem como se o resultado obtido por meio desse 
cálculo pode ser considerado confiável:

a) Quais foram os direcionadores de recursos utiliza-
dos para determinar o custo total das atividades? Es-
ses direcionadores realmente guardam relação com o 
consumo dos recursos?
b) Os direcionadores de custos das atividades utiliza-
dos são os mais apropriados? Há outros que guardam 
maior relação com o consumo das atividades pelos 
serviços?
c) O sistema requerido para controle dos direciona-
dores de custos dos recursos e das atividades não está 
sendo muito dispendioso para a empresa?
d) Se outros critérios de rateio fossem utilizados pelo 
custeio por absorção, não poderia se chegar a um 
resultado muito semelhante ao ABC, sem que fosse 
necessária grande quantidade de controles?

Esses são apenas alguns dos questionamentos que 
podem ser efetuados para determinar se o custeio ABC 
é apropriado e vantajoso (em termos financeiros) para 
a empresa que o realiza. Após a definição do método 
de custeio que será utilizado pela empresa, o próximo 
passo é realizar um planejamento operacional baseado 
nessas informações. Uma das ferramentas que tem sido 
utilizada para definir as ações que serão tomadas visando 
à redução dos custos de uma empresa é o Activity Based 
Management ou Gerenciamento Baseado em Atividades.

5 Conclusão

Conclui-se, pelo exposto, que o método de custeio 
baseado em atividades, como ocorre com qualquer ou-
tro método de custeio ou ferramenta gerencial, possui 
vantagens e desvantagens. A vantagem mais nítida e 
amplamente defendida pelos autores é a utilidade da 
informação gerada por meio desse método para fins ge-
renciais. Seu foco nas atividades permite não apenas a 
detecção da origem dos custos, mas também fornece ao 
gestor uma base maior para a análise das possíveis medi-
das que podem ser implementadas para a sua redução.  

A vantagem mais nítida e 
amplamente defendida pelos 

autores é a utilidade da informação 
gerada por meio desse método 

para fins gerenciais.
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Por outro lado, o grau de detalhamento que permite 
tais vantagens faz com que muitas vezes o custeio ba-
seado em atividades torne-se demasiadamente oneroso 
para a empresa, no sentido de que os benefícios que po-
dem ser obtidos são menores que os custos necessários 
para a geração das informações.

Acredita-se que dificilmente um método de custeio 
contemplará tudo o que as empresas buscam. Além dis-

so, dificilmente ele retratará com total precisão os cus-
tos dos produtos, por mais detalhado que seja. Sendo 
assim, entende-se que o ABC trouxe evoluções impor-
tantes para a apuração dos custos nas empresas e que 
as eventuais desvantagens que possui poderiam, poste-
riormente, ser supridas por outros métodos de custeio, 
por análises de profissionais qualificados ou por outras 
gerações do próprio ABC.

Entende-se que o ABC trouxe evoluções importantes para a apuração dos 
custos nas empresas e que as eventuais desvantagens que possui poderiam, 

posteriormente, ser supridas por outros métodos de custeio, por análises de 
profissionais qualificados ou por outras gerações do próprio ABC.
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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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