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Editorial

Colegas,

De 24 a 26 de agosto, o CRCRS promoveu, em Gra-
mado, com a Fundação Brasileira de Contabilidade e com 
o apoio das nossas entidades, a XIII Convenção de Conta-
bilidade do Rio Grande do Sul, o maior evento da classe 
contábil gaúcha.

Nesses dias, os convencionais puderam assistir a pales-
tras e painéis, ministrados por especialistas que atuam em 
diversas áreas da profissão, assim como temas de interesse 
geral, indispensáveis à formação integral e ao dia a dia da-
queles que se dedicam à área contábil. Também tivemos a 
apresentação de trabalhos científicos e técnicos, no formato 
talk show, com muita interação entre os participantes.

Acompanhando as transformações em curso da Conta-
bilidade brasileira, o lema da Convenção nos remeteu ao 
debate das novas tendências da profissão e das novas opor-
tunidades que surgem como legado dessas mudanças: In-
formação, Gestão e Responsabilidade Social. Essas palavras 
resumem o momento da profissão.

Informação, significando a importância do 
papel da Contabilidade como ciência social, 
que deve fornecer os elementos fidedignos da 
real situação econômica, financeira e patrimo-
nial dos entes em geral, com prevalência da 
essência sobre a forma das operações.

Gestão, porque a Contabilidade passa a se 
constituir definitivamente no principal ele-
mento de suporte às decisões nas organiza-
ções, sejam elas públicas ou privadas, devendo 
o profissional da Contabilidade participar ati-
vamente desse processo decisório.

Responsabilidade Social, demonstrando 
o compromisso no âmbito das organizações 
e com a sociedade, no sentido de promover 
a transparência das informações geradas pela 
Contabilidade e de contribuir com ações de 
controle social da gestão pública.

Via de
  mão única
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Como não poderia deixar de ser, a ênfase 
na abordagem dos temas desenvolvidos girou 
em torno das IFRSs (International Financial 
Reporting Standards) –, as normas internacio-
nais de Contabilidade e as mudanças introdu-
zidas no Brasil, por meio da Lei nº 11.638-07. 
Com ela, a Contabilidade brasileira deixou de 
ser legalista e fiscal e assumiu sua verdadeira 
função, de dar informações sobre a posição 
financeira, as mudanças nessa posição, e os 
resultados de determinada entidade, seja pú-
blica ou privada, que sejam úteis não somente 
aos governos, mas também a investidores, ges-
tores, instituições financeiras, sociedade, no 
momento da tomada de decisão.

O processo de convergência às normas 
internacionais de contabilidade represen-
ta uma oportunidade de reflexão sobre a 
importância da informação contábil nas 
entidades das esferas privada e pública e se 
constitui numa via de mão única. Diante do 
processo de harmonização contábil mundial, 
ficaríamos na contramão se não aderíssemos 
a essa tendência mundial, que busca a unici-
dade informacional.

As empresas brasileiras, sejam elas de gran-
de ou de pequeno porte, agora são obrigadas 

a seguir esse novo padrão contábil, harmonizado 
em âmbito internacional, que reforça a busca 
pela transparência e o melhor entendimento das 
informações fornecidas. Estamos ainda em pro-
cesso de adequação, e a completa operacionaliza-
ção e aplicação das novas regras requer conheci-
mentos da legislação e das suas técnicas por parte 
do profissional, mas os ganhos são evidentes.

A informação contábil ganha relevância sob 
diversos aspectos, com o correto reconhecimento 
e a mensuração do patrimônio, além da geração 
de informações úteis para a tomada de decisões. 
Ainda, na área pública, essas informações são ex-
tremamente úteis para fortalecer as políticas de 
transparência da gestão e para propiciar meios 
adequados para o exercício do controle social.

Como consequência direta desse processo 
também teremos um profissional da Contabili-
dade ainda mais valorizado, participando ativa-
mente da vida das organizações, e empenhado 
em cumprir um novo papel, mais desafiador e 
com retornos bem mais satisfatórios. É a Conta-
bilidade ocupando o seu devido lugar.

Um forte abraço,

Zulmir Breda
Presidente do CRCRS
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Cleonice Witt
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qualidade e produtividade.

R. CRCRS, Porto Alegre, n. 145, p. 6-19, ago. 2011.

Resumo
O presente trabalho tem como objeto de estudo a inclusão ou não do 

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na base de 
cálculo da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 
e da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), verificando 
aspectos da constitucionalidade dessa inclusão. Aborda a evolução histó-
rica, a história do Direito Tributário no Brasil, os princípios constitucionais 
tributários, o conceito de tributo e sua controvertida classificação entre os 
doutrinadores. Destaque foi dado às contribuições sociais e aos elementos 
que compõem a relação jurídico-tributária. Aborda o ICMS, a legislação que 
o regula, importantes aspectos desse imposto na norma constitucional, as-
sim como na legislação infraconstitucional. Apresenta os aspectos legais e 
doutrinários acerca da hipótese de incidência, fato gerador, base de cálcu-
lo, alíquotas e do regime da não cumulatividade da COFINS e do PIS. A inclu-
são do ICMS na base de cálculo da COFINS e do PIS é tratada relacionando 
os fundamentos que justificam sua inclusão e exclusão do referido cálculo. 
Menção é feita ao Recurso Extraordinário 240.785/MG e à Ação Declaratória 
de Constitucionalidade nº18, que versam sobre o assunto objeto de estudo. 
A pesquisa classifica-se como bibliográfica e descritiva, utilizando-se como 
instrumento para coleta de dados documentos disponíveis no site do Su-
premo Tribunal Federal (STF) e recebidos por mensagem eletrônica deste 
órgão. Pautou-se também na revisão da literatura acerca do tema. Após a 
análise, verificou-se que o assunto é muito controverso, o que é evidenciado 
também pelo tempo que está em trâmite no Supremo Tribunal Federal. A 
decisão que será proferida por esse órgão colegiado preocupa o governo, 
assim como os contribuintes. O fundamento que justifica a inclusão do ICMS 
na base de cálculo das referidas contribuições considera-o como um custo, 
assim como o salário, a energia elétrica etc., sendo irrelevante a atividade 
e a classificação contábil para tais receitas, conforme palavras do minis-
tro Eros Grau. O argumento dos defensores da exclusão do ICMS da citada 
base de cálculo encontra suporte no conceito de faturamento como o total 
das receitas oriundas das operações negociais da empresa. Sendo assim, 
qualquer ingresso de valor que extrapola o âmbito dessas operações não 
poderá ser considerado faturamento. A decisão a favor dos contribuintes 
representaria uma significativa redução nos valores a recolher de PIS e de 
COFINS. Uma decisão favorável ao Estado acarretará para o contribuinte a 
manutenção da alta carga tributária, o que inibe os investimentos e a gera-
ção de novos empregos. Embora em matéria tributária, mesmo que a deci-
são seja favorável ao contribuinte, este, junto com toda sociedade, acaba 
arcando com o ônus, mesmo que de forma indireta, pois o governo encontra 
outra forma de arrecadar o valor que ora foi perdido.

Palavras-chave: 
Inconstitucionalidade. ICMS. PIS. COFINS.
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1. Introdução

Sendo a Constituição Federal a base de todo o orde-
namento jurídico, todas as normas devem atender aos 
preceitos nela estabelecidos, entre os quais se destacam 
as de Direito Tributário, objeto deste trabalho. A ques-
tão tributária tem suscitado várias discussões em todas 
as instâncias do poder judiciário. 

Tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) uma 
Ação Declaratória de Constitucionalidade, ajuizada 
pelo Presidente da República, representado pelo Advo-
gado-Geral da União, tendo como objeto a declaração 
de constitucionalidade do artigo 3°, § 2°, I da Lei n° 
9.718-98. Tal ação (ADC n° 18) foi proposta em 10 
de outubro de 2007 como uma verdadeira manobra 
processual, pois no STF tramita também, pendente de 
decisão, o Recurso Extraordinário (RE) 240.785, que 
versa sobre matéria idêntica.

O Ministro Gilmar Mendes pediu vista ao processo 
que contém o referido recurso, ocasionando com isso a 
suspensão do debate acerca da matéria. Naquela época, 
o recurso estava em fase de decisão e com expectativa 
de ganho de causa para o contribuinte, pois seis minis-
tros, dos 11 que compõem o plenário, votaram a favor 
do contribuinte. 

Atualmente, a situação volta ao estágio inicial, pois 
no momento que o debate se reiniciar os votos pro-
feridos poderão ser alterados, salientando-se que um 
dos ministros que já tinha se manifestado neste ínte-
rim se aposentou. 

Sendo tributos federais a contribuição para o Progra-
ma de Integração Social (PIS) e a Contribuição para Fi-
nanciamento da Seguridade Social (COFINS), a União 
é a parte mais interessada em protelar uma decisão, e 
não apenas isto, mas também em conseguir a declaração 
de constitucionalidade do referido dispositivo da Lei n° 
9.718-98, eliminando de vez a controvérsia.

Suprimida a contestação, poderá o ente estatal con-
tinuar cobrando os referidos tributos com a inclusão em 
sua base de cálculo do valor do ICMS incidente sobre 
a mesma operação que lhes forma o fato gerador, como 
vem fazendo atualmente.

No caso de reconhecimento da inconstitucionali-
dade, poderão surgir inúmeros pleitos de repetição do 
indébito, com a evidente oneração correspondente dos 
cofres públicos. Uma receita diminui e uma despesa sur-
ge representada pela restituição do que já teria sido pago 
indevidamente. Essa situação dependerá da modulação 
dos efeitos da decisão prolatada, podendo ser ex nunc1 
ou ex tunc2, conforme determinação da Suprema Corte.

A controvérsia ora discutida gira em torno do con-
ceito de faturamento, procurando-se averiguar se o valor 
correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e sobre Serviços de Transporte Interestadual e 
de Comunicação (ICMS), cobrado pelos empresários, 
também sujeitos passivos da COFINS e da contribuição 
para o PIS, está incluído ou não nesse conceito.

Considerando-se o valor recebido a título de ICMS 
uma receita obtida pela pessoa jurídica, esse valor deve 
integrar a base de cálculo da Contribuição para Finan-
ciamento da Seguridade Social (COFINS) e também do 
Programa de Integração Social (PIS). Por outro lado, se 
não integra a referida base de cálculo, o valor correspon-
dente ao ICMS deve ser dela excluído.

A corrente que defende a inconstitucionalidade da 
inclusão do valor do ICMS na base de cálculo das duas 
contribuições sustenta que o Imposto sobre a Circulação 
de Mercadorias e sobre Serviços de Transporte Inter-
estadual e de Comunicação (ICMS) representa recei-
ta somente para o Estado (ou para o Distrito Federal) 
que é o ente arrecadador desse tributo. Logo, deveria ser 
excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, não 
integrando o faturamento. Sustenta, ainda, a existência 
de conceito de faturamento na jurisprudência do STF, 
no sentido de que “por faturamento deve-se entender a 
soma das receitas operacionais da empresa”, reforçando 
que o referido imposto não é uma receita operacional.

A União defende a tese de que o ICMS é um custo 
assim como o custo da mão de obra, da energia elé-
trica, e demais custos que integram o preço de venda 
do produto. Por compor o custo do produto, o ICMS 

1  Desde agora. Diz-se, por exemplo, da nulidade de ato ex nunc, cujos efeitos se manifes-
tam desde a declaração de nulidade (COSTA; AQUAROLI, 2006, p. 324).

2 Desde então. Nulidade cujos efeitos retroagem ao ato declarado nulo. Ibidem, p. 325.
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é agregado ao preço como forma de repassar o ônus 
econômico ao consumidor, dessa forma devendo inte-
grar, com os demais custos, a base de cálculo do PIS e 
da COFINS.

Uma decisão favorável ao contribuinte poderia con-
duzir a uma redução do custo dos produtos e serviços 
e, ao mesmo tempo, representaria uma grande perda de 
receita para o erário público, visto que os valores na sua 
totalidade são vultosos.

A União defende a tese de 
que o ICMS é um custo assim 
como o custo da mão de obra, 
da energia elétrica, e demais 
custos que integram o preço 

de venda do produto. 

Considerando-se uma pessoa jurídica de direito pri-
vado tributada pela COFINS e pelo PIS com base no 
regime não cumulativo, se pudesse excluir o ICMS da 
base de cálculo das referidas contribuições, deixaria de 
recolher R$ 1,30 a título de COFINS e R$ 0,29 de PIS 
a cada R$ 100,00 de faturamento obtido. Essa diferen-
ça, considerada isoladamente, não representa muito, 
porém, se multiplicada pelo número de empresas exis-
tentes nessa forma de tributação, com o montante total 
de faturamento mensal obtido, a cifra torna-se elevada.

De acordo com o exposto, o presente trabalho tem 
como objetivo geral analisar aspectos da constituciona-
lidade ou não da inclusão do ICMS na base de cálculo 
do PIS e da COFINS.

Nortearam o trabalho os seguintes objetivos específi-
cos: confrontar o artigo 3°, § 2° da Lei 9.718-98 com o 
artigo 195, I, “b”, da Constituição Federal; identificar a 
espécie de tributo à qual pertence a contribuição para o 
PIS, a COFINS e o ICMS; caracterizar hipótese de in-
cidência, fato gerador, alíquota dos tributos em questão; 
identificar a composição da base de cálculo da contri-
buição para o PIS e da COFINS; abordar as divergên-

cias legais e doutrinárias acerca da inclusão ou não do 
valor cobrado pago pelo contribuinte a título de ICMS, 
na base de cálculo dessas duas contribuições.

2.  Direito Tributário e seus 
princípios constitucionais

2.1  Breve história do Direito 
Tributário3

A história do Direito Tributário tem origem re-
mota. Têm-se registros da cobrança de impostos e da 
existência de cobradores na história da humanidade 
relatada pela Bíblia. Segundo a história, um dos exem-
plos é São Mateus, que antes de ser um dos apóstolos 
de Cristo era um cobrador de tributos. Diz o texto 
disponibilizado no site do Conselho Federal de Con-
tabilidade que, por ser publicano, São Mateus não era 
bem visto pela sociedade, sendo considerado um pe-
cador. Nessa condição permaneceu até a passagem de 
Cristo pela sua cidade, chamando-o para segui-lo. Foi 
então que São Mateus converteu-se para o cristianis-
mo, tornando-se um dos apóstolos e abandonando a 
atividade de arrecadador de tributos. Mais tarde, foi 
consagrado padroeiro dos contabilistas, devido à ativi-
dade que desempenhava.

Pelo adjetivo “pecador” dado a São Mateus, percebe-se  
que a obrigação de pagar tributos nunca foi bem vista 
pela sociedade, sendo caracterizado como pecador o ci-
dadão que se ocupava dessa atividade de cobrança.

O Direito Tributário brasileiro foi se delineando des-
de a Constituição de 1824, passando a ter o seu formato 
atual na Constituição em vigor, de 1988.

2.2 Direito Tributário

O Direito Tributário é um ramo do Direito perten-
cente ao Direito Público, devido à presença do Estado 
em um dos polos da relação jurídica e a evidente pre-
ponderância do interesse público na matéria.

3 Baseado no texto das próprias Constituições, disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Constituicao/principal.htm>. Acesso em: 1 ago. 2010.
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No mesmo contexto, afirma Amaro (2009, p. 5): 
“A preponderância do interesse coletivo no direito dos 
tributos é evidente, daí derivando o caráter cogente de 
suas normas, inderrogáveis pela vontade dos sujeitos da 
relação jurídico-tributária.”

A preponderância do interesse coletivo não exclui o 
direito individual, apenas este fica subjacente ao inte-
resse da coletividade, evidenciando que o interesse par-
ticular também deve ser resguardado, assim como em 
todos os ramos do Direito, não podendo ser diferente 
no Direito Tributário, sob pena de violação dos direitos 
garantidos constitucionalmente. 

2.3  Princípios constitucionais 
tributários

Para diminuir a ânsia do Estado no exercício do po-
der de tributar e não deixar os contribuintes à mercê da 
criatividade dos legisladores, a Constituição estabelece 
alguns princípios tributários explícitos e implícitos em 
seu texto, os quais devem ser acatados pelo legislador 
infraconstitucional em sua plenitude.

Essa limitação ao poder de tributar é a proteção aos 
contribuintes por meio dos princípios constitucionais, 
demonstrando que esse poder não é absoluto. Toda-
via não são somente os princípios constantes da seção 
contida na Constituição denominada “Das limitações 
do Poder de Tributar”, mas em toda a sua extensão en-
contram-se as normas inibidoras desse poder, como as 
que tratam da imunidade tributária e as que proíbem 
discriminação fiscal. Alguns princípios constitucionais 
tributários são: Princípio da Legalidade Tributária, Prin-
cípio da Anterioridade Tributária, Princípio da Isono-
mia Tributária, Princípio da Irretroatividade Tributária, 
Princípio da Vedação ao Confisco.

Tributo representa o gênero, sendo 
que as espécies elencadas pelo CTN 
são: impostos, taxas e contribuições 

de melhoria.

3. Tributos

3.1  Conceito e classificação dos 
tributos

O conceito de tributo consta do art. 3° do CTN: 
“Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e co-
brada mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada”. Decorre desse conceito que o tributo deve 
ser pago em moeda, é uma obrigação compulsória, não 
tendo o contribuinte opção de escolher se paga ou não. 

Tributo representa o gênero, sendo que as espécies 
elencadas pelo CTN são: impostos, taxas e contribui-
ções de melhoria.

3.1.1 Imposto

Segundo o art. 16 do CTN, “imposto é o tributo 
cuja obrigação tem por fato gerador uma situação in-
dependente de qualquer atividade estatal específica, re-
lativa ao contribuinte”. Decorre desse conceito que o 
imposto é um tributo não vinculado, porque não se ori-
gina de nenhuma atividade realizada pelo ente público.

3.1.2 Taxa

Enquanto o imposto não está relacionado com ne-
nhuma atividade estatal específica, a taxa tem o seu fato 
gerador vinculado a uma atividade específica realizada 
para o contribuinte, segundo decorre do art. 145, II, da 
Constituição Federal, e dispõe o art. 77 do CTN.

3.1.3 Contribuição de melhoria

Mesmo o CTN sendo repleto de conceitos, não 
conceituou contribuição de melhoria. Apenas elencou 
os elementos necessários à sua construção e incumbiu a 
doutrina de definir essa terceira espécie de tributo.

De acordo com Machado (2008, p. 435), “contri-
buição de melhoria é um tributo vinculado, cujo fato 
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gerador é a valorização de imóvel do contribuinte, de-
corrente de obra pública”.

Na contribuição de melhoria não há uma prestação 
de serviço direta por parte do poder público; o fato ge-
rador constitui-se na valorização do imóvel em decor-
rência da obra realizada.

3.1.4 Contribuições sociais 

Ao se tratar das contribuições, deve-se atentar para 
o conceito de parafiscalidade, derivado da palavra para-
fiscal, que é “a atribuição de poder fiscal, pelo Estado, 
a entidades de caráter autônomo, investidas de compe-
tência para o desempenho de alguma ou alguns fins pú-
blicos [...]” (BALEEIRO, 2005, p. 584).

Depreende-se desse conceito que o poder público 
delega competência para entes autônomos para desem-
penhar atividades públicas e, em contrapartida, autoriza 
a cobrança de contribuições como forma de custear os 
serviços prestados. No direito pátrio, as contribuições 
estão previstas no art. 149 da Constituição.

Outro aspecto que se vislumbra da leitura do art. 
149 é a submissão a alguns princípios tributários, 
como os princípios da legalidade (art. 150, I), da irre-
troatividade (art. 150, III, “a”) e da anterioridade (“b”). 
Assim, reforça-se, mais uma vez, a natureza tributária 
das contribuições. 

4.  Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestação 
de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação (ICMS)

A Constituição Federal, ao distribuir a competência 
tributária entre os entes federados, previu, em seu art. 
155, II, a instituição do Imposto sobre Operações Rela-
tivas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação (ICMS), e delegou aos Estados e ao 
Distrito Federal o poder de criá-lo, o que compreende 

também o poder de arrecadá-lo e o de fiscalizar o corre-
to cumprimento dos deveres a ele ligados, por parte de 
contribuintes e responsáveis. 

O ICMS apresenta-se atualmente como a principal 
fonte de receita tributária para os Estados e para o Dis-
trito Federal. 

Especialmente em Santa Catarina, em 2009, o 
ICMS representou 84,49% do total das receitas tribu-
tárias, o que equivale a R$ 8,4 bilhões4, confirmando a 
sua grande importância econômica para a pessoa jurídi-
ca de direito público que o arrecada.

4.1 Fatos geradores do ICMS

Fato gerador do ICMS é a ocorrência da situação 
descrita em lei (hipótese de incidência) que faz nascer a 
obrigação tributária. 

A Constituição Federal prevê, em seu art. 155, que a 
hipótese de incidência do ICMS seja instituída median-
te lei complementar. Em consonância com este artigo, a 
edição da Lei Complementar 87-96 veio a estabelecer as 
hipóteses de incidência do ICMS. 

Sendo o ICMS um imposto de competência dos 
Estados e do Distrito Federal, são esses entes que, por 
meio de lei, em consonância com a Constituição Fede-
ral, estabelecem o fato gerador.

4.2 Alíquotas do ICMS 

A determinação da base de cálculo do imposto não 
é suficiente para estabelecer o quantum devido a título 
de ICMS. Dessa forma, para determinar qual fração da 
base de cálculo representará a quantia devida a título de 
imposto, utiliza-se a alíquota.

A alíquota é um percentual a ser aplicado sobre a 
base de cálculo, determinando o valor devido. Segundo 
Koch (2006, p. 203), “alíquota é o percentual aplicado 
sobre uma base de cálculo para obter o imposto devido 
por um determinado fato gerador”.

4 Santa Catarina: perfil econômico, financeiro e social 2009. Disponível em: 
<http://www.sef.sc.gov.br/index2.php?option=com_docman&task=doc_
view&gid=366&Itemid=26>. Acesso em: 4 out. 2010.
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No caso do ICMS, a alíquota vem revestida sob a 
forma de um percentual. Sendo a fixação das alíquo-
tas prerrogativa de cada Estado e do Distrito Federal, 
enfatiza-se que cada unidade da federação terá alíquotas 
distintas. A título ilustrativo, considera-se a lei catari-
nense, que fixa alíquotas que variam entre 25% e 4%.

4.3 Não cumulatividade do ICMS

A Constituição Federal, ao dispor, em seu art. 155, 
§ 2°, I, que o ICMS será não cumulativo, compensan-
do-se o que for devido em cada operação relativa à cir-
culação de mercadorias ou prestação de serviços com 
o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou 
outro Estado ou pelo Distrito Federal, institui o prin-
cípio da não cumulatividade nesse imposto, ou seja, o 
montante pago na etapa anterior será compensado na 
etapa posterior. Contudo a designação desse fenômeno 
como princípio não é unânime entre os doutrinado-
res, conforme anota Koch (2006, p. 211): “A doutrina 
não tem posição unânime no sentido de atribuir a esta 
característica do tributo o status de princípio consti-
tucional. Alguns falam em técnica de apuração ou de 
cálculo do imposto”.

A consideração acerca de a não cumulatividade ser 
um princípio ou uma técnica na prática não consti-
tui elemento importante. O fundamental reside na 
possibilidade de compensar o valor pago a título de 
ICMS na operação anterior com o valor devido na 
operação posterior.

5.  Contribuição para Financiamento 
da Seguridade Social (COFINS) 
e Contribuição para o Programa 
de Integração Social (PIS)

5.1  Contribuição para 
Financiamento da Seguridade 
Social (COFINS)

A Contribuição para Financiamento da Segurida-
de Social (COFINS) teve sua origem na Constituição 
Federal de 1988, substituindo a exação denominada 
Fundo de Investimento (FINSOCIAL). Porém sua co-
brança iniciou-se somente em 1992, com a entrada em 
vigor da Lei Complementar 70-91, que criou essa con-
tribuição em consonância com o inciso I do art. 195 da 
Constituição Federal. Até tal data perdurou a cobrança 
do FINSOCIAL.

A cobrança do FINSOCIAL só teve fim devido a 
várias decisões judiciais a favor dos contribuintes, que 
determinaram a inconstitucionalidade das diversas ma-
jorações de alíquotas após a Constituição de 1988. 

Entre as alterações, a que aqui merece destaque foi 
promovida pela Lei 9.718-98, que estabeleceu novo 
conceito de receita bruta, cujo auferimento é o fato ge-
rador e cujo montante é a base de cálculo dessa contri-
buição, segundo se verá adiante. Com a mencionada lei, 
passou a incluir a totalidade das receitas auferidas pela 
pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade 
por ela exercida e a classificação contábil adotada para 
as receitas (Lei 9.718-98, art. 3°). 

Durante a vigência desse artigo, todas as receitas 
auferidas pela pessoa jurídica foram tributadas pela 
COFINS. Atualmente, o referido artigo encontra-se re-
vogado pela Lei 11.941-09.

A revogação do § 1° do art. 3° da Lei 9.718-98 induz 
a uma interpretação inicial de que a base de cálculo des-
sa contribuição será a receita bruta da pessoa jurídica, e 
não mais a totalidade das receitas auferidas.

Fato gerador do ICMS é 
a ocorrência da situação 

descrita em lei (hipótese de 
incidência) que faz nascer a 

obrigação tributária. 
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5.1.1 Fato gerador da COFINS

O fato gerador dessa contribuição é o faturamento 
mensal, assim entendido como a receita auferida prove-
niente da atividade empresarial normal.

5.1.2 Base de cálculo da COFINS

Em decorrência da revogação do § 1° do art. 3° da 
Lei 9.718-98, entende-se que a base de cálculo é apenas 
a receita bruta da pessoa jurídica resultante da venda de 
bens e serviços, e não mais o total das receitas auferidas.

O Decreto 3.000-995 – que regulamenta a tributa-
ção, a fiscalização, a arrecadação e a administração do 
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu-
reza – traz, em seu art. 279, um conceito legal de receita 
bruta das vendas e dos serviços, estabelecendo que esta 
compreenda o produto da venda de bens nas operações 
de conta própria, o preço dos serviços prestados e o re-
sultado auferido nas operações de conta alheia; sendo 
as operações de conta alheia as comissões recebidas pela 
prestação de serviço de intermediação (PEDREIRA 
apud KONKEL JR., 2005, p. 432).

Na determinação da base de cálculo, é permitido 
efetuar algumas exclusões, conforme dispõe o § 2° do 
art. 3° da Lei 9.718-98. 

5.1.3 Alíquota da COFINS

Ao longo do tempo a alíquota da COFINS sofreu 
diversas alterações, sendo atualmente diferenciada de 
acordo com o regime de apuração adotado. Devem uti-
lizar a alíquota de 3% as pessoas jurídicas optantes pelo 
regime cumulativo (Lei 9.718-98, art. 8°) e de 7,6% no 

5 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3000.htm>. Acesso 
em: 18 out. 2010.

regime da não cumulatividade (Lei 10.833-03, art. 2°). 
Existem ainda alíquotas diferenciadas para determina-
das operações.

5.1.4  Não cumulatividade da 
COFINS

A não cumulatividade da COFINS está regulada 
pela Lei 10.833-03, que em seu art. 1° dispõe que o 
fato gerador é o faturamento mensal, assim entendido 
o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, inde-
pendentemente de sua denominação ou classificação 
contábil. Acrescenta, no § 1°, que o total das receitas 
compreende a receita bruta da venda de bens e serviços 
nas operações em conta própria ou alheia e todas as de-
mais receitas auferidas pela pessoa jurídica.

Para atender ao preceito da não cumulatividade, a 
legislação admitiu a apropriação de créditos oriundos de 
outras operações realizadas pela pessoa jurídica. 

5.2  Contribuição para o Programa 
de Integração Social (PIS)

A Contribuição ao Programa de Integração Social 
(PIS) foi criada sob o amparo da Constituição de 1967 
e, a partir da sua criação, tem merecido destaque entre 
os tributaristas. 

A discussão em torno dessa contribuição continua, 
mesmo depois da promulgação da Constituição Federal 
de 1988, que a recepcionou em seu art. 239, em conso-
nância com o art. 195, I, que por sua vez é a mesma base 
constitucional da COFINS.

A partir de então, a contribuição para o PIS so-
freu diversas modificações legislativas constitucionais 
e infraconstitucionais.

O fato gerador dessa contribuição [COFINS] é o faturamento 
mensal, assim entendido como a receita auferida proveniente da 

atividade empresarial normal.
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A Contribuição ao Programa 
de Integração Social (PIS) 
foi criada sob o amparo da 

Constituição de 1967 e, a partir 
da sua criação, tem merecido 

destaque entre os tributaristas.

5.2.1 Fato gerador da contribuição 
para o PIS

O fato gerador dessa contribuição é, para as pessoas 
jurídicas com fins lucrativos, a obtenção de faturamen-
to e, para as entidades sem fins lucrativos, o pagamento 
de salários.

Para as pessoas jurídicas com fins lucrativos, o fato 
gerador do PIS é o mesmo da COFINS, despertando a 
mesma discussão acerca do que compreende faturamen-
to. A Lei 9.715-98 estabelece um conceito de fatura-
mento em seu art. 3°.

Esse conceito é idêntico ao que consta no art. 3° 
da Lei 9.718-98, que disciplina a COFINS, o que 
demonstra a similaridade de critérios entre essas duas 
contribuições, evidenciada também por João Roberto 
Domingues Pinto (2010, p. 249): “Ambas as contribui-
ções têm como fato gerador o faturamento mensal, as-
sim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa 
jurídica, independentemente de sua denominação ou 
classificação contábil”.

A similaridade dessas contribuições faz com que al-
terações ocorridas em uma delas comprometam a outra 
também, necessitando, assim, adequação das normas.

5.2.2  Base de cálculo da 
contribuição para o PIS

A base de cálculo do PIS varia conforme o sujeito 
passivo dessa obrigação tributária. Em relação às enti-
dades sem fins lucrativos, a base se constitui do total da 
folha de pagamento mensal dos empregados.

Constitui-se base de cálculo para as demais pessoas 
jurídicas o faturamento, ou seja, as receitas decorrentes 
da atividade empresarial explorada, como ocorre com 
a COFINS.

Na determinação dessa base de cálculo, é possível 
efetuar as mesmas exclusões previstas para a COFINS.

5.2.3  Alíquotas da contribuição 
para o PIS

Sobre o PIS folha de pagamento, a alíquota aplicável 
é de 1%, sendo que para o PIS faturamento a alíquota 
é diferenciada, conforme o critério de incidência cumu-
lativa e não cumulativa. O quadro abaixo demonstra as 
alíquotas aplicáveis em cada critério.

Quadro 1- Alíquota comparativa entre os regimes 
cumulativo e não cumulativo.

Incidência cumulativa Incidência não cumulativa

Alíquota de 0,65% para o PIS 
e 3% ou 4% para a COFINS. 
Não se podem utilizar créditos. 

Aplica-se a pessoas jurídicas 
tributadas pelo lucro presumido 

ou arbitrado e não se aplica 
a pessoas jurídicas tributadas 

pelo lucro real, exceto nos casos 
específicos previstos em Lei.

Alíquota de 1,65% para o 
PIS e 7,6% para a COFINS. 

Permitida a utilização de 
créditos Não se aplica às 

pessoas jurídicas tributadas 
pelo lucro presumido, 

arbitrado e optantes pelo 
SIMPLES.

Fonte: PINTO, 2010, p. 242 

A similaridade dessas contribuições faz com que alterações 
ocorridas em uma delas comprometam a outra também, 

necessitando, assim, adequação das normas.
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5.2.4  Não cumulatividade da 
contribuição para o PIS

A possibilidade de apropriação de créditos para o 
PIS é a mesma da relacionada para a COFINS, apenas 
a alíquota a ser considerada é de 1,65%. A Lei 10.637-
02 tratou da não cumulatividade para o PIS e, em seu 
art. 3°, relaciona as possibilidades de créditos, que são 
idênticas à COFINS. Percebe-se, pela data das leis que 
normatizam o critério da não cumulatividade, que o le-
gislador primeiramente previu essa forma para o PIS6 e, 
após, para COFINS7, mantendo a mesma redação para 
as duas contribuições.

6.  A inclusão do ICMS na base de 
cálculo do PIS e da COFINS

O ICMS já foi alvo de controvérsia nas esferas ju-
diciárias superiores, envolvendo diversas questões rela-
tivas à sua base de cálculo. Um dos principais debates 
foi em torno da inclusão, na base de cálculo do ICMS, 
do próprio valor desse imposto, o chamado cálculo por 
dentro. Essa questão já foi superada pelo Supremo Tri-
bunal Federal, conforme demonstra a decisão proferi-
da ao Recurso Extraordinário n° 212.209-RS, que teve 
como relator o Ministro Marco Aurélio.

O ICMS já foi alvo de 
controvérsia nas esferas 
judiciárias superiores, 

envolvendo diversas questões 
relativas à sua base de cálculo.

À luz da legislação vigente e segundo notícia veicu-
lada no Informativo do Supremo Tribunal Federal – Ju-
risprudência em Revista –, em data de 26 de agosto de 
2008, foi proposta em 10 de outubro de 2007, como 
uma verdadeira manobra processual, a Ação Declarató-

6 Regime não cumulativo para o PIS, Lei 10.637-02.
7 Regime não cumulativo para a COFINS, Lei 10.833-03.

ria de Constitucionalidade n° 18, versando sobre maté-
ria idêntica ao RE 240.785/MG, requerendo a decla-
ração da constitucionalidade do art. 3° § 2° inciso I da 
Lei 9.918-98.

6.1  Fundamentos que justificam a 
inclusão do ICMS na base de 
cálculo do PIS e da COFINS

A base de cálculo do PIS e da COFINS é a receita 
auferida, sendo esta resultante da somatória do pre-
ço praticado na venda das mercadorias e na prestação 
dos serviços.

Cada mercadoria comercializada ou serviço prestado 
tem seu preço de venda composto pelo custo de aquisi-
ção, mais os custos diretos e indiretos e ainda a margem 
de lucro. 

Conforme Bornia (2002, p. 59), “Na lógica da em-
presa tradicional, o preço de venda é calculado a partir 
dos custos, mais uma margem de lucro. Podemos repre-
sentar essa ideia por meio da seguinte equação: Preço 
= custo + lucro”. Leone (2004, p. 101) destaca que “O 
preço de venda será calculado adicionando-se a todos os 
custos e despesas do produto ou serviço o lucro que a 
entidade deseja”.

Portanto no preço de venda estão incluídos os cus-
tos8 e as despesas,9 incluindo-se nestes a mão de obra, a 
matéria-prima, a energia elétrica, a depreciação, os en-
cargos sociais, o aluguel, entre outros.

Assim como os encargos sociais, o ICMS pode ser 
considerado um custo para a pessoa jurídica, e não um 
imposto que o comprador paga e a empresa deve re-
colher. Se assim o fosse, caso a empresa não efetuasse 
o recolhimento do valor pago aos cofres públicos, lhe 
seria imputado o crime de apropriação indébita. Isso 
não ocorre, pois ao contribuinte que não recolhe o 
ICMS devido é imputado o crime de sonegação fiscal 
por não ter cumprido a obrigação principal que é pagar 
o imposto.

8 Representam os consumos de recursos feitos por alguém com a finalidade de produzir 
ou realizar produtos ou serviços (LEONE, 2004, p. 104).
9 É o valor dos insumos consumidos com o funcionamento da empresa e não identifica-
dos com a fabricação (BORNIA, 2002, p. 40).
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Considerar o ICMS como custo é opinião do Mi-
nistro Eros Grau, que, ao proferir o seu voto contrá-
rio ao provimento do RE 240.785/MG, destacou: “[O 
ICMS] É custo, tal como o salário, a energia elétrica, 
sendo irrelevante a atividade e a classificação contábil 
para tais receitas”10.

Dessa forma, o ICMS compõe, junto com os demais 
custos, o custo do produto, sendo assim agregado ao 
preço de venda.

Sendo o ICMS um dos componentes do preço de 
venda e sendo considerado faturamento o ingresso de 
valores relativo ao preço, deverá ser tributado pelo PIS 
e pela COFINS. Caso fosse excluído o ICMS do preço 
de venda, deveriam ser excluídos também os valores das 
contribuições previdenciárias e para o FGTS, incidentes 
sobre a mão de obra, que estão inclusos no preço de 
venda, porque compõem o custo do produto fabricado 
ou revendido.

Para que o raciocínio de exclusão do ICMS do fatu-
ramento fosse correto, o sistema tributário brasileiro de-
veria ser idêntico ao sistema utilizado nos Estados Uni-
dos. Neste país, é cobrado o sales tax, que corresponde 
ao nosso ICMS e que, diferentemente do que ocorre no 
Brasil, não faz parte do preço da mercadoria.

A metodologia de cálculo adotada para esse impos-
to norte-americano é o cálculo “por fora”, não com-
pondo o preço da mercadoria. Nesse caso, o contri-
buinte é o comprador, e o valor cobrado a esse título 
não ingressa no patrimônio do vendedor, ou seja, não 
compõe o faturamento.

6.2  Fundamentos que justificam a 
exclusão do ICMS da base de 
cálculo do PIS e da COFINS

A justificativa para a exclusão do ICMS da base de 
cálculo do PIS e da COFINS encontra suporte no con-
ceito de faturamento como o total das receitas oriundas 
das operações negociais da empresa. Sendo assim, qual-

10 Petição inicial ADC 18, p. 15. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/estfvisualiza-
dorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoinci
dente=2565325>. Acesso em: 23 out. 2010.

quer ingresso de valor que extrapola o âmbito dessas 
operações não poderá ser considerado faturamento.

Assim decidiu o Ministro Marco Aurélio, em seu 
voto como relator do RE 240.785/MG: “Conforme sa-
lientado pela melhor doutrina, ‘a Cofins só pode incidir 
sobre o faturamento que, conforme visto, é o somatório 
dos valores das operações negociais realizadas’. A con-
trario sensu, qualquer valor diverso deste não pode ser 
inserido na base de cálculo da Cofins”11.

Em outro ponto de vista, considerando a recei-
ta obtida com o ICMS como faturamento, destaca-se 
que este faturamento não pertence à pessoa jurídica de 
direito privado, e sim constitui receita pertencente ao 
Estado. Diante disso, é possível concluir que o Estado 
deveria ser compelido a pagar a COFINS e o PIS sobre 
essa parcela. 

No mesmo sentido, afirma o Ministro Marco Auré-
lio: “Se alguém fatura ICMS, esse alguém é o Estado e 
não o vendedor da mercadoria”12.

O vocábulo faturamento deve ser entendido tal qual 
já pacificado pela doutrina, porque ao texto legal não é 
facultado ser interpretado de forma a alargar o conceito 
ou a definição de vocábulos que já possuem explicação 
pacificada pela doutrina e jurisprudência. Sendo assim, 
não é possível a ampliação do conceito de faturamento 
como forma apenas de validar a ação voraz do ente polí-
tico em tributar. A restrição à interpretação da legislação 
tributária encontra respaldo no art. 110 do CTN.

A interpretação deve ser feita sem alterar o sentido 
do vocábulo e muito menos criar figuras tributárias que 
não existem. Foi nessa direção que se manifestou o en-
tão Ministro Luiz Gallotti, quando proferiu seu voto no 
RE 71.758, oriundo do extinto Estado da Guanabara: 
“[...] é certo que podemos interpretar a lei, de modo a 
arredar a inconstitucionalidade. Mas, interpretar inter-
pretando e, não, mudando-lhe o texto, e, menos ainda, 
criando um imposto novo, que a lei não criou”13.

11 Voto proferido no RE 240.785/MG. Recebido por e-mail do setor de pesquisa de 
jurisprudência do STF, em 22 out. 2010.
12 Voto proferido no RE 240.785/MG. Recebido por e-mail do setor de pesquisa de 
jurisprudência do STF, em 22 out. 2010.
13 RE 71.758/Guanabara, voto proferido em 14 jun. 1972. Recebido por e-mail do setor 
de pesquisa de Jurisprudência do STF, em 22 out. 2010.
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Em qualquer das circunstâncias, deve ser buscado 
e privilegiado o conceito de faturamento, porque dele 
provém a natureza das coisas. Não considerar os parâ-
metros próprios já estabelecidos ao faturamento acarreta 
insegurança jurídica e, mais ainda, cobrar duas vezes um 
mesmo ônus tributário. É embaraçoso aceitar a obriga-
ção de pagar um tributo sem que o contribuinte tenha 
auferido alguma vantagem. 

Analisando-se rapidamente todos os impostos pre-
vistos no sistema tributário brasileiro, percebe-se que, 
com exceção dos impostos sobre o patrimônio (Imposto 
Predial e Territorial Urbano – IPTU, Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, Imposto 
Territorial Rural – ITR), todos os demais tributam a 
riqueza e sua circulação, não sendo possível, portanto, 
conceber na base de cálculo de um tributo o valor de 
outro tributo. 

7. Considerações finais

O presente trabalho analisou os aspectos da consti-
tucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo 
do PIS e da COFINS.

Num primeiro momento, fez-se um breve histórico 
do Direito Tributário, destacando que o surgimento dos 
tributos está ligado ao próprio nascimento do Estado. 

Com a promulgação da Constituição de 1988, o 
Código Tributário Nacional continua em vigor, com 
as alterações a ele introduzidas ao longo dos anos. 
Muitas dessas alterações foram para adequá-lo a uma 
nova realidade e outras para prover mais recursos ao 
erário público, fazendo frente ao valor crescente das 
despesas públicas. 

A Constituição Federal traz um conjunto de normas 
que dispõe sobre os poderes do Estado, no que diz respei-
to à tributação, incluindo as garantias dos contribuintes 
diante desse grande poder que o Estado detém, que é o 
poder de tributar. Relaciona também os princípios cons-
titucionais tributários que limitam o poder de tributar.

O texto constitucional indica as espécies de tributos, 
numa classificação contestada por boa parte da doutrina 
no que tange às contribuições sociais.

Afastando-se do texto constitucional e adentrando a 
seara infraconstitucional, é possível resumir as etapas da 
relação jurídico-tributária. Esta relação tem sua origem 
na previsão legal da hipótese de incidência, efeti van do-se  
com a ocorrência do fato gerador e materializando-se 
por meio da obrigação tributária, que é a base para a 
constituição do crédito tributário.

Embora inserido no universo abrangente da tribu-
tação, o presente trabalho destacou como objeto de es-
tudo o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS), a Contribuição para Financiamento 
da Seguridade Social (COFINS) e a contribuição para o 
Programa de Integração Social (PIS). Dedicou-se, mais 
especificamente, a apresentar a discussão existente em 
torno de dever ou não o valor do ICMS incidente sobre 
as operações realizadas pelos também sujeitos passivos 
da COFINS e da contribuição para o PIS ser incluído 
na base de cálculo dessas duas exações.

O ICMS apresenta-se atualmente como a princi-
pal fonte de receita tributária para os Estados e para o 
Distrito Federal. 

Especialmente em Santa Catarina, em 2009, o 
ICMS correspondeu a 84,49% do total das receitas tri-
butárias, o que equivale a R$ 8,4 bilhões, confirmando-
-se, assim, a sua grande importância econômica para a 
pessoa jurídica de direito público que o arrecada. 

Em relação ao ICMS, imposto de competência dos 
Estados e do Distrito Federal, foram abordadas suas hi-
póteses de incidência, fatos geradores e bases de cálcu-
lo, além de seus sujeitos ativo e passivo. Evidenciou-se 
também a posição do STF quanto à constitucionalidade 
de seu cálculo “por dentro”, no qual o próprio imposto 
integra sua base de cálculo.

Verificou-se ainda, ao longo do trabalho, que o tra-
tamento legislativo dado para a COFINS e para o PIS 
é o mesmo, dada a semelhança das leis que disciplinam 
tais contribuições.

Tendo elas basicamente o mesmo tratamento tribu-
tário, evidenciou-se principalmente seu fato gerador e 
sua base de cálculo, pois é em torno desses elementos 
que reside atualmente a controvérsia tocante a dever ou 
não o valor do ICMS ser incluído nesta última.
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A discussão em torno da inclusão ou não do ICMS 
na base de cálculo do PIS e da COFINS foi reanima-
da junto ao STF, quando aquela Corte, ao decidir os 
Recursos Extraordinários 357.950/RS e 346.084/PR, 
declarou a inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da 
Lei n° 9.718-98, que atualmente se encontra revogado 
pela Lei 11.941-09. Essas duas decisões restringiram o 
conceito de faturamento, nele incluindo apenas a recei-
ta decorrente da venda de mercadorias e serviços.

O novo conceito despertou o interesse dos con-
tribuintes, que fizeram ressurgir a polêmica acerca da 
inclusão do ICMS no conceito de faturamento e, por 
consequência, na base de cálculo do PIS e da COFINS. 
Em 17 de novembro de 1998, foi protocolado no STF o 
RE 240.785/MG, que tem como argumento a inconsti-
tucionalidade dessa inclusão.

O referido recurso aguarda decisão daquela Corte, 
que resolverá se o valor do ICMS que está incluso no pre-
ço de venda da mercadoria compõe ou não a receita ori-
ginada pela venda de mercadorias, para o fim de sobre ele 
incidirem ou não a COFINS e a contribuição para o PIS.

Deve-se destacar que a decisão será embasada pela 
legislação vigente à época da propositura da ação, que 
estabelecia a cobrança sobre o faturamento e que no 
texto legal exibia o conceito de receita bruta como sen-
do a totalidade das receitas auferidas. Esse preceito está 
atualmente revogado, conforme exposto anteriormente.

De qualquer forma, ainda que a base legal do referido 
julgamento esteja parcialmente ultrapassada, a discussão 
e a fundamentação dos votos que serão proferidos in-
fluenciarão a opinião a respeito da possibilidade da inclu-
são do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.

Diante da expectativa de ganho de causa para o con-
tribuinte naquele Recurso Extraordinário, foi propos-
ta em 10 de outubro de 2007, como uma verdadeira 
manobra processual, a Ação Declaratória de Consti-
tucionalidade n° 18. Versava sobre matéria idêntica, 
requerendo-se nela a declaração de constitucionalidade 
do art. 3°, § 2°, inciso I, da Lei 9.718-98, ainda vigente, 

que limita a dedução de ICMS da base de cálculo da 
COFINS e da contribuição para o PIS àquele incidente 
em regime de substituição tributária, não fazendo refe-
rência àquela incidência sobre a operação realizada pelo 
próprio sujeito passivo dessas duas contribuições.

O fundamento que justifica a inclusão do ICMS na 
base de cálculo das referidas contribuições considera-o 
como um custo, assim como o salário, a energia elétrica 
etc., sendo irrelevante a atividade e a classificação con-
tábil para tais receitas, conforme palavras do ministro 
Eros Grau.

Dessa forma, o ICMS compõe, junto com os demais, o 
custo do produto, sendo assim agregado ao preço de venda.

Sendo o ICMS um dos componentes do preço de ven-
da e o ingresso de valores relativo ao preço havido como fa-
turamento, deverá ser tributado pelo PIS e pela COFINS.

O argumento dos defensores da exclusão do ICMS 
da citada base de cálculo encontra suporte no conceito 
de faturamento como o total das receitas oriundas das 
operações negociais da empresa. Sendo assim, qualquer 
ingresso de valor que extrapola o âmbito dessas opera-
ções não poderá ser considerado faturamento.

Outro argumento é que mesmo considerando a re-
ceita obtida com o ICMS como faturamento, destaca-se 
que este faturamento não pertence à pessoa jurídica de 
direito privado, mas, sim constitui receita pertencente 
ao Estado. Diante disso, é possível concluir que o Es-
tado é que deveria ser compelido a pagar a COFINS e 
o PIS sobre essa parcela. Nesse sentido, afirmou o mi-
nistro Marco Aurélio: “Se alguém fatura ICMS, esse al-
guém é o Estado e não o vendedor da mercadoria”.

Uma decisão favorável ao Estado acarretará para o 
contribuinte a manutenção da alta carga tributária, o 
que inibe os investimentos e a geração de novos em-
pregos. Contudo, em matéria tributária, mesmo que a 
decisão seja favorável ao contribuinte, este, junto com 
toda a sociedade, acaba arcando com o ônus, mesmo 
que de forma indireta, pois o governo encontra outra 
forma de arrecadar o valor que ora foi perdido.

O texto constitucional indica as espécies de tributos, numa classificação 
contestada por boa parte da doutrina no que tange às contribuições sociais.
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1. Introdução

No presente estudo, pretendo apresentar alguns as-
pectos de comum interesse da Contabilidade, partindo 
de diversos pontos que vêm sendo apresentados desde 
1990. A Contabilidade sempre foi uma só, porém ela 
é subdividida para atender aos serviços e às utilidades 
dentro de uma empresa.

Certamente, a Contabilidade também tem por ob-
jetivo atender aos diversos governos que necessitam pôr 
em ordem todo o sistema econômico, como também 
às empresas que possuem ações colocadas em Bolsas 
de Valores. Nesse caso, a Contabilidade passa a ser, so-
bretudo, denominada de várias formas: Contabilidade 
Legal, Contabilidade Financeira, Contabilidade Geral, 
entre outras.

Entretanto a Contabilidade é também chamada de 
Contabilidade Administrativa (ou Gerencial) quando 
tem por objetivo, unicamente, atender e auxiliar a ad-
ministração interna das empresas. Os objetivos da Con-
tabilidade, nesse sentido, tomam vários tipos que anoto 
neste estudo, principalmente a Contabilidade de Cus-
tos, a Contabilidade Orçamentária e a Contabilidade 
Estratégica, mas existem outros tantos. A Contabilidade 
Administrativa está preparada para atender aos adminis-
tradores de áreas e setores mais ou menos importantes.

É necessário revelar os tipos, caracterizando a Con-
tabilidade como Ciência ou como Sistema de Informa-
ções, a partir de observações dos maiores estudiosos ao 
longo do tempo.

É útil, para este estudo, iniciar apresentando um con-
ceito desenvolvido há mais de 87 anos por uma plêia de 
de contadores. Embora seja um conceito velhinho, ainda 
possui com muita saúde, e eu o aceito. Suponho, com 
muita fé, que este foi o primeiro conceito oficial dado 
como consensual entre os contadores brasileiros, todos 
líderes da profissão.

Emanado do I Congresso Brasileiro de Contabilidade, 
realizado no Rio de Janeiro, em 1924, tal conceito trata 
a Contabilidade como a “Ciência que estuda e pratica as 
funções de orientação, de controle e de registro, relativas 
aos atos e fatos da administração de uma entidade”.

Vale lembrar que, naquele primeiro conclave de con-
tadores, entre tantos cientistas contábeis, estavam pre-
sentes Francisco D’Áuria, Frederico Herrman Junior, 
Horácio Berlinck e Carlos de Carvalho, e muitos outros 
do mesmo alto nível. O I Congresso discutiu as orienta-
ções básicas que dominavam o ambiente da Contabili-
dade dos anos 20 do século passado.

A partir de 1980, alguns estudiosos apresentaram 
opiniões que vieram a dar diferentes fundamentos para 
a Contabilidade em nosso país. Portanto, adiante, apre-
sentarei conceitos que são frutos de várias correntes de 
pensamento. As correntes (que alguns denominam esco-
las) tentam definir os fundamentos da Contabilidade, e 
todas elas têm suas virtudes. Vou expor apenas alguns 
conceitos nascidos dessas orientações, porque o leque é 
demasiado amplo.

2. O que é Contabilidade?

Contabilidade é “a ciência que estuda os fenômenos 
patrimoniais sob o aspecto do fim aziendal: é a ciência 
que tem por objetivo estudar o sistema da riqueza admi-
nistrativa, a fim de observar se ela atinge os fins propos-
tos pelo sujeito aziendal” (LOPES DE SÁ, 1989, p. 80).

Outros autores conceituam:

Do ponto de vista do usuário, é o sistema de 
informação e avaliação destinado a prover seus 
usuá rios com demonstrações e análises de na-
tureza econômica, financeira, física e de produ-
tividade com relação à entidade objeto de con-
tabilização. Quanto a seu objeto, é a ciência do 
Patrimônio que evidencia as variações quantitati-
vas e qualitativas do mesmo. Em uma visão ma-
cro, é a ciência que registra e avalia como e quão 
bem a entidade utilizou os recursos a ela confia-
dos. (IUDÍCIBUS; MARION, 2001, p. 43).

Fico satisfeito quando os autores acrescentaram as 
seguintes formas interessantes: 1) a Contabilidade é 
um sistema de informação e de avaliação, ideia que tem 
como suporte a expressão “Do ponto de vista do usuá-
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rio”; 2) a “Contabilidade é uma Ciência porque tem um 
objeto que é o Patrimônio” da entidade; 3) a Contabili-
dade pode ser conceituada como ciência se a olharmos 
“por uma visão macro”.

Seguindo uma orientação simples, prática e inega-
velmente didática, Francisco D’Áuria afirmou que a 
Contabilidade, aplicada à gestão dos patrimônios indi-
vidualizados, tem a função precípua de “fixar o estado 
atual de um conjunto de riqueza vinculado a determi-
nada pessoa, acompanhar essa riqueza em suas muta-
ções, determinar-lhe estados sucessivos e demonstrar 
as causas de suas variações específicas e quantitativas” 
(D´ÁURIA, 1959, p. 234). Desde que conheci esse con-
ceito, jamais deixei de apreciá-lo, pela sua objetividade.

Iudícibus, Martins e Gelbcke (2000), prepararam 
um Manual de Contabilidade, considerado por mui-
tos colegas como a obra mais atualizada e ampla pro-
duzida em nosso país sobre Contabilidade, ampliando 
o seu campo de aplicação e aprofundando o conceito. 
Afirmam que a “a Contabilidade é, objetivamente, um 
sistema de informação e avaliação destinado a prover 
seus usuários com demonstrações e análises de natureza 
econômica, financeira, física e de produtividade, com 
relação à entidade objeto de contabilização” (ibidem, 
p. 42 – grifo meu). Parabenizo os três cientistas pela 
inclusão do advérbio de modo “objetivamente”. Mais 
adiante, esclarecerei o destaque a esse termo.

A partir de 1980, alguns 
estudiosos apresentaram 

opiniões que vieram a dar 
diferentes fundamentos para a 
Contabilidade em nosso país.

Aprecio muito o conceito e o conteúdo da norma 
que representa a NBC T 1, aprovada pela Resolução 
CFC n. 785, de 28 de julho de 1995 (revogada pela 
Resolução CFC n. 1.121-08). Devo anotar que o texto 
total da Resolução foi escrito pelo Prof. Olivio Koliver. 

No texto, lê-se:

A contabilidade, na sua condição de ciência 
social, cujo objeto é o patrimônio, busca, por 
meio da apreensão, da quantificação, da clas-
sificação, do registro, da eventual sumariza-
ção, da demonstração, da análise e relato das 
mutações sofridas pelo patrimônio da Entida-
de particularizada, a geração de informações 
quantitativas e qualitativas sobre ela, expressas 
tanto em termos físicos quanto monetários. 
(ALMEIDA, 2000, p. 62). 

Em minhas manifestações (trabalhos, aulas e pales-
tras), apliquei esse conceito e conteúdo para explicar o 
termo contabilização. Contabilizar é um ato, antes de 
tudo, complexo. Não traz a noção de que apenas conta, 
qualifica e registra os atos e fatos administrativos. Essa 
ideia não resiste a uma pequena contestação. Contabili-
zar é coletar os dados econômicos, sociais, monetários, 
físicos e qualitativos, defini-los, avaliá-los, classificá-los, 
registrá-los, analisá-los, interpretá-los, sistematizá-los, 
procurando prever os seus efeitos sobre o patrimônio de 
uma entidade, no sentido de apresentá-lo em demons-
trações dinâmicas e estáticas, inteligíveis e confiáveis.

Para efeitos didáticos, comparo o ato de contabili-
zar um evento ao ato de um jogador de xadrez, quando 
mexe qualquer uma das peças do tabuleiro. O jogador 
deve pensar mais adiante o que pode acontecer. Uma 
contabilização apressada, sem uma análise apropriada, 
pode poluir uma demonstração preparada para os inte-
ressados que se preocupam e se ocupam do desempenho 
da entidade. Contabilizar é um ato complexo porque 
exige o auxílio de muitas considerações, conforme apre-
sentei neste item. Mas o seu resultado final, na forma de 
relatórios principalmente gerenciais, é muito simples e 
de fácil compreensão.

As comissões, compostas por contadores, organiza-
das pela Presidência do Conselho Federal de Contabili-
dade, eram seguidoras do conceito, arraigado havia mui-
to tempo em nosso país, de que a Contabilidade é uma 
ciência, sobretudo uma ciência social. O termo social, 
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notadamente, é difícil de definir, pois abrange a Conta-
bilidade, a Economia, a Administração e o Direito.

Uma interessante resposta à característica social da 
Contabilidade está no artigo escrito a seis mãos pelos 
mestres Carlos Alberto Serra Negra e Elizabeth Serra 
Negra e pela bacharel em Ciências Contábeis Mônica 
Bonfim da Cruz: “A Contabilidade é uma ciência social, 
pois depende da ação humana que gera e modifica o 
fenômeno patrimonial” (2007, p. 19).

Quando o Conselho Federal de Contabilidade, em 
suas comissões, estudou o nome mais apropriado para os 
fundamentos básicos da Contabilidade, optou por chamá-
-los princípios fundamentais, dotando-os de inflexibilidade 
porque constituíam as bases da Contabilidade como ciên-
cia (atualmente denominam-se Princípios de Contabilida-
de). As comissões não aceitaram o título princípios contábeis 
geralmente aceitos porque apresentavam muita flexibilidade 
ao sabor dos problemas econômicos, tecnológicos, admi-
nistrativos e dos cenários mutantes de nosso mundo. Dian-
te desse fato, perigosamente, as informações contábeis se-
riam modificadas por causa dos novos cenários.

Aqui, segue o esclarecimento que prometi quanto à 
palavra objetivamente. Entendo que esse advérbio quer 
significar que o conceito está subordinado à finalida-
de primordial da Contabilidade, qual seja a de prover 
os usuários de informações objetivas, tanto qualitati-
vas como quantitativas. Iudícibus, Martins e Gelbcke 
(2000) colocam em seguida, no conceito exposto pelo 
Manual de Contabilidade, a palavra sistema (muitos 
contadores admitem chamar de técnica, método e pro-
cedimento). Os três autores, estudiosos de alto nível, 
perceberam que a palavra objetivamente, de certa forma, 
iria sustentar a orientação pragmática da Contabilidade. 

Quanto a essa tradicional discussão, um trabalho re-
cente e muito bem posto, como de costume, proveio 
da pena do eminente professor Olivio Koliver (2007). 
Vou extrair alguns trechos desse artigo, apenas porque 
não posso colocá-lo na íntegra, infelizmente. O profes-
sor Koliver mexeu exatamente no ponto principal do 
perene debate. “A Contabilidade é afirmada não como 
ciência social e aplicada, mas como um sistema, que 
contraria visceralmente o entendimento da maioria dos 

autores brasileiros e, naturalmente, as Resoluções do 
CFC, especialmente as de números 750-93 e 774-941.” 
(ibidem, p. 79). A colocação do advérbio de modo ob-
jetivamente, segundo a minha opinião, esclarece o pen-
samento dos autores da Estrutura Conceitual Básica da 
Contabilidade. Daí porque, ali acima, dei parabéns aos 
três conceituados estudiosos. A palavra objetivamente 
suporta distintamente a palavra sistema. Tantas vezes, 
eu e muitos outros autores, quando tratamos da Con-
tabilidade como Ciência, envolvemos um dos objetivos 
claros da Contabilidade aplicada, que é traduzido como 
um sistema de informações objetivas. “Alvo ou desígnio 
que se pretende atingir” e “prático e positivo” são en-
sinamentos de um de nossos dicionaristas contempo-
râneos, o mestre Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. 
Sugiro, fortemente, que os leitores procurem as duas 
fontes mencionadas – as Resoluções do CFC e a Es-
trutura Básica Conceitual da Contabilidade –, para que 
entendam essas observações.

Compartilho, friamente, dos dois conceitos bási-
cos, tanto o pragmático quanto o teórico, porque cada 
orientação se destina a alicerçar os trabalhos dos conta-
dores na forma de informações úteis e diferentes para os 
interessados no estado, no desempenho e na perspectiva 
da entidade. Confesso que iniciei os estudos de Conta-
bilidade em uma área essencialmente pragmática, como 
é hoje, a Contabilidade de Custos e depois a Contabi-
lidade Gerencial (o que defini como uma ideia). Du-
rante mais de 50 anos vivendo o ambiente pragmático, 
principalmente na prática da Contabilidade, comecei 
trabalhos no ambiente científico com colegas e outros 
profissionais, de alto nível, sobretudo nas Comissões do 
CFC, que consideram a Contabilidade como uma ci-
ência social. Peço desculpas aos leitores por esse desvio 
que, eventualmente, era desnecessário para muitos. Re-
torno à dissertação original.

1 Revogada pela Resolução CFC 1.282-10.

Contabilizar é um ato complexo 
porque exige o auxílio de 

muitas considerações.
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Quando os contadores preparam as informações 
para usuários externos, de um modo geral, e também 
para a direção das entidades, os estudiosos da matéria 
aceitam a inflexibilidade dos princípios. Inclusive por-
que tais informações devem estar de acordo com as nor-
mas legais e fiscais, sabidamente inflexíveis.

Os contadores, ao prepararem informações destina-
das aos responsáveis pela entidade e pelos seus depar-
tamentos, adotam maior flexibilidade para que possam 
ser tomadas decisões no sentido de realizar uma me-
lhor condução. 

A Contabilidade é uma ciência 
social, pois depende da ação 

humana que gera e modifica o 
fenômeno patrimonial.

3. Mais alguns aspectos

Em 1984, preparei um artigo (confesso que foi bas-
tante pretensioso de minha parte), apresentado pela Re-
vista Brasileira de Contabilidade (LEONE, 1984), que 
fazia uma comparação entre as visões da “Contabilida-
de de Ontem” e as visões da “Contabilidade de Hoje e 
do Futuro”. Foram 30 visões dos trabalhos contábeis. 
Algumas foram: Histórica x Futurista, Obrigatória x 
Opcional, Perfectiva x Prática, Jurídica x Quantitativa. 
Legalista x Gerencial, Controlista x Informativa, Rígida 
x Flexível e Fechada x Aberta. 

A respeito desses conceitos e dos comentários e ob-
servações destacados por mim, cumpre-me lembrar de 
dois estudos básicos, atualizados. Um deles é a obra dos 
professores norte-americanos Eldon S. Hendriksen e 
Michael F. Van Breda, Teoria da Contabilidade (1997). 
O outro é a obra de mesmo nome, do professor Sérgio 
de Iudícibus, Teoria da Contabilidade (1997). Ler esta 
última é mergulhar nas profundezas dos aspectos fun-
damentais da Contabilidade, em um oceano chamado 
de orientação pragmática.

Em meu Dicionário de Custos (LEONE, 2004), fiz 
um apanhado de vários conceitos, no tempo e no espa-
ço, incluindo razoável bibliografia, para os estudiosos 
que desejam aprofundar o conceito e a definição do ter-
mo Contabilidade. 

3.1  A Contabilidade e a 
Administração

Vou me valer de uma figura muito útil para iniciar a 
explicação da relação entre os trabalhos do contador e os 
trabalhos efetuados pelo administrador.

“A Contabilidade é a linguagem do negócio e assim 
o seu principal meio de comunicação”. Encontra-se tal 
afirmação no livro de Harold Bierman Jr, Managerial 
Accounting: an introduction (1959, p. 3). O professor 
Bierman foi um dos mais destacados contadores norte-
-americanos. Em sua época, ele e outros contadores de 
alto nível, como Charles T. Horngren, Glenn A. Wels-
ch, Robert N. Anthony, H. A. Finey, Herbert E. Miller 
e Cecil Gillespie, atualizaram os conceitos gerais e espe-
cíficos da ciência contábil, mais uma vez suportados nos 
alicerces da orientação pragmática. 

Alguns aspectos relacionados à comunicação efetiva en-
tre o contador e o administrador devem ser apresentados.

Os relatórios contábeis são o ponto de contato, mais 
evidente, dos dois campos de atividades: a Contabilida-
de e a Administração. Os relatórios contábeis são im-
prescindíveis para que os administradores possam pla-
nejar, controlar e tomar decisões referentes ao estado e 
ao desenvolvimento das operações de uma entidade. A 
Administração baseia-se essencialmente nas informações 
constantes dos relatórios. As entidades são organismos 
complexos, e seus administradores devem estar sempre 
alertas quanto aos problemas internos bem como quan-
to aos acontecimentos externos que influenciam forte-
mente o desenvolvimento dos negócios. Quanto mais 
complexas se tornam as atividades da organização, mais 
o administrador necessita de um sistema, antes de tudo 
simples e compreensível, para se desobrigar de muitas 
de suas responsabilidades como dirigente da entidade 
ou como dirigente dos seus departamentos internos. “É 
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literalmente impossível para uma pessoa, não impor-
tando a sua competência, julgar o desempenho de uma 
grande organização, se não examinar os relatórios emi-
tidos pelo contador” (ibidem, p. 4). Estou certo de que 
empresas do porte de GE, Votorantim ou Petrobras não 
dispensariam os serviços da Contabilidade. 

Nos itens a seguir, desenvolverei a respeito das princi-
pais características que possuem os relatórios contábeis.

3.1.1  Os relatórios contábeis são 
integrados entre si

As informações contábeis têm sua origem nas muta-
ções do patrimônio. Estas convergem para o patrimônio 
e divergem dele. A integração entre os relatórios foi um 
dos fatores básicos para o aproveitamento da informáti-
ca. Um ato ou fato ocorrido num determinado setor ou 
num certo negócio, em virtude da integração, será regis-
trado, ao mesmo tempo, nos vários departamentos en-
volvidos. A integração natural da Contabilidade serviu 
de base para facilitar a integração feita pela informática.

Os relatórios contábeis são 
imprescindíveis para que 

os administradores possam 
planejar, controlar e tomar 

decisões referentes ao estado e ao 
desenvolvimento das operações 

de uma entidade.

Apresentarei exemplos históricos, talvez simbólicos, 
para comparar a convergência e a divergência dos atos e 
fatos econômicos, sociais e administrativos, tendo como 
centro o patrimônio de uma entidade. Os fenômenos 
históricos da civilização ocidental têm movimentos con-
vergentes para a história da Revolução Francesa e dos 
acontecimentos da era de Napoleão I, e são divergen-
tes dessas duas fases marcantes da história mundial. O 
mesmo acontece com o patrimônio da entidade. Daí 

porque as demonstrações contábeis são entrelaçadas. 
Considerando apenas as demonstrações contábeis mais 
conhecidas – como o balanço, a demonstração do re-
sultado, a demonstração das mutações patrimoniais, 
a demonstração de origens e aplicações de recursos, a 
demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração do 
valor adicionado –, podemos verificar que todas elas es-
tão interligadas.

3.1.2 É uma expressão matemática

Outra característica importante dos trabalhos do 
contador e, consequentemente, úteis para os administra-
dores, está no fato de que qualquer relatório monetário, 
preparado pelo contador, é uma expressão matemática, 
simples na maior parte das vezes. Exemplos tão eviden-
tes quanto simples: Ativo = Exigibilidades + Patrimônio 
Líquido, Ativo Circulante – Passivo Circulante = Capital 
de Giro, Vendas – Custo de vendas = Margem bruta – Des-
pesas = Lucro, Retorno do Investimento = Lucro / Vendas x 
Vendas / Investimento total. Ponto de Equilíbrio é deter-
minado pela expressão Receitas – (Custos variáveis + Cus-
tos fixos) = Zero. Todas essas expressões podem ser mais 
detalhadas, transformando-se em equações algébricas 
de diversos tipos. Desse ponto de vista é que se origina 
o que passou a ser denominado métodos quantitativos 
em Contabilidade. Tais métodos são constituídos pelos 
instrumentos matemáticos e estatísticos. Alguém mais 
interessado pode perguntar: como registrar os dados e as 
informações de natureza qualitativa? Não é um trabalho 
fácil. Mas atualmente já existem alguns procedimentos, 
principalmente no campo da estatística não paramétri-
ca, que transformam dados qualitativos em dados quan-
titativos (LEONE; LEONE, 2007).

No artigo de título bastante conciso A Contabili-
dade e a Administração, mostrei que a Contabilidade 
não complica, mas descomplica os problemas normais, 
constituídos pelas diversas funções e pelos fatores inter-
nos e externos que envolvem a organização de qualquer 
entidade. Quanto mais simples é a Contabilidade, mais 
útil, sendo capaz de auxiliar o administrador que tem a 
missão de gerir a entidade (LEONE, 1994).
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Nesse mesmo artigo, apenas para chamar a atenção do 
leitor distraído, registrei no capítulo introdutório alguns 
casos que nomeei histórias de terror. São casos em que os 
não contadores revelam forte desconhecimento do que 
realmente fazem os contadores. Muitas vezes, cumpre 
confessar, alguns contadores não estão preparados para 
manter uma relação estreita com os administradores.

Lembro de um caso real em que fui um dos agen-
tes, sendo envolvido exatamente na situação que estou 
expondo. Foi um trabalho que fiz enquanto era um 
dos consultores do Departamento de Consultoria de 
uma importante firma de auditoria internacional. Fui 
indicado para estudar os motivos por que os executi-
vos principais das atividades-fim de uma empresa de 
transportes, principalmente o seu superintendente, não 
estavam satisfeitos com os trabalhos da Contabilidade. 
Como sempre fiz, fui diretamente ao principal execu-
tivo da empresa. Ele mostrou sua insatisfação em rela-
ção ao trabalho dos contadores, sobretudo porque não 
entendia muito bem as demonstrações produzidas pela 
Contabilidade. Sobre a mesa estavam alguns relatórios 
contábeis amontoados. Eram aqueles relatórios de saída 
dos computadores, pomposamente denominados out-
puts, na época chamados de pijamas.

“Os versos dos relatórios servem para rascunho e, 
muitas vezes, levo boa parte para casa onde fazem suces-
so com os meus netos”, me disse o superintendente. Ad-
mito que fiquei surpreso. Mais tarde, em minhas aulas, 
apresentei esse caso como fazendo parte do conjunto de 
histórias de terror.

Perguntei, meio sem graça: “Como é que o senhor 
consegue administrar a empresa sem as informações da 
Contabilidade?”. Ele abriu uma gaveta à esquerda de 
sua mesa de trabalho, e dali retirou alguns relatórios 
que ele mesmo e alguns assessores produziam, colhen-
do, ali e acolá, informações esparsas retiradas das opera-

ções. O diretor denominava os seus próprios relatórios 
de side records.

“Posso levar para a minha sala esses side records? Eu 
gostaria de examiná-los mais de perto e com mais tem-
po”, perguntei ao dirigente maior da empresa.

Depois de algumas boas horas analisando o conteú-
do daqueles relatórios, convidei os principais membros 
da Contabilidade para uma reunião na qual estudaría-
mos uma solução para o problema, o que a Contabili-
dade poderia fazer. Não foi difícil chegarmos a um acor-
do, mesmo porque alguns dos contadores tinham sido 
meus alunos e outros tinham estudado meus livros. Em 
tais ocasiões era considerado um verdadeiro guru. Veri-
ficamos que a Contabilidade poderia, com facilidade, 
preparar os side records, até mesmo reformulando-os e 
aperfeiçoando-os.

Foi um dia de festa para nós, para os contadores e para 
a diretoria: os novos relatórios foram aceitos, principal-
mente porque eram inteligíveis. Nada demais! Pois as ba-
ses eram aquelas que os diretores, sem o auxilio dos conta-
dores, adotavam na preparação de seus próprios relatórios.

3.1.3  Baseada em dados do 
passado

Outro ponto curioso, muitas vezes tido como ane-
dota, é caracterizado pela ideia de que a Contabilidade 
apenas produz informações com base em dados coleta-
dos do passado; uma concepção totalmente fora da rea-
lidade. Os contadores, há muitos anos, trabalham tanto 
com dados históricos quanto, e especialmente, com esti-
mações. Os dados futuros, relevantes e diferenciais antes 
de tudo, hoje fazem parte da maioria das demonstrações 
contábeis, que assumem grande importância no auxílio 
aos gestores para cumprir com maior certeza as funções 
de planejamento, controle e tomada de decisões.

3.1.4 O dueto harmonioso

No capítulo 2 de um livro do qual sou coautor 
(LEO NE; LEONE, 2007), é apresentado o dueto har-
monioso formado pelo contador e pelo administrador. É 

As informações contábeis 
têm sua origem nas 

mutações do patrimônio.
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o dueto que atua com frequência em diversos trabalhos 
dentro da entidade. Deve haver uma indispensável har-
monia, sem que cada um dos participantes perca suas 
características. O administrador faz a gestão dos recur-
sos materiais, humanos, financeiros e equipamentos e 
toma decisões, enquanto que o contador organiza os 
dados coletados nas diversas operações e no mundo ex-
terno, que são úteis ao gestor. O dueto sofre influência 
nítida do tamanho e do tipo da entidade, entretanto 
essa união é permanente.

3.1.5 Dados e informações

Devemos anotar que há uma diferença entre dados 
e informações. Os dados são coletados nos diversos se-
tores internos, como também em setores externos. A 
Contabilidade não os cria, não os gera, mas os organiza, 
transformando-os em informações, as quais serão utili-
zadas pelos administradores. “A matéria-prima de um 
sistema de processamento de dados consiste em diver-
sos tipos de dados ou fatos. A principal finalidade do 
sistema é converter esses fatos em informações, isto é, 
dados que tenham sido traduzidos para uma forma que 
seja útil ao processo decisório e comunicados às pessoas 
adequadas” (SHILLINGLAW, 1961, p. 159). O profes-
sor americano citado trata a Contabilidade como “um 
sistema de processamento de dados” e define os admi-
nistradores como “pessoas adequadas”.

Mais adiante, tratarei de outros aspectos do trabalho 
em conjunto entre contador e administrador.

4.  Os vários tipos atuais da 
Contabilidade

Uso a palavra tipos em itálico propositalmente. O 
objetivo é alertar que existem diferentes tipos de Conta-

bilidade, que são ramos de apenas uma Contabilidade. 
Pode parecer que seja uma extravagância, por isso expli-
co. Não devemos esquecer que a Contabilidade é um 
dos apoios fundamentais dos vários tipos de adminis-
tradores. A Administração tem um objetivo e diversos 
campos de atuação. A ideia de uma Contabilidade única 
atualmente, sobretudo graças à informática, está cada 
vez mais importante e ágil. Por isso cresce a variedade 
de Contabilidades, dependendo das diversas finalidades, 
preparando informações especiais para auxiliar os ad-
ministradores dos muitos aspectos modernos que estão 
envolvendo as atividades, tanto internos como externos. 

Vale a pena acrescentar uma dúvida perene que en-
volve os conceitos de Contabilidade, pois há uma gran-
de incoerência que salta aos olhos. Muitos acham que 
a Contabilidade não é ciência, no entanto, em muitas 
escolas e universidades, surgem os departamentos e as 
faculdades de Ciências Contábeis. Muitos estudiosos 
que sustentam fortemente que a Contabilidade é uma 
Ciência, não aceitam, com razão, a expressão extrava-
gante Ciências Contábeis.

Em leitura de um artigo oferecido pelo Prof. Olivio 
Koliver (2007), A formação do resultado, os custos e o grau 
de ocupação, verifiquei que o eminente mestre continua-
va considerando a Contabilidade como uma só ciência, 
naturalmente dentro, aqui sim, das ciências sociais. In-
felizmente, nosso mestre e grande colega faleceu repen-
tinamente, deixando-nos sem novas ideias. 

Neste item, considero a Contabilidade como ciência 
social, mas apenas uma e não várias ciências, como tantos 
preferem. O que entendo como tipos de Contabilidade 
são apenas os seus vários ramos, como qualquer ciência.

A Contabilidade Administrativa (Gerencial) é um 
exemplo significativo. Continua sendo a mesma Con-
tabilidade, contudo aconteceu o destaque de um grupo 
de atividades contábeis de finalidades especiais mais de-

Os contadores, há muitos anos, trabalham tanto com dados históricos 
quanto, e especialmente, com estimações.
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dicadas ao provimento de informações para gestão dos 
componentes organizacionais. Mais uma vez, afirmo 
que essas atividades continuam fazendo parte da fun-
ção contábil, mas revestem-se do objetivo de produzir 
informações sob medida para os administradores. As 
atividades passaram a constituir um ramo que trabalha, 
lado a lado, com os administradores, fornecendo infor-
mações do jeito que os gestores necessitam e entendem 
para ajudá-los na gestão interna das entidades.

Muitos estudiosos que sustentam 
fortemente que a Contabilidade 
é uma Ciência, não aceitam, com 
razão, a expressão extravagante 

Ciências Contábeis.

A Contabilidade Gerencial desdobrou-se em Contabili-
dade de Custos, Contabilidade Ambiental e Contabilidade So-
cial, em suma, são setores especiais que cuidam de preparar 
informações com a finalidade precípua de ajudar os diversos 
níveis gerenciais a planejar, controlar e tomar as decisões ope-
racionais, táticas e estratégicas. Alguns estudiosos até mesmo 
avançam nessa ideia, apresentando um ramo denominado 
Contabilidade Estratégica. Na verdade, continua sendo a 
mesma e tradicional Contabilidade. O que acontece, na ver-
dade, é que a Contabilidade prepara informações para serem 
utilizadas estrategicamente pelos administradores.

Vale lembrar que esses ramos especiais da Contabi-
lidade única, revestidos da ideia gerencial, tanto usam 
dados monetários como não monetários, tanto como 

dados da Contabilidade Geral, como dados imputados, 
inventados, estimados, criados para atender às necessi-
dades gerenciais internas.

É a mesma Contabilidade que, num determina-
do momento, se prepara para fornecer demonstrações 
contábeis para os administradores e, preferencialmente, 
para as pessoas externas interessadas na posição real e 
nas perspectivas da entidade. Essa parte da Contabilida-
de trabalha dados monetários e é inflexível, observando 
diligentemente as normas legais e os Princípios de Con-
tabilidade. As suas informações devem adotar certas ca-
racterísticas, entre elas, a objetividade.

Não estou querendo dizer que a Contabilidade Ad-
ministrativa, em todos os seus destaques, é capaz de pre-
parar informações sem objetividade. Estou muito longe 
dessa ideia. Faço sempre a apologia da Contabilidade 
Administrativa (podemos, daqui em diante, batizá-la 
como Gerencial) e seus ramos como fornecedora de in-
formações de uma “objetividade córnea” (peço descul-
pas ao nosso maior dramaturgo, Nelson Rodrigues, por 
me apoiar em sua famosa expressão, embora literaria-
mente modificada). A Contabilidade Gerencial, como 
já enfatizei, trabalha com dados estimados, inventados 
e supostos, mais ou menos exatos. Ela surge como o 
contraditório: o fato irreal de que a Contabilidade Fi-
nanceira, ou Legal, trabalha com dados monetários, 
na estranha certeza de que esses dados são qualificados 
como exatos. Os contadores que agem no campo da 
Contabilidade Financeira ou Legal usam dados mone-
tários que, na realidade, não têm a pureza e a certeza de 
um dado objetivo. Os valores monetários estão sempre 
sujeitos a mudanças. 
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Os indicadores monetários da economia tentam dar 
maior objetividade, mas não conseguem. Um dos Prin-
cípios da Contabilidade, sobre os quais a Contabilida-
de Financeira ou Legal se apoia, é aquele que obriga os 
contadores a registrarem os atos e fatos pelo seu valor 
original e atualizado, se for necessário. Sou adepto desse 
procedimento, mesmo sabedor de que na economia não 
há nada de objetivo, sobretudo numa economia de mer-
cado. Só existirão dados exatos em economias de países 
de orientação planejada pelo governo; dados forçados e 
mumificados, que não refletem a mesma verdade de uma 
economia de mercado livre e independente. Todos nós 
estamos carecas de saber que os dados de uma economia 
de mercado muitas vezes fogem do controle.

Toda essa ladainha foi necessária para expor meu 
ponto de vista quanto à luminosa descoberta de apre-
sentar o fato de que sempre existiu a Contabilidade Ge-
rencial, que na verdade é apenas uma ideia genial.

Devo repetir: a Contabilidade Gerencial é apenas 
uma ideia. Não existe nos organogramas das entida-
des um setor oficialmente denominado Contabilidade 
Gerencial. Aceito fazer um pequeno desvio, buscando 
a função chamada de Controladoria. Pode-se dizer que 
o controller é um gigantesco contador que acumula para 
si as responsabilidades da Contabilidade Financeira, de 
Custos, da Contabilidade Ambiental, da Contabilidade 
Social (pelo menos inicialmente), da Auditoria Interna 
e dos Orçamentos, das Análises Financeiras e Econô-
micas, dos vários setores como o Controle das Contas 
a Pagar, das Contas a Receber, dos Ativos Permanentes, 
das Filiais, das Subsidiárias e é membro importante do 
grupo de executivos que planejam, controlam e tomam 
decisões, mesmo as estratégicas. 

Considero a Contabilidade 
como ciência social, mas apenas 
uma e não várias ciências, como 
tantos preferem. O que entendo 
como tipos de Contabilidade são 

apenas os seus vários ramos.

4.1  Comparação entre os dois 
ramos da Contabilidade

A comparação básica entre as características princi-
pais dos dois ramos da Contabilidade está no quadro a 
seguir: Contabilidade Financeira (Geral ou Legal) e a 
Contabilidade Administrativa.

Contabilidade Financeira 
(Geral ou Legal)

Contabilidade 
Administrativa

Trata das relações externas
das entidades

Trata das relações 
internas das entidades

Condiciona-se às
imposições legais

Não se condiciona às 
normas legais

Deve acompanhar os 
Princípios de Contabilidade

Não necessita 
acompanhar os PCs

Apresenta os relatórios 
convencionais e legais como 
o Balanço Patrimonial, a 
Demonstração de Resultados 
e o Fluxo de Caixa

Apresenta os relatórios 
que interessam aos 
administradores

Utiliza com mais frequência 
os dados históricos

Além de utilizar os 
dados históricos, 
trabalha dados futuros, 
relevantes e diferenciais
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4.2  Contabilidade Financeira Geral 
ou Legal: observações curiosas

Apreciarei o comportamento da Contabilidade Fi-
nanceira, Geral ou Legal a partir de meu ponto de vista. 
Muitos colegas e outros profissionais certamente consi-
derarão que é um ponto de vista ingênuo de minha par-
te, porém não tem importância. Acredito friamente nos 
contraditórios; sem contestação, não haverá luz. Estou 
preparado para entender os argumentos contrários por 
parte dos leitores.

Voltemos ao tempo para verificarmos que os nossos 
antepassados faziam o registro de suas caçadas, de seus 
estoques e dos consumos por meio de figuras pintadas 
nas paredes da casa onde viviam, além de deixar grava-
das, por meio de riscos, as quantidades de seus bens. As 
qualidades dos bens eram os desenhos de figuras de ani-
mais caçados, bem como os utensílios e os instrumentos 
usados para viverem. As quantidades dos bens (animais 
caçados e coisas existentes) eram registradas por meio de 
riscos. Como se nota, a Contabilidade, em seus primór-
dios, precisava de desenhistas e matemáticos. Muitos 

milhares de anos depois, as gravuras foram substituídas 
por palavras, necessariamente simbolizadas graficamen-
te, e os riscos foram, paulatinamente, substituídos por 
algarismos e números. No fundo, os procedimentos não 
mudaram muito. 

A unidade de mensuração do valor dos bens poderia 
ser, talvez, o fêmur de um mamute. Por exemplo, cinco 
ou seis pequenos animais poderiam ser trocados por um 
mamute morto. Os estoques eram avaliados pela quan-
tidade de fêmures de mamutes como uma base de equi-
valência. O fêmur de um mamute fazia as vezes de uma 
moeda. Essas observações são meramente suposições 
minhas. De qualquer modo, provavelmente poderiam 
acontecer situações bem parecidas com tais suposições, 
outra vez, ingênuas. 

Com o desenvolvimento das civilizações, como re-
sultado de experiências e estudos, surgiu a moeda para 
servir de base para as medições. Ou seja, tornou-se mais 
fácil e mais inteligível e fiel a avaliação dos patrimônios 
e as trocas dos bens, enfim o comércio, de modo geral. 
Todas essas avaliações eram e são básicas para que os con-
tadores registrem os itens patrimoniais de uma entidade. 
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Vou fazer uma incursão, imaginando os aconteci-
mentos que, provavelmente, ocorreram ao longo da his-
tória. Os registros contábeis eram feitos pelo método de 
partidas simples (será visto adiante por qual motivo são 
denominados partidas simples ou dobradas). As parti-
das simples, no entanto, não mostravam a eficácia que se 
desejava. Era necessário procurar um novo método de 
escrituração que atendesse as necessidades de um bom 
conjunto de informações. O frei Luca Pacciolo divulgou 
um método chamado partidas dobradas.

Desde Luca Pacciolo, acredita-se que os registros 
contábeis teriam sido chamados de partidas porque fo-
ram divididos em várias partes, e dobradas pois as diver-
sas partes foram agrupadas em dois grupos, denomina-
dos débitos e créditos. Da mesma maneira, consistiam 
– e, ainda, consistem – do registro simultâneo das duas 
faces de uma transação ou operação. Para um entendi-
mento melhor do que sejam os lançamentos contábeis 
e um maior conhecimento histórico desses registros, su-
giro uma consulta ao Dicionário de Contabilidade pre-
parado pelos professores A. Lopes de Sá e A. M. Lopes 
de Sá (1989). Para fazer justiça ao frei Luca Pacciolo, 

destaco que ele foi professor de Aritmética na cidade 
de Florença, tendo ensinado Leonardo Da Vinci, con-
siderado o maior gênio da humanidade. Luca Pacciolo 
era mais velho do que Da Vinci, aproximadamente oito 
anos de diferença (LOPES DE SÁ, 2003).

De qualquer modo, suponho que a dualidade foi re-
velada pela mente extraordinária de Pacciolo. Ele perce-
beu o óbvio, o óbvio que ninguém enxergava. Sabemos 
que o nosso mundo é dual. É uma de suas características 

De qualquer modo, suponho 
que a dualidade foi revelada 
pela mente extraordinária 

de Pacciolo. Ele percebeu o 
óbvio, o óbvio que ninguém 
enxergava. Sabemos que o 

nosso mundo é dual.
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mais evidentes. Dualizar, segundo o Aurélio, é fazer refe-
rência a duas coisas ao mesmo tempo. Ou, ainda, o dua-
lismo constitui a coexistência de duas situações ou dois 
princípios contrários; coisas opostas. Se eu não estiver 
redondamente enganado, posso oferecer alguns exem-
plos: subir e descer, aparecer e desaparecer, gastar e não 
gastar, registrar e não registrar, vendedor e comprador, 
aumentar e diminuir, lucro e prejuízo, receber emprés-
timos e ficar devendo, sair de uma operação e entrar em 
outra operação. Realmente, são as mutações patrimo-
niais. Imagino que nada mais foi tão claro para Pacciolo.

O professor Américo Matheus Florentino, saudoso 
mestre e amigo, apresentou o princípio da transferência 
de valores na Contabilidade, pelo qual os valores saem 
de uma conta e entram em outra conta (FLORENTI-
NO, 1960). Enfim, foi possível registrar atos e fatos de 
uma administração, com entradas e saídas, com aumen-
tos e diminuições, finalmente com débitos e créditos. E, 
assim, segundo meu entendimento, nasceu essa forma 
inteligente e elegante aplicada aos registros contábeis 
dos acontecimentos em qualquer situação.

A partir dessa ideia fundamental, muitos cientistas 
contábeis europeus (os italianos, principalmente) inicia-
ram estudos para conceituar e definir várias teses que 
se transformaram em escolas de pensamento, para dar 
uma sustentação à Contabilidade como uma ciência, 
cujo objeto é o acompanhamento das mutações de um 
patrimônio. Isso ninguém duvida. As muitas teorias são: 
personalista, matemática, econômica. materialista, posi-
tivista, relativista, unicontista, universalista e patrimo-
nial (LOPES DE SÁ; LOPES DE SÁ, 1989).

A Contabilidade Financeira, Geral ou Legal tem cer-
tas características diferentes que já foram assinaladas no 
quadro anterior. Espero que os colegas e leitores aceitem 
as considerações registradas acima, como as que vou re-
gistrar de agora em diante. Como já enfatizei, aprecio 
muito a contradição.

Penso que os termos financeira, geral e legal não cor-
respondem à realidade da função contábil, que todos de-
sejam caracterizar. Não são nem os seus objetivos, nem os 
seus atributos. Considero, inicialmente, que poderíamos 
batizá-la de monetária, uma vez que faz os seus registros 

com base em unidades monetárias. Contudo não atua 
desse modo em todos os momentos. O termo geral dá 
a ideia de que a Contabilidade estende o seu campo de 
aplicação de modo amplo, porém ela não alcança esse ob-
jeto tão largo. Enfim, sou daqueles que denominam essa 
Contabilidade como Contabilidade Legal, porque ela 
acompanha, diligentemente, as leis, as regras, as normas e 
os princípios fundamentais. Ela procura sempre a maior 
objetividade, a maior fidelidade, tanto em relação aos ele-
mentos patrimoniais quanto aos períodos que acompa-
nham o desenvolvimento da administração da entidade. 
Todos esses atributos são inerentes à sua finalidade. Ex-
por a situação e as perspectivas do patrimônio, particular-
mente para pessoas externas interessadas no desempenho 
da entidade, é uma de suas finalidades.

Entretanto vários ramos diferentes, menos rigoro-
sos quanto às leis e quanto aos princípios, destacaram-
-se da Contabilidade. Os estudiosos lhes deram o tí-
tulo de Contabilidade Administrativa (mais adiante, 
cuidaram de nomeá-la de Gerencial). É claro que estou 
me repetindo.

Já afirmei que a Contabilidade Administrativa é o 
nome dado a uma atitude dos setores gerenciais. Ob-
servo que a Contabilidade Administrativa (Gerencial) 
não existe no papel. O título abrange vários tipos da 
Contabilidade que fornecem informações monetárias e 
não monetárias, sobretudo estas, aos membros da ad-
ministração das entidades. Finalmente, confesso que 
podemos tratar da Contabilidade de Custos e da Gestão 
dos Custos. Possivelmente o título do estudo será Cus-
tos, Contabilidade e Gestão. Porém, na verdade, o tema 
está dentro do campo de aplicação da imaginária Con-
tabilidade Gerencial.

A partir do ano de 2005, a Contabilidade Financei-
ra, Geral ou Legal passou por caminhos construídos por 
atividades mais interessadas em ser substituídas pelas 
anteriores atividades, que se mostraram fortemente le-
gais (em nosso país). Acompanhou com muita seguran-
ça as atividades de outros países, sobretudo os elementos 
estudados e mais objetivos pela Contabilidade Geral, 
Financeira ou Legal dos Estados Unidos e as atividades 
contábeis de nações europeias. 
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O termo geral dá a ideia de que 
a Contabilidade estende o seu 
campo de aplicação de modo 
amplo, porém ela não alcança 

esse objeto tão largo.

Mais adiante, vou me preocupar em registrar a nossa 
Contabilidade Administrativa (a qual absorve a Con-
tabilidade de Custos) com a mais recente bibliografia 
a respeito, que se trata de uma nova construção legal 
para a Contabilidade Financeira, acompanhando os 
resultados dos órgãos governamentais (CMV, Susep, 
INSS, entre muitos) e alguns mais, embora não gover-
namentais, como o Ibracon. Além de registrar no final 
do estudo uma importante bibliografia, a respeito dessa 
nova Contabilidade Financeira, devo assinalar a seguin-
te obra: Manual de Normas Internacionais de Contabili-
dade: IFRS versus Normas Brasileiras, sob a responsabili-
dade da Ernst &Young e a Fipecafi (USP) e editado pela 
Atlas em 2009.

4.3  Contabilidade Administrativa 
ou Gerencial: algumas 
observações básicas

Falarei um pouco sobre a expressão Contabilidade 
Administrativa (ou melhor, Gerencial). Mais adiante, 
nos próximos tópicos, ocupar-me-ei das característi-
cas, das funções e das finalidades da Contabilidade de 
Custos, como parte da Contabilidade Administrativa. 
E, mais adiante, fecharei este estudo, apresentando o 
conceito de Gestão de Custos, sobretudo pela sua ca-
racterística principal. Essa característica é definida pelo 
trabalho conjunto do contador de custos e do admi-
nistrador. Em livro intitulado Os doze mandamentos da 
gestão de custos (LEONE; LEONE, 2007) foi analisa-
da aquela função, desenvolvida pelo dueto harmonioso 
(contador e administrador).

A expressão administrativa quer apenas dizer que 
existe, dentro da função contábil, um grupo de funções 
especiais que promovem informações para atender às 
necessidades diferentes dos vários ramos da administra-
ção (interna) das entidades. Os diversos tipos de conta-
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bilidade administrativa organizam os dados provenien-
tes de várias fontes, inclusive das informações, quase 
todas monetárias, da Contabilidade Legal, objetivas, 
amarradas às normas legais e às normas gerais baseadas 
nos Princípios de Contabilidade (PCs), bem como em 
grande parte das informações, flexíveis, muitas vezes 
físicas, provenientes de contabilidades especiais, como 
a Contabilidade de Custos, Orçamentária, de Recursos 
Humanos, Ambiental e Social. Os PCs foram reformu-
lados recentemente, não totalmente, mas acrescentando 
retratos um pouco melhores.

Nos primeiros anos da década de 1950, os estudio-
sos norte-americanos da Contabilidade, diante de pres-
sões de estudiosos de outros ramos do conhecimento, 
notaram que precisavam apresentar a função contábil 
como uma função mais ampla e muito mais flexível, que 
evidenciasse a prestação de informações mais rápidas, 
mais diversificadas, consistentes com as necessidades das 
funções gerenciais internas das operações das entida-
des, notadamente das empresas. Todos podemos notar 
a preocupação de cientistas e professores contábeis em 
apresentar trabalhos, perfeitamente passíveis de inteli-
gência, dirigidos especialmente para os diversos tipos e 
níveis gerenciais das empresas. Apenas pelos títulos das 
obras de Contabilidade, editadas a partir dos primeiros 
anos da década de 1950, é possível perceber a insistên-
cia e a consistência de suas preocupações. Com títulos 
como Contabilidade: um enfoque gerencial, Contabilida-
de Gerencial, Gestão com base nas informações contábeis, 
a própria Contabilidade, como função administrativa, 
transformou a sua imagem. Mostrou-se também como 
uma função de grande utilidade para os mais diversos 

níveis gerenciais, promovendo informações sob medida. 
Essas mudanças foram constantes até o final do 

século XX. Até mesmo durante a década de 1990, a 
Contabilidade sofreu diversos ataques, por parte de 
eminentes estudiosos norte-americanos, de grande 
utilidade para o aperfeiçoamento e a objetividade das 
informações produzidas por essa ciência. Podem-se ci-
tar alguns desses estudiosos: Robin Cooper, Robert S. 
Kaplan, Anthony A. Atkinsons, Thomas H. Johnson, 
David P. Norton, John Shank e Viajay Govindarajan. 
Coloquei a palavra ataques de propósito. Explico. Na 
verdade, as considerações daqueles e de outros muitos 
estudiosos norte-americanos, alguns naturalizados, es-
trangeiros e até mesmo dos nossos colegas brasileiros, 
muito ajudaram com os seus ataques mais cordiais. To-
davia muitos autores estrangeiros, cientistas de grande 
porte, atacaram os trabalhos dos contadores de ma-
neira insultuosa. Em todo o caso, vale a pena ler as 
grandes anotações bastante superficiais que pensam e, 
infelizmente, escrevem no tocante à Contabilidade, 
sobretudo de Custos.

Cumpre lembrar aos meus erráticos leitores, espe-
ro que eu os tenha, para que consultem o Dicionário 
de Termos de Contabilidade, elaborado pelos professo-
res Sérgio de Iudícibus e José Carlos Marion (2001). 
O pensamento dos dois contadores sobre o que seja a 
Contabilidade Gerencial (Administrativa) é o seguinte: 

[...] é a especialização contábil voltada para fins 
internos de caráter confidencial. Procura suprir 
os gestores de uma gama maior de informações, 
exclusivamente para tomada de decisões. É um 
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enfoque especial conferido a várias técnicas e 
procedimentos contábeis já conhecidos e trata-
dos na contabilidade financeira, na contabilida-
de de custos, na análise financeira e de balanços 
etc., colocados em uma perspectiva diferente, 
num grau de detalhe mais analítico ou em for-
ma de apresentação e classificação diferenciada, 
de maneira a auxiliar os gestores das entidades 
em seu processo decisório. Em segundo lugar, é 
um sistema de gestão de custos que se preocupa 
de que modo as informações de custos e outras 
informações financeiras e não financeiras devem 
ser usadas para o planejamento, o controle e a 
tomada decisões. (ibidem, p. 44).

A obra de Anthony A. Atkinson, Robert S. Kaplan, 
Rajiv D. Banker e S. Mark Young (2000), Contabili-
dade Gerencial, traduzida da obra original Management 
Accounting, oferece conceitos, definições e finalidades, 
tanto da Contabilidade Financeira como da Contabi-
lidade Gerencial (Administrativa), na preparação de 
comparações, bastante compreensíveis, entre os dois ra-
mos da Contabilidade:

A Contabilidade Gerencial é o processo de pro-
duzir informação operacional e financeira para 
funcionários e administradores. O processo 
deve ser direcionado pelas necessidades infor-
macionais dos indivíduos internos da empresa e 
deve orientar suas decisões operacionais e de in-
vestimentos. [...] Tradicionalmente, a informa-
ção gerencial contábil tem sido financeira, isto 
é, tem sido denominada em moedas, tais como 
dólares ou euros. Entretanto, recentemente, a 
informação gerencial contábil foi ampliando-
-se para incluir informações operacionais ou 
físicas (não financeiras), tais como quantidade 
de tempo e de processamento, tanto quanto 
informações mais subjetivas, como mensurar o 
nível de satisfação dos clientes, capacitação dos 
funcionários e desempenho do novo produto 
(ATKINSON et al., 2000, p. 36).

 Com a finalidade de comparação entre os dois ra-
mos especiais da Contabilidade, Atkinson e outros (ibi-
dem, p. 36) tratam a Contabilidade Financeira como

[...] o processo de elaboração de demonstrati-
vos financeiros para propósitos externos: pessoal 
externo à organização como acionistas, credores 
e autoridades governamentais. Esse processo é 
muito influenciado por autoridades que estabe-
lecem padrões, regulamentadores e fiscais, bem 
como por exigências de auditoria de contadores 
independentes (contrasta com a contabilidade 
administrativa ou gerencial).

5.  Considerações finais

Como conclusão sobre as observações, quanto ao 
conceito de Contabilidade Administrativa (Gerencial), 
pode-se mostrar um quadro que oferece determinados 
itens muito adequados para dar a imagem fiel desse tipo 
de Contabilidade. Uma das características do quadro é 
a comparação com a Contabilidade Financeira ou Geral 
(LEONE, 1971, p. 12). 

Finalmente, a Contabilidade Administrativa (Ge-
rencial), a meu ver, é apenas um título, talvez um 
comportamento ou uma atitude por parte dos conta-
dores, que engloba diversos tipos de estudos e de Con-
tabilidades: Contabilidade de Custos, Gestão de Cus-
tos, Contabilidade Ambiental, Contabilidade Social, 
Contabilidade de Recursos Humanos, Orçamentos, 
Análise de Investimentos, Quadro de Indicadores Ba-
lanceados (uma tradução minha do original Balanced 
Scorecard, instrumento gerencial criado e desenvolvido 
pelos estudiosos americanos Robert S. Kaplan e David 
P. Norton, 2001).

Julgo interessante que os prováveis estudiosos devam 
examinar alguns capítulos de dois recentes livros ame-
ricanos, que foram traduzidos pela LTC: Contabilidade 
Gerencial, de James Jiambalvo, e Gestão de Custos, de 
Leslie G. Eledenburg e Susan K. Wollcott. Outra con-
sulta essencial é o Manual de Normas Internacionais de 
Contabilidade, editado em 2009, pela Atlas.
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Resumo
O controle de custos nas empresas, de um 

modo geral, e nas instituições hospitalares, em 
particular, já deixa de ser uma necessidade para 
se tornar uma obrigatoriedade para a sobrevi-
vência destas. Torna-se, cada vez mais, uma fer-
ramenta indispensável para auxiliar os gestores 
nas tomadas de decisões, especialmente com a 
irreversível globalização.
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1. Considerações gerais

Diante das transformações ocorridas nas últimas 
décadas no mercado mundial, causadas pela globali-
zação e pela revolução tecnológica, os hospitais vêm 
sendo pressionados a realizarem uma reestruturação 
em suas políticas de gestão, principalmente aquelas re-
lacionadas com controle dos custos. Todavia mantém-
-se a preocupação de não deixar cair a qualidade na 
prestação de serviços, pois ela está ligada diretamente 
à competitividade.

Quanto a essa questão, Cherubin e Santos (2002, p. 
109) alertam: “As mudanças no Brasil começaram no 
final dos anos 90, com o aumento da competitivida-
de num mercado desacostumado a operar tendo como 
norte o lucro. [...] eficiência e custo baixo passaram a 
ser metas cada vez mais buscadas pelos administradores 
dentro dos hospitais”.

Os custos em um hospital funcionam como em 
qualquer outra atividade, com particularidades a cada 
área: trata-se de prestação de serviços, cujo produto 
final é o bem-estar do paciente, que é o cliente. En-
tretanto, como estamos falando de vidas humanas, o 
trabalho torna-se mais importante e assume grande 
responsabilidade. No entanto a redução de custo não 
implica a perda de qualidade. Ao contrário: um hospi-
tal com bom gerenciamento financeiro tem condições 
de reverter o resultado deste trabalho em capacitação 
de seus colaboradores, modernização do espaço físico e 
também em equipamentos médicos de última geração, 
que com certeza trarão mais conforto e confiabilidade 
aos seus pacientes.

Os custos em um hospital 
funcionam como em qualquer 

outra atividade, com 
particularidades a cada área: trata-

se de prestação de serviços, cujo 
produto final é o bem-estar do 

paciente, que é o cliente.

Logo, o custo representa o aspecto mais importante 
para a tomada de decisões na concepção dos adminis-
tradores hospitalares. Urgência e necessidade de sua im-
plantação para a sobrevivência dos hospitais são desafios 
para os administradores destas instituições.

À medida que se ignora completamente o com-
portamento dos custos e dos resultados das atividades 
operacionais da empresa, as condições dos dirigentes, 
diante das decisões de investimento, tornam-se extre-
mamente inseguras.

Nos dias atuais, uma instituição de saúde depara-se 
com frequentes investimentos quanto à renovação do 
nível de tecnologia médica, sistemas de informação e 
inovações relativas ao modelo assistencial. Todas essas 
decisões exigem um alto grau de responsabilidade por 
parte dos dirigentes, em geral envolvendo vultosos re-
cursos. Não se pode errar em termos do momento do 
investimento e no dimensionamento da dosagem ade-
quada que permita assegurar resultados não apenas de 
ordem financeira, mas também na qualidade dos servi-
ços e na oportunidade diante do crescimento de com-
petitividade do setor.

Com esse grau de complexidade na tomada de de-
cisões, não basta deter adequadas informações sobre o 
custeio das operações atuais; é também inquestionável 
o alcance gerencial desses dados e a competência de 
organização de simulações de diferentes cenários que 
garantam uma análise segura destinada à escolha da me-
lhor opção de investimento. Se, sob essas condições, as 
dificuldades na decisão não podem ser subestimadas, o 
quer dizer de situações com absoluto desconhecimento 
dos custos e resultados das atividades principais da ins-
tituição de saúde?

2. Custos

A prestação de serviço deve ser oferecida com quali-
dade, eficiência e eficácia, para que possa ser competi-
tiva no seu mercado. A fim de que isso ocorra, ela tem 
que utilizar um eficiente sistema de custos, de modo 
que seus gestores tenham informações úteis para a to-
mada de decisões.
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A apuração e o controle dos custos hospitalares são, 
sem sombra de dúvidas, absolutas necessidades dentro 
das instituições hospitalares.

O sistema de custos adequado às instituições hospi-
talares tem como objetivo apurar o custo dos serviços, 
oferecer a todos os níveis hierárquicos da organização as 
informações de custos de sua responsabilidade e propi-
ciar subsídios à administração para a tomada de decisão.

Para melhor entendimento da natureza dos custos, 
faz-se necessária a distinção entre os seguintes conceitos:

Custos: são sacrifícios que uma empresa tem que ar-
car para atingir seus objetivos, transformando insumos 
em bens ou serviços. Exemplo: o custo com antibióticos 
utilizados para dar alta a um paciente com pneumonia. 
Horngren (1985, p. 47) define custos como “um sacri-
fício ou a desistência do uso dos recursos para usá-los 
em determinado fim”. Perez Junior e outros (1999, p. 
16) referem-se a custos como sendo “gastos relativos aos 
bens e serviços (recursos) consumidos na produção de 
outros bens e serviços”. Conclui-se que custo compre-
ende os gastos com a obtenção de bens e serviços apli-
cados na produção.

Gastos: são todas as aplicações de recursos desembol-
sados, ou não, pelo hospital. Exemplo: o valor da aqui-
sição de uma licitação de fios cirúrgicos.

Investimento: compreende, geralmente, o gasto com 
a obtenção de bens de uso da empresa. Exemplo: a com-
pra de uma ambulância.

Despesas: são aplicações de recursos que não se trans-
formam em ativo, mas que contribuem para o esforço 
na geração de receitas. Exemplo: frete de equipamentos 
biomédicos para manutenção.

Desembolso: entrega de numerário antes, no momento 
ou depois da ocorrência dos gastos. Exemplo: pagamen-
to pela aquisição de um lote de bolsas hemoterápicas.

Perdas: são recursos ou gastos consumidos de forma anor-
mal e involuntária. Exemplo: danos provocados por sinistros.

2.1 Classificação dos custos

Os custos classificam-se em três tipos, que serão des-
critos a seguir.

2.1.1 Quanto à natureza

Classificação que se refere à identificação daquilo 
que foi consumido na produção. Muitas vezes a nomen-
clatura assemelha-se à utilização para dar nomes a bens 
e serviços: insumos e materiais, mão de obra direta e 
indireta, manutenção e depreciação de máquinas e equi-
pamentos, combustíveis e lubrificantes.

2.1.2  Quanto à identificação do 
produto

Classificação que se refere à maior ou à menor fa-
cilidade de identificar os custos com os produtos, por 
meio de uma medição precisa dos insumos utilizados, 
de relevância do seu valor ou da apropriação dos gastos 
por rateio, que podem ser diretos e indiretos.

Custos diretos: correspondem aos custos incorridos 
na instituição hospitalar e que tenham possibilidade 
de identificação com um produto ou departamento. 
Exemplos: o consumo de medicamentos, o consumo de 
gêneros alimentícios aplicados na elaboração das refei-
ções separadamente, o filme usado na realização de um 
exame de radiológico etc. Para Beulke e Bertó (2000, p. 
35), “Os custos diretos caracterizam-se, pois, pela possi-
bilidade de sua especificação por serviço prestado”.

Custos indiretos: consistem em itens de custos em 
que não há referência a um produto ou departamento, e 
cuja apropriação faz-se com o auxílio de algum critério 
de rateio. De acordo com Ching (2001, p. 17), os cus-
tos indiretos “não podem ser diretamente apropriados a 
um objeto de custo, senão por meio de rateios estima-
dos e arbitrários”.

A apuração e o controle dos custos hospitalares são, sem sombra de dúvidas, 
absolutas necessidades dentro das instituições hospitalares.
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2.1.3  Quanto à sua variação 
quantitativa

Classificação que se refere ao fato de que os custos 
podem variar proporcionalmente ao volume produzi-
do ou podem permanecer constantes, independente-
mente do volume. São denominados custos variáveis 
e custos fixos.

Custos fixos: correspondem aos custos vinculados à 
infraestrutura e não se alteram com as mudanças do vo-
lume de produção, dentro de determinada capacidade 
instalada. Ou seja, o valor correspondente aos custos de 
natureza fixa permanece constante, independentemente 
de oscilações no volume de atendimento. 

Exemplo prático:

Internações (volume) N° de pacientes Valor

100 8.000,00

200 8.000,00

300 8.000,00

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

1 2 3

Fonte: adaptado de Martins (2000)
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 Custos variáveis: correspondem aos insumos ine-
rentes à produção dos serviços, sofrendo variações na 
mesma proporção do volume de produção. Exemplo: 
medicamentos e materiais médico-hospitalares.

Para Beulke e Bertó (2000, p. 35): 

A discussão do que é fixo ou variável está centra-
da no grau de variabilidade dos custos quanto 

ao nível de ocupação e não quanto à sua muta-
bilidade, determinada pelo ritmo inflacionário, 
entendimento errôneo que às vezes se tem ob-
servado por parte das pessoas não diretamente 
ligadas ao assunto.

Exemplo prático: 

Fonte: adaptado de Martins (2000)

Internações (volume) N° de pacientes Valor

100 10.000,00

200 15.000,00

300 20.000,00

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

1 2 3

 

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

1 2 3
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2.2 Sistemas de custeio

Atualmente os sistemas de custeio classificam-se em 
quatro tipos, que serão detalhados na sequência.

2.2.1 Custeio por absorção

O custeio por absorção consiste principalmente no 
rateio dos custos indiretos sobre os custos diretos por 
centros de custos e por produtos, pelo uso de chaves 
e pesos achados mediante estatística. O objetivo é a 
cobrança de todos os custos, deixando lucro razoável, 
pelo preço do respectivo bem ou serviço. Segundo Leo-
ne (1995, p. 361) o custeio por absorção é “aquele que 

todos os custos relacionados com a fabricação, indepen-
dentemente de seu comportamento diante do volume 
de sua atividade”.

Os centros de custos são as unidades de produção 
com a característica de representar a localização onde os 
serviços estão sendo elaborados ou prestados e as unida-
des de apoio ou administrativas, como complementação 
imprescindível à consecução das atividades de prestação 
de um serviço de assistência médica.

Sob essas orientações, uma das segmentações mais 
comuns aplicadas a um hospital compreende os concei-
tos de centros de custos produtivos e centros de custos 
auxiliares e administrativos.

 

 Centros de custos produtivos 

de uma instituição hospitalar
 

 

 

 

 

 
 

Centros auxiliares e 

administrativos de uma 

instituição hospitalar 

 

 Maternidade e pediatria 

Unidade de Terapia Intensiva 

Centro cirúrgico 

Ambulatório e pronto -socorro 

Laboratório de análises clínicas 

  

 Serviço de nutrição e dietética 

Lavanderia 

Material esterilizado 

Limpeza 

Almoxarifado 

Manutenção 

Serviço de prontuário do paciente 

Faturamento 

Contabilidade 

Departamento de pessoal 

Administração geral 
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O quadro a seguir apresenta as vantagens e as des-
vantagens da utilização do custeio por absorção:

Vantagens

Todos os custos podem ser tomados em conta 
e os custos unitários calculados, mostrando a estru-
tura dos custos.

 
O rateio pelos centros de custo permite usar 

a Gerência por Centros de Responsabilidade, em 
que os gerentes destes centros são responsáveis pelo 
comportamento dos custos nos seus centros e pela 
contribuição dos seus centros ao lucro.

Desvantagens

Variações no volume de produção não podem 
ser medidas na sua influência nos custos.

Ênfase na distinção entre custos de produção 
e outros custos, sem levar em conta a distinção entre 
custos fixos e variáveis.

Demora na absorção unitária: só podem ser 
calculados no fim do período contábil.

Os métodos de absorção são arbitrários em 
muitos casos. Por exemplo, o custo de 1 kg ou de 
uma peça de roupa lavada: esta medição só seria pos-
sível se a roupa é realmente pesada ou controlada, o 
que dificilmente acontece na prática.

Fonte: adaptado de Martins (2000)

2.2.2 Custeio variável ou direto

Método de custeio em que todos os custos de fabri-
cação variáveis são considerados como custo de produto 
inventariável. Nem todos os custos fixos de fabricação 
são levados dos estoques: estes são custos do período em 

que ocorrerem.
Esse custeio consiste em uma abordagem de custeio 

destinada a suprir gestores com informações para a to-
mada de decisões, ou seja, oferece possibilidades claras 
de análise do comportamento dos custos diante de di-
ferentes níveis de atividade, decisão sobre os preços em 
situações de capacidade ociosa e adequações do mix dos 
serviços visando à melhoria da rentabilidade, bem como 
a necessidade do aprimoramento das funções de contro-
le e planejamento.

O custeio direto orienta atenção à análise das rela-
ções entre custo, volume e lucro.

O quadro a seguir apresenta as vantagens e as des-
vantagens na utilização do custeio direto:

Vantagens

A distinção entre custos variáveis e fixos permi-
te levar em conta variações no volume de produção e 
usar as técnicas do ponto de equilíbrio e orçamento 
flexível.
O cálculo do lucro líquido pode ser mais rápido.
Decisão rápida nos casos seguintes: parar ativi-

dades que não estão dando lucro; fixar preços de venda 
para encomendas especiais (volume maior com preço 
menor por unidade); usar recursos de produção escas-
sos; fazer, comprar ou alugar um produto.

Desvantagens

É difícil e arbitrária a distinção entre custos va-
riáveis e fixos e a divisão dos custos semivariáveis ou 
semifixos entre seus componentes fixos e variáveis.
À medida que a produção fica cada vez mais 

intensiva em capital (automatização), a parte fixa dos 
custos cresce. No entanto o custeio direto só tem sen-
tido se a parte variável for maior ou significante em 
relação à parte fixa (ou indireta).

Fonte: adaptado de Martins (2000)
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2.2.3 Custeio padrão

O custeio padrão é um método de custeio que apro-
pria os custos diretos a um objeto de custo, multiplican-
do o(s) preço(s) ou taxa(s) padrão(ões) pelos insumos 
padrões contidos na produção efetivamente consegui-
da, e rateia os custos indiretos com base na(s) taxa(s) 
indireta(s) padrão(ões) multiplicados pelos insumos pa-
drões contidos nas unidades produzidas.

De acordo com Leone (1997, p. 286) o custeio padrão:

Só será útil se funcionar em conjunto com qualquer 
sistema ou técnica que usa custos históricos, tais 
como sistema com base em custo por absorção ou 
sistema direto, pois ele só fornecerá informações pre-
cisas, desta forma. Porém se implantado em fábricas 
de produção contínua ele dará bons resultados.

2.2.4  Custeio baseado em atividades 
(Activity Based Costing – ABC)

O método ABC surgiu nos Estados Unidos, nos 
anos 1980. Foi desenvolvido pela Universidade de Har-
vard por necessidade das empresas, que não conseguiam 
avaliar corretamente o impacto de seus custos fixos. A 
finalidade era desenvolver um método que permitisse 
avaliar a agregação de valor das diferentes atividades que 
consomem, desproporcionalmente, recursos ao longo 
do processo e do mix de produtos/serviços.

No método ABC, as atividades são o foco do proces-
so de custeio. Os custos são investigados, relacionando-
-se as atividades aos produtos, com base na demanda 
por tais atividades pelo produto durante o processo de 
produção ou o serviço em questão. Portanto as bases 
de alocação usadas no custeio baseado na atividade são 
medições das atividades executadas, que podem incluir 
horas do tempo de ajuste de máquina ou número de 
vezes em que isso foi feito, ou demais maneiras de distri-
buição em função da atividade que está sendo analisada, 
seja uma indústria, seja uma prestadora de serviços.

Brimson (1996, p. 27) afirma:

A abordagem da contabilidade por atividades para 
gerenciamento de custos divide uma empresa em 
atividades. Uma atividade descreve o que uma 
empresa faz – a forma com o tempo é gasto e os 
produtos do processo. A principal função de uma 
atividade é converter recursos (material, mão de 
obra e tecnologia) em produtos e serviços. A conta-
bilidade por atividades identifica as atividades de-
senvolvidas em uma empresa e determina seu custo 
e desempenho (tempo e qualidade).

O método ABC demonstra a relação entre recursos 
consumidos (o que foi gasto: pessoal, consumo de mate-
riais, salários etc.), atividades executadas (em que foi gas-
to: serviços, exames, atendimento etc.) e objetos de custo 
(para que foi gasto: serviço A, serviço B, atividade X etc.). 
A figura abaixo esquematiza a visão dos três módulos:

Recursos Atividades Produtos ou Serviços 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Geram

 
          Consomem                                                  

Fonte: adaptado de 
Nakagawa (1994)
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Enquanto no método tradicional a alocação é fei-
ta mediante critérios de rateios limitados (geralmente 
quantidade produzida/vendida), no ABC existe uma 
multiplicidade de critérios (denominados geradores de 
custo ou cost drivers), cada qual específico à atividade 
(custo) a que se relaciona (por exemplo: número de notas 
fiscais emitidas, número de requisições de compras etc.).

Nakagawa (1994, p. 39) afirma que o sistema ABC

[...] assume-se como pressuposto que os recur-
sos de uma empresa são consumidos por suas 
atividades e não pelos produtos que ela fabrica. 
Os produtos surgem como consequência das 
atividades consideradas estritamente necessárias 
para fabricá-los e/ou comercializá-los, e como 
forma de atender as necessidades, expectativas e 
anseios dos clientes.

2.2.4.1  Etapas para aplicação do 
custeio ABC

a) Identificação das atividades relevantes: em depar-
tamento são executadas atividades homogêneas. Assim, 
o primeiro passo, para o custeio ABC, é identificar as 
atividades relevantes dentro de cada departamento.

b) Atribuição de custos às atividades: o custo de uma 
atividade compreende todos os sacrifícios de recursos 
necessários para desempenhá-la. Devem-se incluir salá-

rios com os respectivos encargos sociais, materiais, de-
preciação, energia, uso de instalações etc.

c) Identificação e seleção dos direcionadores de custos: 
direcionador de custos é o fator que determina a ocor-
rência de uma atividade. Como as atividades exigem 
recursos para serem realizadas, deduz-se que o direcio-
nador é a verdadeira causa dos custos. Portanto o dire-
cionador de custos deve refletir a causa básica da ativi-
dade, consequentemente, da existência de seus custos.

d) Atribuindo custos às atividades: para custear as 
atividades, deve-se alocar a elas parte de cada custo in-
direto dos departamentos, utilizando direcionadores de 
recursos, como aluguel, energia elétrica, salários, depre-
ciação, entre outros.

e) Atribuição dos custos das atividades aos produtos: 
uma vez identificadas as atividades relevantes, seus di-
recionadores de recursos e respectivos custos, a próxima 
etapa é custear os produtos. Para tanto, é necessário o 
levantamento da qualidade e da quantidade de ocor-
rência dos direcionadores de atividades por período e 
por produto.

2.2.4.2 Objetivos do custeio ABC

Os principais objetivos da implantação de um siste-
ma de gerenciamento de custos com base nas atividades 
(ABC) são:

a) Controlar e apurar seus custos reais de produção 
e, principalmente, os custos indiretos de fabricação.

b) Identificar e mensurar os custos da não qualidade 
(falhas, prevenção, avaliação etc.).

c) Levantar informações sobre as oportunidades para 
eliminar desperdícios e aperfeiçoar atividades.

d) Eliminar/reduzir atividades que não agregam ao 
produto/serviço um valor percebido pelo cliente.

e) Identificar os serviços mais lucrativos.
f ) Melhorar sua base de informações para tomada 

de decisões.
g) Estabelecer um conjunto de indicadores de per-

formance capaz de medir a eficiência e a eficácia em-
presarial sob aspectos produtivo, comercial, financeiro 
e societário.

No método ABC, as atividades 
são o foco do processo de custeio. 

Os custos são investigados, 
relacionan do-se as atividades aos 
produtos, com base na demanda 
por tais atividades pelo produto 
durante o processo de produção 

ou o serviço em questão.
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3. Considerações finais

Atualmente, a contabilidade de custos apresenta-se 
como uma ferramenta indispensável nas instituições 
hospitalares. Constitui-se em um mecanismo extrema-
mente potente para ação gerencial, não só para monito-
rar o custeio dentro dos hospitais, como também para 
definir linhas mais amplas de ação gerencial, na medida. 
Possibilita, ainda, identificar caminhos estratégicos mais 
custo-efetivos para as instituições de saúde. Oferece aos 
gestores a oportunidade de identificar os procedimentos 
ou as atividades mais rentáveis, aquelas cujo custo preci-
sa ser analisado e controlado com mais cuidado, ou que 
não são viáveis economicamente.

Atualmente, a contabilidade 
de custos apresenta-se 
como uma ferramenta 

indispensável nas 
instituições hospitalares. 
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Resumo
O presente estudo aborda a importância da DFC 

para uma organização. Além de ser uma ferramenta para 
análise e planejamento financeiro, serve também como 
instrumento para avaliação da liquidez, podendo ser uti-
lizada por usuários externos, como bancos, credores, 
investidores, entre outros, que possuam a necessidade 
de conhecer a capacidade e a garantia de pagamento 
das dívidas nas datas de vencimento. A DFC no Brasil não 
era um demonstrativo obrigatório até a Lei nº 11.638, de 
27 de dezembro de 2007, que instituiu sua obrigatorieda-
de para as sociedades de grande porte em substituição 
à Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos 
(DOAR). Mas, apesar de não ser obrigatória, muitas em-
presas publicavam a DFC como demonstração acessória, 
principalmente aquelas que possuíam ações nas bolsas 
de valores, a fim de fornecer melhores informações aos 
usuários externos. O objetivo geral do estudo está em 
analisar as DFC das empresas do ramo de papel e celu-
lose, por meio de indicadores. Para isso, realizou-se esta 
pesquisa descritiva, com procedimentos documentais e 
de abordagem qualitativa.
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1. Introdução

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) é uma 
importante ferramenta para análise e gestão financeira, 
pois permite que a empresa tenha controle sobre as en-
tradas e as saídas de dinheiro, ou seja, possibilita que 
importantes decisões sejam tomadas no momento exa-
to em que se tornem necessárias. Além disso, a DFC 
também serve de instrumento para avaliação da liqui-
dez da organização, podendo ser utilizada por usuários 
ex ternos – como bancos, credores, investidores, entre 
outros –, a fim de conhecer a capacidade e a garantia de 
pagamento das dívidas nas datas de vencimento.

Apesar de a DFC ser utilizada há algumas décadas 
como forma de avaliação da capacidade financeira das 
empresas, somente a partir da década de 1960 ocorre-
ram estudos mais efetivos, visando à elaboração e ao 
aperfeiçoamento de um modelo em condições de aten-
der às necessidades de seus usuários.

É importante ressaltar que as primeiras publicações 
acerca da DFC ocorreram nos Estados Unidos, por meio 
do International Accounting Standards Committee (IASC), 

a partir de 1963, e em Londres, através da Financial Ac-
couting Standards Board (FASB), a partir de 1976.

No Brasil, a DFC não era um demonstrativo obriga-
tório até a Lei n° 11.638, de 27 de dezembro de 2007, 
que instituiu sua obrigatoriedade para as sociedades de 
grande porte, em substituição à Demonstração de Ori-
gens e Aplicações de Recursos (DOAR). Apesar de ser 
facultativa, muitas empresas publicavam a DFC como 
uma demonstração acessória, principalmente aquelas 
que possuíam ações nas bolsas de valores, a fim de for-
necer melhores informações aos usuários externos.

O presente estudo analisa, por meio de indicadores, 
as DFC das empresas do ramo de atividade de papel e 
celulose que publicam esse demonstrativo e estão classi-
ficadas no Nível 1 de governança corporativa, no site da 
Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA). Procura-se 
identificar que tipo de informações pode ser gerado por 
este demonstrativo.

Esta pesquisa tem como justificativa o fomento à 
discussão e à divulgação dos indicadores da DFC, pois 
este é um assunto ainda pouco abordado, principalmen-
te pelo fato de a DFC ter passado a ser obrigatória a 
partir de 1° de janeiro de 2008.

2. Referencial Teórico

No Brasil, a Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, estabeleceu, no art. 176°, as demonstrações 
contábeis obrigatórias que deveriam ser apresentadas 
pelas companhias, sendo elas: balanço patrimonial 
(BP); demonstração dos lucros ou prejuízos acumula-
dos (DLPA); demonstração do resultado do exercício 
(DRE); e demonstração das origens e aplicações de re-

No Brasil, a DFC não era um demonstrativo obrigatório até 
a Lei n° 11.638, de 27 de dezembro de 2007.

A DFC também serve 
de instrumento para 

avaliação da liquidez da 
organização.
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cursos (DOAR). No § 4° do mesmo artigo, foi ressalta-
do que as demonstrações contábeis obrigatórias seriam 
complementadas por notas explicativas e outros qua-
dros analíticos ou, ainda, demonstrações contábeis ne-
cessárias para o esclarecimento da situação patrimonial e 
dos resultados do exercício. A obrigatoriedade da DFC 
encontrou amparo no § 4° do art. 176° da Lei n° 6.404-
76 porque tal demonstração complementa as demais, 
auxiliando no esclarecimento da situação patrimonial 
da companhia, principalmente no aspecto financeiro 
do patrimônio, servindo de apoio ao processo decisó-
rio na gestão empresarial e proporcionando, por meio 
de suas informações, os dados necessários aos usuários 
mais interessados na capacidade de geração de caixa das 
empresas. As empresas que, normalmente, publicavam 
a DFC de forma espontânea no Brasil, como uma infor-
mação acessória, eram as que possuíam ações nas bolsas 
de valores.

Este é um assunto 
ainda pouco abordado, 

principalmente pelo fato 
de a DFC ter passado a 
ser obrigatória a partir 

de 1° de janeiro de 2008.

De acordo com Braga e Marques (2001), vale res-
saltar que a melhor referência no desenvolvimento de 
pesquisas e divulgação da DFC são os Estados Unidos, 
sendo que tal demonstração passou a ser exigida das em-
presas norte-americanas em 1987. Na sequência, outros 
países também instituíram a obrigatoriedade da DFC: 
Canadá, Reino Unido e Irlanda do Norte, Austrália, 
Nova Zelândia e África do Sul.

A Lei n° 11.638, de 27 de dezembro de 2007, tor-
nou obrigatória a elaboração e a publicação da DFC, a 

partir de 1° de janeiro de 2008. O demonstrativo foi 
regulamentado em nível nacional, conforme Quintana 
(2009), por meio do Pronunciamento Técnico CPC 
03, aprovado pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis, e pela Resolução n° 1.296, do Conselho Federal de 
Contabilidade, que aprovou a NBC TG 03 – Demons-
tração dos Fluxos de Caixa.

As empresas que, 
normalmente, publicavam 

a DFC de forma espontânea 
no Brasil, como uma 

informação acessória, eram 
as que possuíam ações nas 

bolsas de valores.

2.1  Nível 1 de governança 
corporativa da Bovespa

Os níveis diferenciados de governança corporativa, 
implantados pela Bovespa em dezembro de 2000, são 
segmentos especiais de listagem que foram desenvolvi-
dos com o objetivo de estimular tanto o interesse dos 
investidores quanto a valorização das companhias. A 
premissa básica é que a adoção de boas práticas de gover-
nança corporativa confere maior credibilidade ao mer-
cado acionário, aumentando a confiança e a disposição 
dos investidores em adquirir ações (BOVESPA, 2008).

A adesão das companhias ao Nível 1 é realizada por 
meio de um contrato assinado pela Bovespa, pela com-
panhia e por seus administradores, conselheiros fiscais 
e controladores. Nesse contrato, as partes acordam em 
observar o Regulamento de Listagem do segmento espe-
cífico, que consolida os requisitos que devem ser atendi-
dos pelas companhias. Portanto as companhias listadas 
no Nível 1 se comprometem, principalmente, com as 
melhorias na prestação de informações ao mercado e 
com a dispersão acionária (BOVESPA, 2008).
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2.2  Indicadores obtidos por meio da DFC

Assim como as demais demonstrações financeiras, a DFC também pode ser 
analisada por meio de indicadores ou índices financeiros. De acordo com Braga 
e Marques (2001), as medidas de desempenho mais importantes estão dispostas 
em quatro categorias distintas, conforme demonstrado no Quadro 1.

1a Categoria Quocientes de cobertura de caixa

Cobertura de juros com caixa = FCO* antes de juros 
e impostos / juros

Cobertura de dívidas com caixa = (FCO – dividendo 
total) / exigível

Cobertura de dividendos com caixa = FCO / 
dividendos totais

2a Categoria Quocientes de qualidade do resultado

Qualidade das vendas = caixa das
vendas / vendas

Qualidade do resultado = FCO / resultado 
operacional

3a Categoria Quocientes de dispêndios de capital

Aquisições de capital = (FCO – dividendo total) / 
caixa pago por investimentos de capital

Investimento / financiamento = fluxo de caixa 
líquido para investimentos / fluxo de caixa líquido de 

financiamentos 

4a Categoria Retornos do fluxo de caixa

Fluxo de caixa por ação = (FCO – dividendos 
preferenciais) / quantidade de ações ordinárias

Retorno do caixa sobre os ativos = FCO antes de 
juros e impostos / ativos totais

Retorno sobre passivo e patrimônio líquido = FCO / 
(patrimônio líquido + exigível no longo prazo)

Retorno sobre o patrimônio líquido = FCO / 
patrimônio líquido

*FCO – Fluxo de caixa operacional.
Quadro 1 – Medidas de desempenho da DFC.
Fonte: Adaptado de Braga e Marques (2001).
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3. Procedimentos Metodológicos

Quanto aos objetivos, a pesquisa é considerada 
descritiva. O estudo identificou as empresas do ramo 
de atividade de papel e celulose que publicam a DFC 
no site da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) 
classificadas no Nível 1 de governança corporativa, 
calculou e interpretou os indicadores para os exercí-
cios findos em 31 de dezembro de 2005, 2006 e 2007, 
comparou os indicadores obtidos entre as empresas e 
descreveu os resultados.

Quanto aos procedimentos, é pesquisa documental, 
conforme Gil (2007), dado que se vale de materiais que 
ainda não receberam uma análise intensa ou que podem 
ser reelaborados de acordo com os objetivos do estudo.

Quanto à abordagem do problema, esta pesquisa 
classifica-se como qualitativa, de acordo com Rodrigues 
(2007), por analisar e interpretar dados relativos à natu-
reza dos fenômenos.

4. Análise dos resultados

Por meio dos dados obtidos no site da Bovespa, fo-
ram identificadas quatro empresas no setor de atuação 
de materiais básicos, subsetor madeira e papel, segmen-
to papel e celulose, com Nível 1 de governança corpo-
rativa, sendo elas: Aracruz Celulose S.A., Klabin S.A., 
Suzano Papel e Celulose S.A. e Votorantim Celulose e 
Papel S.A. Em consequência desses dados foram calcu-
lados índices nas DFCs.

É importante ressaltar que entre os índices calcula-
dos para as quatro empresas, nos exercícios findos em 
31 de dezembro de 2005, 2006 e 2007, o único não 
realizado foi o índice de cobertura de juros com caixa, 
pertencente à 1a Categoria – Quocientes de cobertura 
de caixa –, devido à dificuldade de padronização com 
relação à informação complementar de valor total de ju-
ros pagos durante o ano nas demonstrações divulgadas 
pelas empresas.

Quadro 2 – 
Indicadores calculados.

Empresas
Índices Ano Aracruz Klabin Suzano Votorantin

1ª Categoria – 
Quocientes de 
cobertura de 

caixa

Cobertura de 
dívidas com 

caixa

2007 0,24 0,14 0,16 0,38
2006 0,22 0,27 0,14 0,43
2005 0,15 0,60 0,17 0,23

Cobertura de 
dividendos 
com caixa

2007 2,91 2,95 7,07 5,16
2006 2,55 4,43 4,83 7,19
2005 2,66 4,97 5,75 5,33

2ª Categoria – 
Quocientes de 
qualidade do 

resultado

Qualidade das 
vendas

2007 0,35 0,30 0,31 0,44
2006 0,36 0,31 0,28 0,45
2005 0,28 0,35 0,21 0,35

Qualidade do 
resultado

2007 1,29 0,99 1,10 1,58
2006 1,48 1,42 1,47 2,39
2005 0,93 2,66 0,88 2,08

3ª Categoria – 
Quocientes de 
dispêndios de 

capital

Aquisições de 
capital

2007 0,74 0,31 0,69 0,98
2006 1,17 0,84 0,31 2,12
2005 0,87 2,06 0,53 1,37

Investimento / 
Financiamento

2007 (1,58) 2,19 10,13 1,33
2006 (0,78) 0,99 1,20 0,66
2005 (2,17) 1,68 1,69 1,41

4 ª Categoria 
– Retornos do 
fluxo de caixa

Fluxo de caixa 
por ação

2007 1,30 0,0009 0,003 0,007
2006 1,35 0,0009 0,002 0,008
2005 0,89 0,001 0,002 0,006

Retorno do 
caixa sobre os 

ativos

2007 0,14 0,10 0,09 0,12
2006 0,15 0,14 0,09 0,17
2005 0,10 0,21 0,08 0,13

Retorno sobre 
passivo e 

patrimônio 
líquido

2007 0,15 0,12 0,10 0,16
2006 0,16 0,17 0,10 0,20
2005 0,11 0,27 0,10 0,14

Retorno sobre 
o patrimônio 

líquido

2007 0,37 0,21 0,18 0,47
2006 0,36 0,34 0,17 0,49
2005 0,24 0,75 0,21 0,29
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Na primeira categoria, os quocientes de cobertura 
com caixa permitem a avaliação da liquidez do empre-
endimento. O índice de cobertura de dívidas com caixa 
revela a capacidade da empresa no nível dos fluxos de 
caixa atuais, de quitar todo o exigível com caixa. Nes-
se caso, a Aracruz apresenta um aumento do índice 
nos últimos três anos, sendo mais relevante no ano de 
2006. Das empresas analisadas, a Klabin apresenta o 
índice mais alto no ano de 2005, mas é a empresa que 
no ano de 2007 apresenta o menor índice; a Suzano 
tem se mantido estável nos três anos analisados; e a Vo-
torantim apresenta a melhor evolução e desempenho 
neste indicador. 

O índice de cobertura de dividendos com caixa for-
nece evidência da capacidade de pagar dividendos pre-
ferenciais e ordinários atuais com base no fluxo de caixa 
operacional normal. Ou seja, permite avaliar a capaci-
dade de a empresa pagar os dividendos de acordo com 
o estatuto social. A Aracruz demonstra um acréscimo 
no índice no ano de 2007, mas, das quatro empresas 
analisadas, é a que apresenta o menor índice; a Klabin 
demonstra um decréscimo nos três anos analisados; a 
Suzano é a empresa que apresenta o maior aumento no 
índice relativo tanto em relação às demais empresas ana-
lisadas quanto aos três anos analisados; e a Votorantim 
demonstra um decréscimo no índice em relação ao ano 
de 2006.

Na segunda categoria estão os quocientes de quali-
dade do resultado, sendo eles: o índice de qualidade das 
vendas e o índice de qualidade do resultado. 

O índice de qualidade das vendas mede a proporção 
das receitas de vendas convertidas em dinheiro no exer-
cício pelos recebimentos e pelas cobranças dos clientes. 
Nas empresas e nos períodos analisados, houve pouca 
variação desse índice, sendo a empresa Votorantim, nos 
anos de 2006 e 2007, a que apresenta a melhor propor-
ção das receitas de vendas convertidas em dinheiro. 

O índice de qualidade de resultado fornece uma in-
dicação da dispersão entre os fluxos de caixa e os lucros 
divulgados. Dentre as empresas analisadas, a Votoran-
tim apresenta o melhor índice nos últimos dois anos, 

pois, em 2006, para cada R$ 1,00 de lucro operacional 
líquido, o empreendimento gerou R$ 2,39 em caixa 
operacional; em 2007, para cada R$ 1,00 de lucro ope-
racional líquido, o empreendimento gerou R$ 1,58 em 
caixa operacional.

A terceira categoria envolve os quocientes de dispên-
dios de capital, sendo eles: o índice de aquisições de ca-
pital e o índice de investimento/financiamento. 

O índice de aquisições de capital demonstra a ha-
bilidade do negócio em atender suas necessidades por 
dispêndios líquidos de capital (aquisições menos alie-
nações), sendo calculado como fluxo de caixa operacio-
nal retido dividido pelas aquisições líquidas de ativos 
produtivos (imobilizado). Nesse caso, quanto maior for 
o índice, melhor será a situação financeira da empresa. 
Em 2005, a empresa que apresentou o melhor índice foi 
a Klabin; em 2006 e 2007, a Votorantim. 

O índice de investimento/financiamento compara 
os fluxos líquidos necessários para finalidades de in-
vestimento com os gerados de financiamentos. Para 
a empresa Aracruz, o índice não adicionou nenhuma 
informação, pois existiram saídas, em vez de entradas, 
das atividades de financiamento; a Klabin e a Votoran-
tim apresentaram um aumento do índice em 2007; a 
Suzano apresentou o melhor índice relativo tanto às 
outras três empresas analisadas quanto aos três anos 
analisados, sendo de 10,13 em 2007, o que significa 
que os fluxos de caixa usados para investimentos foram 
mais de dez vezes superiores aos obtidos das atividades 
de financiamentos.

A quarta categoria abrange os retornos do fluxo de 
caixa em quatro índices: o fluxo de caixa por ação, o 
retorno do caixa sobre os ativos, o retorno sobre passi-
vo e patrimônio líquido e o retorno sobre o patrimô-
nio líquido. 

Além de ser uma ferramenta para a 
análise e planejamento financeiro, 

serve também como instrumento para 
avaliação da liquidez da organização.
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Referências

O índice fluxo de caixa por ação demonstra o fluxo 
de caixa operacional atribuível a cada ação ordinária. 
Das quatro empresas analisadas, a Aracruz apresentou o 
melhor índice nos três anos consecutivos. 

O índice retorno do caixa sobre os ativos equivale 
ao retorno sobre o investimento total. Entre as empre-
sas analisadas, a Klabin demonstrou o melhor índice no 
ano de 2005. Em 2007, a empresa que obteve o melhor 
índice foi a Aracruz, com 0,14, o que significa que a 
base total de investimento da empresa (ativo total) trou-
xe um retorno de 14% em disponibilidades. 

O índice retorno sobre passivo e patrimônio líquido 
evidencia o potencial de recuperação de caixa do negó-
cio para os investidores, sejam eles credores ou acionis-
tas. A Aracruz praticamente manteve o mesmo índice 
nos últimos dois anos; a Klabin foi a empresa com o 
melhor índice relativo tanto às outras três empresas ana-
lisadas quanto aos três anos analisados, sendo de 0,27, 
em 2005; a Suzano manteve o mesmo índice nos três 
anos analisados; e a Votorantim apresentou o melhor ín-
dice entre as empresas analisadas nos últimos dois anos, 
sendo de 0,20, em 2006, e 0,16, em 2007. 

Finalmente, o índice retorno sobre o patrimônio 
líquido mede a taxa de recuperação de caixa dos in-
vestimentos realizados pelos acionistas. Nesse caso, a 
Aracruz apresentou crescimento nos últimos três anos; 
a Klabin demonstrou o melhor índice relativo tanto às 
outras três empresas analisadas quanto aos três anos ana-

lisados, sendo de 0,75, em 2005; a Suzano praticamente 
manteve o mesmo índice nos últimos dois anos; a Voto-
rantin manifestou um crescimento significativo no ano 
de 2006, e é a empresa com o melhor índice nos últimos 
dois anos analisados.

Considerações finais

O presente estudo propôs-se a abordar a importân-
cia da DFC para a organização, pois, além de ser uma 
ferramenta para a análise e planejamento financeiro, 
serve também como instrumento para avaliação da li-
quidez da organização. Ela pode ser utilizada por usuá-
rios externos – como bancos, credores, investidores, 
entre outros –, que possuam a necessidade de conhecer 
a capacidade e a garantia de pagamento das dívidas nas 
datas de vencimento. 

Assim, a análise deste trabalho demonstra que a Vo-
torantin teve melhor desempenho no período pesqui-
sado em relação aos quocientes de cobertura de caixa 
e qualidade do resultado. A Suzano obteve melhores 
resultados na relação do fluxo de caixa com os dispên-
dios de capital, e a Aracruz atingiu melhor resultado no 
retorno gerado pelos fluxos de caixa.

A realização desta pesquisa demonstrou a possibili-
dade de discussão sobre o assunto, uma vez que a DFC 
passou a ser um demonstrativo obrigatório e que pode 
gerar informação importante para o processo de gestão.
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publicações/edições.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Os trabalhos deverão ser encaminhados por  
e-mail, com dois arquivos anexados na mesma 
mensagem: um com o trabalho em si e outro com 
a folha de identificação, na qual deve constar o 
título do trabalho, nome completo do(s) autor(es),  
n° 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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