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2012: um ano marcado 
por mais conquistas 
e avanços

Mais um ano se encerra e, como 
fazemos habitualmente e de forma quase 
despercebida, nossos pensamentos são 
encaminhados a uma reflexão sobre nossa 
forma de pensar e as ações praticadas ao longo 
desse período. E aí entra a “balança virtual” em 
nossas mentes, para aferir entre a intenção e a 
sua execução.

Como não poderia ser diferente, em 
vista do contingente de pessoas envolvidas e 
comprometidas com as atividades deste 
Conselho – Plenário, Conselho Diretor, 
funcionários, Delegados Regionais, membros 
das Comissões de Estudos, com o apoio dos 
dirigentes das entidades de classe, também 
por intermédio do Fórum Permanente das 
Entidades da Classe Contábil Gaúcha, 
professores, coordenadores e diretores de 
instituições do ensino contábil –, a balança 
apresentou um perfeito equilíbrio. Isso porque 
a relação harmoniosa e produtiva nos conduziu 
naturalmente a esse estágio, pois visa a criar 
benefícios a todos pelo bem comum da 
categoria contábil. Essa maturidade alcançada 
é fruto de mútuos esforços de muitos anos. 
Chegar a esse patamar não foi obra do acaso.

Neste ano de 2012, no dia 25 de abril, o 
CRCRS completou 65 anos. Essa data tão 
importante nos remeteu ao passado e permitiu 
que vislumbrássemos as conquistas. Homena-
gens especiais foram recebidas da Assembleia 
Legislativa do Estado do RS e da Câmara 

Municipal de Porto Alegre.
Entre os êxitos estão as parcerias com 

entidades de relacionamento: Conselho 
Federal de Contabilidade e Conselhos 
Regionais de Contabilidade, integrantes do 
Sistema CFC/CRCs; Ministério Público do RS, 
Receita Federal, Receita Estadual, CAGE-RS, 
Junta Comercial, Tribunal de Contas do Estado 
do RS, AGERGS, Assembleia Legislativa do RS, 
Prefeitura e Câmara Municipal de Porto Alegre; 
com o Ibracon – 6ª Regional, a Fundação 
Brasileira de Contabilidade e o Sescon/RS, para 
a realização de eventos; os termos de coopera-
ção celebrados com cinquenta e quatro 
instituições de ensino, com o objetivo de 
proporcionar meios para a constante atualiza-
ção e a renovação do conhecimento dos 
profissionais da Contabilidade, professores e 
estudantes de Ciências Contábeis; conselhos 
regionais de outras profissões regulamentadas.

Ainda, na área acadêmica, duas 
importantes conquistas, que há anos eram 
perseguidas de forma perseverante: a 
aprovação pela Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior (Capes) do 
Doutorado em Ciências Contábeis, na área de 
concentração de Controladoria e Finanças, a 
ser ministrado pela Unisinos em 2013; e a 
parceria do CRCRS com a Unisinos que 
resultou na formação de uma turma exclusiva 
de MBA em Controladoria e Finanças para 
profissionais registrados neste Conselho. 



A área da Fiscalização desenvolveu 
intensa atividade e empenhou-se em orientar 
os profissionais da Contabilidade quanto à 
legislação vigente, na Capital e no interior do 
Estado. Aplicou a tecnologia na fiscalização, ao 
implantar o processo eletrônico “e-CRCRS-
legal”, ferramenta que permite contato rápido 
e eficaz com os profissionais, com o uso da 
internet.

No âmbito do Registro, mencionamos 
a adoção da nova carteira de identidade 
profissional modelo digital, que uniu a 
modernidade de um documento de 
identificação com a possibilidade de 
certificação eletrônica; maior autonomia ao 
profissional, mediante o uso de serviços on-
line disponíveis no site do CRCRS (com 
impressão de guias para pagamento da 
anuidade, atualização de e-mail, endereços, 
consulta ao andamento de processos, 
solicitação de senhas, etc.); a comunicação do 
exercício profissional em outra jurisdição via 
web, com o que os profissionais ganharam 
agilidade e rapidez para estarem aptos à 
prestação de serviço em todo o território 
nacional; o requerimento de solicitação de 
registro provisório e originário com impressão 
de guias à disposição na web.

Na área da Educação Continuada, 
impulsionamos o desenvolvimento das 
atividades, mediante o incremento na 
realização de seminários de assuntos 
contábeis, eventos segmentados (Terceiro 
Setor; Responsabilidade Social e Criminal do 
Profissional; Transparência na Prestação de 
Contas Eleitorais; Inovações Tecnológicas na 
Profissão Contábil; Encontro Estadual de 
Coordenadores e Professores dos Cursos de 
Ciências Contábeis; Encontro Estadual de 
Estudantes de Ciências Contábeis; dentre 
outros), roteiros de palestras, cursos. Ainda, os 
eventos realizados na sede do CRCRS foram 
transmitidos ao vivo via web e posteriormente 
ficaram disponíveis na página do CRCRS para 

serem assistidos a qualquer momento. Ainda 
nessa área, destacamos as publicações 
editadas pelo CRCRS, sejam livros, revistas e 
fôlderes, assim como o estreitamento da 
ligação com o profissional e a amplitude de 
divulgação dos atos e fatos da Contabilidade, 
proporcionado pela comunicação social do 
CRCRS.

Também queremos destacar as ações 
de responsabilidade social do Conselho, em 
especial aquelas ligadas ao Programa de 
Voluntariado da Classe Contábil, coordenado 
pelo Sistema CFC/CRCs, que contempla oito 
projetos. Em nosso Estado, queremos dar 
ênfase às iniciativas visando à implantação dos 
observatórios sociais, o incentivo à destinação 
de parte do Imposto de Renda devido a 
projetos do Funcriança e do Fundo do Idoso, a 
elaboração de cartilha sobre Orçamento 
familiar – finanças organizadas, sonhos 
realizados, as palestras e seminários para 
esclarecer sobre o tema, a sétima edição do 
Mês da Solidariedade Contábil.

Mais  adiante ,  todos  terão  a  
oportunidade de ler o relatório que detalha as 
ações do CRCRS. Mencionamos apenas 
algumas. Encerramos, pois, nossas atividades 
convidando-o a participar da XIV Convenção 
de Contabilidade do Rio Grande do Sul, que 
realizaremos em maio de 2013, nos dias 22 a 
24, na cidade de Bento Gonçalves. Contamos 
com a sua participação! Também queremos 
agradecer a todos os atores envolvidos nas 
atividades do CRCRS. A fração de cada um 
somada redunda num trabalho que é 
referência em âmbito nacional. Muito 
obrigado.

Um  forte  abraço.
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Contador  Zulmir  Breda
Presidente  do  CRCRS
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RESUMO
As operações de reestruturação societária são instrumentos 

jurídicos que viabilizam a execução das estratégias de negócios 

empresariais. No Brasil, em decorrência da elevada carga tributária, 

verifica-se no meio empresarial a frequente utilização de operações de 

reestruturação societária, também como ferramenta de planejamento 

tributário. Todavia tem ocorrido nos últimos tempos uma forte atuação da 

Receita Federal do Brasil na análise e no questionamento de algumas 

dessas operações que, segundo entendimento das autoridades 

fiscalizadoras, não estavam devidamente sustentadas por propósito 

negocial ou empresarial, visando apenas à geração de redução da carga 

tributária das empresas envolvidas. Também podem ser constatadas 

mudanças de posicionamento nas recentes jurisprudências 

administrativas e judiciais, que passaram a acatar a argumentação das 

autoridades fiscalizadoras, impondo aos contribuintes importantes 

contenciosos tributários. Assim, considerando a relevância empresarial 

desse tema, o presente estudo tem como objetivo abordar a legitimidade 

das metodologias de reestruturação societária aplicadas para a 

implantação das estratégias empresarias e, igualmente, como 

instrumento de planejamento tributário. A técnica utilizada para o 

desenvolvimento do trabalho foi a pesquisa bibliográfica e a análise 

documental, por meio de livros, artigos científicos, jurisprudências, 

legislações societárias e tributárias brasileiras atualizadas pertinentes ao 

assunto. Por fim, conclui-se que a adoção de qualquer medida de 

restruturação societária que tenha como consequência geração de 

ganhos tributários para as empresas envolvidas seja realizada com o 

devido propósito negocial (Business Purpose) e substância econômica para 

justificar as operações, evitando assim que ocorram diferentes 

interpretações por parte das autoridades fiscais.

PALAVRAS-CHAVE: Reestruturação societária. 
Planejamento tributário. Norma geral antielisiva. Propósito negocial. 

ENÉIAS STEFANELLO GARLET
Contadora. Pós-graduação em 

Gestão de Tributos e Planejamento 
Tributário na Faculdade de 

Administração, Contabilidade e 
Economia da Pontiícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul 
(PUC-RS).
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1  INTRODUÇÃO

O que torna este tema importante é o 
grande número de empresas que estão em 
busca de formas de se reestruturarem, sem que 
incorram em aumento na carga tributária. Em 
meio à crescente competitividade, algumas 
empresas estão passando a adotar modelos 
societários diferentes daqueles definidos em 
seus planos organizacionais originais. A 
utilização de metodologias de reestruturação 
societária tem sido uma das maneiras encon-
tradas para que as empresas minimizem seus 
custos e despesas operacionais e tributárias e 
consigam, assim, sobreviver à grande concor-
rência interna e externa.

A grande competitividade do mercado, 
aliada à elevada carga tributária, vem sufocan-
do as empresas brasileiras e exigindo-lhes que 
adotem medidas as quais, dentro da legalida-
de, proporcionem uma economia de tributos. 
Martinez (2002, s/p) afirma: 

Procurar formas lícitas para reduzir o 
pagamento de tributos e ao mesmo tempo estar 
atento às mudanças da legislação é uma 
necessidade imprescindível para a maximização 
dos lucros das empresas e para a manutenção 
dos negócios e melhorar os níveis de emprego. 
[...] Em época de mercado competitivo e 
recessivo, de aumento da concorrência entre as 
empresas nacionais, o planejamento tributário 
assume um papel de extrema importância na 
estratégia e finanças das empresas, pois quando 
se analisam os balanços das mesmas, percebe-se 
que os encargos relativos a impostos, taxas e 
contribuições são, na maioria dos casos, mais 
representativa do que os custos de produção. 
(grifo nosso).

O planejamento tributário consiste em 
um processo de análise e conhecimento da 
legislação tributária e, a partir dessa análise, 
“propor medidas e procedimentos tendentes a 
reduzir, evitar ou postergar a incidência ou o 
pagamento de tributos que seriam normal-

mente devidos no caso” (POHLMANN; 
IUDÍCIBUS, 2006, p. 116). Os autores 
asseveram que a predominância é da norma, 
na qual o pesquisador analisa as normas 
aplicáveis, discute, critica e propõe medidas e 
procedimentos.

Até pouco tempo atrás, as decisões 
administrativas e judiciais envolvendo 
matérias tributárias privilegiavam os princí-
pios da legalidade e da tipicidade cerrada para 
julgar as reestruturações societárias utilizadas 
para implementação de planejamentos 
tributários, adotando como ponto de análise a 
forma sobre a substância.

Nos últimos anos, no entanto, o 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 
(CARF), ao julgar os processos administrati-
vos federais, vem analisando as operações 
feitas pelos contribuintes com base na 
substância sobre a forma ou na existência de 
propósito negocial, a fim de verificar se as 
transações são legítimas ou não. A análise da 
substância sobre a forma pressupõe que o 
ponto de partida e o resultado final são mais 
importantes do que o caminho escolhido para 
atingi-lo, enquanto que na tese da prevalência 
da forma sobre a substância analisar esse 
caminho, se lícito ou não, é mais importante do 
que o resultado final ou a intenção das partes.

Essa mudança de enfoque por parte 
das autoridades fiscais e das câmaras adminis-
trativas de julgamento muito se agravou com a 
promulgação da Lei Complementar nº 104, de 
10 de janeiro de 2001 – ainda não regulamen-
tada –, denominada norma antielisão, que 
introduziu o parágrafo único do artigo 116 do 
Código Tributário Nacional (CTN), o qual 
permite à autoridade fiscal desconsiderar atos 
ou negócios praticados com a finalidade 
exclusiva de reduzir ou eliminar tributos.

As empresas têm encontrado cada vez 
mais dificuldades em identificar os limites da 
sua autonomia negocial de maneira a exercê-la
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da forma tributariamente menos onerosa. A 
insegurança dos gestores e dos sócios das 
empresas é muito grande diante da necessida-
de de tomar decisões sobre a adoção de 
medidas, como a implantação de reestrutura-
ções societárias, que redundem em reduções 
da carga tributária.

A possibilidade de desconsideração de 
atos jurídicos legais e válidos, por parte das 
autoridades fiscais, sob o argumento de 
ausência de substância econômica ou propósi-
to negocial, é sempre um cenário possível, que 
irá gerar longas discussões jurídicas, no 
âmbito administrativo e judicial. 

Toda essa insegurança jurídica, que 
muito prejudica o setor empresarial brasileiro, 
dificultando ainda mais a competitividade 
comercial do país, é gerada pela inexistência 
de uma legislação regulamentadora da citada 
norma antielisão, devidamente alinhada com 
os princípios constitucionais brasileiros, que 
estabeleça limites e critérios para a desconsi-
deração dos efeitos tributários decorrentes de 
atos jurídicos perfeitos e acabados, pela 
aplicação da prevalência dos efeitos da 
substância sobre a forma.

Na definição de estratégias de planeja-
mento tributário, inclusive com a reestrutura-
ção societária de empresas, também é 
relevante a revisão dos conceitos de evasão 
fiscal, classificada como crime de sonegação 
fiscal (Lei nº 8.137-1990), e elisão fiscal, que é 
a redução legal da carga tributária.

Assim, diante desse cenário de 
constante necessidade de implementação das 
estratégias empresariais e do aproveitamento 
de oportunidades para a redução da carga 
tributária das empresas, em contraposição ao 
risco de potenciais discussões administrativas 
e judicias para defesa das operações pratica-
das, o presente estudo visa a identificar os 
principais aspectos a serem observados pelos 
contribuintes para que possam sustentar a 

legalidade e a motivação empresarial para as 
operações de reestruturação societária 
praticadas, bem como a economia tributária 
gerada. Para tanto, será analisada a legislação 
aplicável, os posicionamentos doutrinários e 
as jurisprudências recentes sobre o assunto.

Quanto à metodologia, trata-se de um 
trabalho teórico, haja vista não se tratar de 
nenhum estudo de caso em particular, mas da 
análise de determinado assunto, objetivando 
enriquecer o conhecimento científico acerca 
do tema tratado.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA

As operações de transformação, fusão, 
cisão e incorporação de empresas são formas 
de reestruturação societárias disciplinadas 
pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 
6.404-1976), quando envolve pelo menos uma 
Sociedade Anônima, e pelo Código Civil (Lei 
nº 10.406-2002), quando não envolver 
Sociedades Anônimas, não havendo diferen-
ças entre os conceitos estabelecidos nas 
referidas leis. Como a Lei nº 6.404-1976 é mais 
completa na conceituação dessas operações, 
sua aplicação é estendida às demais pessoas 
jurídicas como subsidiária à Lei nº 10.406-
2002.

Segundo Fábio Ulhoa Coelho (2009, p. 
221), transformação, fusão, cisão e incorpora-
ção, “São quatro operações, pelas quais as 
sociedades mudam de tipo, aglutinam-se ou 
dividem-se, procurando os seus sócios e 
acionistas dotá-las do perfil mais adequado à 
realização dos negócios sociais ou, mesmo, ao 
cumprimento das obrigações tributárias”. 

As operações de reorganizações 
societárias são formas de reestruturação das 
empresas, de tal maneira que se consiga fazer
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cresçam mais rapidamente, se tornem mais 
competitivas, aproveitem as oportunidades de 
ingressar em novos mercados e de fazerem 
novos investimentos (CAMARGO; BARBOSA, 
2003).

Fabretti (2001, p. 99) menciona que “A 
reestruturação societária pode ser feita de 
várias maneiras, tais como a transformação 
de um tipo de sociedade para outro, ou pela 
fusão, incorporação ou cisão. Esses eventos 
podem também visar à concentração de poder 
econômico [...]” (grifo nosso).

O art. 220 da Lei nº 6.404-1976 define 
claramente a transformação societária como 
“a operação pela qual a sociedade passa 
independentemente de dissolução e liquida-
ção, de um tipo para outro”. Para Carvalhosa 
(2002, p. 185), na transformação “não existe 
dissolução ou liquidação da pessoa jurídica, 
mas, sim, extinção dos atos constitutivos, que 
são substituídos por outros”.

Segundo o art. 228 da Lei das S/A, a 
fusão é definida como “a operação pela qual se 
unem duas ou mais sociedades para formar 
sociedade nova, que lhes sucederá em todos 
direitos e obrigações”. O art. 227 da mesma lei 
conceitua a incorporação como sendo “a 
operação pela qual uma ou mais sociedades 
são absorvidas por outra, que lhes sucede em 
todos os direitos e obrigações”. Já a cisão é 
definida pelo art. 229:

Art. 229. A cisão é a operação pela qual a 
companhia transfere parcelas do seu patrimô-
nio para uma ou mais sociedades, constituídas 
para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a 
companhia cindida, se houver versão de todo o 
seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se 
parcial a versão.

Atualmente, várias razões motivam a 
utilização das reestruturações societárias, tais 
como: mercadológicas, econômicas, financei-
ras, administrativas, tecnológicas, societárias 
ou, ainda, por sua forma desburocratizada de 

promover alterações empresariais. Além 
dessas razões, a possibilidade de alcançar 
benefícios tributários tem se mostrado um 
fator decisivo para a realização das reorganiza-
ções societárias.

Considerando a realidade brasileira, as 
operações de reorganizações podem ser vistas 
também como um instrumento de planeja-
mento tributário, levando em conta a possibili-
dade de reduzir o ônus tributário da empresa. 
Tal estratégia se justificaria pelo peso da carga 
tributária no Brasil, a qual torna a boa 
administração tributária uma exigência para 
que as companhias se mantenham no mercado 
(ESNOLDE et al., 2009).

De acordo com Gallo (2004, p. 15), 
além da possibilidade de aproveitamento de 
prejuízos fiscais, as operações de reestrutura-
ção societária envolvendo aumentos de capital 
com ágio, reduções de capital e/ou cisões e 
incorporação de empresas “são utilizadas 
pelas empresas para realizar, na verdade, 
operações de aquisição. Dessa forma, evita-se 
a tributação do imposto de renda sobre a 
apuração de ganho de capital da operação 
[...]”. Para Godoy e Santos (2006, p. 12), “[...] 
exceto em alguns casos. Parece que a compra e 
a venda de uma empresa pela outra é a única 
transação econômica que ocorre numa 
combinação.”.

Para alguns tributaristas, esse tipo de 
operação acontece porque a legislação 
tributária brasileira privilegia a forma sobre a 
essência. Ou seja, não importa se o objetivo 
final da intrincada sucessão de atos societários 
é a venda efetiva do controle acionário. O que 
vale é que cada ato societário, isoladamente, é 
perfeitamente legal. Como já destacado 
anteriormente, essa posição vem sendo 
contestada pelas autoridades fiscais brasilei-
ras, causando uma série de discussões 
administrativas e judiciais sobre essas 
operações.
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É importante destacar que muitas 
normas legais aprovadas pelo Congresso 
Nacional concedem vantagens financeiras ou 
tributárias (tais como, isenção ou deferimento 
de tributos, amortização e dedução fiscal de 
ágio pago na aquisição de empresas) aos 
contribuintes que adotam determinadas 
estruturas jurídicas para a realização dos seus 
negócios. Essas normas acabam motivando a 
adoção dessas estruturas jurídicas, muitas 
vezes mais complexas, para a realização de 
suas operações empresariais e usufruto das 
vantagens concedidas.

A própria Exposição de Motivos 
enviada em 1995 pelo ministro do Estado da 
Fazenda ao presidente da República enfatiza a 
importância das reestruturações societárias. 
Destacam-se, a seguir, alguns trechos desta 
Medida Provisória (EM 403/MF):

[...] O programa contempla a criação de linhas 
especiais de crédito, e estabelece importantes 
medidas de incentivo à reorganização 
administrativa societária e operacional das 
instituições que atuam nos mercados financeiro 
e de capitais, mediante fusões, incorporações, 
cisões, desmobilizações, ou qualquer outra 
forma de reestruturação societária e operacio-
nal. [...] 

[...] Como forma de incentivar iniciativas de 
reestruturação necessárias ao fortalecimento e 
modernização do sistema, o texto da Medida 
Provisória traz providências de ordem 
tributária. Assim, a Medida Provisória permite a 
amortização do ágio decorrente de diferença 
entre o valor pelo qual houver sido adquirida a 
participação societária na instituição incorpora-
da e seu valor patrimonial. [...]

A Constituição Federal de 1988, em 
seu art. 156, § 2º, beneficia as operações 
citadas ao referir-se ao imposto sobre trans-
missão inter vivos:

I – não incide sobre a transmissão de bens ou 
direitos incorporados ao patrimônio da pessoa

jurídica em realização de capital, nem sobre a 
transmissão de bens ou direitos decorrentes de 
fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa 
jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade 
preponderante do adquirente for a compra e 
venda desses bens ou direitos, locação de bens 
imóveis ou arrendamento mercantil.

Diante do exposto, nota-se claramente 
que a utilização das operações de reestrutura-
ção societária, por meio dos institutos da 
fusão, incorporação e cisão, teve seu cresci-
mento incentivado pela concessão de diversas 
vantagens fiscais. 

2.2 CONCEITO DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

O planejamento tributário, no âmbito 
empresarial, visa ao estudo e à identificação da 
melhor alternativa operacional e jurídica, 
capaz de trazer a menor carga tributária 
possível, para a implantação das estratégias de 
negócios das empresas, antes da efetiva 
realização dos negócios e, portanto, antes da 
ocorrência do fato gerador tributário. O 
planejamento tributário representa um 
conjunto de medidas e de atos tomados pelo 
contribuinte no sentido de organizar sua vida 
econômico-fiscal, a fim de possibilitar que os 
negócios, os investimentos e os lucros dessa 
pessoa jurídica sofram, dentro da legalidade, a 
menor carga tributária possível.

Fabretti (2001, p. 30) define o planeja-
mento tributário como “o estudo feito 
preventivamente, ou seja, antes da realização 
do fato administrativo, pesquisando-se seus 
efeitos jurídicos e econômicos e as alternativas 
legais menos onerosas”. Pode ser considerada 
como forma de planejamento tributário toda 
técnica de organização preventiva de negócios, 
que tenha como objetivo a busca por econo-
mias lícitas de tributos, seja evitando a 
incidência, seja reduzindo a alíquota, ou a base 
de cálculo dos tributos.
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Várias medidas podem ser adotadas 
para atender ao planejamento tributário, 
podendo atingir todos os setores da empresa, 
desde a entrada de matéria-prima, o seu 
processamento, até a saída dos produtos 
acabados. Podem também ser adotadas 
medidas administrativas, reorganização 
contábil, reestruturação societária, aprovei-
tamento de benefícios e vantagens fiscais 
federais, estaduais ou municipais, imuni-
dades, isenções, etc.

Assim, o planejamento tributário pode 
ser entendido como um processo de busca de 
conhecimentos e instrumentos eficazes e 
legais, que visa a uma economia de tributos 
mediante a exclusão, redução ou postergação 
do ônus tributário. 

Um dos principais motivadores à 
adoção do planejamento tributário é, sem 
dúvida, a elevada carga tributária, porém não 
se justifica a adoção de formas indiscrimina-
das como meio de minimizar o custo tributá-
rio. O planejamento somente será válido se 
utilizar estrutura e forma jurídica adequada, 
normal e tipicamente correspondente aos 
negócios e às atividades da empresa.

No que tange à legalidade, deve-se 
observar que é cabível ao planejamento 
tributário a prática da elisão fiscal, sendo, 
contudo, impensável a prática de evasão fiscal. 
Greco (2004, p. 11) destaca que “planejamento 
é a atividade exercida pelo contribuinte, 
enquanto elisão é o efeito de submeter-se a 
uma menor carga tributária, obtida pelo 
planejamento”.

Parte da doutrina tributária utiliza 
o critério temporal de ocorrência do fato 
gerador para diferenciar a elisão da 
evasão tributária. De acordo com esse 
critério, a elisão é praticada antes da 
ocorrência do fato gerador, com o intuito 
d e  e v i t a r ,  r e d u z i r  o u  p o s t e r g a r  o  
pagamento do tributo, enquanto que a 

evasão, por sua vez, acontece após a 
ocorrência do fato gerador.

Yamashita (2005, p. 30) argumenta, 
contudo, que nem sempre uma conduta para 
reduzir tributos antes da ocorrência do fato 
pode ser considerada como elisão fiscal. Um 
caso típico seria a simulação relativa, em que o 
negócio aparente precede o negócio real. 
Portanto o “critério da licitude ou ilicitude é 
decisivo” para a distinção entre elisão fiscal e 
evasão fiscal.

Young (2008) ressalta que, de acordo 
com teoria do propósito negocial (Business 
Purpose Theory), o planejamento tributário 
não deve ser utilizado com o único intuito de 
redução de tributos, sob risco de ser considera-
do como abuso de forma. Esse tem sido o 
entendimento majoritário do fisco no 
julgamento administrativo do contencioso 
fiscal envolvendo planejamento tributário 
mediante operações de reestruturação 
societária.

As autoridades administrativas têm, 
cada vez mais, investigado os verdadeiros 
objetivos das operações praticadas pelos 
contribuintes, adotando, em alguns casos, o 
posicionamento de desconsiderar atos ou 
negócios jurídicos formalmente perfeitos, com 
a justificativa de falta de propósito negocial 
dessas operações realizadas. 

Assim, a liberdade de o contribuinte 
organizar a sua vida fiscal na busca da menor 
carga possível está associada à licitude do 
negócio praticado. Na realidade, o fim 
econômico almejado pela prática conjunta de 
diversos procedimentos deve ser justificável ao 
fisco, sob pena de faltar ao contribuinte um 
propósito negocial; ou seja, mais do que a forma 
legal adotada nas operações que envolvem o 
planejamento tributário, é necessário que não 
sejam configuradas simulações ou fraudes.

É importante, ainda, diferenciar a 
elisão fiscal da simulação fiscal, categoria
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ilícita pertencente à linha da evasão fiscal, mas 
que mantêm um aspecto diferenciador. Alves 
(2003) explica que a simulação compreende à 
realização de determinado negócio que não 
representa de fato a verdadeira intenção e os 
objetivos dos agentes. A simulação distingue-
-se da fraude fiscal por um único fator: na 
fraude, a utilização de meios ilícitos é evidente 
e aparente; na simulação, a ilicitude dos atos é 
acobertada por uma aparência de licitude que 
reveste o negócio jurídico. O autor esclarece 
que, por estar inserida na categoria jurídica 
denominada evasão fiscal, a diferença entre a 
simulação e a elisão fiscal seria, justamente, a 
sua realização depois da ocorrência do fato 
gerador. Porém, por ser um ato que se esconde 
atrás de uma aparente legalidade, torna-se 
difícil detectar o momento exato da realização 
do ato simulado ou, até mesmo, perceber a real 
vontade e os objetivos das partes envolvidas na 
simulação.

2.2.1 OS LIMITES DO PLANEJAMENTO 

TRIBUTÁRIO

Até pouco tempo atrás, predominava, 
por parte dos julgadores da esfera administra-
tiva e judicial, a análise do cumprimento das 
formalidades legais para julgar a validade dos 
planejamentos tributários adotados pelos 
contribuintes. Essa linha de análise pode ser 
observada na ementa do acórdão transcrito a 
seguir: 

Acórdão – 101-94127-2003
IRPJ – SIMULAÇÃO NA INCORPORAÇÃO 
– Para que se possa materializar (a simula-
ção), é indispensável que o ato praticado 
não pudesse ser realizado, fosse por veda-
ção legal ou por qualquer outra razão. [...] 
Os objetivos visados com a prática do ato 
não interferem na qualificação do ato 
praticado. Portanto, se o ato praticado 
era lícito, as eventuais consequências 

contrárias ao fisco devem ser qualificadas 
como casos de elisão fiscal e não de eva-
são ilícita.

Entretanto, a partir da edição da 
norma geral antielisão, têm-se formado uma 
nova visão sobre os limites do planejamento 
tributário, reforçada por recentes decisões 
administrativas e judiciais. Segundo tal 
norma, para que o planejamento tributário 
seja considerado válido, além dos requisitos 
anteriormente já destacados, deve-se verifi-
car seu propósito negocial, a essência dos atos 
e negócios jurídicos praticados, o respeito às 
finalidades dos institutos de direito privado e, 
por fim, a devida subsunção dos fatos às 
normas, tanto sob os aspectos materiais 
quanto formais.

Não se tem aceitado mais, por parte das 
autoridades fiscais e até dos órgãos julgadores, 
que determinado negócio jurídico formal seja 
dito válido quando visa exclusivamente à 
economia de impostos, não sendo justificável 
sob o ponto de vista da sua substância 
econômica e propósito negocial ou empresarial.

Para a verificação de sua existência, 
devem ser feitas algumas indagações (business 
purpose test): Quais são as razões negociais 
que fundamentam a adoção dos procedimen-
tos? Essas razões estão consubstanciadas por 
laudos, pareceres, estudos ou relatórios? Há 
relevância financeira na adoção dos procedi-
mentos, em confronto com o resultado da 
economia de tributos? É razoável o lapso 
temporal entre as operações precedentes e os 
atos ou negócios jurídicos?

Apesar de essas jurisprudências ad-
ministrativas e judiciais negativas aos con-
tribuintes ainda estarem sendo discutidas ju-
dicialmente, não representando um posicio-
namento definitivo por parte dos tribunais 
superiores, já existe decisão no Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) apontando pela



adoção dessa nova interpretação, ou seja, a 
necessidade de propósito negocial e substân-
cia econômica para justificar operações de rees-
truturação societária desenvolvidas no âmbito 
do planejamento tributário.

Senão vejamos a citada jurisprudência 
do STJ:

Superior Tribunal de Justiça
RECURSO ESPECIAL Nº 946.707 - RS
(2007/0092656-4)
[...]
5. Economicamente inviável a operação de incor-
poração procedida (da superavitária pela deficitá-
ria), é legal a autuação.

6. Tanto em razão social, como em estabelecimen-
to, em funcionários e em conselho de administra-
ção, a situação final – após a incorporação – man-
teve as condições e a organização anterior da 
incorporada, restando demonstrado claramente 
que, de fato, esta “absorveu” a deficitária, e não o 
contrário, tendo-se formalizado o inverso apenas 
a fim de serem aproveitados os prejuízos fiscais da 
empresa deficitária, que não poderiam ter sido 
considerados caso tivesse sido ela a incorporada, e 
não a incorporadora, restando evidenciada, por-
tanto, a simulação.

7. Não há fraude no caso: a incorporação não se deu 
mediante fraude ao fisco, já que na operação não 
se pretendeu enganar, ocultar, iludir, dificultando 
– ou mesmo tornando impossível – a atuação fis-
cal, já que houve ampla publicidade dos atos, 
inclusive com registro nos órgãos competentes.

8. Inviável economicamente a operação de incor-
poração procedida, tendo em vista que a aludida 
incorporadora existia apenas juridicamente, mas 
não mais economicamente, tendo servido apenas 
de “fachada” para a operação, a fim de serem apro-
veitados seus prejuízos fiscais – cujo aproveita-
mento a lei expressamente vedava.

Assim, se o ato ou negócio jurídico prati-
cado pelo contribuinte não possuir motivação 
empresarial em sintonia com a realidade eco-
nômica, poderá ser considerado inexistente ou 
nulo. Ou seja, se o que se fez não o foi para o 
que se apresenta, mas apenas e exclusivamen-
te para a redução de tributos, não é possível se 

considerar como válida tal operação. Outro 
não é o posicionamento adotado pelo Código 
Civil em seu artigo 167, inciso II:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas 
subsistirá o que se dissimulou, se válido for na subs-
tância e na forma.
§ 1 Haverá simulação nos negócios jurídicos 
quando:
[...]
II – contiverem declaração, confissão, condição 
ou cláusula não verdadeira. (grifos nossos)

Vê-se, assim, a relevância da identifica-
ção e comprovação dos verdadeiros propósitos 
negociais (business purpose) e a legítima fina-
lidade econômica do ato ou negócio jurídico 
realizado, para que se preservem as vantagens 
tributárias auferidas pela escolha do caminho 
jurídico adotado, caso a empresa venha a ser 
questionada pelas autoridades tributárias.

2.3 NORMA GERAL ANTIELISÃO

2.3.1 PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 

116 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

A Lei Complementar nº 104-2001 alterou 
o Código Tributário Nacional, adicionando o 
parágrafo único ao artigo 116, o qual passou a 
ter a seguinte redação:

Art. 116 [...]
Parágrafo único. A autoridade administrativa 
poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos 
praticados com a finalidade de dissimular a ocor-
rência do fato gerador do tributo ou a natureza dos 
elementos constitutivos da obrigação tributária, 
observados os procedimentos a serem estabeleci-
dos em lei ordinária.

Verifica-se que essa norma, chamada 
norma antielisiva, até então inexistente ao 
ordenamento jurídico, atribuiu expressamen-
te à autoridade da administração tributária
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competência para desconsiderar atos ou 
negócios jurídicos dos quais decorra a 
exclusão ou a redução de tributos. Eis então a 
questão: quais negócios jurídicos poderão ser 
desconsiderados? 

Para Hugo de Britto Machado (2007), a 
desconsideração dos negócios jurídicos 
depende da interpretação que se adota para a 
norma acima transcrita, principalmente para a 
finalidade de dissimular nela contida e que, 
dependendo da interpretação conferida a esse 
dispositivo, se pode estar diante de inconstitu-
cionalidade ou então da inutilidade da norma.

Os critérios para a verificação da 
existência da “finalidade de dissimular” foram 
fortemente influenciados pela edição da 
Medida Provisória nº 66, de 29 de agosto de 
2002 (MP 66-2002). Editado, mas não 
aprovado pelo Congresso Nacional, o artigo 14 
da citada MP 66-02 tentou regulamentar o 
parágrafo único do art. 116, elegendo a falta de 
propósito negocial e o abuso da forma como 
fundamentos específicos para a desconsidera-
ção de atos ou negócios jurídicos praticados 
com a finalidade de dissimular a ocorrência do 
fato gerador do tributo, conforme transcrito a 
seguir:

Art. 14. São passíveis de desconsideração os atos 
ou negócios jurídicos que visem a reduzir o valor 
de tributo, a evitar ou a postergar o seu paga-
mento ou a ocultar os verdadeiros aspectos do 
fato gerador ou a real natureza dos elementos 
constitutivos da obrigação tributária.
§ 1º Para a desconsideração de ato ou negócio 
jurídico dever-se-á levar em conta, entre outras, 
a ocorrência de:
I - falta de propósito negocial; ou
II - abuso de forma.
§ 2º Considera-se indicativo de falta de 
propósito negocial a opção pela forma mais 
complexa ou mais onerosa, para os envolvidos, 
entre duas ou mais formas para a prática de 
determinado ato.
§ 3º Para o efeito do disposto no inciso II do § 1º, 
considera-se abuso de forma jurídica a prática 

de ato ou negócio jurídico indireto que produza 
o mesmo resultado econômico do ato ou negócio 
jurídico dissimulado. (grifo nosso).

Apesar da falta de regulamentação 
dessa importante matéria, pela não aprovação 
do referido artigo 14 da MP 66-2002, as 
autoridades fiscais passaram a aplicar o 
conceito da falta de substância econômica e de 
propósito negocial para questionar os efeitos 
tributários das operações praticadas.

O fato de não haver regulamentação 
legal para esse tema tem sido utilizado pelas 
empresas para questionar o posicionamento 
da autoridade fiscal em discussões na esfera 
administrativa e judicial. Têm razão as 
empresas, ao questionarem a falta de regula-
mentação da matéria, todavia já existem 
decisões administrativas e judiciais acatando a 
necessidade de substância negocial e econômi-
ca para suportar as operações geradoras de 
vantagens fiscais. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O custo tributário no Brasil é elevadís-
simo, pode-se dizer que os tributos são os 
maiores responsáveis pelos altos custos de um 
negócio. Diante disso, torna-se imprescindível 
reduzir esses custos tributários de forma legal, 
objetivando a maximização dos resultados 
econômico-financeiros das empresas, tornan-
do-as mais competitivas em seus respectivos 
mercados, possibilitando aos investidores, de 
forma mais rápida, o retorno do capital 
investido. 

Por outro lado, a alternativa escolhida 
pelos empresários para reduzir esses custos 
pode, em alguns casos, sujeitá-los a situações 
de conflito com as autoridades fiscais, pela 
prática de operações, simuladas e até ilegais, 
em prol da redução da carga tributária do seu 
negócio.
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Com a introdução em nosso ordena-
mento jurídico do parágrafo único do artigo 
116 do Código Tributário Nacional, a chamada 
norma antielisiva, com intuito de impor limi-
tes entre a elisão e a conduta de evasão fiscal, a 
administração tributária passou a desconside-
rar algumas formas de reestruturações, para 
efeitos de incidência tributária, quando cons-
tata que o único objetivo da operação é a dimi-
nuição do ônus tributário, inexistindo propó-
sito negocial. Inclusive aplica o agravamento 
das multas, justificando-as na ocorrência da 
fraude ou simulação.

Assim, é importante que a adoção de 
qualquer medida de reestruturação societária, 
que tenha como consequência a geração de 
ganhos tributários para as empresas envolvi-
das, seja realizada com devido propósito nego-
cial/empresarial e econômico, para não serem 
questionadas pelas autoridades fiscais, ou, se 
questionadas, tenham boa sustentação na esfe-
ra administrativa e judicial.

Define-se propósito negocial como o 
conjunto de razões de caráter econômico, 
comercial, societário ou financeiro que justifi-
que a adoção dos atos e negócios jurídicos, 
além da finalidade de pagar menos tributos. É 
o propósito negocial ligado aos objetivos visa-
dos pela empresa, ou de algum modo ligados à 
sua atuação no mercado.

A ausência de propósito negocial tem 
sido interpretada pela autoridade fiscal como a 
inexistência de motivos para a realização de 
determinada operação, senão aqueles relacio-
nados à economia fiscal. 

Diante do exposto, conclui-se que a 
identificação do propósito negocial de uma 
operação deve estar vinculada à observância 
dos elementos essenciais legalmente eleitos 
para a realização do negócio jurídico, com ris-
cos assumidos inerentes às regras adotadas, 
demonstrando propósito diferente de simples-
mente fugir da aplicação da norma tributária 
impositiva. 
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RESUMO
Mensurar a rentabilidade dos segmentos de mercado pode trazer 

diversas informações úteis aos gestores. Nessa direção, o artigo discorre 

acerca de estudo de caso nas linhas de embalagens vidro e pet (sigla 

popular de politereftalato de etileno) de indústria de refrigerantes. Em 

termos de objetivo, a pesquisa pretende responder questão relativa a 

como demonstrar os impactos positivos dessa forma de avaliação para o 

gestor desse tipo de empresa de pequeno porte. Em relação aos aspectos 

metodológicos, utilizou-se metodologia do tipo descritiva, no formato de 

estudo de caso, com abordagem qualitativa. Quanto aos resultados, a 

pesquisa demonstrou que o conhecimento da rentabilidade dos 

segmentos de mercado abrangidos permitiu aos administradores do 

empreendimento a obtenção de diversas informações de cunho gerencial 

que não dispunham até aquela ocasião. Ou seja, possibilitou conhecer a 

rentabilidade de produtos, grupos de produtos (pet e vidro), sabores 

comercializados, territórios de venda, vendedores e canais de distribuição. 

Além disso, possibilitou comparar o desempenho entre vendas e margem 

de contribuição, mostrando que o foco em faturamento é equivocado e 

que se deve priorizar o parâmetro margem de contribuição para avaliar a 

performance de segmentos. Por último, concluiu-se que essa forma de 

avaliação pode e deve ser utilizada por gestores de fábricas de 

refrigerantes de pequeno porte, mesmo considerando as limitações 

elencadas ao longo do texto.
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1  INTRODUÇÃO

Os procedimentos de controlar e avaliar 
o desempenho das operações empresariais há 
muito têm sido considerados como imprescin-
díveis à manutenção da competitividade das 
organizações. Principalmente em ambientes 
mercadológicos nos quais a competição vem se 
acirrando e forçando a redução das margens de 
lucro, se os administradores não fundamenta-
rem suas decisões em controles internos 
adequados tornar-se-á cada vez mais difícil que 
as empresas suportem as intervenções dos 
concorrentes no mercado em que atuam. 

Para fazer frente a essas dificuldades é 
recomendável que os gestores tenham à 
disposição relatórios de avaliação de desempe-
nho das diversas áreas do empreendimento 
que dirigem. Especialmente na área de vendas, 
cuja relevância para a continuidade das 
operações é inquestionável, cabe que sejam 
averiguadas as performances dos diversos 
segmentos nos quais a entidade atua.

Além disso, nas empresas industriais 
que trabalham com uma gama diversificada de 
produtos em seu mix de comercialização, a 
importância de contar com informes gerenciais 
sobre o desempenho comercial se acentua. 
Nesse tipo de empreendimento, assume 
relevância a obtenção de respostas a questiona-
mentos acerca da rentabilidade de produtos, 
linhas, territórios de venda, etc., no sentido de 
direcionar decisões importantes que surgem 
no cotidiano operacional. 

Contudo muitas empresas de pequeno 
ou médio porte optam por avaliar o desempe-
nho dos segmentos de mercado com base no 
parâmetro faturamento, o que pode prejudicar 
o desempenho econômico-financeiro futuro. 
Entre as possibilidades para resolver esse 
problema está o emprego da margem de 
contribuição, cuja aplicabilidade é praticamen-
te um consenso na literatura respectiva. Surge, 

neste ponto, a questão que esta pesquisa pretende 
responder: como demonstrar ao gestor de uma 
pequena fábrica de refrigerantes os impactos 
positivos do conhecimento da lucratividade dos 
segmentos de mercado que a empresa atua?

Para ilustrar como isso pode ser 
realizado, este artigo relata estudo de caso 
sobre a elaboração de relatórios gerenciais 
adaptados ao contexto de pequena empresa 
sediada em Santa Catarina, região sul do Brasil.

Nessa direção, o objetivo principal da 
pesquisa foi demonstrar como os gestores 
podem elaborar demonstrativos de cunho 
interno que permitem conhecer quais segmen-
tos são os mais lucrativos. Com essa finalidade, 
de início foi efetuada uma revisão da literatura 
acerca dos aspectos relacionados ao assunto. 
Em seguida, discorreu-se sobre as principais 
características da organização em tela e do 
contexto encontrado por ocasião da pesquisa. 
Por último, foram evidenciados os passos 
seguidos para obter os dados e elaborar os 
relatórios de avaliação de desempenho dos 
principais segmentos de mercado, comentadas 
as mais relevantes informações que essa 
ferramenta proporcionou aos administrado-
res, apresentadas as limitações associadas e as 
conclusões oriundas.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Porter (2010, p. 78) afirma que o 
propósito fundamental da empresa deve ser 
criar valor econômico. Em razão disso, 
comenta que está errado o foco prioritário no 
atingimento de metas de crescimento de 
vendas, pois isso pode destruir a estratégia da 
companhia. Alerta, ainda, que esse foco 
deveria ser direcionado para o aumento do 
lucro, pois “nenhuma empresa quebra por ser 
lucrativa demais”, mas pode quebrar por 
querer vender mais. 
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Corroborando a relevân-
cia estratégica de priorizar a 
lucratividade, Hammonds 
(2001, p. 3) relata que “uma 
boa estratégia começa com a 
escolha do objetivo certo”. 
Para esse autor, o único objeti-
vo capaz de dar sustentação a 
uma estratégia sadia é uma 
lucratividade maior, e “quem 
não começar por aí e não se 
dedicar a fundo a essa busca 
vai prontamente ser levado a 
ações que acabarão por sola-
par sua estratégia”. Conclui-se 
que, se o objetivo for algo 
como ser a maior empresa do 
setor, crescer depressa ou tor-
nar-se líder em tecnologia, em 
vez da lucratividade, é bom 
que os gestores estejam prepa-
rados para muitos problemas.

Uma das formas mais 
difundidas na literatura da 
área de contabilidade geren-
cial para melhorar a lucrativi-
dade consiste em averiguar o 
desempenho dos segmentos 
de mercado com os quais uma 
organização atua. Um seg-
mento de mercado, conforme 
Wernke (2010), é uma parte 
da empresa que pode ser atri-
buída a um gerente responsá-
vel pelo lucro, como, por exem-
plo, os territórios de venda, os 
produtos, os vendedores, os 
canais de distribuição e os 
tipos de clientes. O mesmo 
autor salienta que, para cada 
segmento, uma análise perió-
dica do desempenho deve ser 
executada pelos gestores de 

vendas e de marketing, a fim 
de determinar a rentabilidade 
proporcionada pelos segmen-
tos com os quais a empresa 
atua.

No mesmo sent ido ,  
Binghan Jr. e Raffield (1990) 
argumentam que os gerentes 
necessitam conhecer quais 
segmentos de mercado pro-
porcionam o melhor resultado 
e, em razão disso, definir quais 
estratégias mercadológicas 
devem utilizar para cada seg-
mento abrangido.

Determinados os seg-
mentos a serem avaliados con-
forme as peculiaridades da 
empresa, cabe que sejam utili-
zadas ferramentas gerenciais 
que proporcionem essa análi-
se. Entre as opções disponí-
veis na literatura contábil/ge-
rencial encontra-se a margem 
de contribuição, que pode pro-
porcionar informações signi-
fiativas para a tomada de deci-
sões em relação aos diversos 
segmentos da empresa.

Nessa direção, Guerreiro 
(2011, p. 51) registra que 

[...] os principais pesquisado-
res e estudiosos do campo da 
contabilidade de custos e con-
tabilidade gerencial demons-
tram que o processo de análise 
e decisão envolvendo rentabili-
dade de produtos e de negócios 
deve estar fundamentado em 
informações baseadas no méto-
do de custeio variável e na utili-
zação do conceito de margem 
de contribuição, levando-se em 
consideração a existência de 
fatores restritivos de produção. 
Nos Estados Unidos, há muito 

tempo Horngren (1972) efe-
tuou uma sólida argumentação 
a favor da vantagem do custeio 
variável e do conceito de mar-
gem de contribuição em rela-
ção ao custeio por absorção. 
Noreen, Smith e Mackey (1995) 
abordam o impacto da teoria 
das restrições de Goldratt na 
contabilidade gerencial, enfati-
zando a utilização do conceito 
de throughpout, conceito equi-
valente ao de margem de con-
tribuição. Fora da área contá-
bil, na obra de Goldratt (1992), 
é possível observar a crítica 
efetuada de maneira extrema-
mente lógica aos métodos de 
custeio de produtos com a alo-
cação de custos fixos aos pro-
dutos. No Brasil, Martins 
(2003) enfatiza que a base con-
ceitual da contabilidade de 
custos voltada à tomada de 
decisões de rentabilidade é 
formada pelos conceitos de 
custeio variável, margem de 
contribuição de produtos, mar-
gem de contribuição de linhas e 
divisões e margem de contribu-
ição por fator limitativo de pro-
dução. Iudícibus (1989) desta-
ca a utilização do conceito de 
margem de contribuição na 
análise de relações entre o cus-
to, o volume e o lucro com mul-
tiprodutos. Catelli (2001) 
incorporou toda a base concei-
tual do custeio variável e mar-
gem de contribuição no sistema 
de informação de gestão econô-
mica (GECON).

Biasio (2009, p. 159) afir-
ma que a “determinação da 
margem é importante, pois é 
ela que estabelece o valor que 
cada produto contribui para 
pagar os custos e as despesas 
fixas e, ainda, gerar o lucro da 
empresa”.
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Por sua vez, Souza e Rocha (2010, p. 9) 
descrevem a margem de contribuição como o 
“excesso do preço de venda líquido em relação 
aos custos e despesas variáveis, destinando-se 
a amortizar os custos e despesas fixas e a 
formar o lucro da empresa.” Salientam que 
esse conceito se aplica a cada produto da em-
presa, a cada família de produtos, às unidades 
de negócio e à empresa toda.

A análise da margem de contribuição é 
relativamente simples, pois visa a identificar o 
que sobrou da receita de vendas depois de 
deduzidos os custos e as despesas variáveis. O 
valor resultante irá contribuir para a cobertura 
dos custos fixos e para a formação do lucro. 
Teoricamente, os produtos que gerarem as 
maiores margens de contribuição são os que 
propiciam um lucro maior (BARTZ et al., 2009).

A respeito do cálculo da margem de 
contribuição, Martins e Rocha (2010) defen-
dem que da receita bruta sejam deduzidos os 
impostos, obtendo-se a receita líquida. Desse 
valor devem ser deduzidos os custos/despesas 
variáveis para determinar a margem de 
contribuição de cada produto.

Souza (2011, p. 83) aduz que a margem 
de contribuição é calculada pela diferença 
entre o preço de venda de um produto e seus 
custos e despesas variáveis. Pode ser entendi-
da como “a contribuição dada por esse produto 
para cobrir o montante de custos e despesas 
fixos da empresa e, uma vez superado esse 
valor, o saldo é a contribuição para a geração 
de lucro”.

Mendes et al. (2010, p.2) afirmam que 
é possível entender a “margem de contribuição 
como a quantidade gerada pelas vendas capaz 
de cobrir os custos e despesas fixas e ter como 
resultado o lucro. Em princípio, trazem maior 
lucro para a empresa aqueles produtos que 
alcançarem margem de contribuição maior do 
que os demais”.

Beulke e Bertó (2009, p. 116) argumen-

tam que a margem de contribuição é a 
“parcela com que cada produto contribui 
para pagar os custos e as despesas fixas da 
empresa e para a formação do seu resultado, e 
decorre do comparativo entre o preço de 
venda – que nessa concepção é mais função 
de mercado e menos do custo – e o custo 
variável unitário”. 

Bornia (2009, p. 55) defende que a 
margem de contribuição é “o montante da 
receita diminuído dos custos variáveis. A 
margem de contribuição unitária, analoga-
mente, é o preço de venda menos custos 
variáveis unitários do produto”. A margem de 
contribuição unitária representa a parcela do 
preço de venda que resta para a cobertura dos 
custos e despesas fixos e para a geração do 
lucro por produto.

Em relação aos benefícios proporcio-
nados pela utilização desse conceito gerencial, 
Souza e Diehl (2009, p. 263) citam que quanto 
maior for a margem de contribuição de um 
produto, mais este auxilia para cobrir os custos 
e formar o lucro. Por isso, pode-se dizer que 
esse produto é mais lucrativo e merecedor de 
prioridade de produção. Referida característi-
ca permite considerar que o uso da margem de 
contribuição é importante nos processos 
decisórios que almejam identificar a rentabili-
dade de cada produto (ou segmento de 
mercado).

Bacic (2008, p. 186) menciona que a 
margem de contribuição pode subsidiar os 
administradores em situações como a deter-
minação do ponto de equilíbrio (produção 
única ou múltipla, com e sem condicionamen-
to técnico); determinação de pontos de 
equilíbrio setoriais; cálculo do ponto de 
fechamento; definição do mix mais rentável de 
produtos, com e sem fator limitante; decisão 
sobre a fabricação ou compra; decisão pela 
supressão de um produto; aceitação ou 
rejeição de pedidos; produção em função do
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fator de limitação; aceitação 
ou não de um pedido especial; 
escolha entre equipamentos e 
processos alternativos; deci-
são sobre o processamento de 
um produto (ou a sua venda) 
no estado em que se encontra; 
tomada de decisões no caso de 
relações condicionadas e não 
condicionadas, etc.

Beulke e Bertó (2009, p. 
181) citam como exemplo dos 
benefícios do uso da margem 
de contribuição o emprego 
desse conceito em uma rede de 
supermercados. Ao mensurar 
o desempenho de cada unida-
de interna (açougue, padaria, 
hortifrutigranjeiros etc.), 
foram estabelecidas metas de 
contribuição por unidade 
interna. Tal medida, combina-
da com um plano de participa-
ção dos empregados (se atin-
gidas as metas propostas), 
implicou “substancial aumen-
to no índice de resultado da 
organização”. Referidos auto-
res defendem, também, a men-
suração do desempenho de 
segmentos de mercado como 
produtos, regiões de venda, 
canal de distribuição, tipos de 
clientes, etc.

Quanto às limitações asso-
ciáveis ao conceito de margem 
de contribuição, Santos 
(2005, p. 137) afirma que, 
embora existam benefícios 
informativos pelo uso da mar-
gem de contribuição, pode ser 
perigoso utilizá-la sem as devi-
das cautelas, pois os gestores 

podem concentrar toda a aten-
ção sobre as contribuições 
marginais de cada produto e 
desprezar a necessidade de 
recuperar os custos fixos.

Wernke (2010, p. 118) 
menciona que o cálculo dos 
preços de venda realizado 
somente com dados da mar-
gem de contribuição pode 
resultar em valores que não 
cubram todos os custos e des-
pesas necessários para manter 
as atividades da companhia a 
longo prazo. Um segundo 
aspecto a salientar é que a mar-
gem de contribuição é útil 
para tomada de decisões de 
curto prazo, mas pode levar o 
gestor a menosprezar a impor-
tância dos gastos fixos, caso 
este decida somente com base 
na margem de contribuição 
(uma vez que esta considera 
apenas os custos e as despesas 
variáveis). Como os gastos 
fixos tendem a aumentar em 
muitos segmentos empresari-
ais (com a evolução tecnológi-
ca, acordos trabalhistas, espe-
culação imobiliária, etc.), tal 
procedimento pode acarretar 
problemas futuros para recu-
perar o capital aplicado pelo 
investidor.

Atendo-se ao aspecto con-
tábil, Passarelli e Bomfim 
(2004, p. 40) asseveram que 
uma das limitações inerentes é 
a de que “somente pode ser 
utilizado no Brasil gerencial-
mente, o que significa que, 
para fins contábeis fiscais, é 

obrigatória a aplicação do cus-
teio por absorção”, que impli-
ca a consideração dos custos 
fixos, ao contrário do que se 
sucede com a margem de con-
tribuição.

No que tange ao emprego 
da margem de contribuição 
como instrumento para avali-
ar a rentabilidade de segmen-
tos de mercados, vários auto-
res têm opinião favorável a 
respeito. Nesse sentido, 
Guerreiro (2011, p. 73) defen-
de que 

[...] na análise de rentabilidade 
é preciso utilizar o instrumento 
correto tendo em vista os atri-
butos que se pretende medir e 
avaliar. Fazendo uma correla-
ção dos elementos de custos 
com os elementos temperatura 
e pressão, podemos dizer que a 
rentabilidade dos produtos 
equivale a um problema de 
temperatura. Existem produ-
tos bem quentes, outros mais 
mornos e alguns até gelados. 
Assim, é preciso um instru-
mento para medir a temperatu-
ra dos produtos. Esse instru-
mento é o conceito de margem 
de contribuição através da uti-
lização do custeio variável.

Na mesma direção, Wern-
ke (2010, p. 156) anota que, ao 
serem definidos pelos admi-
nistradores os segmentos a 
serem avaliados conforme as 
peculiaridades da empresa, 
cabe que sejam utilizadas fer-
ramentas gerenciais que pro-
porcionem essa análise. Entre 
as opções disponíveis na

23 REVISTA DO CRCRS



literatura contábil/gerencial 
encontra-se a margem de 
contribuição, que proporcio-
na informações significativas 
para a tomada de decisões em 
relação aos diversos seg-
mentos da empresa. Corrobo-
rando a capacidade da mar-
gem de contribuição em 
subsidiar os gestores no que 
tange à obtenção de infor-
mações para gerenciar os 
diversos segmentos, Müller e 
Kriger (2002, p. 30) registram 
que o estudo da margem de 
contribuição para cada nota 
fiscal, cliente, vendedor, 
fornecedor, linha de merca-
dorias e demais segmentos 
permite uma série de ava-
liações que podem servir para 
fundamentar corretamente 
decisões gerenciais e comer-
ciais de uma empresa. Para 
alguns produtos, a margem de 
contribuição pode ser negati-
va devido a definições estra-
tégicas comerciais da empre-
sa, tais como: ofertas espe-
ciais, competição agressiva, 
lançamento de produtos, etc. 
Então, segundo Wernke (op. 
cit.), depois de definir quais 
segmentos são os mais 
relevantes, cabe ao gerente 
efetuar uma análise periódica 
do desempenho em termos da 
lucratividade por eles propi-
ciada. Com isso, além de 
evidenciar a capacidade de 
geração de lucros de cada 
unidade, é possível conhecer 
os resultados das ações de 

marketing implementadas e 
verificar a necessidade de 
mantê-las, interrompê-las ou 
aprimorá-las. Propicia tam-
bém informações sobre quais 
itens devem merecer priori-
dade em termos de incentivo 
às vendas e quais devem ser 
apenas tolerados, uma vez que 
a manutenção destes tem im-
plicações estratégicas comer-
ciais (abertura de mercados, 
capacidade de atrair clientes, 
barreiras de entrada para 
concorrentes, etc.).

Lambert (2008, p. 33) 
exemplifica os benefícios 
oriundos da avaliação da 
rentabilidade de segmentos 
de mercado ao citar que nem 
todos os clientes devem 
receber a mesma atenção por 
parte da empresa, pois alguns 
são mais rentáveis que outros. 
Cita como exemplo a Coca-
Cola, que durante algum tem-
po orgulhava-se de tratar 
todos os clientes da mesma 
forma, mas seus gestores 
perceberam que isso não fazia 
muito sentido. “Quem tem 
clientes do porte do Wal-Mart 
ou do McDonald's não pode 
permitir-se tratar os demais 
clientes da forma como trata 
esses dois. E se eles forem 
tratar Wal-Mart e McDonald's 
como qualquer outro cliente, 
esses dois clientes iriam 
procurar outro fornecedor. 
Isso não significa dizer que a 
empresa não deva valorizar 
todos e cada um de seus 

clientes, apenas que cada 
cliente tem seu valor corres-
pondente ao ganho gerado”. 
Lambert  (2008,  p .  35)  
comenta também que é 
importante segmentar for-
malmente sua base de clien-
tes, mesmo em pequenas em-
presas. “Se a empresa for 
muito pequena, os donos po-
derão ter tudo na cabeça e 
saber de onde vem o dinheiro. 
Mas poderão achar que receita 
é igual a lucro. Gastar muito 
em cima da receita pode, lá 
adiante, destruir o lucro. Uma 
boa informação financeira, 
como receita menos gastos 
evitáveis, mostrará o que o 
cliente está realmente fazendo 
para juntar custos e lucros”.

3 METODOLOGIA 

UTILIZADA NO ESTUDO

Quanto aos aspectos me-
todológicos desta pesquisa, 
em relação à tipologia quanto 
aos objetivos, esta pode ser 
classificada como descritiva, 
pois referida modalidade visa, 
segundo Gil (1999), a descre-
ver características de determi-
nada população ou fenômeno, 
ou o estabelecimento de re-
lação entre as variáveis. Nessa 
direção, Andrade (2002) des-
taca que a pesquisa descritiva 
preocupa-se em observar os 
fatos, registrá-los, analisá-los, 
classificá-los e interpretá-los, 
sem a interferência  do 
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pesquisador. Pelo aspecto dos 
procedimentos adotados, a 
pesquisa caracteriza-se como 
um estudo de caso, pois se con-
centra numa única empresa e 
suas conclusões limitam-se ao 
contexto do objeto de estudo. 
No âmbito da forma de abor-
dagem do problema, a pesqui-
sa pode ser classificada como 
“qualitativa”, que é como 
Richardson (1999) denomina 
os estudos que podem descre-
ver a complexidade de deter-
minado problema, analisar a 
interação de certas variáveis, 
compreender e classificar pro-
cessos dinâmicos vividos por 
grupos sociais. 

Esta pesquisa abrangeu 
as duas linhas de produção de 
bebidas que a empresa em tela 
mantinha: embalagens de 
vidro e embalagens de plástico 
(garrafas PET). Para obter os 
dados utilizados no estudo, foi 
empregada técnica de entre-
vistas informais (não estrutu-
radas) com os profissionais 
encarregados de gerenciar a 
entidade. A finalidade dessas 
entrevistas era conhecer a situa-
ção geral das áreas abrangidas 
no que tange aos controles 
internos adotados e aos dados 
disponíveis. As perguntas fei-
tas relacionavam-se principal-
mente aos procedimentos roti-
neiros utilizados em termos de 
faturamento, tributação inci-
dente, formas de comissiona-
mento de vendedores, método 
de custeamento de produtos, 

etc. As respostas dos entrevis-
tados foram suficientes para 
conhecer o contexto do empre-
en-dimento visado e os contro-
les internos existentes. Em 
seguida, iniciou-se a coleta dos 
dados necessários para execu-
ção do trabalho em documen-
tos obtidos de diversas fontes 
(contabilidade, faturamento, 
departamento comercial, área 
financeira, administração da 
empresa, etc.), sendo que os 
valores coligidos abrangeram o 
mês de março de 2011.

4 ESTUDO DE CASO

A pesquisa foi realizada 
na empresa Água da Terra 
(nome fictício por solicitação 
dos administradores), que pro-
duz refrigerantes comercializa-
dos nos estados da região sul do 
Brasil. Situada em município 
sul-catarinense, sua fundação 
ocorreu na década de 1950 e, 
por ocasião do estudo, podia 
ser classificada como empresa 
de pequeno porte e contava 
com o trabalho de 52 funcioná-
rios dispersos nas áreas fabril e 
administrativa.

Segundo informações dos 
gestores, a concorrência no 
setor tem aumentado muito 
nos últimos anos, prejudican-
do a expansão das atividades e 
reduzindo os resultados ope-
racionais. Esse acirramento 
concorrencial foi causado, 
principalmente, pela nova 
estratégia do principal compe-

tidor mundial do setor, que 
passou a visar também o 
público de baixa renda e cida-
des de menor porte, que antes 
não atendia ou não priorizava. 
Além disso, o aumento na fis-
calização reduziu as possibili-
dades de trabalhar informal-
mente, contribuindo também 
para a diminuição das mar-
gens de lucro desse ramo de 
negócio.

Sobre a avaliação de seg-
mentos de mercados atendi-
dos, a gerência da empresa 
analisava o desempenho ex-
clusivamente com base no fatu-
ramento mensal. Porém essa 
análise estava circunscrita ape-
nas aos produtos, desdenhan-
do de outras formas de seg-
m e n t a ç ã o  d e  m e r c a d o .  
Conforme informado pelo 
gerente comercial da entida-
de, essa metodologia não con-
seguia suprir a necessidade de 
informações dos administra-
dores, além de não explicar os 
motivos da redução dos recur-
sos disponíveis, mesmo em 
meses nos quais ocorria au-
mento de faturamento. Por 
isso, em abril de 2011, a gerên-
cia do empreendimento per-
mitiu aos pesquisadores avali-
ar o desempenho de seus seg-
mentos de mercado de forma a 
responder questões acerca de 
quais produtos, sabores ou 
linhas, por exemplo, eram efe-
tivamente os que mereciam 
mais incentivos promocionais 
para sua comercialização.
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Nesse sentido, foram coligidos os dados disponíveis abrangendo o mês de março de 2011, conforme 
descrito a seguir.

4.1 BASE DE DADOS UTILIZADA

A tabela 1 apresenta os dados obtidos nos controles internos da empresa em tela e que 
fundamentaram a avaliação de rentabilidade de segmentos ora descrita.
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Tabela 1 - Base de dados por produto

Produtos

P-2L-Limãoz.

P-2L-L.Light

P-2L-Guar.

P-2L-G.Geng.

P-2L-Tanger.

P-2L-Framb.

P-2L-Abac.

P-2L-Laranja

P-2L-Cola C.

P-2L-Cola Z.

P-1L-Limãoz.

P-1L-Guar.

P-1L-Tanger.

P-1L-Laranja

P-1L-Framb.

P-1L-Abac.

P-600-Limãoz.

V-200-Limãoz.

V-200-Guar.

V-200-Abac.

V-200-S.Lim.

V-600-Limãoz.

V-600-Guar.

V-600-Limão

V-600-Tanger.

V-600-Framb.

V-600-Abac.

V-600-Cola C.

Totais

Quantidade 

20.082  

359  

9.442  

452  

7.105  

8.086  

5.324  

5.796  

4.431  

445  

10.078  

4.957  

3.661  

702  

1.821  

1.162  

4.032  

30.005  

2.969  

758  

839  

3.376  

4.631  

4.788  

2.735  

5.188  

4.480  

382  

148.086 

Vendas � R$ 

203.832  

3.644  

95.836  

4.588  

72.116  

82.073  

54.039  

58.829  

44.975  

4.517  

151.170  

74.355  

54.915  

10.530  

27.315  

17.430  

56.851  

390.065  

38.597  

9.854  

10.907  

43.888  

64.834  

67.032  

38.290  

72.632  

62.720  

5.348  

1.821.182 

DVV � R$ 

67.804 

1.212  

31.783  

1.521  

23.916  

29.872  

17.921  

19.510  

16.324  

1.639  

46.786  

22.507  

16.622  

3.187  

8.866  

5.276  

16.089  

154.553  

15.293  

3.904  

4.322  

17.389  

28.868  

29.846  

17.049  

32.340  

29.604  

2.381  

666.385 

MP-R$ 

103.221  

1.138  

42.678  

2.075  

32.967  

37.600  

28.696  

34.370  

22.775  

1.669  

62.584  

14.821  

20.868  

4.935  

10.434  

7.472  

17.378  

87.615  

8.669  

1.963 

2.509  

9.149  

21.164  

18.577  

10.967  

28.793  

17.965  

1.834  

654.887 

CT-R$ 

18.636  

333  

8.762  

419  

6.593  

7.504  

4.941  

5.379  

4.112  

413  

12.070  

5.937  

4.385  

841  

2.181  

1.392  

4.380  

37.875  

3.748  

957  

1.059  

4.261  

6.919  

7.154  

4.086  

7.751  

6.693  

571  

169.351 

MCF-R$ 

14.171  

961  

12.613  

572 

8.639  

7.097 

2.480  

(430) 

1.763  

796  

29.730  

31.090  

13.040  

1.567  

5.834  

3.291  

19.005  

110.023  

10.887  

3.030  

3.018  

13.088  

7.884  

11.455  

6.188  

3.748  

8.458  

562  

330.558 

 Fonte: elaborada pelos autores, com dados fornecidos pela empresa.
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Como visto na tabela 1, os itens 
comercializados pela empresa podiam ser 
divididos em produtos com embalagens pet e 
vidro, conforme consta na letra inicial da 
descrição, em diversos tamanhos e sabores 
(coluna 1). Para cada um desses produtos 
foram coligidos os seguintes dados:

a) Quantidade: representa o número de 
fardos (linha pet) ou caixas (linha vidro) 
vendidos no mês pesquisado (vide 
coluna 2); 

b) Vendas – R$: o valor anotado para cada 
produto na coluna 3 evidencia o fa-
turamento mensal conseguido por 
mercadoria; 

c) DVV – R$: na coluna 4 da tabela 1 
constam os valores relacionados com os 
tributos incidentes sobre a venda e com 
a comissão dos vendedores, também 
conhecidos como Despesas Variáveis de 
Venda (DVV). Além do percentual sobre 
o faturamento que os vendedores 
recebiam como remuneração, segundo 
o contador da entidade, sobre as vendas 
incidiam tributos como ICMS (normal), 
ICMS-ST (substituição tributária), PIS, 
Cofins e IPI. Conforme o tipo de tributo, 
a legislação vigente estabelecia critérios 
de cálculo distintos (percentual sobre as 
vendas ou valor monetário fixo sobre 
um preço de pauta). No entanto, para as 
finalidades deste estudo, foram 
necessários somente os valores totais 
despendidos;

d) MP – R$: o valor da coluna 5 da tabela 1 
diz respeito ao gasto total com matérias-
-primas para fabricar uma unidade de 
cada produto (fardo/caixa), obtido na 
ficha técnica (fórmula). A esse valor foi 
acrescentado o valor que a Receita 
Federal cobra para cada vasilhame 
produzido, conhecido como Sicob. Ou 
seja, a cada garrafa fabricada era 

necessário desembolsar R$ 0,03. Esse 
valor unitário foi multiplicado pela 
quantidade de garrafas de cada 
fardo/caixa para apurar o valor 
considerado no cálculo que originou o 
valor constante na tabela 1.

e) CT – R$: a coluna 6 apresenta os valores 
relacionados com o custo de trans-
formação das matérias-primas em 
produtos prontos. Com base na planilha 
de custos da empresa, elaborada com 
pelo método UEP (Unidade de Esforço 
de Produção), foi possível conhecer 
quanto era gasto para fabricar uma 
unidade (fardo/caixa) em termos de 
salários e encargos sociais, energia 
elétrica, depreciações, materiais indi-
retos, manutenção, etc. 

f) MCF – R$: na última coluna à direita da 
tabela 1 está consignado o valor da 
margem de contribuição fabril, oriun-
do da dedução dos valores das colunas 
anteriores do faturamento mensal de 
cada produto. Esse valor foi utilizado 
como base para apurar a rentabilidade 
dos segmentos de mercado nesta 
pesquisa. Convém salientar, contudo, 
que, por o estudo ter sido realizado 
numa empresa industrial, optou-se por 
avaliar a rentabilidade após a dedução 
do custo de fabricação. Por isso, a 
margem de contribuição fabril utiliza-
da nos relatórios de avaliação de 
desempenho de produtos e linhas está 
alinhada ao conceito de margem de 
contribuição revista defendido por 
Anthony e Govindarajan (2002). 
Mesmo contrariando as definições 
tradicionais sobre margem de contri-
buição, entendeu-se que essa forma de 
avaliação representaria mais adequada-
mente a realidade encontrada na 
companhia em questão.



4.2 RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SEGMENTOS DE MERCADO
As próximas seções apresentam os relatórios elaborados que permitiram aos gestores 

conhecer o desempenho dos segmentos de mercado mais importantes.

4.2.1 DESEMPENHO DOS PRODUTOS PELA MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO UNITÁRIA
A tabela 2 apresenta a margem de contribuição unitária em valor (R$) e em percentual (%) 

dos produtos que integravam o mix comercializado pela empresa pesquisada.
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Tabela 2 - Margem de contribuição unitária

Produtos

P-2L-Limãoz.

P-2L-L.Light

P-2L-Guar.

P-2L-G.Geng.

P-2L-Tanger.

P-2L-Framb.

P-2L-Abac.

P-2L-Laranja

P-2L-Cola C.

P-2L-Cola Z.

P-1L-Limãoz.

P-1L-Guar.

P-1L-Tanger.

P-1L-Laranja

P-1L-Framb.

P-1L-Abac.

P-600-Limãoz.

V-200-Limãoz.

V-200-Guar.

V-200-Abac.

V-200-S.Lim.

V-600-Limãoz.

V-600-Guar.

V-600-Limão

V-600-Tanger.

V-600-Framb.

V-600-Abac.

V-600-Cola C. 

MC Unit. - R$ 

0,706  

2,676  

1,336  

1,266  

1,216  

0,878  

0,466  

(0,074) 

0,398  

1,788  

2,950  

6,272  

3,562  

2,232  

3,204 

2,832  

4,713  

3,667  

3,667  

3,997  

3,597  

3,877  

1,702  

2,392  

2,262  

0,722  

1,888  

1,472 

 

Fonte: elaborada pelos autores.

MC Unit. - %

6,95%

26,36%

13,16%

12,47%

11,98%

8,65%

4,59%

-0,73%

3,92%

17,61%

19,67%

41,81%

23,75%

14,88%

21,36%

18,88%

33,43%

28,21%

28,21%

30,74%

27,67%

29,82%

12,16%

17,09%

16,16%

5,16%

13,49%

10,52%

 

Marg. Unit. Desejada

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

 

Diferença

-3,05%

16,36%

3,16%

2,47%

1,98%

-1,35%

-5,41%

-10,73%

-6,08%

7,61%

9,67%

31,81%

13,75%

4,88%

11,36%

8,88%

23,43%

18,21%

18,21%

20,74%

17,67%

19,82%

2,16%

7,09%

6,16%

-4,84%

3,49%

0,52%
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Na segunda coluna da tabela 2 está 
demonstrado o desempenho dos produtos em 
termos de margem de contribuição unitária em 
valor monetário (R$). Por essa métrica, os 
produtos abrangidos tiveram desempenhos 
bastante divergentes. O produto de maior 
contribuição unitária foi o P-1L-Guar., com R$ 
6,272 por fardo vendido. Na segunda posição 
ficou o produto P-600-Limãoz., que contribuiu 
com R$ 4,713. Quanto aos demais produtos, 
sete itens contribuíram com valor acima de R$ 
3,00 e abaixo de R$ 4,00; 14 produtos 
trouxeram margem de contribuição entre R$ 
1,00 e R$ 3,00; e cinco tiveram desempenho 
positivo, mas inferior a R$ 1,00. O pior 
desempenho do rol examinado coube ao 
produto P-2L-Laranja, cuja margem de 
contribuição unitária por fardo/caixa ficou 
negativa (R$ -0,074). 

A terceira coluna da tabela 3 
evidenciou a performance de cada produto em 
termos da margem de contribuição unitária 
percentual (%). Nesse critério coube aos 
produtos P-1L-Guar., P-600-Limãoz. e V-200-
Abac. as três melhores colocações, com 
41,81%, 33,43% e 30,74%, respectivamente. 
Em relação aos outros produtos, sete 
conseguiram margem percentual entre 20% e 
30%; enquanto que outros 12 itens situaram-se 
na faixa entre 10% e abaixo de 20%. Nas 
últimas posições ficaram os produtos cuja 
rentabilidade unitária percentual ficou aquém 
da  margem un i tá r ia  dese jada  pe la  
administração da companhia (10%). Ou seja, 

os produtos P-2L-Framb. (com 8,65%); P-2L-
Limãoz. (6,95%); V-600-Framb. (5,16%); P-
2L-Abac. (4,59%); P-2L-Cola C. (3,92%) e P-
2L-Laranja (com -0,73%) não atingiram a 
lucratividade desejada de 10% por fardo/caixa 
comercializado.

A coluna mais à direita da tabela 2 
ressalta a diferença entre a margem de 
contribuição almejada pelos gestores e aquela 
efetivamente obtida. Nesse caso, todos os 
produtos que apresentavam valores negativos 
nessa coluna requeriam uma maior atenção por 
parte dos gestores da entidade pesquisada.

4.2.2 RENTABILIDADE DOS GRUPOS 

DE PRODUTO (PET E VIDRO)

A seção precedente mostrou o 
desempenho dos produtos, considerando 
somente a margem de contribuição unitária. 
Porém, mais importante do que a análise por 
unidade é a avaliação que considera o volume 
vendido no período, ou seja, a margem de 
contribuição total. Essa modalidade de 
avaliação foi realizada na referida empresa. 
Porém, pela restrição de espaço, neste artigo 
optou-se por abordar a margem de contribuição 
total do período somente nos demais 
segmentos. 

Nessa direção, inicialmente foi apurado 
o desempenho, considerando os grupos de 
produtos com embalagem pet e vidro, 
conforme descrito na tabela 3.



Sem dispor de relatórios gerenciais 
sobre a lucratividade, a gerência da empresa 
avaliava os segmentos de mercado em termos 
das vendas obtidas em cada período. Com isso, 
atribuía maior importância aos itens com maior 
valor de faturamento mensal. Todavia esse 
pode ser um critério enganoso, conforme 
demonstrado nesta e nas próximas seções.

O comparativo do volume de vendas 
(em R$) evidenciado na tabela 3 permite 
concluir que o grupo de produtos pet 
correspondia a 55,84% do faturamento mensal, 
enquanto que os 44,16% restantes cabiam ao 
grupo vidro. Ainda por esse critério, os 
produtos do subgrupo Pet-2L representaram 
34,29% da receita de vendas, enquanto que os 
itens com embalagens Pet-1L equivaleram a 
18,43%, e os com embalagens Pet-600ml 
trouxeram 3,12% das vendas mensais. No 
âmbito do grupo de produtos vidro, as 
embalagens V-200ml totalizaram 24,68% das 
vendas, e os produtos com embalagens V-
600ml participaram com 19,48% do fatu-
ramento do mês.

Na análise de rentabilidade, porém, cabe 
que seja priorizado o critério de margem de 
contribuição total (R$), uma vez que o mais 
interessante é o produto que proporciona maior 
geração de caixa. Nesse sentido, o desempenho 

pode ser bastante divergente em relação ao 
parâmetro relacionado com o faturamento por 
segmento de mercado. Por exemplo: o grupo de 
produtos pet propiciou margem de contribuição 
total de R$ 152.218 (ou 46,05% do total do 
período). Por sua vez, os itens da linha vidro 
geraram R$ 178.340 de margem de contribuição 
no mês enfocado (53,95%). Com isso, houve 
uma inversão na posição de grupo mais 
rentável: por vendas o grupo pet era o melhor 
(55,84% contra 44,16% do grupo vidro), mas 
passou para a segunda colocação pelo critério de 
margem de contribuição (46,05% contra 
53,95% dos produtos embalados com vidro).

Alteração mais significativa ocorreu 
quando se averiguou a ordem de rentabilidade 
nos subgrupos. Por vendas, o subgrupo Pet-2L 
era o mais importante (R$ 624.448 ou 34,29% 
do faturamento), e o subgrupo V-200ml era o 
segundo colocado, com 24,68% das vendas (R$ 
449.423). Ao utilizar o critério tecnicamente 
mais adequado para identificar os mais 
rentáveis, o subgrupo V-200ml ascendeu à 
primeira posição, pois trouxe margem de 
contribuição total de R$ 126.957 (38,41%). Já o 
grupo Pet-2L proporcionou resultado de R$ 
48.662 (14,72%) e ficou apenas na quarta 
posição em termos de lucratividade mensal. Foi
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Tabela 3 - Desempenho por grupos (pet e vidro) e respectivos subgrupos

Linhas

Pet-2L

Pet-1L

Pet-600ml

Total – Pet

V-200ml

V-600ml

Total – Vidro

Totais

Fonte: elaborada pelos autores.

Vendas � R$ 

624.448  

335.715  

56.851  

1.017.015  

449.423  

54.744  

804.167  

1.821.182

 % das Vendas 

34,29%

18,43%

3,12%

55,84%

24,68%

19,48%

44,16%

100,00%

 MCF � R$ 

48.662  

84.552  

19.005  

152.218  

126.957  

51.383  

178.340  

330.558 

  % da MCF 

14,72%

25,58%

5,75%

46,05%

38,41%

15,54%

53,95%

100,00%
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superado pelos subgrupos Pet-1L (com R$ 84.552 de margem de contribuição total) e V-600ml (R$ 
51.383).

As alterações verificadas na ordem de importância nos dois critérios descritos na tabela 3 
ressaltam a importância de priorizar a avaliação dos segmentos de mercado por meio da margem de 
contribuição, ao contrário do parâmetro utilizado anteriormente na empresa pesquisada 
(faturamento mensal).

4.2.3 RENTABILIDADE OBTIDA POR SABOR

No contexto da entidade pesquisada era importante conhecer a lucratividade por sabores 
produzidos, conforme descrito na tabela 4.

Entre os sabores comercializados, o 
limão representou 60,94% da margem de 
contribuição total do período, enquanto 
participava com 50,92% das vendas. No caso do 
sabor guaraná, foi responsável por 19,07% da 
lucratividade do período e apenas 15,28% das 
vendas. Esses dois sabores mantiveram as duas 
primeiras posições nas duas formas de 
ranqueamento citadas na tabela 4, mas tiveram 
oscilações nos dois critérios pelo ângulo da 
participação no total das vendas e da margem 
de contribuição total.

Quanto aos demais, o sabor tangerina 
ficou na terceira posição em termos de margem 
de contribuição (8,43% do total), mas foi o 
quarto colocado no critério de faturamento 
(9,08%). O terceiro colocado em vendas foi 

framboesa (9,99%), mas sua participação foi de 
apenas 5,05% no resultado do mês. Nas duas 
últimas posições também foram constatadas 
alterações no ranking pelos dois critérios, 
sendo a mais representativa a do sabor laranja 
(3,81% das vendas e somente 0,34% da margem 
de contribuição do período).

$$

Tabela 4 - Desempenho por sabor

Sabores

Limão

Guaraná

Framboesa

Tangerina

Abacaxi

Laranja

Cola

Total

Fonte: elaborada pelos autores.

Vendas - R$

927.389

278.210

182.020

165.321

144.043

69.359

54.839

1.821.182

% das Vendas

50,92%

15,28%

9,99%

9,08%

7,91%

3,81%

3,01%

100,00%

MCF - R$

201.450

63.046

16.679

27.867

17.259

1.137

3.121

330.558

% da MCF

60,94%

19,07%

5,05%

8,43%

5,22%

0,34%

0,94%

100,00%
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4.2.4 RENTABILIDADE POR TERRITÓRIO DE VENDA

O conceito de margem de contribuição possibilitou confeccionar também um relatório de 
rentabilidade por território de vendas, como pode ser visto na tabela 5.

Tabela 5 - Desempenho por território de venda

Territórios

SC

PR

RS

Totais
Fonte: elaborada pelos autores.

Vendas - R$ 

839.965  

284.687  

696.529  

 1.821.182

% das Vendas

46,12%

15,63%

38,25%

100,00%

MCF - R$ 

181.888  

41.388  

107.282  

 330.558

% da MCF

55,02%

12,52%

32,45%

100,00%

MCF Média

21,65%

14,54%

15,40%

18,15%

A empresa pesquisada atuava nos 
três estados do sul do Brasil, sendo que 
nesse período o estado de Santa Catarina 
absorveu 46,12% das vendas totais (R$ 
839.965). O estado do Rio Grande do Sul 
participou com 38,25% das vendas (R$ 
696.529), e o estado do Paraná foi 
responsável por 15,63% do faturamento (R$ 
284.687).

No mês pesquisado, o ranking no 
critério de margem de contribuição fabril foi o 
mesmo que no caso do parâmetro de vendas. 
Porém é interessante ressaltar que a 
importância do estado catarinense se acentua 
pela sua maior participação no resultado do 
período. Com o percentual de 55,02% da 
margem de contribuição total obtida, mesmo 

tendo somente 46,12% das vendas, esse 
território superou a lucratividade propor-
cionada pelos outros dois estados cumula-
tivamente. A provável causa para esse 
desempenho superior pode ser encontrada na 
última coluna da tabela 5, na qual consta a 
margem média obtida em cada área geográfica. 
Nesse indicador, os produtos comercializados 
em solo catarinense superaram a margem 
média da empresa (21,65% contra 18,15%) e dos 
demais estados (14,54% e 15,40% respec-
tivamente para Paraná e Rio Grande do Sul). 
Com isso, é possível concluir que quanto maior 
o volume vendido dos produtos mais rentáveis, 
maior é será a margem de contribuição total 
(em R$) que determinado segmento 
proporcionará.
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4.2.5 RENTABILIDADE POR VENDEDOR
Na pesquisa ora relatada também foi  averiguado o desempenho dos 

vendedores/representantes da empresa, como evidenciado na tabela 6.

Tabela 6 - Desempenho por vendedor/representante

Vendedores

AJQ

LS

EZM

ML

CLW

AR

SW

Total – SC

DRV

DF

SP

Total – PR

CH

RB

SL

BN

Total – RS

Total

Fonte: elaborada pelos autores.

Vendas - R$ 

206.522  

179.204  

63.923  

112.913 

76.490  

98.162  

102.750  

839.965  

117.102  

66.837  

100.748  

284.687  

149.519  

185.761  

62.449  

198.801  

696.529  

1.821.182 

% Vendas

11,34%

9,84%

3,51%

6,20%

4,20%

5,39%

5,64%

46,12%

6,43%

3,67%

5,53%

15,63%

8,21%

10,20%

8,92%

10,92%

38,25%

100,00%

MCF - R$ 

32.434  

18.908  

15.506  

27.218  

24.560  

37.492  

25.769  

181.888  

14.938  

17.804  

8.646  

41.388  

41.032  

25.866  

17.922  

22.461  

107.282  

330.558 

% MCF

9,81%

5,72%

4,69%

8,23%

7,43%

11,34%

7,80%

55,02%

4,52%

5,39%

2,62%

12,52%

12,41%

7,83%

5,42%

6,79%

32,45%

100,00%

MCF Média

15,71%

10,55%

24,26%

24,11%

32,11%

38,19%

25,08%

21,65%

12,76%

26,64%

8,58%

14,54%

27,44%

13,92%

11,03%

11,30%

15,40%

18,15%

No caso da empresa pesquisada, a 
gerência considerava que o melhor vendedor 
era aquele que atingia o maior faturamento 
mensal. Como eram remunerados pelo volume 
de vendas, as comissões que recebiam eram 
proporcionalmente maiores para aqueles 
vendedores que faturavam mais no período. Ou 
seja, a área comercial da empresa não estava 
preocupada com a lucratividade dessas vendas. 
Esse contexto ocasionou as distorções que 
ficaram evidentes na tabela 6 e descritas a 
seguir.

No ranking de vendas, o vendedor AJQ 
foi o que teve o melhor desempenho, faturando 

R$ 206.522 (11,34% do faturamento mensal). 
Porém, se fosse avaliado pela margem de 
contribuição total proporcionada, ficaria 
apenas na terceira colocação (R$ 32.434 ou 
9,81% do total). Por sua vez, o vendedor CH 
teria sido o sexto colocado pelo critério vendas 
(R$ 149.519 ou 8,21% do faturamento total). 
Mas, pelo critério que deveria ser priorizado, 
seu desempenho foi o melhor de todo o quadro 
de vendedores, pois conseguiu R$ 41.032 de 
margem de contribuição, o que representou 
participação de 12,41% do total de recursos 
gerados para o caixa da empresa no período 
enfocado. Alteração ainda mais significativa
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4.2.6 RENTABILIDADE POR CANAL DE DISTRIBUIÇÃO

O estudo realizado possibilitou aos administradores conhecerem o desempenho dos canais 
de distribuição utilizados para comercializar os produtos, conforme demonstrado na tabela 7.

ocorreu com o vendedor AR: foi o segundo 
colocado em termos de margem de contribuição 
total (R$ 37.492 ou 11,34%), mas posicionou-se 
somente na 11ª colocação pelo critério de vendas 
(R$ 98.162 ou 5,39% do faturamento mensal).

Essas grandes oscilações nas posições 
pelas duas formas de ranqueamento podem ser 

parcialmente explicadas pela última coluna da 
tabela 6, em que consta a margem de 
contribuição percentual média de cada 
vendedor. Ou seja, quanto maior for essa 
margem média, menor é o volume de vendas 
necessário para gerar uma quantidade superior 
de margem de contribuição total.

Tabela 7 - Desempenho por canal de distribuição

Canais de distribuição

Distribuidores

Supermercados

Associações/clubes

Outros

Totais

Fonte: elaborada pelos autores.

Vendas - R$ 

902.197  

737.708  

169.157  

12.119  

1.821.182 

% das Vendas

49,54%

40,51%

9,29%

0,67%

100,00%

MCF - R$ 

195.500  

94.142  

38.970  

1.946  

330.558 

% da MCF

59,14%

28,48%

11,79%

0,59%

100,00%

MCF Média

21,67%

12,76%

23,04%

16,06%

18,15%

Pelo contexto evidenciado, a participa-
ção nas vendas que coube ao canal distri-
buidores foi de 49,54%, seguido do canal 
supermercados, com 40,51%. Na terceira 
posição ficou o canal associações/clubes, 
enquanto que a menor participação coube ao 
canal outros. Contudo, pelo critério de margem 
de contribuição total, priorizado nesse estudo, 
a participação percentual foi bastante distinta 
entre os tipos de canais, mesmo mantendo a 
ordem de ranqueamento pelo critério vendas. 
O canal distribuidores atingiu 59,14% da 
margem de contribuição total (com margem 
média de 21,67%), enquanto que a venda direta 
para grandes supermercados participou com 
28,48% do caixa gerado no período (mesmo 
tendo 40,51% do faturamento no mês). 

Referida queda pode ser explicada pela 
margem média de 12,76% das vendas, quase a 
metade daquela conseguida na comercialização 
para distribuidores. Essa margem menor 
implicou redução da margem média final da 
empresa para 18,15% no mês pesquisado, con-
forme destacado na última coluna da tabela 7.
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5 BENEFÍCIOS E LIMITAÇÕES 

ASSOCIADAS À PESQUISA

Em termos dos bene-
fícios informativos proporcio-
nados pela pesquisa, pelos re-
latórios elaborados os admi-
nistradores passaram a contar 
com informações relevantes 
em termos de:
a) Rentabilidade unitária de 
cada produto (em valor mone-
tário e em percentual) eviden-
ciando os produtos mais inte-
ressantes em termos de gera-
ção de caixa a cada unidade 
vendida;
b) Rentabilidade total (em R$) 
do período propiciada em ra-
zão do volume de unidades 
vendidas de cada segmento de 
mercado (grupos, subgrupos, 
sabores, territórios de vendas, 
vendedores e canais de dis-
tribuição), mostrando aqueles 
que trazem mais margem de 
contribuição total à empresa 
considerando as vendas do pe-
ríodo;
c) Participação percentual das 
subdivisões dos segmentos de 
mercado no valor da margem 
de contribuição total (em R$) 
conseguida no mês, indicando 
a sua relevância dentro do seg-
mento que integram;
d) Confronto do desempenho 
de cada integrante dos seg-
mentos de mercado nos parâ-
metros vendas totais (em R$) 
e margem de contribuição to-
tal (em R$), mostrando que é 

mais adequado utilizar a mar-
gem de contribuição em vez do 
faturamento do período para 
determinar a ordem de de-
sempenho dos segmentos em 
análise;
e) Identificação da margem de 
contribuição média dos seg-
mentos mais ligados à área co-
mercial da empresa (terri-
tórios, vendedores e canais de 
distribuição). Essa informa-
ção permite tomar iniciativas 
para otimizar o desempenho 
desses segmentos por meio do 
direcionamento de incentivos 
promocionais para os seg-
mentos mais atraentes ou que 
possuem capacidade de cres-
cimento futuro maior.

Por outro lado, é per-
tinente ressaltar que existem 
algumas limitações associadas 
à metodologia empregada no 
contexto descrito. A primeira 
limitação diz respeito ao em-
prego do conceito de margem 
de contribuição fabril ou re-
vista, conforme destacado na 
seção 4.1. Para utilizá-lo foi 
considerado no cálculo o valor 
do custo de transformação de 
cada caixa/fardo produzido, 
segundo informado pela em-
presa. Ou seja, assumiu-se que 
referidos valores eram confiá-
veis, uma vez que eram em-
pregados há algum templo pe-
la direção da entidade para pre-
cificar seus produtos.

A segunda limitação 
diz respeito à desconsideração 
dos prazos associados aos fato-

res computados no cálculo da 
margem de contribuição. A 
existência de prazos rela-
cionados com vendas, tribu-
tos, comissões e custo de com-
pra poderia impactar nos re-
sultados de cada segmento, se 
considerados todos os fatores 
sob o prisma de valor presen-
te, conforme defendido em al-
guns trabalhos a respeito 
(BIASIO, 2009; WERNKE, 
2007). Por exemplo: o prazo 
mais dilatado concedido aos 
clientes por determinado ven-
dedor pode ser suficiente para 
alterar seu posicionamento do 
ranking dos mais rentáveis, 
de vez que o custo financeiro 
poderia ser suficientemente al-
to para influenciar no valor da 
margem de contribuição total 
conseguida. Contudo, no caso 
da empresa pesquisada, esse 
aspecto não foi considerado re-
levante pela existência de pra-
zos reduzidos e financiamento 
das atividades com recursos 
próprios.

6 CONCLUSÕES 

E RECOMENDAÇÕES PARA 

TRABALHOS FUTUROS

O conhecimento da 
rentabilidade dos segmentos 
de mercados nos quais uma 
empresa fabricante de bebidas 
atua é crucial, principalmente 
para empresas de pequeno e 
médio porte, no sentido de me-
lhorar os seus resultados
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ante à concorrência de gigantes mundiais que 
atuam nesse ramo comercial. Isso pode ocorrer 
por meio do direcionamento de mais recursos 
àqueles segmentos de maior capacidade de 
geração de caixa e da correção de eventuais 
situações indesejadas que sejam detectadas nos 
segmentos que ostentem desempenho pífio ou 
deficitário.

Conforme restou evidenciado no estudo 
ora relatado, a margem de contribuição é per-
feitamente aplicável para sanar a carência de 
informações gerenciais quanto à lucratividade 
dos díspares segmentos, quer sejam produtos, 
linhas de mercadorias, territórios de venda, 
vendedores ou da própria empresa. Adaptan-
do-se o referido conceito gerencial ao contexto 
do empreendimento, foi possível obter valiosas 
informações que proporcionaram decisões 
comerciais mais sensatas, bem como a correção 
de rumos em determinadas situações. Dessa 
forma, entende-se que o objetivo da pesquisa 
foi  plenamente  atingido.

Em relação às limitações inerentes à 
pesquisa realizada, além daquelas ressaltadas na 
seção anterior, é interessante também destacar 
que, em função da indisponibilidade de dados, 
nem todos os segmentos de mercado nos quais a 
empresa atuava foram avaliados em termos da 
rentabilidade que proporcionam. Além disso, 

aspectos importantes, alheios ao conceito de 
margem de contribuição, não foram considera-
dos no presente estudo (como o impacto do 
custo do capital investido nas operações no re-
sultado dos segmentos enfocados ou o retorno 
do  investimento  realizado  pelos  acionistas). 

Em razão das restrições elencadas, 
como sugestão para trabalhos futuros 
propõe-se que, à medida que a empresa tiver 
dados disponíveis em seu sistema de 
controles internos, os administradores 
deveriam expandir a análise de rentabilidade 
para outros segmentos. Além disso, sugere-
-se estudar a possibilidade de implementar 
uma avaliação de desempenho nos moldes 
preceituados pelo conceito EVA (Economic 
Value Added) nos setores de venda. Pugna-se 
por isso em razão de que o volume de recursos 
financeiros captados de terceiros e dos sócios, 
investidos em ativos (como caminhões de 
entrega, automóveis dos promotores e 
vendedores, instalações físicas da fábrica e do 
depósito, manutenção de estoques, etc.), 
utilizados para suprir as necessidades 
operacionais, é de elevado montante. Destarte, 
o custo do capital empregado poderia ser 
suficientemente representativo para alterar o 
resultado final dos setores  de  venda  ou  da  
própria  empresa.
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LA FORMACION ETICA 
DEL PROFESIONAL EN 
CIENCIAS ECONOMICAS 
EN EL GRADO Y EL 
POSTGRADO *
Parte 1

(*) Nota do editor: Este artigo terá sua continuidade publicada na edição nº 150 da Revista do CRCRS.
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RESUMEN
IFAC ha establecido el International Accounting Education Standards 

Board (IAESB) que desarrolla y emite, en el interés del público y bajo su propia 

autoridad, pronunciamientos que incluyen las Normas Internacionales de 

Formación (Internacional Education Standards –IES-). En las IES se encuentran 

los elementos esenciales para el contenido de los programas de formación y 

desarrollo en un nivel destinado a alcanzar reconocimiento, aceptación y 

aplicación internacionales. Debe formarse a un contador público con calidad 

ética personal, entendida esta como proceso que constituye la búsqueda de la 

excelencia y que por lo tanto contribuya, es decir que contribuye al bien común 

de la sociedad. Con respecto a las carreras de grado consideramos que la ética 

debe estar presente en todo el contenido curricular. La IES 3 expresa que estas 

capacidades incluyen el conocimiento, las destrezas, los valores, la ética y las 

actitudes profesionales, la IES 3 esta sustentada y reafirmada en todo lo que se 

establece en las restantes IES. Para permitir que la profesión provea de servicios 

de alta calidad hacia el interés público, la IES 4 prescribe los valores, las normas 

éticas y las actitudes que un contador público debe adquirir durante el programa 

de aprendizaje tendiente hacia la calificación profesional. La IES 2 prescribe el 

contenido de los programas profesionales de formación en materia contable 

que los aspirantes deben adquirir para ser calificados como contadores 

profesionales. Durante toda una carrera las habilidades profesionales, los 

valores, ética y actitud profesionales son más importantes que el conocimiento 

profesional obtenido en el momento de la calificación profesional. La educación 

de postgrado, como la cúspide de la educación superior contemporánea y 

formadora de profesionales y obras intelectuales del más alto nivel, se va 

constituyendo progresivamente en factor esencial para el desarrollo integral del 

ser humano y de la sociedad. Las finalidades u objetivos que generalmente se 

asignan hoy a la educación de postgrado son: (a) la formación de especialistas, 

(b) el entrenamiento de docentes para la educación superior, y (c) la práctica de 

investigación científica. La propuesta se funda en la necesidad de que tanto en el 

grado como en el postgrado, deben incorporarse la enseñanza de la ética y para 

ello propone que se incluya en la formación de Grado: Un eje curricular que 

atraviese todas las materias que integran el pensum, y que se refiere a los 

aspectos éticos y derechos humanos: Que permita desarrollar competencias y 

aptitudes tales como: respeto a la libertad y ejercicio de la tolerancia. Promover la 

creatividad, la iniciativa, la solidaridad y la cooperación; incorporar en el 

Seminario de Práctica Profesional a la finalización de la carrera un módulo que 

profundice el estudio del Código de Ética Profesional. En la enseñanza de 

Postgrado es necesario que los alumnos entiendan como enlaza los contenidos 

éticos con las disciplinas que se imparten (contabilidad, impuestos, auditoria, 

finanzas, etc).

DR. JUAN CARLOS VIEGAS
Contador Público. Profesor titular 
de Posgrado em la Universidad de 

Buenos Aires (Argentina). 
Presidente de la Comisión de 

Educación de la Asociación 
Interamericana de Contabilidade 

(AIC) de 2003 a 2005.

DR. HÉCTOR JULIO 
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Contador Público. Profesor da 
Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad de Buenos 
Aires. Membro de la Comisión 

Ética y Ejercicio Profesional 
de la AIC.



1  INTRODUCCIÓN
El trabajo que se presenta es el 

resultado de la experiencia docente que sus 
autores han recogido en la Investigación y en el 
aula. Hemos decidido realizar el trabajo en 
forma conjunta basados en la experiencia 
anteriormente señalada y la que surge de 
habernos desempeñado como autoridades de 
la Comisión de Ética y Ejercicio Profesional y 
de la Comisión de Educación y de haber sido 
miembros activos de dichas comisiones 
durante más de dos décadas. Los enfoques 
responden a los estándares establecidos por la 
Federación Internacional de Contabilidad 
(IFAC) y recogidos en numerosos eventos 
convocados por la Asociación Interamericana 
de Contabilidad (AIC) a nivel Regional e 
Interamericano.

La Asociación Interamericana de 
Contabilidad (AIC) tiene como misión 
primordial la integración de todos los contado-
res de América, para buscar su superación, 
apoyo y desarrollo profesional, científico y 
académico, mediante una formación integral y 
humanista. Constituye por lo tanto su objetivo 
principal, el propender por alcanzar una 
profesión fuerte y coherente en todo el 
Continente Americano, que cumpla con su 
responsabilidad ante la sociedad a través de un 
ejercicio ético, idóneo y transparente, garante 
de la confianza pública, dentro de un sincero 
intercambio de fraternal convivencia.

La misión de IFAC de acuerdo con lo 
establecido en su Constitución es “servir al 
interés público, fortalecer la profesión 
contable en todo el mundo y contribuir al 
desarrollo de economías internacionales, 
estableciendo normas profesionales de alta 
calidad, fomentando su cumplimiento, 
favoreciendo su convergencia internacional, y 
manifestándose sobre aquellos temas de 
interés público para los que la experiencia de la 
profesión  sea  más  relevante”.

Con el objetivo de cumplir esta misión 
el Consejo de IFAC ha establecido el Consejo 
de Normas Internacionales de Formación en 
Contaduría (IAESB) que desarrolla y emite, en 
el interés del público y bajo su propia autori-
dad, pronunciamientos que incluyen las 
Normas Internacionales de Formación 
(Internacional Education Standards –IES-) La 
misión del IAESB es “servir al interés público a 
través del fortalecimiento de la profesión 
contable alrededor del mundo por medio del 
desarrollo y mejoramiento de la formación”.

Las IES establecen las normas general-
mente aceptadas como “buena práctica” en la 
formación y desarrollo de los contadores 
profesionales e indican los estándares de 
referencia que se espera que los organismos 
miembros utilicen como modelo a lo largo del 
proceso de calificación y desarrollo permanen-
te de los contadores. En ellas se encuentran los 
elementos esenciales para el contenido de los 
programas de formación y desarrollo en un 
nivel destinado a alcanzar reconocimiento, 
aceptación y aplicación internacionales

Todos los organismos miembros 
asociados a IFAC deben cumplir con lo 
prescrito en las IES. Las IES son establecidas 
en principio para los organismos miembros de 
IFAC y no para los individuos particulares.

Todas las diferentes culturas conviven 
en entornos sumamente cambiantes. Cada vez 
más los contadores necesitan ser expertos 
técnicos con excelentes habilidades de 
comunicación y precisan ser capaces de 
preparar información que atienda las necesi-
dades de la nueva economía del conocimiento. 
Los valores, la ética y la actitud profesional son 
esenciales para el buen ejercicio profesional 
del contador.

Con claridad IFAC percibe que 
“vivimos bajo el imperio de los principios de 
disyunción, reducción y abstracción, cuyo 
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conjunto constituye lo que llamo el “paradig-
ma de simplificación”... las consecuencias 
nocivas ulteriores no se comienzan a revelar 
hasta el siglo XXI (…) Así es que llegamos a la 
inteligencia ciega. La inteligencia ciega 
destruye los conjuntos y las totalidades (...) 
Las realidades claves son desintegradas. Pasan 
entre los hiatos que separan las disciplinas. 
Las disciplinas de las ciencias humanas no 
necesitan más de la noción de hombre. (...) La 
complejidad es un tejido – un complexus: lo 
que esta tejido en conjunto – de constituyentes 
heterogéneos inseparablemente asociados: 
presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple “Al 
mirar con mas atención, la complejidad es 
efectivamente, el tejido de eventos, acciones, 
interacciones, retroacciones, determinacio-
nes, azares, que constituyen nuestro mundo 
fenoménico” (Morin, 1990).

La AIC en su accionar, muestra una 
constante preocupación por alcanzar una 
cultura profesional de calidad ética. Este 
hecho se ve reflejado en forma singular en el 
lema de la XXVI Conferencia Interamericana 
de Contabilidad (CIC) “Restaurar la confianza: 
hacia una transformación de los paradigmas 
vitales” y el lema de la XXVII CIC: “El 
Contador Público y la responsabilidad social 
de la empresa”.

“La sociedad espera que un contador 
público influya o promueva en la organizacio-
nes una cultura basada en la ética. Existe la 
posibilidad que el profesional reciba amenazas 
o acoso moral que lo pueda inducir a actuar 
con miedo ¿Y entonces como resiste? El 
contador público podrá hacerlo en la medida 
que vaya adquiriendo la virtud de la fortaleza 
mediante: una formación universitaria sólida, 
la exigencia de adquirir entrenamiento y 
experiencia antes de entrar en la profesión y 
una formación profesional continúa en el 
campo de la técnica y de la ética. Surge 
claramente la necesidad que el contador no 

solo se forme en el campo de la ética profesio-
nal sino también en el campo de la ética 
organizacional y de la ética de los negocios. De 
esta manera el profesional en forma individual 
y junto a la comunidad profesional, podrán 
ejercer un autentico liderazgo” en las organiza-
ciones y en la sociedad (Grisolía, 2007).

1. PERFIL DEL GRADUADO CONTADOR PÚBLICO

Perfil profesional no es sinónimo de 
incumbencia profesional. Incumbencia según 
el Diccionario de uso del español de Maria 
Moliner significa dejarse caer sobre algo, 
competer, concernir, ser cierta persona la 
obligada a encargarse de la acción función o 
misión que se expresa. 

Incumbencia profesional, es aplicable 
a las actividades profesionales cuyo ejercicio 
pudiera comprometer el interés público y se 
limita a las actividades que pueden realizar los 
que poseen el titulo profesional.

Cuando nos referimos al perfil profesi-
onal, el enunciado va más allá de lo que 
establece la ley de ejercicio profesional y 
comprende los conocimientos y capacidades 
que deben poseer los graduados y a los 
diversos modos que el ejercicio puede 
realizarse aun más allá del marco de lo 
estipulado por la ley que establece incumben-
cias en algunos países.

La enunciación que se presenta pude 
diferir con las demandas profesionales en cada 
país, por lo tanto en esta presentación se 
recogen aquellas actividades universalmente 
reconocidas como del campo exclusivo del 
Contador Público y aquellas actividades que 
también pueden ser realizadas como consultor 
y no se realizan en competencia con otras 
profesiones.

Cabe preguntarse ¿cuál es el perfil de 
egreso del contador público? es el conjunto de



conocimientos, habilidades y actitudes que el 
profesional en materia contable debe poseer al 
momento de titularse en la carrera. Es decir se 
trata de las actividades para las que resulta 
competente un profesional en función de 
dicho perfil.

Según lo establecido en el Marco 
Conceptual de los Pronunciamientos 
Internacionales de Formación de la IAESB 
entendemos por “competencia” la capacidad 
de realizar una tarea con un estándar de 
calidad definido en entornos reales de trabajo. 
Y agrega que, los conceptos de capacidad y 
competencia se pueden entender como las dos 
caras de una misma moneda:

Las Capacidades son los conocimientos 
profesionales, habilidades profesiona-
les y los valores, ética y actitud 
profesionales requeridos para demos-
trar competencia. Las capacidades son 
atributos adquiridos por las personas 
que les permiten desempeñar sus 
papeles.
La Competencia significa poder 
ejecutar un trabajo cumpliendo con un 
determinado estándar en entornos 
profesionales reales. Se refiere también 
al conjunto de acciones que las 
personas emprenden para determinar 
si pueden cumplir con sus responsabi-
lidades en un determinado estándar de 
calidad. Cuando un persona recurre a 
sus capacidades para ejecutar las 
tareas necesarias con el estándar 
requerido, se considera que ha actuado 
competentemente (es decir, es una 
persona competente).
Surge así la siguiente pregunta: ¿a 

partir de que elementos se construye el perfil 
de egreso? Este perfil se construye a partir de 
dos elementos fundamentales:

La adaptación de las acciones y 
resultados de una unidad académica (en la 

cual se inserta la carrera) con las prioridades 
institucionales y los propósitos declarados 
para la carrera de contador público que se 
expresa en la consistencia interna entre la 
carrera y con la misión y propósitos de la 
institución en la que esta inserta.

Los requerimientos establecidos por la 
comunidad académica y profesional directa-
mente vinculada a la carrera. 

Frente al fenómeno de la globalización 
es conveniente para la sustentabilidad de la 
profesión de contador público considerar lo 
establecido por el Consejo de Normas 
Internacionales de Formación en Contaduría, 
en el Marco Conceptual de los pronunciamien-
tos internacionales de formación, establece a 
través de las IES los requisitos esenciales que 
se espera que incluyan los programas de 
formación y desarrollo de los profesionales en 
materia contable de tal manera que tengan el 
potencial para obtener el reconocimiento, 
aceptación y aplicación internacional .

El IAESB ha manifestado que existe 
una amplia diversidad de culturas, idiomas, y 
sistemas educativos, legales y sociales en los 
países miembros de IFAC y es conciente de la 
variedad de funciones desempeñadas por los 
contadores en el ejercicio de la profesión. Y 
que por lo tanto es deber de cada organismo 
miembro establecer los requerimientos de los 
programas de formación y desarrollo pregrado 
y postgrado, en consecuencia las IES están 
diseñadas para establecer los elementos 
esenciales en los cuales dicho programas 
deben basarse.

“Las IES no pueden imponerse 
legalmente frente a los requisitos o las 
restricciones impuestas a cada organismo 
miembro por tales normas o leyes. Sin 
embargo, los organismos miembros deben 
considerar las IES cuando desarrollen sus 
programas de formación y desarrollo”

La razón de ser de esta exigencia es la
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“servir al interés público a través del fortaleci-
miento de la profesión contable alrededor del 
mundo por medio del desarrollo y mejorami-
ento de la formación”.

Es decir, la de formar a un contador 
público con calidad ética personal, entendida 
esta como proceso que constituye la búsqueda 
de la excelencia, y que por lo tanto contribuye 
al desarrollo propio y ajeno, es decir que 
contribuye al bien común de la propia 
comunidad profesional, y al bien común de la 
sociedad a nivel nacional e internacional en la 
que trabajan los contadores públicos.

2. LAS NUEVAS EXIGENCIAS EN LA 

FORMACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO

Durante el Seminario Internacional 
Cumbre de las Américas realizado en Perú y 
organizado por la AIC en el año 2004 se 
analizo el futuro de los programas de forma-
ción del contador público frente al surgimien-
to de la sociedad del conocimiento, y teniendo 
las nuevas crisis desatadas en los mercados 
financieros, en el contexto del fenómeno la 
globalización.

A luz de dicho seminario surge nuevas 
exigencias en la formación del contador 
público entre las que se destacan:

La necesidad del profesional de 
actualizarse ya que la dinámica de los 
cambios lo enfrenta ante el riesgo de 
obsolescencia en el ejercicio profe-
sional.
Los avances que se observan en la 
tecnología y las comunicaciones, 
deben contribuir a los objetivos de la 
educación, abriendo nuevos espacios 
para el ejercicio profesional del 
Contador Público.
Finalmente y como principio funda-
mental, la educación no será integral si 

no se consideran los “valores” y las 
“virtudes” en los procesos de forma-
ción. 
Los valores, las virtudes, la conducta 

ética y la responsabilidad profesional no debe 
ser solamente una respuesta frente a los 
problemas de mala praxis que se ven reflejadas 
en las grandes crisis empresarias, sino deben 
contribuir a dar respuestas claras y profundas 
a la propia comunidad y la sociedad en la que 
trabajan los profesionales, coadyuvando al 
desarrollo socio-económico, por lo tanto no 
constituyen “un barniz” o adorno, sino 
cuestiones claves que comprometen a las 
Universidades y Organizaciones Profesionales 
para que la sociedad en general continúe 
confiando en la tarea que realiza el Contador 
Público. 

En este sentido la IES 3 (IFAC) 
establece que los aspirantes a convertirse en 
profesionales en materia contable adquieren 
un conjunto de habilidades en las siguientes 
áreas: 

 intelectual; 
 uncional y técnica; 
 personal; 
 interpersonal; 
 comunicaciones; y 
organización y administración de 
negocios. 
Las habilidades son parte del conjunto 

de capacidades exigidas a los profesionales en 
materia contable para demostrar competencia 
profesional. La IES 3 expresa que estas 
capacidades incluyen el conocimiento, las 
destrezas, los valores, la ética y las actitudes 
profesionales, afirmando que estas son una 
indicación de la capacidad potencial que se 
puede transferir a través de diferentes 
entornos.

Esta exigencia es la en clave para que 
cada profesional sienta el deber moral y el 
compromiso de dar lo mejor de sí, pero nada
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ni nadie en la sociedad puede exigir que sea 
exitoso, que triunfe en la vida que sea excepci-
onal sino lo que esta en la persona de cada 
profesional es trabajar esforzadamente, 
cultivando los valores y virtudes intelectuales y 
éticas, corregir la conducta cuando comprueba 
que ha obrado mal incluso reparando los 
daños causados, esto exige dos cosas forma-
ción sólida en el campo de la técnica y de la 
ética y a su vez conseguir un aprendizaje por el 
método del error que conlleva al profesional a 
madurar con el tiempo y el esfuerzo.

Hoy se habla de responsabilidad social 
empresaria (RSE) y las demandas y las 
expectativas cada vez son mayores de los 
empleadores, clientes y del público en general 
sobre la contribución que los profesionales en 
materia contable pueden aportar con su 
trabajo en clave ética en beneficio del bien 
común de la propia comunidad de los contado-
res, y de la sociedad en la cual trabajan. Esto 
resalta la importancia cada vez mayor de las 
habilidades profesionales.

Precisamente desde una concepción de 
práctica del trabajo, el profesor Robert L. Katz 
publicó un artículo en la revista de la escuela 
de negocios de Harvard en 1974 en el cual 
agrupaba las habilidades o capacidades 
requeridas para ser buenos profesionales en 
tres tipos esenciales:

Habilidades Intelectuales: son las 
habilidades que hacen referencia a la 
capacidad de pensar y entender a partir 
de la observación llegando a la 
abstracción, en esta definición entran 
los seis niveles en orden ascendente 
que menciona la IES 3: comprensión, 
aplicación, análisis, síntesis y evalua-
ción. Estas habilidades son cualidades 
que adquieren mayor relevancia en la 
medida en que se esta en niveles 
organizativos mas altos, ya que 
permiten que el profesional pueda 

resolver problemas, tomar decisiones y 
ejercitar su buen juicio en situaciones 
organizacionales complejas.
Habilidades Técnicas: son las que 
englobarían el conocimiento y el 
dominio de los asuntos contables. 
Cualidades más necesarias en trabajos 
de índole operativa.
Habilidades Humanas: son las que 
incluyen la capacidad para trabajar 
bien con otras personas, tanto de 
forma individual como en grupo. 
Parece lógico pensar que las habilida-
des humanas tengan que ver con las 
virtudes éticas que son las descriptas. 
Sin embargo es posible distinguir 
habilidades humanas psicoafectivas y 
habilidades humanas éticas o virtudes. 
Entre las virtudes para la toma de 
decisiones la prudencia tiene una 
especial relevancia en la fase de 
diagnostico en la toma de decisiones, 
es una virtud a la vez intelectual y ética 
y debe ser requerida de un modo 
especial por quienes tienen como 
trabajo profesional resolver proble-
mas. Como manifiesta la IES 3 el 
desarrollo de estas habilidades ayuda a 
la persona en los aprendizajes y el 
desarrollo personal.
La IES 3 enfoca el tema de los valores 

del profesional, la ética y las actitudes: los 
valores profesionales, la ética y las actitudes, 
identifican al profesional en materia contable 
como miembro de una carrera profesional y 
deben dar forma a cada acto que el profesional 
realiza. 

La IES 4 señala que los programas para 
profesionales en contabilidad deben proveer a 
los candidatos una estructura de valores 
profesionales, normas éticas y actitudes para 
ejercitar el criterio profesional y para actuar de 
manera ética que sea conveniente al interés
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de la sociedad y a la profesión. El programa 
debe guiar hacia el compromiso con:

El interés público y sensibilidad hacia 
las responsabilidades sociales.
El perfeccionamiento continuo y el 
aprendizaje constante a través de la 
vida profesional.
Confiabilidad, responsabilidad, opor-
tunismo, cortesía y respeto. 
Leyes y regulaciones.
La norma interpreta que es necesario 

lograr un acercamiento hacia el contenido de 
los programas que se ofertan y que pueden 
estar reflejando el entorno nacional y cultural.

3. VALORES, ÉTICA Y ACTITUDES

La educación en valores, ética y 
actitudes no es algo perteneciente sólo a otros 
niveles educativos anteriores al superior, hay 
razones que apoyan que debe recuperar un 
lugar en el currículum universitario. La 
finalidad de la educación es la mejora de la 
persona, no es solamente instruir, sino formar, 
contribuir al desarrollo de la persona en forma 
global en su dimensión individual y social. 

La necesidad de una sociedad en la que 
las relaciones interpersonales estén basadas 
en el respeto deriva de la sociabilidad, 
constituye un bien humano en la medida en 
que se descubre y respeta la singularidad, 
unidad y por lo tanto la dignidad del resto de 
los seres humanos. Esto funda el bien común, 
entendido como un concepto ético que se 
refiere al bien de las personas y, en relación 
con ellas el conjunto de condiciones de la vida 
social que facilitan el desarrollo como seres 
humanos de quienes integran la sociedad. 
Entendiendo por bien común todo aquello que 
contribuye al común desarrollo humano.

Pero, ¿qué es el valor? El valor es una 
perfección, una plenitud por la cual una cosa es 
digna de ser apetecida o de figurar como 

término de una voluntad. Mas el valor no es 
algo extrínseco a la cosa, sino una cualidad 
interna a ella. Por eso, mero síntoma de que 
una cosa «vale» es que se relacione de manera 
idónea, conveniente, a un sujeto que la 
apetece. Valor es el bien que puede perfeccio-
nar a la tendencia humana; y por eso es 
atractivo. Pero no es agotado por el acto 
intelectual que lo aprehende o por la tendencia 
que lo desea. La respuesta individual que el 
sujeto da al valor no consume su contenido. En 
fin, para la voluntad humana, la inexistencia 
de una cosa no valiosa es un valor, mientras 
que no es valiosa la inexistencia de un valor 
Portador de valor es el sujeto que con sus actos 
personales incorpora o realiza en distinta 
medida esos bienes referenciales, esas 
perfecciones.

Los valores son los marcos preferencia-
les de orientación del sujeto que se especifican 
y expresan en normas éticas o morales, como 
criterios o pautas concretas de actuación, y 
forman códigos morales, como conjunto de 
normas o principios y de leyes morales en una 
sociedad o profesión (deontológicos) Pero los 
«códigos morales» no son de máximos, sino de 
mínimos.

Nos estamos refiriendo a lo que se 
denomina valores éticos, es decir aquellos 
aspectos del comportamiento que contribuyen 
al bien de las personas en cuanto personas, y 
no exclusivamente en sentido de útil o 
agradable, y por esta razón son estimados, 
valorados positivamente, por su propia valía 
para el desarrollo de la persona.

Los valores denotan entidades abstrac-
tas que necesitan ser encarnadas en un sujeto, 
entonces se los designan con el nombre de 
virtudes. Existe una estrecha conexión entre 
conocer los valores y la virtud, de suerte que es 
impensable un ideal de virtud sin el conocimi-
ento del mundo de los valores éticos. El 
conocimiento de los valores constituye el
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fundamento de la virtud. Todo obrar moral 
presupone una conciencia del valor, pues en 
ellos el querer constituye una respuesta al 
valor objetivo. El acto de tomar una posición 
moral y todas las actitudes morales están 
relacionadas con un valor. Ser ético supone 
conocer los valores. El conocimiento de los 
valores es el fundamento de “la virtud”. El dicho 
conocimiento es necesario pero no suficiente 
para que se produzca la actuación ética. 

¿Qué es la virtud? Es un hábito 
operativo bueno, que se adquiere mediante la 
reiteración de actos semejantes, lo contrario es 
el vicio, un hábito operativo malo. Como 
manifiesta Aristóteles en su obra Ética a 
Nicomaco, “adquirimos las virtudes mediante 
el ejercicio previo, como en las demás artes: 
pues lo que hay que hacer después de haber 
aprendido, lo aprendemos haciéndolo; por 
ejemplo, nos hacemos constructores constru-
yendo casa.” La virtud es excelencia humana, 
de hecho hablar de una excelente persona es 
hablar de una persona con virtudes humanas

¿Qué es la ética? el termino procede del 
griego ethos, que significa uso o costumbre, y 
que es sinónimo del termino latino mos-moris, 
algo perteneciente al carácter de la persona, o 
modo acostumbrado de obrar, acción o 
costumbre.

En este sentido la ética hace referencia 
a la calidad humana de las personas y de sus 
acciones. Actuar bien supone actuar de modo 
que la acción realizada contribuya a la 
humanización de la persona. El bien en 
sentido ético humaniza, el mal en el mismo 
sentido deshumaniza.

Cuando el hábito es positivo, como la 
verdad, la justicia u obrar con lealtad habla-
mos de virtudes éticas, pues estas están en 
consonancia a bienes humanos. Cuando el 
hábito es negativo, como estafar, extorsionar, 
manipular,… se habla de vicios.

La ética es una tarea forzada por actuar 

bien, en el obrar diario de la persona y sus 
actuaciones son susceptibles de valoraciones: 
desde hacer el mayor mal hasta hacer el mayor 
bien posible Cada persona en todo su actuar, 
libremente decide y se configura como mejor o 
peor persona. Una visión maximalista de la 
ética mira a la excelencia personal, al obrar que 
tiene como finalidad hacer el mayor bien 
posible, y que no olvida que en algunas 
ocasiones la mejor actuación será no hacer el 
mal. La persona cuando actúa forja su propia 
biografía personal.

Lo presentado hasta aquí se destaca las 
siguientes expresiones: bienes, normas y 
virtudes son tres dimensiones básicas de la 
ética, que se fundamenta en el conocimiento 
de los valores. El bien se presenta como 
aquello a lo que aspiramos y para lograrlo 
descubrimos los modos más o menos correc-
tos. Las normas de actuación que sirven de 
guía, como un mapa para la ruta. Pero no es 
suficiente saber lo que es bueno y como 
lograrlo, hay que obrar en la práctica y es aquí 
donde hace su aparición el concepto de virtud.

4. LA DIMENSIÓN ÉTICA DEL 

TRABAJO PROFESIONAL

La pregunta que se impone es ¿Qué es 
el trabajo profesional? El trabajo profesional 
es aquella actividad de carácter mas o menos 
público o privado, que supone una aportación 
positiva a la sociedad y que constituye de 
ordinario una fuente de ingresos para quien la 
practica (Llano, Alejandro Humanismo 
Cívico, 1999)

K.R. Andrews planteo la necesidad de 
un doble código para poder calificar al trabajo 
como profesional: por una parte un código 
científico técnico del trabajo o sea los principios, 
normas y criterio, de acuerdo con las cuales 
este debe ser hecho y por otra parte el código

46  REVISTA DO CRCRS



ético del trabajo, que define las normas 
universalmente aceptadas que orientan la 
moralidad de su ejercicio.

Un buen profesional en materia 
contable lo será en la medida en que ejerza su 
trabajo siguiendo la lógica de ambas dimensio-
nes, la “científico-técnica y la ética”. La razón 
de considerar las dos dimensiones esta dada 
por la propia naturaleza del trabajo y del sujeto 
que lo realiza. El trabajo es acción humana, y 
toda acción humana es indivisible, si bien en el 
plano teórico puedan distinguirse en el plano 
practico están indisolublemente unidas. Todo 
trabajo humano tiene una dimensión técnica y 
otra ética haciendo una combinatoria de 
ambos puntos de vista se presentan los 
siguientes dilemas:

Hacer bien el bien: cuando un profesio-
nal revela de forma objetiva y transpa-
rente la realidad financiera en los 
estados contables, cuando un empre-
sario paga lo que debe a sus empleados 
compitiendo con lealtad en su propio 
sector.
Hacer bien el mal: sobornar a funcio-
narios de manera tan detallista que 
resulta casi imposible a través de 
auditorias detectar los comportamien-
tos no éticos.
Hacer mal el bien: cuando un profesio-
nal contable realiza en forma técnica-
mente incorrecta la contabilidad o no 
haber hecho un descargo ante el 
organismo fiscal en el tiempo oportuno 
o no haber presentado la documenta-
ción solicitada y el empresario es 
multado a pesar de pagar todos sus 
impuestos.
Hacer mal el mal: cuando un fraude a la 
administración fiscal es descubierto 
porque quien a realizado la contabili-
dad no posee conocimientos suficien-
tes para “maquillar” los balances de 

manera que los inspectores no lo 
descubran.
El trabajo profesional sin ética se 

convierte en alienante. El trabajo profesio-
nal éticamente bueno es aquel que permite 
el desarrollo humano de quien lo realiza, por 
contribuir al propio bien y de quien lo 
realiza, y al bien común evidentemente esta 
definición es gradual. Aquí aparece el con-
cepto de libertad en el trabajo profesional 
entendida como capacidad de autodetermi-
nación, de decidir acerca de lo que se quiere 
llegar a ser. Y además sin libertad no se 
puede exigir responsabilidad por la tarea 
realizada.

La profesionalidad en el trabajo 
implica que técnica y ética son inseparables. El 
trinomio ético bien, norma y virtud se 
conjugan dinámicamente cuando se habla de 
trabajo profesional. El trabajo profesional 
hecho de modo acabado, constituye un bien 
para quien lo realiza y para quien a contratado 
al profesional si se practica las normas o 
principios básicos tales como cuidar los 
detalles, tener el pensamiento puesto en el que 
lo ha de recibir, proteger los bienes de los 
clientes,… todos estos aspectos puestos en 
practica de manera habitual se denominan 
virtudes.

5. ARTICULACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

DE ÉTICA EN LOS PROGRAMAS DE GRADO

Las áreas curriculares constituyen los 
dominios del conocimiento que deben 
incorporarse en los procesos de enseñanza - 
aprendizaje para la formación del Contador 
Público y se formaliza mediante el conjunto de 
materias que integran un área determinada en 
la maya curricular. 

La IES 2 prescribe el contenido de los 
programas profesionales de formación en
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materia contable que los 
aspirantes deben adquirir 
para ser calificados como 
contadores profesionales. El 
objetivo de esta IES es que los 
aspirantes a participar en un 
organismo miembro de IFAC 
posean conocimientos conta-
bles suficientes para poder 
actuar como contadores pro-
fesionales competentes en un 
entorno cada vez más comple-
jo y cambiante.

El componente de cono-
cimiento de los programas 
profesionales de formación en 
contaduría también puede 
utilizarse para desarrollar 
habilidades profesionales. Las 
habilidades de tipo intelectual 
necesarias incluyen la com-
prensión, la aplicación, el 
análisis y la evaluación. 
Durante toda una carrera las 
habilidades profesionales, los 
valores,  ética y actitud 
profesionales son importantes 
como lo es el conocimiento 
profesional obtenido en el 
momento de la calificación 
profesional.

El conocimiento profe-
sional complementa el cono-
cimiento no profesional y las 
habilidades intelectuales, per-
sonales, interpersonales, de 
comunicación, de organi-
zación y gerenciales desar-
rolladas en la formación ge-
neral.

La IES 2 establece como 
e s t á n d a r  l o  s i g u i e n t e s  
aspectos:

Dimensión Técnica: El 
componente en contaduría, 
finanzas y conocimientos 
relacionados debe incluir los 
siguientes temas: (a) con-
taduría financiera y presen-
tación de informes; (b) conta-
duría gerencial y control de 
gestión; (c) tributación; (d) 
derecho mercantil y socie-
tario; (e) auditoria y asegura-
miento; (f) finanzas y admi-
nistración financiera (g) valo-
res y ética profesionales.

Los procesos de forma-
ción deben brindar a los 
estudiantes conocimiento 
teórico y técnico contable y 
habilidades intelectuales, 
incluyendo una comprensión 
de los valores y la ética pro-
fesionales. La IES 4 establece 
que los valores, la ética y las 
actitudes profesionales, deben 
estar presente en la formación 
del contador y hacen a 
responsabilidades éticas y 
profesionales de un contador 
profesional en relación tanto a 
su ámbito de actuación 
profesional como ante el 
público en general.

Dimensión Contextual: 
El componente de conoci-
miento organizacional y de 
negocios debe incluir los 
siguientes temas: (a) eco-
nomía; (b) entorno de los 
negocios; (c) gobernanza 
corporativa; (d) “ética de la 
empresa” (e) mercados finan-
cieros; (f) métodos cuantita-
tivos;(g) comportamiento 

organizacional; (h) adminis-
tración y la toma de decisiones 
estratégicas; (i) mercadeo y (j) 
negocios internacionales y la 
globalización.

Dimensión Instrumen-
tal: El componente de la 
tecnología de la información 
debe incluir los siguientes 
temas y competencias: (a) 
conocimiento general de la 
tecnología de la información 
(b) conocimiento del control 
de la tecnología de la infor-
mación; (c) competencias del 
control de la tecnología de la 
información; (d) compe-
tencias del usuario de la 
tecnología de la información; 
(e) una o una mezcla de las 
competencias correspon-
dientes a funciones geren-
ciales de evaluación y diseño 
de los sistemas de infor-
mación. 

Para poder resolver las 
debilidades de los planes de 
estudios de numerosas Uni-
versidades de Latino América 
se hace necesario: incorporar 
la investigación como instru-
mento de formación en las 
carreras de grados; desar-
rollar nuevos modelos de 
enseñanza aprendizaje; el uso 
del aula virtual; desarrollar un 
diálogo interactivo compu-
tacional; educación a distan-
cia; definir cuidadosamente 
los alcances y fines de la 
formación general o básica; 
Valores, ética y actitud profe-
sionales; modernizar las



normas de incorporación y permanencia 
docente; revisar toda la organización 
académica para integrar las actividades de 
formación de grado con postgrado, inves-
tigación y extensión; implementar un sistema 
de revisión periódica del diseño curricular 
evitando situaciones traumáticas que se 
generan cuando se lo hace en grandes 
intervalos.

6. LA ENSEÑANZA DE LA ÉTICA 

EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

En los procesos destinados a trans-
formar la formación del contador público, será 
necesario comenzar con la realización de un 
diagnóstico que permita ubicarnos en el 
estado de situación en que se encuentra la 
enseñanza universitaria. Luego se deberá 
definir el Perfil profesional, para ello es 
necesario recoger las demandas sociales y las 
demandas de trabajo, asimismo es útil recibir 
las opiniones de organizaciones sociales, en 
especial de Organizaciones Profesionales 
Nacionales y Extranjeras y luego analizar los 
planes de estudios de otras Universidades 
Nacionales y Extranjeras, para lograr una 
armonización con aquellos proyectos que 
garanticen excelencia académica, que lleven a 
la formación del profesional en materia 
contable con cálidad ética , que contribuya a la 
generación de la confianza a la comunidad de 
los contadores públicos, y que contribuyan a la 
formación de una cultura ética de dicha 
comunidad.

La ética es la ciencia que trata de la 
conducta del hombre, con vistas a la 
consecución de su último fin al que se le puede 
llamar felicidad, autoperfección, realización, 
“vida buena", etc.

Las características esenciales son las 
siguientes:

Es una ciencia, no un conjunto de 
opiniones o creencias.

Es una ciencia práctica, porque 
interesa no tanto el conocimiento 
como el ejercicio y también lo es por el 
modo de conocer: un ejercicio de la 
razón práctica. 

Es una ciencia normativa: explica qué 
debe hacer el hombre

Es una ciencia del hombre, basada en 
la antropología. El hombre es un ser 
social, tiene también una vertiente 
social, y se interrelaciona con todas las 
ciencias sociales.

Como toda ciencia, el conjunto de 
supuestos, principios, teorías y 
corolarios de que consta la ética se 
puede aprender y enseñar, mediante 
los procedimientos tradicionales de 
transmisión del conocimiento: libros, 
artículos, clases, conferencias, semi-
narios, debates, etc.

En su faceta práctica la ética se aprende 
en la vida diaria: comportándose 
éticamente mediante la repetición de 
actos, con la guía de la voluntad que se 
esfuerza por vencer la resistencia que 
esos actos provocan en el hombre y con 
el gobierno de la razón pues no son un 
ejercicio sin sentido (cfr. Millán Puelles 
1984b). Esa educación intenta, 
precisamente, hacer de ella una 
persona completa, capaz de alcanzar su 
fin que será la tarea de toda su vida 
(Argandoña, 1994b).

Ahora bien, de lo anterior surge la 
afirmación: la ética puede aprenderse y 
enseñarse, entonces cabe preguntarse ¿es 
necesario la enseñanza y el aprendizaje de la 
ética en el ámbito universitario y de los 
organismos profesionales? En la respuesta 
encontramos argumentos en pro y en contra. 
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Argumentos a favor

Entre las razones se pue-
den enunciar las siguientes:

Porque en las univer-
sidades y en las escuelas 
de postgrado de los or-
ganismos profesionales 
no solo se transmiten co-
nocimientos, sino que se 
enseña a poner en practi-
ca dichos conocimientos 
y esa puesta en practica 
implica la toma de deci-
siones que tienen siem-
pre contenido ético. Por 
la razón apuntada, es ne-
cesaria la racionalidad 
técnica pero no suficien-
te, debe estar entretejida 
con la racionalidad ética.

Surge del punto anterior 
que la ética es una dimen-
sión esencial en la toma 
de decisiones: y como el 
ejercicio profesional im-
plica la toma de decisio-
nes como procedimiento 
normal para la solución 
de los problemas que se le 
presenten en la forma-
ción de grado y en el post-
grado, debe incluirse la 
ética.

La responsabilidad social 
de la universidad y de los 
organismos profesiona-
les exige que ofrezcan a 
sus alumnos lo que los 
mismos necesitan y no so-
lamente a lo que ellos quie-

ren. Hay que dar lo que se 
debe aunque el interesa-
do no lo quiera en princi-
pio, pues no seria ético 
que las instituciones co-
nociendo la relevancia de 
la ética en la formación 
no la incluyan, en forma 
transversal y de una mate-
ria.
El análisis anterior en el 

plano normativo de la IES 
Nro.4 en la “Introducción” se-
ñala:

“… La sociedad espera mucho 
de la profesión contable. Es 
esencial para los contadores 
profesionales aceptar y obser-
var los principios éticos que re-
gulan todas sus relaciones. Los 
valores, ética y actitud profe-
sionales identifican a los conta-
dores profesionales como mi-
embros de una profesión y de-
berían ser las bases de todo lo 
que ellos hacen como profesio-
nales. Es responsabilidad de 
los organismos miembros ase-
gurarse de que sus asociados 
tengan una comprensión ade-
cuada de los principios de ética 
profesional y de las razones sub-
yacentes que la ética profesio-
nal impone a los contadores 
profesionales. (…) Dado que 
los contadores tienen un papel 
que desempeñar en la toma de 
decisiones, necesitan tener un 
profundo conocimiento de las 
posibles implicaciones éticas 
en las decisiones profesionales 
y gerenciales. También deben 
ser conscientes de las presio-
nes en contra de observar y 
mantener los principios éticos 
que pueden sufrir los que parti-
cipan en el proceso de toma de 
decisiones. Esto es cierto ya sea 
trabajando en la práctica inde-

pendiente, la industria o el co-
mercio, en el sector público o 
de la educación.(…) Los conta-
dores profesionales actúan en 
un mundo cambiante. La bue-
na gobernanza, tanto corpora-
tiva como pública, depende en 
gran medida del respeto por los 
valores, ética y actitud profesio-
nales. En esas circunstancias, 
una clara comprensión de, y for-
mación en, los principios éticos 
es fundamental. (…) IFAC con-
sidera que los organismos mi-
embros tienen una obligación 
hacia sus asociados actuales y 
futuros, así como hacia la socie-
dad en general, de asegurarse 
de que sus asociados tienen 
una comprensión permanente 
de los valores, ética y actitud 
profesionales. Esta compren-
sión debe ser suficiente para 
ejercer la profesión eficazmen-
te y con integridad y discerni-
miento en un entorno cambi-
ante. El propósito de esta IES 
es asistir a los organismos mi-
embros en esta tarea. Los valo-
res, ética y actitud profesiona-
les tienen, por derecho propio, 
su lugar en el marco de la for-
mación profesional. Si los futu-
ros contadores deben percibir 
los valores, ética y actitud pro-
fesionales como algo impor-
tante para su trabajo, es esenci-
al que no tengan la percepción 
de que el tratamiento de esos va-
lores tiene un espacio marginal 
en sus principales programas 
de formación.(…) Los educado-
res y los organismos profesio-
nales deben distinguir entre en-
señar a los estudiantes los valo-
res, ética y actitud profesiona-
les y desarrollar esos temas in-
culcando el comportamiento 
ético. El desarrollo de los valo-
res, ética y actitud profesiona-
les tiene que comenzar en las 
etapas iniciales de la formación

1. 
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de un contador y debe enfatizarse a lo largo de 
su carrera. El contador debe considerar esto co-
mo parte de su aprendizaje permanente. (…) 

Argumentos en contra

1.No podemos hacer que los alumnos o 
graduados sean éticos o más éticos 
porque cuando van a una carrera de 
grado o postgrado no van para eso.

Respuesta: Es cierto que la decisión de 
ser ético es una decisión personal y que 
esta en un proceso continúo de mejora 
o de empeorar. Lo que si se puede hacer 
es ayudar a que se motiven para ser 
ético o mas éticos, a saber como poder 
serlo, a tener criterios para afrontar 
dicha tarea, por supuesto siempre 
respetando su libertad ya que no se 
puede ser ético de otra manera. Se 
puede ser ético porque se es libre. El 
objeto de la formación ética no es que la 
persona actué bien sino que este en 
capacidad para actuar bien, sino lo 
hace es un tema de su responsabilidad 
personal, en su doble dimensión 
individual y social.

2.Los alumnos o los graduados parti-
cipantes de clases de ética ya vienen 
con valores éticos o criterios morales 
ya formados o deformados.

Respuesta: Hay que tener en cuenta 
que el proceso de aprendizaje ético esta 
siempre abierto y que no se debe negar 
a nadie la oportunidad de mejorar la 
formación ética. Es evidente que no se 
puede lograr solo con un curso de ética, 
pero la formación integral que debe 
brindar la universidad exige, que 
abarque la dimensión moral.

Cabe señalar que la ética es una ciencia 
practica, que no se adquiere con unas clases de 
ética, con un curso o un seminario pero en la 

carrera de grado y de postrado se debe intentar 
no solo dar conocimientos, sino que se debe 
desarrollar capacidades, o aptitudes que 
denominamos hábitos operativos y actitudes o 
valores. Y los procedimientos de formar 
hábitos operativos o educar en valores no son 
precisos, pero no por eso menos efectivo, 
requieren de los docentes la virtud de la 
fortaleza, es decir, resistir y avanzar. Es una 
labor de siembra, cuyos resultados varían 
según las personas, pero que contribuyen en la 
totalidad a la formación de la cultura ética de la 
comunidad de los contadores públicos, 
construyendo así la confianza y por ende la 
buena fama y la reputación al servicio del bien 
común.

Por la misma causa que se esgrime en el 
punto anterior aunque parezca poco lo que se 
puede conseguir, vale la pena perseverar en la 
formación ética, los resultados en este tema no 
son de un día para otro, exigen reflexión, para 
que maduren. Vale la pena, que aunque se 
consiga poco, ese poco por el efecto en el 
propio profesional, en las organizaciones 
profesionales y en la sociedad en general es 
muy importante. Si se da una clase de 
contabilidad financiera, se puede incorporar 
más conocimientos importantes pero esa 
incorporación es tangible, en cambio en el 
campo de la formación ética no resulta fácil la 
valoración de un curso. Pensar así es no haber 
comprendido la importancia de la ética, 
porque debe enseñarse la interrelación que 
existe entre la racionalidad científico-técnica y 
la racionalidad ética. La misión de las 
instituciones educativas no es agradar sino 
formar 

3.El riesgo mayor es que el alumno, 
titulado o no, para el caso no interesa, 
digan lo que espera que le agrade al 
profesor, y no que no entiende ni le 
agrade los contenidos que se pretenden 
trasmitir en el aula.
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Respuesta: Desde ya este 
riesgo es el mismo que 
existe en cualquier otra 
materia. Esto no va a 
suceder en la medida que 
el profesor genere un 
ambiente que sea abierto, 
sincero, de discusión con 
respeto a la opinión de los 
demás aunque parezcan 
o sean realmente erró-
neas, y de cooperación. 
La ética se debe “res-
pirar” en el propio ambi-
ente áulico.

4.El límite lo pone la ley, la 
ética no es necesaria. 
Respuesta: Esta afirma-
ción es confundir la 
legalidad con la eticidad o 
moralidad. En primer 
lugar puede haber leyes 
que sean inmorales, en 
segundo lugar las leyes 
muchas veces aparecen 
después de los problemas 
con carácter punitivo o 
correctivo y no en un 
sentido perfectivo y por 
ultimo la ley no puede 
abarcar la totalidad de las 
situaciones éticas rele-
vantes. No debemos a-
puntar a una ética de mí-
nimos sino a una ética de 
máximos, a la formación 
ética del profesional.
Nuestra experiencia en la 

aulas y en la construcción de la 
curricular esta la clave para 
determinar la forma de 
abordaje de tan importante 
cuestión fundamentalmente 

en la formación de grado. Si 
trabajamos con "ejes curri-
culares" podremos lograr que 
los conocimientos que atravie-
san todas las materias que 
integra el pensum, puedan 
encontrar el espacio adecuado 
para su desarrollo, en este 
sentido nuestra propuesta 
sostiene la necesidad de 
incorporar los siguiente ejes 
en los planes de estudio de la 
carrera de contador público:

Científico y tecnológico: 
En cada unas de las mate-
rias debe desarrollarse 
estrategias que permitan 
detectar, incorporar, cre-
ar y aplicar los nuevos 
métodos científicos y 
tecnológicos, que ayuden 
a crear, a su vez, nuevos 
marcos teóricos.
Comprensión y reso-
lución de situaciones 
complejas: Crear es-
pacios dentro de los con-
tenidos que permitan 
integrar y formar grupos 
de trabajos, negociar y 
resolver conflictos, re-
flexionando sobre y en la 
práctica.
Ecológico y de desarrollo 
humano: Debe recono-
cerse la problemática 
general al desarrollo 
humano, preservación 
del medio y del equilibrio 
ecológico uso de los 
recursos naturales y 
minimizar el perjuicio 
ambiental. Establecer 

relaciones entre los 
factores y actividades 
económicas, frente a la 
problemática ecológica.
Ético y derechos huma-
nos: Que permita desar-
rollar competencias y 
aptitudes tales como: 
respeto por la libertad y 
ejercicio de la tolerancia. 
Promover la creatividad, 
la iniciativa, la solida-
ridad y la cooperación.

7. SOBRE EL CONTENIDO DE UN 

CURSO DE ÉTICA PROFESIONAL

Ante la pregunta ¿cuál 
debe ser el contenido del curso 
de ética? a dar a los alumnos 
en la formación profesional, la 
respuesta depende de que 
nivel se trata de grado o 
postgrado, de la edad, de la 
formación previa, de la 
duración de los cursos, de los 
objetivos que se persiguen. La 
forma de encarar la enseñanza 
de la ética será distinta si se 
trata de la carrera de grado, de 
postgrado, o de doctorado

Con respecto a las car-
reras de grado consideramos 
que la ética debe atravesar 
todos los contenidos curri-
culares. Es decir que se debe 
enseñar  a  detec tar  los  
problemas éticos y el uso de 
criterios teóricos y prácticos 
para la resolución de dichos 
problemas en las distintas 
asignaturas que componen la



malla curricular, esto evita que los alumnos 
puedan llegar a la conclusión equivocada de 
que la ética no tiene nada que ver con esos 
problemas, En la carrera de grado la 
enseñanza de la ética debe ser entonces 
fundamentalmente transversal , pero cerca de 
la finalización de la carrera se debería 
incorporar en forma mas profunda los 
contenidos éticos en los seminarios de práctica 
profesional

La enseñaza de la ética en este nivel no 
debe ser intuitiva, lo cual exige dedicar 
formación a los formadores en este campo del 
saber. Es decir dar los fundamentos de porque 
se debe enseñar ética profesional, cuales son 
los grandes principios, cuales son los 
fundamentos antropológicos de la ética y 
cuales son las reglas practicas de la actuación 
ética o del buen obrar moral a quienes deben 
formar a los alumnos de grado.

La práctica de la ética en la formación 
del profesional exige la adquisición de virtudes 
y que las mismas se consoliden a través de su 
ejercicio. Los alumnos se deben conducir de tal 
manera como lo harían en la tarea profesional, 
con el ejercicio que conlleva de las virtudes: el 
orden, la puntualidad, la lealtad, la sinceridad, 
la magnanimidad, la prudencia, la objetividad, 
la laboriosidad,… Es decir el mismo trabajo en 
la institución educativa debe llevar consigo a la 
adquisición y el ejercicio de virtudes.

La necesidad de prestarle mayor 
atención a la ética en el campo de la profesión 
contable, se ve reforzada por los últimos 
escándalos financieros y por lo tanto 
implementar y /o mejorar la formación ética 
de los futuros o actuales profesionales en 
materia contable. Es un hecho de la realidad 
que el dominio contable se ha ampliado: no 
solo hablamos de contabilidad financiera, sino 
contabilidad medioambiental, contabilidad 
del capital intelectual, balance social… En cada 
uno de estos ámbitos se plantean cuestiones 

éticas. En ayuda de los profesionales acuden 
los códigos de ética que ofrecen pautas de 
mínimo para seguir un comportamiento 
adecuado en la profesión, en los cuales 
subyacen principios y normas que establecen 
lo que la sociedad espera que se tenga en 
cuenta a la hora de la toma de decisiones. De 
hecho en la práctica esas normas se aplican en 
forma mecánica. Y es mas en una sociedad de 
corte legalista, ética y legalidad suelen 
confundirse.

8. LA ÉTICA Y LOS CÓDIGOS 

PROFESIONALES DE ÉTICA

Los códigos son necesarios pero no 
suficientes, los profesionales en materia 
contable tienen que en el ejercicio de la 
profesión realizar juicios prácticos sobre 
situaciones concretas que se le presentan y por 
sobre todo obrar bien. Esto exige que no solo se 
conozcan las normas y tener siempre presente 
los valores en el intelecto, sino tener una buena 
personalidad, es decir valores que se 
corresponden con las virtudes, por lo tanto 
valores, virtudes y normas están interrela-
cionados. 

El Código de Ética de IFAC para 
contadores profesionales incluye un conjunto 
de principios y valores técnicos y éticos con 
una explicación de cada uno: integridad, 
objetividad, competencia profesional y 
cuidado debido, confidencialidad y compor-
tamiento profesional. Este énfasis sobre los 
valores y los principios es aún más agudo por 
un reconocimiento explícito de la superioridad 
de los principios por sobre las reglas. 
Considerando que los principios como bases 
para las reglas proveen una perspectiva más 
amplia para la conducta ética en la profesión 
contable. Con este acercamiento seria mas 
sencillo evitar la visión legalista de la ética en la
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profesión contable o la aplica-
ción mecánica de las reglas de 
la toma de decisiones. 

Los valores morales (los 
bienes) implican reglas y al 
actuar de acuerdo con estas 
reglas se desarrollan las 
virtudes humanas, y como 
consecuencia estas virtudes 
hacen mas fácil la tarea de 
alcanzar los valores morales

Podemos graficar la 
interdependencia de los valo-
res morales, las normas y las 
virtudes humanas, (Ver el 
grafico) si el objetivo de la 
educación ética alcanza bue-
nas prácticas profesionales, 
este debería insistir en 
despertar la sensibilidad mo-
ral, ayudar a realizar juicios 
sobre la conducta ética, e 
inducir y promover las vir-
tudes morales. Posiblemente 
haya personas que sostengan 
que la educación ética se trata 
solamente de desarrollar un 
modo de razonamiento moral 
en los estudiantes. Estamos de 
acuerdo con las personas que 
piensan que esto no es 
suficiente. ¿Qué importa que 
un estudiante sepa razonar 
sobre la conducta ética si no 
están motivados a actuar 
éticamente? Entonces, desde 
nuestro punto de vista, la 
educación de la ética requiere 
no solo de desarrollo de 
habilidades intelectuales sino 
también del desarrollo de 
actitudes de buena conducta. 

Otro problema que he-

mos observado es que, gene-
ralmente, las reglas, princi-
pios, valores y virtudes en la 
educación de la ética actual se 
enseñan de manera fragmen-
tada. Pero, si los valores 
morales, reglas y virtudes 
están tan intrínsecamente 
relacionados, la educación de 
la ética debería enseñar todos 
estos elementos en su inter-
relación, aunque la orien-
tación principal debería ser 
orientada a las virtudes, vir-
tudes que son críticas para el 
comportamiento moral.

Por lo tanto, el principal 
objetivo en la enseñanza de la 
ética en el campo del profe-
sional en materia contable es 
incidir en el comportamiento 
ético de quienes la reciben y 
no solo enseñar teorías y otras 
herramientas del campo de la 
ética para resolver dilemas 
morales. Por eso en la carrera 
de grado la formación en ética 
debe estar orientada a impulsar 
o motivar el comportamiento 
ético y la educación de virtudes, 
de que no solo se sepan que son, 
sino que se tienda al desarrollo 
ético personal. 

¿Qué se pude hacer en la 
formación ética? lo que se 
puede hacer a través de la 
e n s e ñ a n z a  e s  m o s t r a r  
virtudes, motivar al alumno 
ha adquirirlas y explicarle 
como hacerlo, enseñar a tener 
un mejor comportamiento 
ético, mayor calidad humana. 
Conocer es saber hacer, es 
decir, implica la adquisición 
de competencias y proce-
dimientos que les permitan 
seguir aprendiendo, simultá-
neamente con la permanente 
actualización de los conoci-
mientos científicos y tecno-
lógicos. Con los argumentos 
que se han formulados en el 
presente apartado se refuerza 
lo ya manifestado anterior-
mente que en la carrera de 
grado la ética debe ser trans-
versal en toda la curricula, 
complementada al final de la 
carrera con una materia de 
etica que permita integrar el 
aprendizaje interdisciplinar y 
en la carreras de postgrado no 
sólo debe ser transversal sino 
que debe existir un materia en 
la cual se profundice los 
contenidos teórico-prácticas 
de la ética.

9. LA ENSEÑANZA DE LA 

ÉTICA EN LOS CURSOS 

DE POSTGRADO

Es evidente que la socie-
dad actual y su desarrollo son 
cada vez más dependientes de

VALORES 
MORALES NORMAS

VIRTUDES
HUMANAS

Gráfico 1 – Interdependencia de los valores 
morales, normas y virtudes humanas



factores intelectuales tales como son la 
información y el conocimiento. Por eso la 
educación de postgrado, se va constituyendo 
progresivamente en factor esencial para el 
desarrollo integral del ser humano y de la 
sociedad. En nuestro tiempo bien reconocido 
es en todo el mundo la alta vinculación de esta 
actividad con la creación científica, técnica y 
humanística.

Sin una educación de postgrado 
cuantitativa y cualitativamente adecuada no es 
posible enfrentar los vertiginosos cambios que 
se producen como consecuencia de los retos 
que plantea la globalización, la competitividad 
y la productividad económica e intelectual

“La educación de postgrado, se define 
comúnmente como el ciclo de estudios 
sistemáticos, de duración relativamente 
extensa, que se lleva a cabo en instituciones 
educacionales o científicas superiores y 
caracterizada por sus altas exigencias 
académicas, la condición de graduados 
universitarios (o con formación equivalente) 
de sus participantes y el otorgamiento de 
títulos académicos (tales como los de 
Especialista, Magíster o Doctor).” (Morles, 
Nuñez y Alvarez, 1996).

Las finalidades u objetivos que 
generalmente se asignan hoy a la educación de 
postgrado son: (a) la formación de 
especialistas, (b) el entrenamiento de docentes 
para la educación superior, y (c) la práctica de 
investigación científica.

La educación de postgrado debe en 
principio, aumentar “el capital saber” que las 
personas poseen, su cultura personal, su 
formación teórica y profesional, su tecnología 
mental; en definitiva, lo que saben, a este 
capital se incorpora “el capital ser”; no son 
aspectos separados sino del todo interdepen-
dientes, en el sentido que sólo se genera el 
adecuado capital saber sobre el adecuado 
capital ser. La formación del capital ser, 

implica los valores, la ética, virtudes, la 
responsabilidad en la actuación profesional, la 
responsabilidad social, la formación general.

El trabajo profesional del contador, 
como todo trabajo profesional exige una 
racionalidad científico-técnica, ya que 
constituye una acción para hacer o producir 
algo. Esta racionalidad tiene una doble 
dimensión el saber (conocimiento) y saber 
hacer (racionalidad instrumental).Esta 
racionalidad en la acción humana se une a la 
racionalidad ética. Esta última tiene también 
una doble dimensión, la racionalidad teórica o 
formación ética, que se concreta mediante la 
reflexión, el estudio o adquisición de 
conocimientos éticos y la adquisición de 
criterios, es decir, mediante la formación de la 
conciencia, de la capacidad de juzgar sobre el 
bien o el mal de cada acto concreto que se va a 
realizar o se ha realizado. Y a la vez requiere el 
aprendizaje de la racionalidad práctica, que 
requiere de la sinceridad con uno mismo para 
obrar bien, que continua con el esfuerzo para 
adquirir hábitos operativos buenos o virtudes.

La ética enlaza con las disciplinas que 
se imparten en los postgrados de la carrera de 
contador público (contabilidad, impuestos, 
auditoria, finanzas, etc.) a través del proceso 
de toma de decisiones. Es necesario que los 
alumnos entiendan cómo interviene la ética en 
dicho proceso desde el principio del programa 
de postgrado, y no después, como dando la 
impresión de que la ética es un componente 
añadido,  un adorno intimista y  en 
consecuencia estrictamente superfluo.

Lo importante es que desde el principio 
el alumno se vea obligado a introducir la 
dimensión ética en su análisis, con ello se 
logrará dar entrada desde el principio con 
naturalidad a los problemas éticos, y se le 
enseñará a que nunca deben dejar de lado las 
dimensiones éticas de sus decisiones y 
ofrecerles un esquema conceptual sencillo
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para la consideración de los pro-
blemas éticos. En este nivel esta-
mos refiriéndonos a una consi-
deración transversal de la ética. 

Pero dado que la ética es 
una ciencia, que implica 
racionalidad científico-técnica y 
racionalidad práctica, en el nivel 
de postgrado, se debe ofrecer un 
curso de ética relativamente 
pronto ya que de esta manera se 
puede ayudar a los alumnos de 
postgrado a entender, con mayor 
profundidad, la complejidad de 
los problemas éticos, mediante 
la diversidad de situaciones, 
fomentar el pensamiento critico 
que les ayude a “desmontar” sus 
supuestos tácitos; a saber 
reconocer los contenidos ra-
cionales y sentimentales en sus 
actitudes, etc. 

Un modulo destinado a 
formar en los contenidos éticos 
debe desarrollar los principios y 
métodos de la ética, pero siempre 
en relación con la profesión del 
contador y su interrelación con la 
ética empresarial y de los 
negocios y los procesos de toma 
de decisiones. Este curso no debe 
ser exclusivamente de ética, sino 
que debe incluir criterios téc-
nicos, económicos, financieros, 
empresariales, y de negocios.

10. DIDÁCTICA DE LA 

ENSEÑANZA DE LA ÉTICA 

EN LOS POSTGRADOS

La introducción de la 
ética en las diversas asignatu-

ras (transversalidad) no es 
algo añadido al currículo, sino 
un verdadero programa de 
investigación interdisci-
plinario entre las asignaturas 
y debe incluirse en el curri-
culum una materia específica 
de ética de la profesión.

Además, de la asignatura 
obligatoria ética de la profe-
sión, se deberían impartir en 
cursos, talleres o seminarios 
de corta duración sobre ética 
de la empresa, ética de los 
negocios, ética y gobierno 
corporativo y ética de la 
tecnología de la información 
en el programa, con carácter 
optativo.

En el campo de la didác-
tica en la enseñanza de la ética 
cobran especial importancia 
las metodologías activas, cabe 
preguntarse ¿Qué son las 
metodologías activas? Las 
metodologías para el apren-
dizaje activo conceden un rol 
importante al alumno, que es 
quien construye el conoci-
miento a partir de unas pau-
tas, actividades o escenarios 
diseñados por el docente.

Entre los objetivos de las 
metodologías activas se en-
cuentran: 

Que el alumno desarrolle 
habilidades de búsqueda, 
selección, análisis y de 
evaluación de la infor-
mación, y que de esta 
forma se convierta en 
responsable primario de 
su propio aprendizaje.

Que al participar en acti-
vidades en pequeños gru-
pos puedan intercambiar 
opiniones y experiencias 
con todos los integrantes 
del mismo
Que desarrolle un com-
promiso efectivo con los 
procesos reflexivos sobre 
lo que hace, como lo hace, 
a que resultados arriba, 
que sepa aprender de sus 
mismos errores, que 
proponga y se deje pro-
poner acciones concretas 
para su mejora.
Que desarrolle el pensa-
miento critico, actitudes 
de colaboración, habi-
lidades profesionales, 
capacidad de evaluación 
y auto evaluación
Que reconozca sus pro-
pias limitaciones, sus 
fortalezas y debilidades, y 
que realice propósitos 
concretos para su pro-
ceso de mejora personal 
en sus dimensiones 
individual y social.
Que comprenda e inte-
ractué con su entorno 
para poder actuar en el 
profesionalmente,  a  
través de distintas activi-
dades.
Los aspectos esenciales a 

tener en estas metodologías 
son los siguientes: estable-
cimiento claros de objetivos de 
aprendizaje tanto de competen-
cias generales – transversales – 
como de las especificas – 



conocimiento de la disciplina, de sus métodos; 
el rol activo del alumno, en la adquisición de 
conocimientos y en la adquisición de mayor 
responsabilidad; el rol del profesor, quien 
debe planificar y diseñar las experiencias y 
actividades necesarias para la adquisición de 
los aprendizajes que se prevén que obtengan 
los alumnos y además deberá ser guía, 
motivador, facilitar, autorizar, y siempre 
deberá efectuar devolución al alumno. Y 
evaluación que deberá ser formativa 
existiendo así la posibilidad de corregir 
errores, lo que supone que el profesor 
retroalimente a los alumnos durante todo el 
proceso de aprendizaje, incorporando al 
alumno en la responsabilidad evaluativo.

El repertorio de métodos activos es 
amplio, de los cuales solo nos ocuparemos de 
los que han sido aplicados por los autores en 
los cursos de ética que han estado a su cargo. 
Hay que añadir que en un curso de ética, los 
principios y teorías pueden ser transmitidos, 
como todo conocimiento, mediante estra-
tegias didácticas directas como clases 
magistrales-dialogadas, conferencias, lec-
turas, discusiones, etc. de estos métodos no 
nos ocuparemos en el presente trabajo. 

“La multiplicidad de métodos asegura 
un margen amplio a un valor esencial de la vida 

universitaria: la libertad de investigación. 
Entendemos que si los métodos son múltiples 
cabe el principio de combinatoria metodo-
lógica que es susceptible de muchas aplica-
ciones, (…) Al hablar de métodos, no basta 
haber llegado a resultados teóricamente váli-
dos, la eficacia del método se advierte sola-
mente con la puesta en practica, por lo tanto es 
necesario traducir las conclusiones a términos 
operativos” (Grisolía, Héctor Julio Jornadas 
universitarias de contabilidad, Universidad 
Nacional de Misiones, Facultad de Ciencias 
Económicas, Noviembre 1988).

10.1 CONTENIDO CURRICULAR DE UN 

PROGRAMA DE ÉTICA DE POSTGRADO

El currículum es un artificio vinculado 
con los aspectos de selección, organización, 
distribución, transmisión y evaluación del 
contenido de la asignatura en los sistemas 
educativos. El sentido latino del término está 
ligado a un trayecto, un recorrido, un camino, 
una extensión. Pero esta acción de desplazarse 
en el espacio y el tiempo no es aleatoria, esta 
marcada por una dirección, un orden, una 
meta hacia la cual se apunta y por un desafío 
que debe ser vencido y que nos impulsa a no 
abandonar la ruta.
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En este sentido la palabra 
currículo está asociada al 
contenido de aprendizaje de 
los alumnos y las formas que 
adoptan las actividades de 
enseñanza. Con respecto a 
este último tema nos hemos 
referido en el punto 9 en 
general. En el presente punto 
transcribiremos a los conte-
nidos mínimos que hemos 
incluido en los programa de 
ética y deontología profesio-
nales la Maestría de Conta-
bilidad Internacional, de la 
Facultad de Ciencias Econó-
micas de la Universidad de 
Buenos Aires; en la Maestría 
de Auditoria y Contabilidad de 
la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad 
Católica de Córdoba y en la 
Maestría de Auditoria y Con-
tabilidad de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la 
Universidad del Salvador, que 
son los siguientes. 

10.2 CONTENIDOS MÍNIMOS 

DE LA MATERIA ÉTICA Y 

DEONTOLOGÍA PROFESIONAL 

DE MAESTRÍAS

Introducción a la ética 
filosófica. Los valores y las 
virtudes. Ética general. Breve 
historia de la ética (que abarca 
las principales teorías éticas: 
La ética de Aristóteles. La 

é t i c a  h e d o n i s t a  d e  l o s  
epicúreos. El utilitarismo. El 
pragmatismo. El conse-
cuencialismo. Ética del con-
senso. La ética formal de Kant. 
La ética existencialista. Santo 
Tomás de Aquino. Las éticas 
procedimentales: J. Rawls. 
K.O. Apel y J. Habermas). 
Ética de la profesión. Los 
códigos de ética. El código de 
ética de IFAC. Respon-
sabilidad social del contador. 
Ética, capital social, cultural, 
moral y desarrollo económico. 
Ética de la empresa. Ética de 
los negocios. Responsabilidad 
social empresaria.
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