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Caros colegas,

Estes últimos meses foram marcados 

por inesperadas manifestações que brotaram 

das redes sociais e tomaram as ruas das 

capitais e das cidades do Brasil, surpreenden-

do o mundo e, também, a nós brasileiros. 

Uma geração que tinha a alcunha de ser 

adormecida, precedida por outras que 

promoveram movimentos contra a ditadura 

militar, e os caras-pintadas, que contribuí-

ram para a deposição de um presidente, 

tomou forma de uma maneira incomum, 

saindo do mundo digital para as ruas, com 

reivindicações para diversos temas, como 

saúde, educação, segurança, contra a 

corrupção e contra o uso indevido da 

máquina e do dinheiro público em benefício 

próprio.

Mas se houve crescimento no país, se 

milhões de brasileiros saíram da linha da 

pobreza com o implemento de políticas sociais 

e de trabalho, que geraram a diminuição do 

desemprego, se houve crescimento da classe 

média, qual a razão de toda essa ma-

nifestação? A pauta de reivindicações é 

extensa e inclui desde uma nova forma de 

governar, com mais responsabilidades e 

comprometimento com a população, até me-

lhores condições de vida, melhores serviços 

de educação, segurança, saúde e de trans-

porte, como também de um combate real e 

eficaz à corrupção. Na verdade, a reivindica-

ção é o retorno, em melhores serviços, daquilo 

que se paga por meio de impostos e taxas, e 

uma linha dura contra os desmandos gerados 

pela corrupção e mau uso ou uso indevido do 

dinheiro público, em vez de programas 

assistencialistas que condicionam uma 

parcela significante da massa a esmolas 

subsidiadas por outra parcela da população.

Qual o texto 
do seu cartaz?



Realmente, nossa classe política 

parece estar em total falta de sintonia e 

harmonia com o povo brasileiro, em suas 

demandas e aspirações. As manifestações 

parecem até não dizer respeito a eles, 

considerando a farra dos jatinhos da FAB em 

meio e após o epicentro das manifestações.

Em recente entrevista para a revista 

Isto É, o escritor Luis Fernando Verissimo, 

indagado sobre textos de cartazes que levaria 

para uma passeata, com seu peculiar humor e 

inteligência, respondeu “Para que lado fica a 

Bastilha?”, “Carona da FAB para todo 

mundo”, “Pela volta da tomada para dois 

pinos”, “Vergonha”.

O tempo dirá se as manifestações que 

estão ocorrendo visam apenas a reivindicar 

pelas necessidades básicas ou se estamos 

diante de uma verdadeira revolução social; se 

são atos que serão pulverizados ou se serão 

responsáveis por reformas estruturais 

(política, judiciária, tributária, etc.) impor-

tantes para o Brasil e que representam o 

anseio  de  todos  nós.

É interessante que façamos uma 

análise e pensemos qual seria o nosso texto. 

Qual seria o texto de um profissional da 

Contabilidade comprometido com a justiça 

social e econômica? Que bandeiras 

poderíamos levantar? “A Contabilidade é 

obrigatória em todas as empresas”; “Só há 

controle por meio da Contabilidade”; “Vamos 

auditar este país”; “A Contabilidade funciona 

e é indispensável para o crescimento do país”.

Certamente nossos cartazes conte-

riam também as mesmas reivindicações e os 

anseios populares, mas também poderíamos 

mostrar que a Contabilidade pode muito 

contribuir na solução de muitos problemas 

de nosso país, mediante o controle que ela 

proporciona aos atos de gestão.

Nesta edição da Revista do Conselho 

Regional de Contabilidade do Rio Grande do 

Sul, estamos publicando mais artigos 

destacados na XIV Convenção de Conta-

bilidade do Rio Grande do Sul, realizada em 

maio passado, na cidade de Bento Gonçalves. 

Bom estudo.

Um forte abraço!

Contador  Zulmir  Breda

Presidente  do  CRCRS
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RESUMO
A universalização do ensino fundamental no Brasil nas últimas 

décadas deslocou o problema da frequência escolar para o nível de 

qualidade das aulas, que pode ser avaliado pelas baixas notas dos alunos 

em provas nacionais como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB) e a Prova Brasil. O objetivo deste artigo é verificar se os gastos 

com educação aumentam o aprendizado dos alunos de 4ª e 8ª séries do 

ensino fundamental nos municípios pertencentes à Associação dos 

Municípios da Encosta Superior Nordeste do Rio Grande do Sul (AMESNE). 

Para medir o nível de eficiência do gasto com educação, utilizou-se o valor 

do montante investido para cada aluno do ensino fundamental no ano de 

2011. No que diz respeito à proficiência, esta é mensurada por meio do 

resultado médio dos alunos do município nos exames de Matemática e 

Língua Portuguesa na Prova Brasil, do mesmo ano. Dessa maneira, é 

encontrada a nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), utilizada como critério de avaliação por parte do Governo Federal 

para futuros investimentos. Os resultados indicaram que as notas nas 

avaliações não estão diretamente relacionadas com o investimento por 

aluno, contrariando a expectativa de que maiores recursos estivessem 

interligados  a  desempenhos  superiores.

PALAVRAS-CHAVE: Custos no setor público. Gas-

tos com educação. Qualidade da educação. 

NELTON CARLOS CONTE
Contador, especialista em 
Contabilidade Gerencial e 

Finanças, mestre em 
Desenvolvimento Regional, 

professor da UPF e da UCS.

SHEILA DONIN
Bacharel em Ciências Contábeis 
(UCS – Núcleo Universitário de 

Nova Prata).
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1  INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a administração 

pública vem enfrentando novos desafios, o que 

a obriga a ter empenho contínuo de adaptação 

aos novos formatos organizacionais, capazes 

de responder às constantes exigências da 

sociedade e dos mercados. É evidente que, 

numa administração voltada à eficiência, à 

eficácia e à produtividade, o processo da 

tomada de decisão bem orientado é fator 

preponderante de bons ou maus índices de 

desempenho. Toda decisão implica em 

conhecer determinadas variáveis expostas, 

com toda a transparência, clareza e objetivida-

de, essenciais a qualquer processo da gestão 

pública.

A alocação de recursos é um dos 

desafios encontrados diariamente pela 

sociedade. Pela importância que a destinação 

de recursos possui para todos os cidadãos, é 

necessário que ela se realize de forma que 

possa promover o máximo de benefício social 

possível. E, no caso da educação, essas 

restrições são ampliadas, em virtude de ela ser 

um elemento fundamental para o desenvolvi-

mento da sociedade.

Inúmeras discussões são realizadas 

acerca de como maximizar as expectativas de 

desempenho de alunos, tendo como base uma 

alocação dos recursos públicos que possibili-

tem melhorias na performance escolar, e no 

sentido de analisar se os recursos públicos 

aplicados no ensino estão proporcionando 

para os alunos uma educação de qualidade.

A Constituição Federal (no artigo 206, 

inciso VII), a Lei nº 9.394-1996, que define as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e a 

Lei nº 10.172-2001, que institui o Plano 

Nacional de Educação, fazem referência ao 

dever do Estado em garantir padrões mínimos 

de qualidade de ensino.

A LDB, em seu artigo 4º, inciso IX, 

define padrões mínimos de qualidade de 

ensino, como “a variedade e quantidade mí-

nimas, por aluno, de insumos indispensáveis 

ao desenvolvimento do processo de ensino-

-aprendizagem”. Mais adiante esclarece:

Art. 74. A União, em colaboração com os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

estabelecerá padrão mínimo de oportunidades 

educacionais para o ensino fundamental, 

baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, 

capaz de assegurar ensino de qualidade.

Parágrafo único. O custo mínimo de que trata 

este artigo será calculado pela União ao final de 

cada ano, com validade para o ano subsequente, 

considerando variações regionais no custo dos 

insumos e as diversas modalidades de ensino.

Assim, temos duas palavras-chave: 

custo e qualidade a serem combinados e 

aplicados por aluno do sistema público de 

ensino como parâmetro para a oferta de um 

padrão mínimo de oportunidades.

O estímulo à avaliação, constante no 

desempenho da administração pública 

orientada para resultados, vem requerendo 

cada vez mais a mensuração de objetivos, 

metas e resultados alcançados, tanto na 

relação ao proposto e planejado quanto aos 

custos gerados. Nesse contexto, nos últimos 

anos a abordagem acerca da mensuração de 

custos no setor público vem ganhando cada 

vez mais importância, principalmente no que 

tange à educação. Em vista disso, o objetivo 

deste estudo é analisar o investimento feito no 

ensino fundamental e o desempenho dos 

alunos nas avaliações da Prova Brasil nos 

municípios pertencentes à Associação dos 

Municípios da Encosta Superior do Nordeste 

do Rio Grande do Sul (AMESNE).

Seguindo esta introdução, há uma 

breve revisão da literatura sobre o tema, com o 

objetivo de estabelecer os seguintes pontos: 
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a) trazer estudos comparativos que relacionem 

qualidade e investimentos em educação; b) 

enquadrar a situação brasileira nessa referida 

relação; c) determinar, em linhas gerais, o que 

se observa em relação aos gastos públicos com 

educação, qualidade do ensino e alguns dos 

determinantes dos dois fenômenos; e d) 

justificar a contribuição da presente pesquisa. 

Em seguida, há uma seção descrevendo a 

metodologia utilizada. A quarta seção do 

trabalho apresenta os resultados da análise e, 

por fim, a quinta seção traz consigo as 

conclusões gerais da pesquisa.

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1  ESTUDOS RELACIONANDO INDICADORES 

EDUCACIONAIS E VARIÁVEIS 

SOCIOECONÔMICAS

Muitos estudos acadêmicos – como os 

de Menezes Filho e Amaral (2008), Puccinelli 

e Slomski (2010), Silva, Souza e Araujo (2012), 

entre outros – relacionaram variáveis socioe-

conômicas e indicadores educacionais a fim de 

concluir se há dependência entre esses fatores. 

As conclusões de ambos os estudos não 

relacionam ou relativizam a associação de 

maiores recursos a melhores resultados.

Puccinelli e Slomski (2010) analisam o 

investimento feito no ensino fundamental no 

Brasil e o desempenho dos alunos nas 

avaliações do SAEB e da Prova Brasil em cada 

estado no período de 1998 a 2007. Para tanto, 

a pesquisa explorara os dados de cada unidade 

federativa brasileira referente aos alunos do 

ensino fundamental, utilizando-se de infor-

mações do investimento por aluno e dos 

resultados nas avaliações. Os dados financei-

ros foram obtidos da base de dados financeiros 

do FUNDEF, de 1998 a 2006, e do FUNDEB, de 

2007, por meio da página do Tesouro Nacional 

– Estados e Municípios / Transferências 

Constitucionais. Os dados do número de 

alunos por estado e as informações relativas ao 

desempenho dos alunos nas provas do SAEB e 

da Prova Brasil foram acessados em tabelas e 

relatórios dos censos escolares anuais 

disponíveis no site do INEP.

Concluem os autores que não há 

relação direta entre esses fatores, o que 

proporciona a citada diversidade de opiniões e 

políticas defendidas na educação. Eles 

ressaltam que os recursos são fundamentais 

para a manutenção e o aprimoramento da rede 

de ensino e da qualidade da infraestrutura 

física e também de remuneração do pessoal 

envolvido, contudo não há como se melhorar 

de forma eficaz a proficiência escolar dos 

alunos simplesmente aplicando mais recursos, 

mas, sim, conjugando-os com outros elemen-

tos num projeto de longo prazo. 

Em uma análise da eficiência dos 

gastos públicos com ensino fundamental nas 

capitais brasileiras nos anos de 2007 e 2009, 

Silva, Souza e Araujo (2012) – por meio da 

utilização do método não paramétrico da 

Análise Envoltória de Dados (DEA) e a partir 

do banco de dados Finanças Brasil (FINBRA), 

disponível no sítio da Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN), e de eficiência coletado no 

sítio do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), os Índices de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) de 4ª e 8ª séries das 

capitais brasileiras para os anos de 2007 e 

2009 – constataram que, quando se compara 

os escores de eficiência das 26 capitais, 

observa-se que uma capital (3,85%) diminuiu 

seus escores, 19 (73,08%) aumentaram seus 

resultados de nível de eficiência e seis 

( 2 3 , 0 8 % )  p e r m a n e c e r a m  c o m  s e u s  



10  REVISTA DO CRCRS

escores de eficiência iguais nos dois anos 

analisados.

Os autores apontam que a eficiência 

não teve relação com a qualidade do ensino 

fundamental das capitais pesquisadas, pois foi 

possível perceber que as capitais que apresen-

taram os maiores escores no IDEB não foram 

aquelas que foram eficientes. Pelo contrário, 

observou-se que a qualidade do ensino básico 

das capitais que tiveram seus escores eficiên-

cia de nível máximo não teve bom desempe-

nho quando comparada com a qualidade das 

demais capitais estaduais.

Menezes Filho e Amaral (2008), 

utilizando uma amostra de municípios 

brasileiros, testaram, em média, se municípios 

com gastos educacionais mais altos têm 

educação de melhor qualidade, sendo esta 

medida pelo desempenho médio das escolas 

dos municípios na Prova Brasil e aquele 

medido pelos gastos no ensino fundamental 

por aluno no ensino fundamental das redes 

municipais de educação. Os dados utilizados 

consistem nas notas médias obtidas em cada 

escola nos exames de proficiência em matemá-

tica e português. No total, os dados reúnem 

notas de 28.664 escolas em 4.675 municípios 

para a quarta série, e 19.330 escolas em 4.423 

municípios para a oitava série. Os dados 

referentes aos gastos públicos em educação 

são os gastos municipais no ensino fundamen-

tal, ou seja, a despesa de cada município na sua 

rede de ensino fundamental. Tais dados foram 

obtidos pela série Finanças do Brasil – Dados 

Contábeis dos Municípios (ou FINBRA), 

publicada pela Secretaria do Tesouro 

Nacional.

A conclusão principal do trabalho é de 

que para o Brasil não existe relação entre 

gastos educacionais e desempenho escolar. Os 

autores apontam que tal conclusão não é 

somente um fenômeno brasileiro, pois 

também é um resultado presente na literatura 

para outros países. Obviamente, esses dois 

fatos tendem a se reforçar, na medida em que o 

presente trabalho contribui para a literatura 

que afirma que tal relação não existe e que essa 

mesma literatura legitima de alguma forma os 

resultados desse trabalho. Além disso, fica a 

evidência nos resultados que nos municípios 

com maiores níveis de qualidade do ensino a 

relação entre essa qualidade e os gastos 

educacionais, por menor que seja, chega a ser 

significante. Uma possível interpretação para 

isso é que tais municípios têm melhor 

desempenho escolar justamente porque neles 

a estrutura de incentivos do sistema educacio-

nal favorece melhoras no desempenho e, dessa 

forma, aportes de recursos nesses sistemas se 

traduzem em aumentos na qualidade do 

ensino.

Especificamente com relação ao 

aspecto de relativização do relacionamento 

das variáveis desempenho e investimento, 

mereceu destaque o relatório Education at a 

Glance 2007 da Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD), que 

avaliou a relação existente entre gastos por 

aluno e desempenho dos alunos dos vários 

países da OECD. O relatório alerta que, apesar 

de o gasto educacional ser um pré-requisito 

essencial para a alta qualidade do sistema 

educacional, essa é apenas uma das variáveis 

que devem ser consideradas para que os 

resultados sejam alcançados, além de ressaltar 

que mais importante é o modo como esses 

recursos são gastos. O documento atesta que, 

mesmo que maiores níveis de investimento 

por aluno estejam associados ao melhor 

desempenho dos alunos, essa relação explica 

apenas 15% das variações nos países da OECD.

Baseando-se nesses autores pode-se 

enfatizar que, de forma geral, os resultados 

sempre são interpretados considerando a  
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complexidade dos diversos fatores envolvidos, 

porém fatores não observáveis por vezes são 

mais relevantes que as variáveis mensuráveis. 

Isso implica uma dificuldade maior na 

interpretação dos dados e na tomada de 

decisões, já que o subjetivismo de considerar 

apenas algumas variáveis dentro de um amplo 

contexto e num cenário de recursos escassos 

pode acarretar diversas formas de se agir e 

entender projetos e ações para a educação.

3  ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO

O orçamento público é a base para as 

instituições iniciarem o processo de exe-

cução orçamentária e financeira, buscando 

atingir as metas estabelecidas em seus 

programas e ações governamentais. Or-

çamento é um plano expresso em termos de 

dinheiro, para um período de tempo defini-

do; o programa de operações do governo e os 

meios de financiamento desse programa.

Para Kohama (2009), o orçamento 

público é, em um plano mais amplo, político 

e teórico, um plano de longo prazo, ou seja, 

projeta-se para o futuro o que se pretende 

alcançar em termos ideais. Para isso, elabo-

ram-se planos de médio prazo, em que são 

esboçadas as ações a serem desenvolvidas 

para os próximos anos. O orçamento tradici-

onal tinha como principal função o controle 

político; já o orçamento moderno, como 

explica Giacomoni (1998), tem a função de 

ser instrumento de administração pública. 

Em outras palavras, Angélico (1994) define 

que orçamento público é um planejamento 

de aplicação dos recursos esperados, em 

programas de custeios, investimentos, 

inversões e transferências durante um 

período financeiro.

3.1  SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE 

ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM 

EDUCAÇÃO (SIOPE)

Para facilitar o acesso às informações 

dos orçamentos públicos e como medida de 

fiscalizar os investimentos e apresentar 

indicadores de transparência de gestão, foi 

criado pelo governo federal um sistema 

eletrônico de acesso público via internet, 

operacionalizado pelo FNDE, que coleta, 

processa e distribui informações referentes 

aos orçamentos públicos em educação do país, 

dos estados e dos municípios.

O SIOPE tem como objetivo levar ao 

conhecimento da sociedade o quanto o país, os 

estados e os municípios investem efetivamen-

te em educação no Brasil, fortalecendo, assim, 

os mecanismos de controle social dos gastos na 

manutenção e no desenvolvimento do ensino. 

Com isso, esse sistema contribui para garantir 

maior efetividade e eficácia das despesas 

públicas em educação e também contribui 

para a melhoria da qualidade dos serviços 

prestados à sociedade pelo Estado.

O SIOPE é um banco de dados formado 

por informações prestadas em caráter 

declaratório, de responsabilidade do governo 

informante, e seus dados são encadeados e 

transmitidos por meio eletrônico. Suas 

informações são de fato oficiais, correspon-

dendo com os demonstrativos contábeis 

publicados pelo próprio governo. Esse sistema 

tem como característica a atualização perma-

nente de dados pelos governos, o processa-

mento informatizado, realizando o cálculo dos 

percentuais de forma automática e a publici-

dade dos dados informados e dos indicadores 

calculados pelo sistema. A responsabilidade 

pela veracidade e fidedignidade das informa-

ções e dos dados inseridos no SIOPE é 

atribuída totalmente ao declarante.
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Se o estado ou o municí-

pio não investir no mínimo 

25% do seu orçamento total 

em manutenção e desenvolvi-

mento do ensino, o FNDE 

envia, automaticamente, um 

comunicado aos tribunais de 

contas estaduais e ao Minis-

tério Público, informando o 

não cumprimento da lei.

O SIOPE é de grande 

importância para os gestores 

educacionais, pois auxilia no 

planejamento das ações, for-

necendo informações atuali-

zadas sobre as receitas públi-

cas e os correspondentes 

recursos vinculados à educa-

ção. Auxilia no esboço das dire-

trizes e políticas para o setor e 

no planejamento, na execu-

ção, no acompanhamento e na 

avaliação das ações imple-

mentadas mediante a utiliza-

ção de informações atualiza-

das, produzidas pelo sistema 

de acordo com as exigências 

legais. É por intermédio desse 

sistema que serão extraídos os 

dados dos investimentos em 

educação para análise e con-

clusão nesta pesquisa.

3,2  ESTRUTURA DE 

FINANCIAMENTO DA 

EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 

NO BRASIL

A importância da edu-

cação no desenvolvimento 

socioeconômico de um país é 

inquestionável. Por um lado, 

acredita-se que os rendimen-

tos dos indivíduos são em gran-

de parte determinados pela 

interação entre a sua dotação 

de educação e a sua taxa de 

retorno. Uma característica 

fundamental de um sistema 

de educação pública é a sua 

estrutura de financiamento, 

pois a origem dos recursos e a 

forma como eles são distribuí-

dos são primordiais na defini-

ção de suas principais caracte-

rísticas: grau de cobertura, 

acesso por parte da população, 

eficiência na produção da edu-

cação e a qualidade do ensino 

ofertado.

A educação, ao situar-se 

no domínio das responsabili-

dades do poder público, com-

pondo o núcleo central dos 

atuais sistemas de bem-estar 

social, absorve quantidade 

expressiva de recursos públi-

cos. Esses recursos, ao darem 

as principais condições mate-

riais para viabilizar a formula-

ção e a implementação das 

políticas educacionais, po-

dem ser um limite, um 

obstáculo intransponível ao 

atendimento das necessida-

des e das demandas por 

educação.

A estrutura de financia-

mento da educação é forte-

mente baseada em impostos, 

que são recursos gerais toma-

dos à sociedade. Isso significa 

que parcela expressiva dos 

recursos, principalmente de 

estados e municípios, é prove-

niente da arrecadação tributá-

ria, sobretudo em razão da 

vinculação de impostos. Essa 

forma de financiamento para 

a educação, com reserva de 

determinado percentual do 

valor arrecadado mediante 

impostos, tem sido uma das 

medidas políticas mais im-

portantes para garantir a dis-

ponibilidade de recursos para 

o cumprimento do grande rol 

de responsabilidades do poder 

público nessa área.

Nessa mesma tendência, 

a emenda constitucional que 

criou o Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização 

do Magistério (FUNDEF) reafir-

mou a necessidade de os esta-

dos e municípios cumprirem 

os dispositivos da Constitui-

ção de 1988 relativos à vincu-

lação de 25% de suas receitas 

de impostos, e daqueles recur-

sos que lhes forem transferi-

dos automaticamente, para a 

manutenção e o desenvolvi-

mento do ensino, além de obri-

gar esses entes federados, a 

partir de 1998, a alocarem 

60% desses recursos no ensi-

no fundamental, ao estabele-

cer a subvinculação de 15% 

daquelas receitas para esse 

nível de ensino.

Em 2007, o FUNDEF foi 

substituído pelo Fundo de
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Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB), que, assim como o 

anterior, é um importante compromisso da 

União com a educação básica. O FUNDEB terá 

vigência de 14 anos, cobrindo toda a educação 

básica, que vai da infantil ao ensino médio, 

incluindo a profissional e a educação de jovens 

e adultos, e prevendo maior alocação de 

recursos, ao aumentar de 15% para 20% a 

participação das fontes indicadas no projeto, 

além de incluir novas origens de recursos. 

A Lei nº 11.494, de 20 de junho de 

2007, disciplina a composição financeira do 

FUNDEB, a distribuição, a transferência, a 

gestão, a utilização, o acompanhamento, o 

controle social, a comprovação e a fiscalização 

dos recursos, entre outros assuntos. O fundo é 

composto, na quase totalidade, por recursos 

dos próprios estados e municípios, sendo 

constituído de 20% sobre o Fundo de 

Participação dos Estados, o Fundo de 

Participação dos Municípios, o Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços, o 

Imposto sobre Produtos Industrializados 

proporcionais às exportações, e a desoneração 

de exportações (LC 87-96). Há a contribuição 

dos estados e municípios em 20% sobre o 

Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e 

Doações, Imposto sobre Propriedade de 

Veículos Automotores, cota-parte de 50% do 

Imposto Territorial Rural devida aos municí-

pios, receitas da dívida ativa e de juros e 

multas, incidentes sobre as fontes recém- 

-citadas. Além desses recursos, ainda compõe 

o FUNDEB, a título de complementação, uma 

parcela de recursos federais, sempre que, no 

âmbito de cada estado, seu valor por aluno não 

alcançar o mínimo definido nacionalmente.

A aprovação do FUNDEB indicou um 

avanço, à medida que prevê o financiamento 

da educação básica em todos os seus níveis e 

modalidades, trazendo a possibilidade de 

garantir o financiamento do direito à educação 

não só da população em idade escolar, como 

também daqueles que não tiveram acesso na 

idade adequada.

O mecanismo de redistribuição, na 

proposta do FUNDEB, é similar ao do 

FUNDEF. Conforme Silva (2012), a redistri-

buição dos recursos ocorre pela proporção de 

alunos matriculados anualmente nas escolas 

cadastradas das respectivas redes de ensino, 

considerando as matrículas do ensino 

fundamental. Do total de recursos do 

FUNDEB, no mínimo 60% têm por destinação 

anualmente a remuneração dos profissionais 

do magistério. A parcela restante deve ser 

aplicada nas demais ações de manutenção e 

desenvolvimento do ensino, sempre focando a 

escola e o aluno.

A instituição do FUNDEB ainda de-

mandará grande quantidade de recursos para 

fazer frente à complementação da União, o que 

favorece a consolidação de um volume 

razoável de recursos para a educação básica. 

Portanto um sistema de financiamento à 

educação centralizado é capaz de garantir a 

equalização na disponibilidade de recursos 

aluno/ano entre os diferentes entes federados 

e, ao mesmo tempo, levar a uma maior eficiên-

cia da economia como um todo. 

3.3  AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL

Avaliar o desempenho consiste 

essencialmente em determinar em que medida 

os objetivos previstos estão sendo realmente 

alcançados. Brandão (2008) relaciona a 

avaliação de desempenho com gestão por 

competências, afirmando que os resultados
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alcançados são comparados 

com os que eram esperados, 

gerando informações para 

retroalimentar o processo de 

gestão por competências. E 

completa, afirmando que, 

qualquer que seja o modelo de 

avaliação de desempenho ado-

tado em uma organização, é 

imprescindível a descrição do 

perfil de competências básicas 

que sirvam de paradigma para 

uma comparação com as exis-

tentes.

Até 1990, a avaliação da 

educação básica se processa-

va, basicamente, em âmbito 

interno, ou seja, cada sistema 

de ensino operava suas res-

pectivas avaliações, cujos 

resultados se revelavam medi-

ante taxas de aprovação, 

reprovação e abandono esco-

lar. Tal sistema padecia da 

falta de credibilidade em face 

da comprovada flexibilidade 

de algumas escolas em relação 

a outras, no que diz respeito 

aos critérios adotados para 

avaliação dos alunos.

Somente em 1990 é que 

foi instituído um processo 

nacional de avaliação do ren-

dimento escolar da educação 

básica, que passou a ser execu-

tado pelo Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica 

(SAEB) até 2004. O SAEB é 

uma forma de mensurar o 

desempenho acadêmico e de 

fatores associados ao rendi-

mento escolar, realizado a 

cada dois anos, em larga esca-

la, aplicada em amostras de 

escolas e alunos de 4ª e 8ª 

séries do ensino fundamental 

e de 3ª série do ensino médio, 

representativas de todo país.

Trata-se de um importan-

te auxílio para o monitora-

mento das políticas gerais de 

desenvolvimento educacio-

nal. Com base nas informa-

ções coletadas por esse siste-

ma, o Ministério da Educação 

(MEC) e as secretarias esta-

duais e municipais de educação 

devem definir ações voltadas 

para a correção das distorções 

e debilidades identificadas, de 

modo a orientar seu apoio téc-

nico e financeiro para o cresci-

mento das oportunidades edu-

cacionais, da eficiência e da 

qualidade do sistema educa-

cional brasileiro, em seus dife-

rentes níveis.

A partir de 2005, com a 

edição da Portaria nº 931-

2005, o SAEB foi decomposto 

em duas modalidades: a 

Avaliação Nacional da Edu-

cação Básica (ANEB) é realiza-

da por amostragem das redes 

de ensino, em cada unidade do 

país, e tem foco nas gestões 

dos sistemas educacionais. 

Por manter as mesmas carac-

terísticas, a ANEB recebe o 

nome do SAEB em suas divul-

gações; e a Avaliação Nacional 

do Rendimento Escolar  

(ANRESC), mais conhecida 

como a Prova Brasil, é mais 

extensa e detalhada que a 

ANEB e tem foco em cada uni-

dade escolar. 

A Prova Brasil, segundo o 

Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (2012), foi idea-

lizada para produzir informa-

ções sobre o ensino oferecido 

por município e escola, indivi-

dualmente, com o objetivo de 

auxiliar os governantes nas 

decisões e no direcionamento 

de recursos técnicos e finan-

ceiros, assim como a comuni-

dade escolar no estabeleci-

mento de metas e implantação 

de ações pedagógicas e admi-

nistrativas, visando à melho-

ria da qualidade do ensino. Os 

testes padronizados incluem 

Língua Portuguesa e Matemá-

tica e são aplicados aos alunos 

de 4ª e 8ª séries do ensino 

fundamental em todo o país. 

Os resultados da Prova 

Brasil, comparados com as 

taxas de aprovação decorren-

tes de avaliações internas pro-

cessadas pelos respectivos sis-

temas de ensino, revelaram 

diferenças generalizadas en-

tre os dois processos. De um 

lado, sistemas de ensino 

demonstraram altas taxas de 

aprovação nas avaliações 

internas e fraco desempenho 

nos testes da Prova Brasil, evi-

denciando uma política flexí-

vel direcionada à aprovação 

máxima de alunos. Ou seja, a 

maioria passava de ano, mas
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não dominava, efetivamente, os conteúdos 

respectivos. De outro, escolas que retinham os 

alunos menos preparados para evitar os baixos 

resultados nas provas externas.

Para transformar essa realidade, em 

2007, o INEP desenvolveu um novo indicador, 

o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB), destinado a equilibrar os 

resultados das duas avaliações. O IDEB reúne 

num só indicador dois conceitos importantes 

para a qualidade da educação: fluxo escolar e 

desempenho dos alunos nas avaliações. Seu 

cálculo baseia-se nos dados de aprovação 
1escolar, apurados no Censo Escolar , e nas 

médias de desempenho obtidas nos exames 

nacionais: o SAEB, para as unidades da 

federação e o país; e a Prova Brasil, para os 

municípios. O novo indicador considera dois 

fatores que interferem na qualidade da 

educação: as taxas de aprovação, aferidas pelo 

Censo Escolar, e as médias de desempenho 

medidas pelo SAEB e pela Prova Brasil.

Com esse procedimento, é possível 

identificar distorções entre as avaliações 

internas e externas, ou seja, se um determina-

do sistema de ensino retiver seus alunos mais 

fracos para obter notas maiores no SAEB ou na 

Prova Brasil, o fator fluxo será alterado, 

podendo diminuir o valor do IDEB e indicar a 

necessidade de melhoria do sistema. Se, ao 

contrário, o sistema apressar a aprovação do 

aluno sem qualidade, os resultados dos 

exames aplicados pelo SAEB poderão cair e o 

valor do IDEB indicará igualmente a necessi-

dade de melhoria do sistema educacional.

Na próxima seção, serão colocados em 

prática os conceitos acima citados, fazendo as 

análises de desempenho da educação básica e 

comparando-as com os investimentos dos 

municípios em instrução, ou seja, verificando 

os custos da educação para os municípios e o 

retorno apresentado pelos alunos mediante as 

avaliações de desempenho.

4  METODOLOGIA

O critério de classificação de pesquisa 

será o proposto por Gil (2002), que o qualifica 

quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto 

aos fins, a pesquisa será descritiva e explorató-

ria, uma vez que explora características das 

diferentes unidades da federação em relação 

ao investimento em educação e desempenho 

dos alunos nas provas de avaliação, estabele-

cendo uma correlação entre essas variáveis. 

Quanto aos meios, a pesquisa será bibliográfi-

ca, porque para a fundamentação do trabalho 

serão utilizados materiais acessíveis ao 

público em geral, como bancos de dados de 

sites oficiais, artigos, teses e livros. Dessa 

forma, foram utilizados dados secundários 

que viabilizaram que elementos para o 

desenvolvimento do objeto do estudo fossem 

trazidos.

Como medida da qualidade do ensino, 

optou-se por utilizar os dados da Prova Brasil, 

a qual é uma avaliação desenvolvida e aplicada 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), au-

tarquia do Ministério da Educação (MEC). 

Utilizou-se no estudo a versão de 2011, que 

consiste em duas provas, uma de português e 

outra de matemática, aplicadas a alunos de 4ª 

e 8ª séries. 

Os gastos das redes municipais de 

ensino da rede básica por aluno do ensino 

infantil e fundamental são a despesa de cada 

município na sua rede de ensino. Tais dados 

foram obtidos do Sistema de Informação 

1  O Censo Escolar é um levantamento de dados estatístico-educacionais de âmbito nacional realizado todos os anos pelo INEP com a colaboração das 
secretarias estaduais e municipais de Educação e com a participação de todas as escolas públicas e privadas. O censo escolar coleta dados sobre 
estabelecimentos, matrículas, funções docentes, movimento e rendimento escolar.



16  REVISTA DO CRCRS

sobre Orçamento Público em 

Educação (SIOPE), publicado 

pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educa-

ção (FNDE), para o ano de 

2011.

5  APRESENTAÇÃO DOS 

RESULTADOS

A educação pública no 

Brasil inicia-se na creche, que 

atende crianças de zero a três 

anos de idade. Com quatro 

anos, as crianças passam a fre-

quentar a pré-escola e, aos 

seis, quando completados até 

o dia 30 de junho do ano de 

ingresso, iniciam o ensino fun-

damental, que compreende do 

primeiro até o nono ano. O pró-

ximo passo dos estudantes é o 

ensino médio, antigo segundo 

grau, no qual algumas escolas 

oferecem cursos profissionali-

zantes. A responsabilidade 

pela educação é da adminis-

tração pública. As creches, 

pré-escolas e o ensino funda-

mental são custeados pelos 

municípios, enquanto o ensi-

no médio é custeado pelos 

estados. 

Na Tabela 1 são apre-

sentados os municípios que 

compreendem o universo 

deste estudo, pertencentes à 

Associação dos Municípios da 

Encosta Superior do Nordeste 

(AMESNE) do Rio Grande do 

Sul, com destaque para o 

número de matrículas na rede 

municipal de cada município 

estudado.
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Tabela 1 � Matrículas da rede municipal de ensino da AMESNE

2.398

19.948

397

4.264

1.476

81.910

209

560

417

12.560

4.909

5.341

239

4.779

7.676

257

371

796

1.429

362

4.277

586

1.259

314

252

503

3.690

2.826

194

4.047

517

221

Antônio Prado

Bento Gonçalves

Boa Vista do Sul

Carlos Barbosa

Casca

Caxias do Sul

Coronel Pilar

Cotiporã

Fagundes Varela

Farroupilha

Flores da Cunha

Garibaldi

Guabiju

Guaporé

Marau

Montauri

Monte Belo do Sul

Nova Araçá

Nova Bassano

Nova Pádua

Nova Prata

Nova Roma do Sul

Paraí

Protásio Alves

Santa Tereza

São Jorge

São Marcos

Serafina Corrêa

União da Serra

Veranópolis

Vila Flores

Vista Alegre do Prata

167

1.711

--

300

168

4.598

--

33

--

767

190

332

24

466

904

--

21

73

108

9

280

22

119

--

10

17

193

308

--

361

--

--

185

2.303

41

434

112

5.726

22

27

35

1.124

406

623

14

475

863

32

34

66

148

48

411

74

129

23

31

34

342

323

26

323

53

24

1.556

12.352

252

2.697

843

55.818

148

377

302

8.001

3.459

3.357

146

2.680

4.392

151

240

469

875

222

2.735

360

743

222

158

297

2.404

1.665

122

2.442

341

147

490

3.582

104

833

353

15.768

39

123

80

2.668

854

1.029

55

1.158

1.517

74

76

188

298

83

851

130

268

69

53

155

751

530

46

921

123

50

CIDADES
ENSINO

FUNDAMETAL
ENSINO
MÉDIO

TOTAL
EDUCAÇÃO INFANTIL

CRECHE PRÉESCOLA

 Fonte: os autores (2013), com base nos dados do INEP
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A maior quantidade de 

matrículas concentra-se no 

ensino fundamental, seguido 

por um número bem inferior 

de alunos no ensino médio, 

sendo que este último é de 

responsabilidade do governo 

estadual. Para a discrepância 

que há entre os números 

encontrados no ensino funda-

mental e médio, existem 

alguns fatores que podem con-

tribuir para tal variação, como 

processos migratórios de 

jovens que saem de cidades de 

menor porte e que não pos-

suem ofertas de trabalho tão 

vastas, para centros que ofereçam 

mais e melhores oportunida-

des de emprego, onde é preci-

so conciliar trabalho e escola. 

Outra explicação encontrada 

pode ser até mesmo a inter-

rupção dos estudos por parte 

dos adolescentes que, ao con-

cluírem essa etapa acadêmica, 

optam por dedicar-se única e 

exclusivamente ao trabalho, 

na agricultura ou não, a fim de 

auxiliarem no sustento e na 

subsistência de suas famílias.

Ressalta-se também que 

oito municípios não possuem 

alunos matriculados em cre-

ches, direito das crianças de 

zero a cinco anos assegurado 

pela Constituição Federal de 

1988 no seu artigo 208, que 

define o dever do Estado em 

garantir a educação por meio 

do ensino fundamental obri-

gatório e gratuito, da univer-

salização do ensino médio, do 

atendimento especializado 

aos portadores de deficiência, 

além de acesso aos níveis mais 

elevados de instrução e oferta 

de ensino noturno regular. No 

inciso IV do mesmo artigo, 

garante educação infantil, em 

creche e pré-escola, às crian-

ças até cinco anos de idade 

(redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 53 de 

2006).

Para atender ao objetivo 

principal deste trabalho, o de 

verificar se existe relação entre 

os gastos despendidos pelos 

governos municipais em edu-

cação e o desempenho dos alu-

nos nas avaliações da Prova 

Brasil, inicialmente foram ana-

lisados os investimentos e o 

desempenho dos alunos das 

séries iniciais do ensino funda-

mental. Na sequência, foram 

evidenciados o investimento 

em educação por aluno e o 

resultado no IDEB, por nível de 

ensino. Na Tabela 2, são apre-

sentados os investimentos em 

educação e desempenho dos 

alunos na Prova Brasil para os 

alunos da 4ª série.
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Tabela 2 � Comparativo de notas e gastos por aluno na 4ª série

CIDADES
CLASSIFICAÇÃO EM RELA

ÇÃO AO GASTO POR ALUNO

 *** Sem média na Prova Brasil 2011
        Fonte: os autores (2013), com base nos dados do INEP e do SIOPE

GASTO POR ALUNO NO 
ENSINO FUNDAMENTAL

NOTA DO IDEB
2011  4ª SÉRIE

Vista Alegre do Prata

Paraí

Carlos Barbosa

Farroupilha

São Marcos

Bento Gonçalves

Fagundes Varela

Flores da Cunha

Garibaldi

Vila Flores

Caxias do Sul

Guaporé

Nova Bassano

Serafina Corrêa

Nova Prata

Veranópolis

Marau

Antônio Prado

Cotiporã

Casca

Montauri

Nova Araçá

Nova Pádua

Nova Roma do Sul

Protásio Alves

São Jorge

Boa Vista do Sul

Coronel Pilar

Guabiju

Monte Belo do Sul

Santa Tereza

União da Serra

8,2

7,5

6,3

6,3

6,2

6,0

5,8

5,8

5,8

5,8

5,7

5,7

5,7

5,7

5,5

5,5

5,3

5,1

4,9

***

***

***

***

***

***

***

--

--

--

--

--

--

12.760,86

4.769,31

7.698,18

5.748,17

5.380,46

7.920,88

7.342,94

5.987,25

5.138,10

4.907,12

5.493,16

4.076,72

5.785,97

5.962,03

8.198,37

5.147,70

4.565,82

6.205,78

4.972,36

10.980,17

13.687,80

11.598,77

--

12.014,18

6.959,00

11.721,50

8.781,37

10.391,59

9.579,95

12.489,49

15.896,06

--

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

21º

22º

23º

24º

25º

26º

27º

28º

29º

30º

31º

32º

3º

28º

14º

21º

23º

13º

15º

18º

25º

27º

22º

30º

20º

19º

12º

24º

29º

17º

26º

8º

2º

7º

31º

5º

16º

6º

11º

9º

10º

4º

1º

32º

CLASSIFICAÇÃO EM RE
LAÇÃO À NOTA DO IDEB
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A melhor nota do IDEB 

2011 da 4ª série, entre os muni-

cípios da AMESNE, foi do muni-

cípio de Vista Alegre do Prata, 

com nota 8,2, superando signi-

ficativamente as médias nacio-

nal e estadual. A cidade investe 

25,46% de suas receitas em 

educação e gasta por aluno do 

ensino fundamental o valor 

de R$ 12.760,86 anuais, clas-

sificando-se em terceiro lugar 

no que se refere aos municípi-

os que mais investem por alu-

no. Outro destaque foi Paraí, 

que conquistou nota 7,5, 

investindo 26,82% das recei-

tas na educação e gastando 

por aluno o valor de R$ 

4.769,31, ficando com a 28ª 

colocação, quando levado 

em consideração o valor 

investido.

Dos 10 municípios com 

melhor desempenho no IDEB, 

somente o município de Vista 

Alegre do Prata, que possui a 

melhor nota do IDEB, está 

entre os 10 que mais investi-

ram em educação no exercício 

2011. Já o município de Paraí, 

segundo melhor desempenho 

na Prova Brasil, é apenas o 28º 

em investimento, da mesma 

forma Farroupilha e São 

Marcos, que aparecem em 21º 

e 23º em investimento desta-

cam-se como quarto e quinto 

colocados em desempenho.

Na avaliação do investi-

mento em educação e resulta-

dos do IDEB dos alunos de 8ª 

série, o município que se des-

tacou foi Guabiju, que ficou 

com a nota 5,6. Essa cidade 

investe em seus estudantes o 

décimo maior valor dentre os 

municípios estudados, R$ 

9.579,95, gasto que representa 

25,15% das receitas munici-

pais. A segunda melhor nota é 

do município de Paraí, com 

5,3. Como destacado anterior-

mente, Paraí está em 28º 

lugar no que se refere ao valor 

investido por aluno, entre os 32 

municípios estudados, perten-

centes à região da AMESNE; 

ou seja, o valor de investimen-

to é um dos mais baixos e 

mesmo assim o desempenho 

foi considerado bom, supe-

rando as médias nacional e 

estadual do mesmo ano.

A pior nota do IDEB 2011 

da 8ª série foi de Antônio 

Prado, com 3,7. O investimen-

to em educação consome 

26,86% das receitas deste 

município, e são gastos com 

seus alunos em média R$ 

6.205,78 por ano, valor que 

ocupa a 17ª posição entre os 

maiores gastos com alunos 

nos municípios da amostra. 

Nova Araçá tem o sétimo 

melhor investimento, aplica 

em cada aluno anualmente o 

valor de R$ 11.598,77, mas 

apesar disso obteve a segunda 

pior nota da região, ficando 

com 4,2. Muitos municípios, 

nas duas situações do ensino 

fundamental, não apresenta-

ram notas ou apresentaram de 

forma incompleta, não sendo 

possível comparar seus dados 

com os demais. Os dados rela-

cionados a investimentos e 

desempenho dos alunos das 

séries finais do ensino funda-

mental (8ª série) são apresen-

tados na Tabela 3.
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Tabela 3 � Comparativo de notas e gastos por aluno na 8ª série

CIDADES
CLASSIFICAÇÃO EM RELA

ÇÃO AO GASTO POR ALUNO

*** Sem média na Prova Brasil 2011
       Fonte: os autores (2013), com base nos dados do INEP e do SIOPE

GASTO POR ALUNO NO 
ENSINO FUNDAMENTAL

NOTA DO IDEB
2011  8ª SÉRIE

Guabiju

Paraí

São Jorge

Cotiporã

Farroupilha

Monte Belo do Sul

Veranópolis

Carlos Barbosa

Fagundes Varela

Flores da Cunha

Guaporé

Nova Prata

Casca

Garibaldi

Protásio Alves

Santa Tereza

Nova Bassano

Nova Pádua

Serafina Corrêa

Vila Flores

Bento Gonçalves

Caxias do Sul

Marau

Nova Roma do Sul

São Marcos

Montauri

Nova Araçá

Antônio Prado

Boa Vista do Sul

Coronel Pilar

Vista Alegre do Prata

União da Serra

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

21º

22º

23º

24º

25º

26º

27º

28º

29º

30º

31º

32º

CLASSIFICAÇÃO EM RE
LAÇÃO À NOTA DO IDEB

5,6

5,3

5,3

5,2

5,2

5,2

5,1

5,0

4,9

4,9

4,9

4,9

4,8

4,8

4,8

4,7

4,6

4,6

4,6

4,6

4,5

4,5

4,5

4,4

4,4

4,3

4,2

3,7

***

***

***

--

10º

28º

6º

26º

21º

4º

24º

14º

15º

18º

30º

12º

8º

25º

16º

1º

20º

31º

19º

27º

13º

22º

29º

5º

23º

2º

7º

17º

11º

9º

3º

32º

9.579,95

4.769,31

11.721,50

4.972,36

5.748,17

12.489,49

5.147,70

7.698,18

7.342,94

5.987,25

4.076,72

8.198,37

10.980,17

5.138,10

6.959,00

15.896,06

5.785,97

--

5.962,03

4.907,12

7.920,88

5.493,16

4.565,82

12.014,18

5.380,46

13.687,80

11.598,77

6.205,78

8.781,37

10.391,59

12.760,86

--
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Teoricamente, quanto 

maiores forem os investimen-

tos em educação, melhores 

serão os resultados obtidos, 

mas na prática nem sempre 

isso acontece. Dentre os muni-

cípios da AMESNE, a cidade 

de Santa Tereza apresenta o 

maior gasto educacional por 

aluno, fator que não se reflete 

nas notas do IDEB. No ano de 

2011, sua avaliação de 8ª série 

ficou com a 16ª melhor nota 

(4,7), e o resultado da 4ª série 

não foi divulgado. Outro muni-

cípio que investe bastante em 

educação e não apresenta 

bons resultados é Montauri, 

que em 2011 registrou um 

investimento de R$ 13.687,80 

por aluno/ano, que o posicio-

na em segundo lugar entre os 

municípios que mais investi-

ram, porém sua nota do IDEB 

para a 8ª série ficou na 26ª co-

locação, correspondendo a 4,3.

Muito parecido com o 

cenário encontrado na análise 

dos resultados da 4ª série 

(comparativo investimen-

to/aluno com desempenho 

escolar), na análise dos resul-

tados da 8ª série percebe-se 

que entre os 10 municípios 

que apresentaram maiores 

investimentos/aluno apenas 

três figuram entre os 10 pri-

meiros na avaliação do IDEB. 

Guabiju possui a melhor nota 

de desempenho e o 10º em 

invest imento/aluno;  na  

mesma linha, Paraí, que apa-

rece com o segundo melhor 

desempenho, é apenas o 28º 

investimento. Em caminho 

contrário, Santa Tereza e 

Montauri, primeiro e segun-

do colocados em investi-

mento/aluno, são apenas o 

16º e o 26º no desempenho 

de IDEB.

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo, ao se propor 

a analisar os investimentos 

públicos dos municípios per-

tencentes à AMESNE em edu-

cação básica e o desempenho 

dos alunos nas avaliações pro-

movidas pelo INEP, identifi-

cou que todos os municípios 

estudados vêm atendendo à 

legislação, no que se refere à 

aplicação de no mínimo de 

25% das receitas em educação 

e no mínimo 60% dos recursos 

do FUNDEB aplicados na remu-

neração dos profissionais da 

educação, o que pode ser justifi-

cado pelas severas penas previs-

tas aos governantes que des-

cumprem esses dispositivos.

Ao se comparar e analisar 

os gastos por aluno, por nível 

de ensino, nos municípios estu-

dados foi verificado que o 

município que possui um 

gasto maior por aluno é União 

da Serra, que gasta por aluno o 

equivalente a R$ 22.480,07 

anuais. O município que 

menos gasta por aluno é 

Guaporé, com R$ 4.730,44 

anuais por aluno.

Os resultados do IDEB 

demonstraram que o municí-

pio com melhor desempenho 

na 4ª série, em 2011, foi Vista 

Alegre do Prata; já o municí-

pio com pior desempenho 

neste nível foi Cotiporã. O 

município com maior desem-

penho na 8ª série foi Guabiju, 

e o município com pior desem-

penho foi Antônio Prado.

Quando relacionados o 

gasto com aluno e o desempe-

nho na prova do IDEB, os resul-

tados deste estudo convergem 

com os estudos de Menezes 

Filho e Amaral (2008), 

Puccinelli e Slomski (2010), 

Silva, Souza e Araujo (2012), 

revelando que os municípios 

que possuem os melhores 

resultados nas avaliações não 

são aqueles que possuem os 

maiores gastos por aluno, 

demonstrando que o efeito 

dos gastos sobre o desempe-

nho é muito pequeno e estatis-

ticamente insignificante.

Assim, pode-se concluir 

que não existe uma relação 

direta entre ambos, o que per-

mite concluir que o desempenho 

em educação não tem depen-

dência direta com investimen-

tos, mas, sim, entre outras 

variáveis, da participação dos 

pais, qualificação do magisté-

rio, formação de professores, 

políticas pedagógicas e quali-

ficação da direção escolar.
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RESUMO
A necessidade de maior transparência e harmonização na 

preparação e divulgação das demonstrações contábeis impulsionou a 

convergência das práticas contábeis em nível mundial, influenciada pelo 

processo de globalização. O Brasil vem envidando esforços na 

internacionalização de empresas com fins de ampliar vantagens 

competitivas. Diante do exposto, o presente artigo tem por objetivo testar 

o aspecto gerencial derivado da evidenciação das informações por 

segmento, tendo como parâmetro a Norma Brasileira de Contabilidade – 

Informações por Segmento (NBC TG 22), mediante a metodologia 

descritiva e de natureza aplicada, utilizando-se pesquisa bibliográfica de 

forma qualitativa quanto à abordagem do problema e descritiva quanto 

aos objetivos. Dessa forma, a pesquisa contribui com o estudo, a 

exploração e o entendimento do normativo recentemente adotado no 

Brasil, dada a diversificação de negócios e áreas de atuação das 

organizações. As informações por segmento ofereceram análise 

econômica mais ampla, detalhada e transparente sobre os resultados 

obtidos por meio de cada atividade das empresas em análise neste estudo. 

Os resultados evidenciaram que as informações por segmentos das 

companhias analisadas fornecem elementos da estratégia de negócios na 

visão do principal gestor das operações, trazendo fundamentalmente a 

real essência das atividades operacionais contempladas nos relatórios de 

resultados econômicos habitualmente utilizados. Adicionalmente, 

observou-se falta de homogeneidade na composição dos segmentos 

operacionais e das informações divulgadas em empresas integrantes de 

um mesmo setor econômico, o que reforça as diferentes estratégias 

utilizadas pelas companhias, contudo prejudica a comparabilidade das 

informações.

PALAVRAS-CHAVE:  Normas Brasileiras de 

Contabilidade. Evidenciação. Informações por Segmento. CPC 22. IFRS 8. 

Internacionalização.
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1  INTRODUÇÃO

A busca de maior transparência nas 

informações contábeis tem sido tema de 

discussão em diversas partes do mundo, desde 

a década passada, principalmente pelos 

principais organismos contábeis internaciona-

is, o Financial Accounting Standards Board 

(FASB) e o International Accounting 

Standards Board (IASB). Dessa discussão, 

surgiu o compromisso de desenvolver normas 

contábeis de alta qualidade para adequar as 

demonstrações financeiras às novas necessida-

des dos seus diversos usuários, sob a responsa-

bilidade do IASB. O órgão elabora e emite 

normas internacionais, denominadas Inter-

national Financial Reporting Standards 

(IFRS), que sucede o International Accounting 

Standard (IAS). O Brasil inseriu-se no 

processo de convergência com a criação do 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 

para adequar as normas contábeis brasileiras 

às internacionais, com adoção a partir do 

exercício social de 2010.

A norma internacional IFRS 8 – 

Operating Segments versa sobre a divulgação 

de informações por segmentos que permitam 

aos usuários das demonstrações contábeis 

avaliarem a natureza e os efeitos financeiros 

das atividades de negócio nos quais a entidade 

está envolvida e os ambientes econômicos em 

que opera, com impactos na contabilidade 

financeira, informação gerencial, análise das 

demonstrações contábeis e tomadas de 

decisões internas e externas, envolvendo os 

principais grupos de stakeholders, tais como 

acionistas, fornecedores, clientes e governos, 

ou seja, aqueles que demandam por informa-

ções que reflitam com clareza e transparência 

os resultados da organização e a maneira 

como esses resultados são administrados e 

operacionalizados.

No Brasil, em 26 de junho de 2009, foi 

emitido o Pronunciamento Técnico CPC 22 – 

Informações por Segmento, elaborado a partir 

da IFRS 8, com o objetivo de, segmentando o 

negócio por atividades, refletir a estrutura 

adotada estrategicamente pelo gerente, ou 

gestor de operações, de modo a expressar a 

essência das atividades da entidade e possibili-

tar aos usuários das demonstrações contábeis o 

verdadeiro conhecimento do negócio, como ele 

realmente é e opera. Em decorrência, foi 

aprovada pela Resolução CFC n° 1.176-09 a 

Norma Brasileira de Contabilidade Téc-

nica Geral (NBC TG) 22 – Informações 

por Segmento.

Com essa divulgação, o usuário externo 

passa a obter informações relevantes e 

estratégicas sobre as decisões de negócio das 

empresas para orientar melhor suas próprias 

decisões de investimento, em relação aos 

custos de oportunidades analisados, dada a 

atual instabilidade do mercado financeiro que 

afeta a segurança dos empresários quanto ao 

fluxo de investimentos direcionado ao mercado 

acionário e participações em controladas. 

Aliada ao esforço das grandes organizações em 

garantir seu espaço mercadológico, tal 

instabilidade faz da expansão dos seus próprios 

negócios uma alternativa de investimento, por 

vezes mais confiável.

A abertura de capital em larga escala a 

pequenos, médios e grandes investidores 

mundiais fornece às empresas aporte financei-

ro para ampliar o seu próprio “chão de fábrica”, 

onde produtos e serviços diferenciados 

poderão ser adotados e novos mercados 

objetivados, conforme se mostra o processo de 

internacionalização vivido pelas empresas 

brasileiras. É sobre essa tendência à diversifi-

cação de produtos, serviços e áreas de atuação 

que a informação por segmentos contribui, 

fornecendo ao mercado, por exemplo, a real
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origem do lucro (ou prejuízo) 

auferido no fluxo de cada ati-

vidade da organização.

No entanto, a classifica-

ção de segmentos reportáveis 

pode não ser uma tarefa fácil, 

uma vez que a mesma empre-

sa pode operar em vários paí-

ses, sob diversos setores e 

linhas de produção, com mar-

gens diferenciadas decorren-

tes do comportamento dos 

custos. Tal análise envolve 

julgamento de valores, de obje-

tivos e metas traçadas e até 

mesmo a possibilidade real de 

classificar e mensurar cada 

segmento de atividade, princi-

palmente pela mudança de 

cultura ao reportar a informa-

ção contábil trazida pelas nor-

mas internacionais.

O devido regramento e a 

transparência que se fazem 

necessários nas informações 

contábeis e a conformidade 

com os pronunciamentos téc-

nicos remetem ao controller 

um julgamento mais preciso 

sobre a forma e o conteúdo da 

informação por segmento a 

ser divulgada, de modo que 

algumas questões devem ser 

respondidas, tais como: qual 

linha de classificação dos seg-

mentos por atividades deve 

ser seguida? Como qualificá-

-la e quantificá-la? Qual é rela-

ção custo x benefício do levan-

tamento de cada linha de seg-

mento e qual é o impacto de 

cada alternativa?

Essa questão se agrava 

com o processo de internacio-

nalização das empresas em 

busca de novos mercados e 

vantagens competitivas, uma 

vez que o Brasil vem envidan-

do esforços com linhas de 

fomento específicas para a 

internacionalização de em-

presas brasileiras, e os rela-

tórios apresentam crescimen-

to no número de empresas e 

negócios no exterior (BRASIL, 

2009). O cenário é de “expan-

são consciente”, pois a tur-

bulência econômica recente 

exige novas formas de gestão e 

planejamento, voltadas para 

maior eficiência na alocação 

de recursos e no relaciona-

mento com os diversos stake-

holders  organizacionais  

(FUNDAÇÃO DOM CABRAL, 

2011).

Dessa forma, tais ques-

tionamentos remetem à pro-

blemática da pesquisa, a fim 

de elucidar possíveis respos-

tas: em meio à crescente inter-

nacionalização, as informa-

ções por segmento das empre-

sas brasileiras concorrem a 

uma efetiva visão estratégica 

para os diversos usuários das 

demonstrações contábeis?

Visando a responder à 

questão de pesquisa, o objeti-

vo deste artigo é analisar qua-

litativamente as informações 

por segmento de negócios, 

abordando os aspectos geren-

ciais entre empresas brasileiras 

internacionalizadas, em busca 

do ponto de vista prático da 

aplicação do procedimento 

técnico e seus possíveis efei-

tos, à luz da norma brasileira 

convergente à IFRS 8.

Diversos estudos interna-

cionais, principalmente nos 

Estados Unidos, onde a práti-

ca já estava consolidada, 

foram realizados e evidenciam 

a relevância da elaboração e 

apresentação das informações 

por segmentos para o proces-

so de tomada de decisões, 

tanto no mercado interno 

como no externo, dado o cres-

cimento dos conglomerados 

econômicos, entre outros acha-

dos (HERRMANN; THOMAS, 

1997; KWOK; SHARP, 2005; 

NICHOLS; STREET, 2007).

Devido à recente adoção 

dessa prática contábil no 

Brasil, existe escassa biblio-

grafia e artigos nacionais 

sobre o tema “informações por 

segmento”. Estudo prévio à 

adoção da IFRS 8 foi realizado 

por Szuster e Vasconcelos 

(2003) em companhias brasi-

leiras listadas na Bovespa que 

vinham divulgando essas 

informações voluntariamen-

te, a fim de verificar a qualida-

de das informações prestadas. 

Boscov (2009) pesquisou 

sobre o efeito da vinculação da 

contabilidade financeira à con-

tabilidade gerencial nas infor-

mações e no nível de disclosu-

re com os principais grupos 
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de stakeholders no Brasil. Carvalho et al. 

(2011) pesquisaram o formato de evidenciação 

das informações por segmento em 2009 em 

106 empresas listadas no Novo Mercado da 

bolsa de valores nacional. Os estudos sinaliza-

ram que, em linhas gerais, a divulgação de 

informações por segmento ainda era incipien-

te no cenário brasileiro.

Sendo assim, o artigo contribui com o 

estudo, a exploração e o entendimento geral da 

NBC TG 22, convergente à norma internacio-

nal IFRS 8 e métodos de aplicação, na medida 

em que analisa premissas e tendências 

adotadas pelas empresas brasileiras examina-

das, relacionando os resultados com estudos 

anteriores.

Adicionalmente a essa introdução, o 

artigo apresenta mais quatro seções: apresen-

tação do quadro teórico sobre a temática do 

estudo; procedimentos metodológicos; 

análise dos dados e demonstração dos 

resultados; e, por fim, as considerações finais 

sobre a investigação realizada.

2  INFORMAÇÕES POR SEGMENTO

O tratamento contábil sobre as 

informações por segmento no Brasil é 

estabelecido pela Norma Brasileira de 

Contabilidade Técnica Geral 22 – Informações 

por Segmento, que abrange tanto as demons-

trações contábeis separadas ou individuais 

como as demonstrações contábeis consolida-

das da entidade que negocie ou esteja em vias 

de negociar instrumentos de dívida ou 

patrimonial no mercado de capitais junto à 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 

vigente desde janeiro de 2010. Se um relatório 

financeiro contém as demonstrações contá-

beis consolidadas e individuais da empresa 

controladora, a informação por segmento será 

exigida somente para as demonstrações 

consolidadas.

O normativo traz o conceito de seg-

mento operacional de uma entidade e escla-

rece que se trata do componente

[...] (a) que desenvolve atividades de negócio 

das quais pode obter receitas e incorrer em 

despesas (incluindo receitas e despesas 

relacionadas com transações com outros 

componentes da mesma entidade); 

(b) cujos resultados operacionais são regular-

mente revistos pelo principal gestor das 

operações da entidade para a tomada de 

decisões sobre recursos a serem alocados ao 

segmento e para a avaliação do seu desempe-

nho; e 

(c) para o qual haja informação financeira 

individualizada disponível. (CONSELHO 

FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2009, p. 3).

Segundo Peppe e Lisboa (2009), outros 

fatores podem identificar um conjunto de 

componentes como segmentos operacionais, 

caso o principal gestor de operações utilize 

mais de um conjunto de informações por 

segmento, a saber: a natureza das atividades 

de negócio de cada componente, a existência 

de gestores responsáveis por essas atividades 

ou as informações como são apresentadas ao 

conselho de administração, ou seja, como as 

informações são tratadas no processo de 

tomada de decisões da companhia.

Para o Conselho Federal de Conta-

bilidade (2009), a expressão “principal gestor 

das operações” identifica a função de alocar os 

recursos e avaliar o desempenho dos segmen-

tos operacionais da entidade, não neces-

sariamente um gestor com título específico. 

Tal função é frequentemente exercida pelo 

presidente ou o diretor de operações da 

companhia, mas pode ser, por exemplo, um 

grupo de diretores executivos ou outros.

A definição de segmento operacional é 

relevante para manter a transparência das
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informações divulgadas de mo-

do a permitir a avaliação da na-

tureza e dos efeitos financeiros 

de cada atividade do negócio da 

companhia e, com isso, prestar 

suporte à tomada de decisões 

dos diversos usuários das suas 

demonstrações contábeis. 

Uma das vantagens apon-

tadas por Szuster e Vasconce-

los (2003) na divulgação das 

informações por segmentos é o 

aumento da transparência da 

empresa, uma vez que informa 

ao mercado a estratégia adota-

da em suas atividades, possibi-

litando ao usuário externo com-

parar informações entre as 

diferentes opções de investi-

mentos em diversos negócios, 

regiões ou mercados.

Um dos princípios básicos 

da norma NBC TG 22 é justa-

mente permitir a avaliação dos 

ambientes econômicos em que 

a entidade atua, para que os 

usuários possam tomar suas 

decisões com maior segurança. 

Para tanto, aborda outros 

assuntos relevantes relativos 

aos segmentos divulgáveis, 

como: critérios de agregação, 

parâmetros mínimos quantita-

tivos, divulgação, mensuração, 

conciliação e casos especiais.

2.1 CRITÉRIO DE AGREGAÇÃO 

DE SEGMENTOS DIVULGÁVEIS

Dada a possibilidade dos 

segmentos operacionais apre-

sentarem características eco-

nômicas similares e desempe-

nho financeiro de longo prazo 

semelhante, o normativo esta-

belece que possam ser agrega-

dos em um único segmento 

operacional se forem seme-

lhantes a cada um dos seguin-

tes aspectos: 1) natureza dos 

produtos ou serviços; 2) natu-

reza dos processos de produ-

ção; 3) tipo ou categoria de 

clientes dos seus produtos e 

serviços; 4) métodos usados 

para distribuir os seus produ-

tos ou prestar os serviços; e 5) 

se aplicável, a natureza do 

ambiente regulatório, por 

exemplo, bancos, seguros ou 

serviços de utilidade pública.

2.2  PARÂMETROS MÍNIMOS 

QUANTITATIVOS

Por outro lado, pelo 

menos 75% das receitas da 

entidade devem estar incluí-

das nos segmentos divulgá-

veis, ainda que seja necessário 

identificar segmentos opera-

cionais adicionais atendendo 

a parâmetros mínimos quan-

titativos em relação à receita, 

ao lucro apurado e aos ativos 

da companhia, desde que a 

administração entenda que 

essa informação possa ser útil 

aos usuários das demonstra-

ções contábeis, conforme esta-

belece a NBC TG 22. Tal situa-

ção revela a preocupação das 

entidades reguladoras em 

manter, também na divulga-

ção das informações por seg-

mentos, a “essência sobre a 

forma”, ou seja, valor (e senti-

do) maior ao retratar as infor-

mações relevantes que o prin-

cipal executivo da empresa 

utiliza na tomada de decisões, 

que a simples observância aos 

parâmetros mínimos indica-

dos, mesmo que, com isso, a 

norma possa apresentar certo 

grau de subjetividade no trata-

mento da questão, con-

forme previsto na Estrutura 

Conceitual.

Em todos os casos, a 

divulgação de um segmento 

deve ser realizada comparati-

vamente ao exercício anterior.

2.3  MENSURAÇÃO E 

CONCILIAÇÃO

O valor a ser divulgado a 

cada item do segmento opera-

cional, conforme previsto na 

NBC TG 22, deve ser o mesmo 

em termos de conteúdo e 

forma ao que é fornecido ao 

principal gestor das operações 

para fins de tomada de deci-

são, sobre a alocação de recur-

sos e de avaliação de desempe-

nho do segmento. Contempla 

os montantes alocados ao 

resultado, ao ativo ou ao passi-

vo reconhecidos do segmento 

em base razoável.

Contudo os elementos
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dos segmentos divulgáveis devem estar 

conciliados com o total das receitas, dos 

valores de lucro ou prejuízo, dos ativos, dos 

passivos e dos montantes de quaisquer outros 

itens materiais das informações evidenciadas 

com os correspondentes montantes da 

entidade (PEPPE; LISBOA, 2009).

2.4  DIVULGAÇÃO DOS SEGMENTOS 

OPERACIONAIS

A NBC TG 22 determina que a 

entidade deve divulgar os fatores utilizados 

para identificar os segmentos, como a opção de 

organizar a entidade pelas diferenças entre 

produtos e serviços, áreas geográficas de 

atuação ou ambiente regulatório, além dos 

segmentos operacionais, por sua vez, agrega-

dos. As características dos produtos e ser-

viços a partir dos quais cada segmento obtém 

suas receitas também devem ser temas de 

divulgação.

Uma vez que a atuação da empresa em 

diferentes áreas geográficas pode expô-la a 

riscos e retornos diferenciados, a divulgação 

dessas informações aos usuários das demons-

trações contábeis amplia a compreensão das 

atividades operacionais da empresa, bem 

como possibilita uma análise mais efetiva em 

termos das perspectivas de incremento de 

operações, aumento de lucratividade, poten-

ciais problemas futuros decorrentes de riscos 

relacionados, bem como do retorno dos 

investimentos (PEPPE; LISBOA, 2009).

Casos especiais de evidenciação dos 

segmentos divulgáveis estão previstos no 

Pronunciamento, uma vez que se pode esperar 

que determinadas entidades não apresentem 

suas atividades de negócio organizadas em 

função das diferenças de produtos e serviços 

relacionados ou áreas geográficas das 

operações. Produtos e serviços essencialmente 

diferentes, por exemplo, podem ser evidencia-

dos em um único segmento divulgável ou, 

ainda, os mesmos produtos e serviços podem 

ser evidenciados em segmentos divulgáveis 

distintos.

As informações sobre receitas e 

despesas, ativos, passivos e bases de mensura-

ção e o lucro ou prejuízo reconhecido dos 

segmentos devem ser evidenciadas, assim 

como as conciliações dos mesmos grupos 

patrimoniais com os montantes correspon-

dentes da entidade.

Fica dispensada a evidenciação 

específica sobre produtos e serviços, ou área 

geográfica, se houver indisponibilidade das 

informações ou o excessivo custo de elabora-

ção, devendo tal fato ser divulgado em notas 

explicativas. Conforme a norma técnica, 

informações sobre o grau de dependência dos 

principais clientes devem ser fornecidas. Ou 

seja, de acordo com a NBC TG 22, devem ser 

divulgadas todas as informações referentes 

aos critérios de agregação dos segmentos 

reportáveis, as premissas utilizadas pela 

empresa para definição dos parâmetros 

quantitativos, bem como sua base de mensura-

ção que permitam aos usuários avaliarem os 

negócios da empresa.

As primeiras divulgações por seg-

mentos foram realizadas espontaneamente 

por algumas companhias abertas brasileiras 

antes da obrigatoriedade estabelecida pela 

convergência ao padrão internacional. O 

estudo de Szuster e Vasconcelos (2003) 

com 30 empresas participantes da com-

posição do índice Ibovespa ou do Novo Mer-

cado instituído pela Bovespa, em dezembro 

de 2001, revelou que 74% da amostra não 

observaram a recomendação constante do 

Ofício-Circular/CVM/SEP/SNC/n.º 01-

02 (única orientação sobre divulgação de 



informações por segmento à 

época), tampouco o disposto 

nas normas internacionais. 

Apenas 23% apresentaram 

informações por segmentos 

na forma requerida pelas nor-

mas internacionais e reco-

mendada na época pela CVM, 

que remetia à norma interna-

cional IAS 14. As empresas da 

amostra que necessitavam 

atender os USGAAP disponi-

bilizaram tais informações 

somente para o mercado nor-

te-americano. Sendo assim, os 

autores concluíram que, 

mesmo na época não sendo 

obrigatória a apresentação 

das informações por segmen-

tos de negócios nos moldes 

internacionais, seria tarefa 

perfeitamente exequível, uma 

vez que 23% da amostra as 

apresentaram voluntariamen-

te quando da publicação de 

suas demonstrações financei-

ras de final de exercício, forne-

cendo informações adicionais 

aos seus usuários.

Na sequência, os estudos 

preliminares à adoção das nor-

mas internacionais, no esforço 

conjunto da equipe FIPECAFI 

e Ernst & Young, como obser-

vado por Peppe e Lisboa 

(2009), demonstram que a 

melhoria das práticas contá-

beis brasileiras na evidencia-

ção dos seus segmentos de 

negócios irá contribuir para o 

aumento de investimentos 

estrangeiros no mercado de 

capitais brasileiro e, conse-

quentemente, para o desen-

volvimento do Brasil.

3 PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS

A pesquisa é de natureza 

aplicada, pois objetiva gerar 

conhecimentos práticos sobre 

a evidenciação das informa-

ções contábeis de empresas 

brasileiras com atuação no 

mercado internacional. Quan-

to à abordagem do problema, 

visa à análise dos demonstra-

tivos contábeis à luz da NBC 

TG 22, que trata sobre as 

informações por segmentos, o 

que a caracteriza como pes-

quisa qualitativa. Tem caráter 

descritivo no que se refere aos 

objetivos a serem alcançados, 

com vista a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipó-

teses baseadas em tendências 

e discordâncias encontradas 

na elaboração do demonstra-

tivo das Informações por 

Segmento (GIL, 2008; SILVA, 

2004). O procedimento téc-

nico caracteriza-se em pesqui-

sa bibliográfica.

Para isso, realizou-se um 

levantamento preliminar das 

fontes bibliográficas e poste-

rior seleção das publicações 

mais adequadas ao escopo 

do trabalho na tentativa de 

embasar teoricamente o 

questionamento da pesquisa 

(SILVA, 2004). A população é 

caracterizada pelo universo 

das empresas de capital majo-

ritariamente brasileiro e a 

amostra de pesquisa, as em-

presas listadas na 6ª Edição 

do Ranking das Trans-

nacionais Brasileiras, realiza-

do anualmente pelo Núcleo de 

Negócios Internacionais da 

Fundação Dom Cabral (FDC), 

escolhidas com base nos 

seguintes critérios:

possuir relatório das in-

formações por segmento 

divulgado por meio ele-

trônico;

deter os maiores índices 

de transnacionalidade;

demonstrar resultados 

relativos do exercício fin-

do em 31 de dezembro de 

2011, comparativo ao 

exercício de 2010, ex-

pressivos quanto às aná-

lises abordadas neste 

estudo;

ser passível de compara-

ção, pertencendo ao 

mesmo setor de outra 

empresa que atenda aos 

critérios  anteriores.

O Ranking das Transna-

cionais Brasileiras de 2011 (6ª 

Edição) apresenta os movi-

mentos e o desempenho das 

empresas no mercado inter-

nacional em 2010 e as pers-

pectivas de continuidade 
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do processo de internacionalização, obtido por uma metodologia criteriosa, desenvolvida pela 

própria FDC a partir do Índice de Transnacionalidade da United Nations Conference on Trade 

and Development (UNCTAD), que, segundo a Fundação, possibilita análises comparativas com 

pesquisas semelhantes realizadas em outros países por escolas de negócios com as quais mantém 

parceria. O estudo utiliza-se de indicadores que equilibram as diversas formas de internacionaliza-

ção e valoriza as atuações globais de empresas de todos os setores. Para o Núcleo de Negócios 

Internacionais, analisar a internacionalização dos grupos amplia a compreensão das estratégias 

empresariais e evita distorções sobre os resultados globais, uma vez que o principal motivo pelo 

qual os grupos se internacionalizam é diversificar seus negócios.

No estudo apresentado neste artigo, a necessidade de diversificação dos negócios tem papel 

fundamental na análise das informações por segmento como fonte de informação estratégica e 

gerencial para os diversos stakeholders.

Os dados foram coletados nas demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de 

dezembro de 2011, comparativo ao exercício de 2010, e nos respectivos Relatórios de 

Administração das empresas apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 � Empresas cujos relatórios de administração e demonstrações financeiras 
foram analisadas neste artigo

4  ANÁLISE DOS DADOS DAS INFORMAÇÕES POR SEGMENTO

A partir dos dados coletados, conforme descrito na metodologia, procedeu-se na análise das 

informações por segmento das companhias selecionadas, apresentadas na forma de ilustrações e 

reflexões nesta seção. Todas as companhias analisadas afirmam conformidade com os padrões 

internacionais de demonstrações financeiras International Financial Reporting Standards 

(IFRS) e as práticas contábeis adotadas no Brasil na divulgação dos seus demonstrativos contábeis.

A JBS-Friboi é a maior empresa de proteína animal do mundo. Está presente nos cinco 

continentes e atua nos setores de carnes, lácteos, couros, pet, biodiesel, colágeno, higiene, limpeza e 

vegetais. A Gerdau lidera o segmento de aços longos no continente americano. Possui operações 

industriais em 14 países – nas Américas, Europa e Ásia –, e atende os setores da construção civil, 

indústria e agropecuário. A Vale é a maior produtora mundial de minério de ferro e a segunda maior 

Fonte: Ranking das Transnacionais Brasileiras de 2011

POSIÇÃO EMPRESAS PRINCIPAIS SETORES ÍNDICE DE TRANSNACIONALIDADE

1

3

10

11

17

32

JBS-Friboi

Gerdau

Vale

Magnesita

Brasil Foods

Minerva

Alimentos

Siderurgia e metalurgia

Mineração

Produtos refratários

Alimentos

Alimentos

0,596

0,462

0,292

0,288

0,195

0,044



Administração com base nos relatórios utilizados 
para a tomada de decisões estratégicas
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produtora de níquel com operações espalhadas pelos cinco continentes. Atua também no setor de 

logística, siderurgia, energia e fertilizantes. A Magnesita é a terceira maior produtora de refratários 

no mundo, dedicada à mineração, produção e comercialização de extensa linha de materiais 

refratários. Possui unidades industriais no Brasil, na Alemanha, na China, nos Estados Unidos, na 

França, na Bélgica, em Taiwan e na Argentina. A Brasil Foods é uma das maiores exportadoras 

mundiais de aves e está entre as maiores empresas globais de alimentos em valor de mercado. 

Possui operações no Brasil, na Argentina, no Reino Unido e na Holanda nos segmentos de carnes, 

alimentos industrializados e lácteos. A Minerva é um dos líderes na América do Sul na produção e 

na comercialização de carne bovina, couro e exportação de boi vivo e derivados. Possui escritórios 

comerciais na América do Sul, na América do Norte, na Europa, na África e na Ásia.

Seguem as análises das informações por segmentos divulgadas pelas companhias analisa-

das, conforme definido na NBC TG 22.

4.1 ANÁLISE DAS PREMISSAS UTILIZADAS 

Apresentam-se comparativamente no Quadro 2 as premissas e os critérios de agregação dos 

segmentos operacionais divulgáveis pelas empresas analisadas.

Quadro 2 � Premissas e critérios de agregação dos segmentos divulgáveis utilizados pelas 
empresas pesquisadas

Fonte: os autores (2013)

EMPRESA

JBS-Friboi

Minerva

Brasil Foods

Vale

Gerdau

Magnesita

PREMISSA CRITÉRIO UTILIZADO

Administração, com base nos relatórios utilizados 
para a tomada de decisões estratégicas

Diretoria Executiva, com base no relatório interno 
utilizado para a tomada de decisões estratégicas

Conselho de Administração e Diretores, com base 
nos relatórios gerenciais para fins de avaliação de 
desempenho e alocação de recursos

Registros contábeis mantidos de acordo com as 
práticas contábeis, com algumas realocações entre 
os segmentos

Comitê Executivo Gerdau, composto pela maioria 
dos executivos seniores da companhia

Óptica de produto comercializado
e perspectiva geográfica

Localização geográfica do cliente

Divisão por canal de vendas

Registros contábeis

Gerenciamento do negócio

Região geográfica



Observa-se no Quadro 2 que as com-

panhias elegeram, diretamente ou indireta-

mente, mediante a concordância com as prá-

ticas contábeis, os principais tomadores de 

decisões como responsáveis pela definição 

dos segmentos aplicáveis às suas atividades, 

geralmente integrantes da Administração ou 

do Comitê Executivo. A diversificação dos cri-

térios utilizados pelas companhias pode ser 

explicada pela definição de segmento divul-

gável exposta pela norma NBC TG 22, que per-

mite ao principal gestor das operações da enti-

dade definir os segmentos por meio da revi-

são dos resultados operacionais que utiliza 

para a tomada de decisões sobre recursos a 

serem alocados ao segmento e para a avalia-

ção do seu desempenho.

4.2  SEGMENTOS OPERACIONAIS DIVULGADOS

Apresentam-se no Quadro 3 os seg-

mentos divulgáveis, a composição dos ativos 

divulgada, bem como os dados utilizados 

para obtenção da geração de caixa pelas com-

panhias analisadas.
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Quadro 3 � Segmentos divulgados e composição dos ativos e geração de caixa das 
companhias pesquisadas

EMPRESA

JBS-Friboi

Minerva

Brasil Foods

Vale

Gerdau

Magnesita

Fonte: os autores (2013)

Grupo 1: carne bovina; suína; carne de frango; 
Grupo 2: Estados Unidos da América (incluindo 
Austrália); América do Sul; e outros.

Valor total Receita líquida, 
depreciação e EBITDA

Boi vivo; e carne. Não apresenta Receita líquida e lucro 
líquido antes dos 
impostos

Grupo 1: mercado interno; mercado externo; 
lácteos; e food service; Grupo 2: aves; suínos e 
bovinos; elaborados e processados; outros 
processados; outras vendas; leites; e laticínios e 
outras bebidas; Grupo 3: Europa; Extremo 
Oriente; Oriente Médio; Eurásia (inclui Rússia); e 
América, África e outros.

Não apresenta Receita líquida; 
resultado operacional; e 
alocação dos 
intangíveis do Grupo 1

Grupo 1: metais básicos; fertilizantes; logística; e 
outros; Grupo 2: minério de ferro; pelotas; 
manganês; ferroligas; carvão; níquel e outros 
produtos; cobre; produtos de alumínio; potássio; 
fosfatados; nitrogênio; outros produtos de 
alumínio; ferrovias; portos e navios / Grupo 3: 
América, exceto Estados Unidos; Estados Unidos; 
Europa; Oriente Médio, África e Oceania; Japão; 
China; Ásia, exceto Japão e China; e Brasil.

Operação Brasil; América do Norte; Operação 
América Latina; Operação Aços Especiais; 
Eliminação e ajustes.

América do Sul; Europa; América do Norte; e 
China.

Imobilizado 
líquido e 
investimentos

Valores totais de 
ativos e passivos

Contas a receber; 
estoques; 
imobilizado; e 
fornecedores

Vendas; resultado bruto 
e operacional dos 
Grupos 1 e 2; e 
resultado líquido do 
Grupo 1

Resultado bruto, 
operacional e líquido

Receita líquida e lucro 
(prejuízo) líquido

SEGMENTOS INFORMAÇÃO DOS ATIVOS GERAÇÃO DE CAIXA

No Quadro 3 observa-se que não há padronização na evidenciação das informações por seg-

mento. A companhia Brasil Foods, por exemplo, apresenta um relatório enriquecido de informa-

ções, dividido em três grupos distintos de segmentos, que contempla a receita líquida, o resultado 

operacional e a alocação de intangíveis, diferentemente do Grupo Minerva, pertencente ao mesmo 

setor de atuação, que apresenta nos resultados apenas dois segmentos, contemplados em receita 

líquida e lucro líquido antes dos impostos. Por outro lado, as companhias adotaram as característi-

cas econômicas similares para agregação de seus segmentos operacionais por natureza de produtos 

ou processos produtivos, categorias de clientes e distribuição de produtos.
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* Resultado operacional total descontado os segmentos de negócios Lácteos e Food Service.
   Fonte: os autores (2013)

Tabela 1 � Resultado operacional e variação por segmentos da companhia Brasil Foods em R$ mil

BRASIL FOODS

MERCADO INTERNO MERCADO EXTERNO TOTAL*

2011 2010 2011 2010 2011 2010

1.249.386 1.035.764

21%

Resultado 
operacional

Variação 
em 2011

558.783 319.115

75%

1.808.169 1.354.879

33%

   Fonte: os autores (2013)

Tabela 2 � Resultado operacional e variação por segmentos da companhia Minerva em R$ mil

MINERVA

MERCADO INTERNO MERCADO EXTERNO TOTAL

2011 2010 2011 2010 2011 2010

1.839.840 1.196.427

54%

Resultado 
operacional

Variação 
em 2011

2.417.298 2.373.738

2%

4.257.138 3.570.165

19%

Observa-se, também, a manutenção da essência sobre a forma, ou seja, as informações bus-

cam retratar primordialmente, de maneira específica e na sua origem, os segmentos cujos resulta-

dos operacionais são regularmente administrados pelo principal gestor de operações para tomada 

de decisões e avaliação de desempenho, conforme indica a NBC TG 22. O desafio, sugerido neste 

apontamento, é buscar a comparabilidade entre os relatórios por segmentos das companhias.

As companhias JBS-Friboi, Gerdau e Minerva não exibem no Relatório da Administração 

posições percentuais ou gráficos que representem a participação de cada segmento nos resultados, 

o que facilitaria a compreensão, como procederam as companhias Vale, Brasil Foods e Magnesita. 

Contudo essas informações podem ser obtidas pelos seus usuários a partir das informações 

publicadas.

4.3  COMPARABILIDADE DO RESULTADO OPERACIONAL RELATIVO ENTRE 

EMPRESAS DO MESMO SETOR

Quando duas ou mais companhias de um mesmo setor adotam critérios semelhantes de seg-

mentação dos negócios, é possível buscar uma análise comparativa do resultado econômico seg-

mentado que permite ao investidor visualizar diferentes efeitos na participação de cada segmento 

quanto à característica do resultado global das companhias, conforme evidencia-se nas Tabelas 1 e 

2 o resultado operacional obtido pelos principais segmentos das companhias do setor de alimentos 

Brasil Foods e Minerva, respectivamente.
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Verifica-se que a companhia Brasil Foods deteve maior crescimento nas operações de 

mercado externo, enquanto a companhia Minerva cresceu mais no mercado interno, sobre o 

resultado operacional em 2011. A segmentação dos negócios permite também verificar o 

percentual de participação de cada segmento de negócios sobre o resultado operacional total das 

companhias, conforme demonstrado na Figura 1.

Fonte: os autores (2013)

Figura 1 � Participação dos segmentos sobre o EBITDA das companhias Minerva e Brasil Foods

mercado 
externo
57%

Minerva - Participação geográfica
 s/ EBITDA

mercado 
interno

43%

Brasil Foods - Participação geográfica
 s/ EBITDA

mercado 
externo
31%

mercado 
interno

69%

Analisando conjuntamente as Tabelas 1 e 2 anteriores e a Figura 1, o investidor pode auferir 

informações estratégicas sobre as operações das companhias e balizar melhor suas decisões, como 

a tendência de diversificação de negócios das companhias, dado que os segmentos com as menores 

participações sobre o resultado total obtiveram as maiores variações positivas no resultado 

econômico de 2011. Portanto a diversificação de negócios é uma característica do resultado global das 

companhias e preservada por ambas, mantendo as suas particularidades: a empresa Minerva com 

resultados crescentes no mercado interno e a Brasil Foods, resultados crescentes no mercado externo.

4.4  PARTICIPAÇÃO RELATIVA DO SEGMENTO NA VARIAÇÃO DO RESULTADO TOTAL

Na Tabela 3 observa-se o resultado EBITDA da JBS-Friboi no ano de 2011 por segmentos 

divulgáveis.

   Fonte: os autores (2013)

Tabela 3 � Resultado operacional por segmentos da companhia JBS-Friboi em R$ mil

JBS

CARNE BOVINA

2011 2010

2.593.059 2.187.158

19%

EBITDA
2011

Variação 
em 2011

CARNE SEINA CARNE DE FRANGO OUTROS TOTOAL

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

511.769 466.104

10%

-234.347 854.070

-127%

240.524 258.813

-7%

3.151.005 3.766.145

-16%
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O prejuízo conferido ao segmento carne de frango no exercício de 2011 teve forte impacto na 

queda de 16% do EBITDA total da companhia. Logo, o stakeholder pode esperar uma atenção 

maior por parte dos gestores no sentido de ações corretivas e preventivas a serem tomadas, que 

reflitam na melhoria da contribuição do segmento no próximo exercício social.

Observou-se nessa análise que um ou mais segmentos operacionais podem ser os principais 

responsáveis pelo acréscimo – ou decréscimo – no EBITDA total de uma companhia. 

4.4  DIVERSIFICAÇÃO DOS NEGÓCIOS A PARTIR DOS RESULTADOS POR SEGMENTO

O relatório por segmentos é fundamental na evidenciação das estratégias de diversificação 

de negócios na operação normal das atividades de uma entidade. Caso ocorrido com a Vale, que 

publicou em suas demonstrações financeiras dos exercícios sociais de 2009, 2010 e 2011, 

resultados crescentes nas vendas totais, conforme demonstrado na Tabela 4.

Tabela 4 � Vendas totais relativas por segmento da Vale

Fonte: os autores (2013)

Observa-se na Tabela 4 a tendência de crescimento das vendas no período analisado, bem 

como a contribuição de cada segmento operacional da companhia nas vendas auferidas, 

principalmente dos segmentos China, Europa, Brasil e Japão. A análise das colunas em percentuais 

VALE

VENDAS

2011 2010 2009

VALOR
R$ MIL

PARTIC. S/
VENDAS

INCREMENTO 
S/ 2010

VALOR
R$ MIL

PARTIC. S/
VENDAS

INCREMENTO 
S/ 2009

VALOR
R$ MIL

PARTIC. S/
VENDAS

América, exceto EUA

Estados Unidos

Europa

Oriente Médio / 
África / Oceania

Japão

China

Ásia, exceto Japão 
e China

Brasil

Total

30%

102%

28%

6%

38%

27%

21%

34%

30%

2.613

1.672

11.437

1.895

7.238

19.571

5.049

10.914

60.389

4%

3%

19%

3%

12%

32%

8%

18%

100%

2.010

828

8.912

1.790

5.240

15.379

4.172

8.150

46.481

4%

2%

19%

4%

11%

33%

9%

18%

100%

61%

0%

121%

237%

117%

71%

88%

123%

94%

1.252

832

4.036

531

2.412

9.003

2.218

3.655

23.939

5%

3%

17%

2%

10%

38%

9%

15%

100%
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da Tabela 4 demonstra que a participação relativa sobre o incremento de cada segmento nas vendas 

totais no período é muito próxima da participação geográfica do mesmo segmento sobre as vendas  

totais de 2011, o que demonstra a intenção de manter-se a mesma estrutura de participação relativa 

dos segmentos. Ou seja, a partir dessas informações o stakeholder conclui que a manutenção da 

atual diversificação dos negócios é uma estratégia da companhia.

4.5  DIVERSIDADE DO RESULTADO OPERACIONAL DOS SEGMENTOS DE UMA MESMA COMPANHIA

O comportamento do resultado entre os segmentos de negócios de uma companhia pode ser 

dinâmico e divergente entre si dentro de um mesmo período. A análise das demonstrações 

financeiras da Gerdau permitiu verificar que as avaliações de desempenho devem ser também 

direcionadas para cada segmento, conforme previsto pela NBC TG 22, demandando a adoção de 

estratégias específicas baseadas na análise segmentada do resultado, conforme demonstrado na 

Tabela 5.

Tabela 5 � Lucro (prejuízo) por segmento da Gerdau em R$ mil

GERDAU

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO

2011 2010 2009

Os resultados por segmentos da Gerdau evidenciam importantes estratégias da companhia: 

a manutenção dos níveis da operação Brasil contribui com cerca de metade do lucro líquido da 

empresa, assegurando o balizamento no resultado em períodos de crise no mercado externo, como 

ocorrido em 2009. Outra questão que se pode inferir diz respeito à ampliação do segmento 

operação América do Norte, que apresentou um crescimento tanto na formação do resultado como 

na evolução do período.

A Figura 2 evidencia a representação gráfica dos lucros e prejuízos líquidos do período de 

2008 a 2011, por segmentos.

2008

R$ MIL AV % AH % R$ MIL AV % AH % R$ MIL AV % AH % R$ MIL

Op Brasil

Op América 
do Norte

Op América 
Latina

Op aços especiais

Eliminação 
e ajustes

Consolidado

989.389

470.478

160.949

496.267

-19.507

2.097.576

47

22

8

24

-1

100

1.935.481

1.057.246

454.549

617.530

880.092

4.944.898

-16

219

-29

-44

-245

-15

1.184.561

147.587

225.638

886.142

13.451

2.457.379

48

6

9

36

1

100

-49

-163

-170

-244

-110

145

2.311.607

-236.060

-324.546

-613.541

-132.952

1.004.508

230

-24

-32

-61

-13

100

19

-122

-171

-199

-115

-80

Fonte: os autores (2013)
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O comportamento divergente entre os 

segmentos ao longo do tempo pode ser 

verificado na Figura 2. Ao final do exercício 

de 2009, a operação do segmento Brasil foi a 

única com variação positiva no resultado, 

revelando a assertiva da decisão de 

diversificação, dada a crise no mercado 

internacional. Já em 2010 o resultado 

econômico inverte-se: a operação no Brasil 

varia negativamente, enquanto os demais 

segmentos elevam seus resultados relativos, 

sendo a operação de aços especiais a 

detentora da maior variação do período e 

maior patrocinadora do aumento do 

resultado consolidado auferido em 2010. O 

ano de 2011 é marcado pela contínua elevação 

no resultado da operação na América do 

Norte e a variação negativa nos demais 

resultados.

A análise demonstra que os resultados 

dos segmentos de negócios podem ser muito 

distintos e voláteis devido, entre outros 

fatores, às oscilações do mercado. Essa falta 

de similaridade vem a exigir dos principais 

gestores estratégias específicas para cada 

segmento conforme a área de atuação, linha 

de produtos, grupo de clientes, etc. O 

desempenho de cada segmento operacional 

afetará incisivamente no resultado global da 

companhia, de modo que a avaliação do 

relatório por segmento torna-se eficaz nesse 

processo.

Finalizando a análise das informa-

ções por segmentos das companhias, a Tabela 

6 e a Figura 3 demonstram os resultados da 

companhia Magnesita.

Figura 2 � Lucro (prejuízo) por segmento da Gerdau

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0

-500000

-1000000

OP BRASIL

OP AMÉRICA DO NORTE

OP AMÉRICA LATINA

OP AÇOS ESPECIAIS

ELIMINAÇÃO E AJUSTES

2011 2010 2009 2008

Gerdau - Lucro (prejuízo) líquido por segmento

Fonte: os autores (2013)
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Tabela 6 � Lucro (prejuízo) líquido por segmento da Magnesita em R$ mil 

MAGNESITA

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO

2011 2010

Uma avaliação das estratégias adotadas pela companhia Magnesita para o ano de 2011, 

junto aos efeitos econômicos do mesmo período, podem trazer ao stakeholder a indicação dos 

motivos que levaram à grande queda de resultado na China ou, ainda, à inversão do resultado na 

Europa: do prejuízo em 2010 ao lucro em 2011. Cabe ressaltar também a influência significativa no 

lucro obtido na América do Norte que impactou na variação positiva no resultado consolidado

R$ MIL AV % AH % R$ MIL AV %

Fonte: os autores (2013)

84.207 

8.304 

43.641 

-37.602  

98.550 

América do Sul

Europa

América do Norte

China

Total

-6 

-179 

97 

303 

7 

 85  

8  

44 

-38  

100 

97 

-11 

24 

-10  

100 

90.020 

-10.480 

22.140 

-9.336  

92.344 

Figura 3 � Lucro (prejuízo) líquido por segmento da Magnesita
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80000

60000

40000

20000

0
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AMÉRICA
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EUROPA AMÉRICA
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CHINA TOTAL

2011

2010

Magnesita � Lucro (prejuízo) líquido total e por 
segmento 2010 e 2011

Fonte: os autores (2013)
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de 2011. O relatório por segmento da 

Magnesita demonstrado na Figura 3 

demonstra que as diferenças nas operações e 

nos resultados de cada segmento podem ser 

significativas para a composição do resultado 

consolidado.

Em suma, observou-se que as 

informações por segmento expressam o 

resultado operacional e o desempenho 

econômico de cada atividade relevante no 

negócio da companhia na visão do principal 

gestor das operações, trazendo fundamen-

talmente a real essência das atividades 

operacionais sobre a forma dos relatórios de 

resultados econômicos habitualmente 

utilizados, e demonstrando que cada 

segmento divulgável está envolvido em 

operações de riscos e oportunidades 

distintas, em ganhos ou perdas conside-

ráveis, que merecem a atenção nos critérios 

de maior transparência, segurança e qua-

lidade das informações perseguidas pelo 

processo de convergência e adequação às 

normas internacionais.

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das informações por 

segmento das companhias brasileiras com 

maior índice de transnacionalidade 

demonstrou a aproximação entre dois tipos 

de informações: as gerenciais, utilizadas nas 

tomadas de decisões do principal executivo 

da entidade, e aquelas que são disponíveis aos 

demais usuários das demonstrações contá-

beis por meio do relatório da administração e 

de notas explicativas. Sendo assim, de acordo 

com a análise realizada destaca-se que as 

informações por segmento das empresas 

transnacionais brasileiras, aplicada a NBC 

TG 22, concorrem a uma efetiva visão 

operacional e estratégica das companhias a 

que se referem, seja pela análise comparativa 

das participações de cada segmento e de suas 

variações, de forma isolada ou comparada a 

outra companhia, seja pela influência 

significativa de um ou mais segmentos de 

negócio e suas variações entre exercícios 

sociais sobre o resultado global.

As evidências empíricas do estudo 

sinalizaram a necessidade de avaliar com 

atenção as atuações e os resultados de cada 

segmento operacional, uma vez que a 

diversificação de negócios tem sido cada vez 

mais presente no escopo de estratégias das 

companhias e, afetadas pela velocidade com 

que as informações se movimentam nos 

diversos mercados, contribui com o 

comportamento particular obtido por cada 

segmento e as oscilações nos resultados 

relativos no decorrer dos exercícios sociais. 

Ainda que o crescimento do resultado global 

da companhia seja o objetivo final de muitos 

stakeholders, em tempos de internaciona-

lização e diversificação dos negócios esse 

objetivo está fadado ao resultado individual 

de cada segmento, com suas metas, 

estratégias e atuações próprias.

No comparativo das informações 

prestadas pelas empresas analisadas, os 

relatórios demonstraram não haver homoge-

neidade na composição dos segmentos, 

mesmo tratando-se do mesmo setor de 

atuação. Em todos os casos, os critérios de 

agregação dos segmentos operacionais e as 

premissas evidenciadas pelas companhias 

têm como parâmetro a Norma Brasileira de 

Contabilidade NBC TG 22 – Informações 

por Segmento. Observa-se, assim, que o 

princípio básico da NBC TG 22, de permitir 

aos usuários das demonstrações contábeis 

“avaliarem a natureza e os efeitos financeiros 

das atividades de negócio nos quais está



envolvida e os ambientes eco-

nômicos em que opera”, é válido 

para as entidades de forma indi-

vidual e não para os segmentos 

setoriais, prejudicando a com-

parabilidade das informações 

entre as diferentes empresas de 

um mesmo setor.

Outro fator relevante trata 

do custo auferido para alocar a 

análise por segmento nas 

demonstrações contábeis. A 

seleção de variáveis, a manu-

tenção do controle de dados, o 

compartilhamento continuado 

de informações entre as áreas 

de produção, a informatização, 

entre outras atividades necessá-

rias para a inserção da informa-

ção por segmentos, geram cus-

tos de instalação e manutenção 

que podem ser reduzidos se 

uma ampla pesquisa e o plane-

jamento sobre a classificação 

dos segmentos reportáveis 

forem realizados previamente.

Corroborando com estudo 

anterior de Boscov (2009, p. 

122), a adoção do normativo 

traz benefícios dependendo da 

profundidade do disclosure e, 

para tal, necessita uma mudan-

ça cultural para avanço no nível 

de informações divulgadas pelo 

mercado brasileiro. 

Finalmente, sugerem-se 

futuras pesquisas por setores 

econômicos para verificação da 

consistência e aderência ao nor-

mativo internacional IFRS 8 no 

Brasil.
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RESUMO
Devido à complexidade da legislação tributária brasileira, tornou-se 

necessário que o Fisco implantasse um maior controle sobre os tributos gerados 

pelas empresas. Com o surgimento de novas tecnologias e modernização da 

Contabilidade, surgiu o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), uma 

ferramenta que possibilita que o Fisco tenha em mãos todas as informações das 

transações das empresas. O presente trabalho visa a pesquisar os impactos e os 

benefícios da implantação do SPED EFD-Contribuições em cinco empresas do 

ramo industrial, tributadas pelo lucro real, da cidade de Lagoa Vermelha no 

estado do Rio Grande do Sul. Para realização da pesquisa foi feito um estudo 

multicaso, com pesquisa mista (qualitativa e quantitativa), por meio do 

procedimento de levantamento de dados com aplicação de questionário. O 

objetivo central proposto foi cumprido, visto que os resultados apontam para 

benefícios gerados nos controles internos, como uma melhor organização nas 

empresas, e a valorização do trabalho do contador, bem como sua importância 

dentro da entidade e também algumas dificuldades como o desconhecimento 

da legislação tributária e a falta de treinamentos.
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1  INTRODUÇÃO

Os tributos sempre acompanharam o 

desenvolvimento da sociedade. Desde os pri-

meiros registros da história da humanidade, os 

impostos eram cobrados dos povos derrotados 

nas batalhas, e as classes dominantes impu-

nham a seus súditos o pagamento de taxas e 

contribuições. Com a evolução das relações 

sociais, as classes mais desfavorecidas passa-

ram a tomar consciência dos abusos de seus 

líderes e protestaram pela criação de leis e nor-

mas mais justas (DIVALTE, 2000).

Nos dias de hoje, o Brasil tem uma das 

maiores cargas tributárias do mundo. Dentro 

da variedade de atividades exercidas pelas enti-

dades, existem inúmeras obrigações acessó-

rias que devem ser entregues ao Fisco. Por mui-

tas vezes, essa pesada carga tributária leva o 

contribuinte a deixar de pagar suas obriga-

ções, declarando valores menores que os 

reais como base de cálculo dos impostos, ou 

vendendo produtos e serviços e realizando 

operações sem os documentos fiscais. Por 

esses motivos, vêm crescendo a cada dia o 

número de fraudes e prejuízos no sistema de 

arrecadação tributária do governo brasileiro, 

a chamada sonegação fiscal. 

Para obter um melhor controle sobre 

essas informações, o Fisco precisou evoluir. 

Deve-se, neste momento, levar em considera-

ção o fato de que as organizações passam por 

uma fase de transição entre a era da informa-

ção e a era do conhecimento. Com o advento da 

globalização e a facilidade no acesso à tecnolo-

gia, é quase impossível uma organização 

operar com instrumentos antigos, sem compu-

tadores e máquinas automatizadas. O desen-

volvimento tomou as entidades desde o chão 

de fábrica, comunicação, propagandas, ven-

das, até a Contabilidade, feita por meios 

modernizados. 

Seguindo essa linha de modernização 

das entidades, o Fisco se coloca cada vez mais 

dentro das empresas, para controlar de forma 

melhor e mais organizada os recolhimentos 

dos tributos, suprimindo então a sonegação fis-

cal. Todo o sistema tributário brasileiro acom-

panha a evolução das empresas e também 

passa por uma melhoria, no sentido de deter-

minar com precisão as informações prestadas 

pelas organizações e fazer um cruzamento dos 

dados apresentados.

O presente trabalho visa a estudar 

sobre uma das novas ferramentas que a Recei-

ta Federal utiliza para o recolhimento das 

informações das empresas: o Sistema Público 

de Escrituração Digital (SPED), elaborado 

para facilitar o processo de fiscalização, inte-

grando as informações das empresas e permi-

tindo uma análise dos dados entregues por 

cada uma. O Fisco tem nas mãos, com essa 

nova ferramenta, além de outras informações, 

a oportunidade de saber quanto a empresa tem 

de impostos a recolher ou recuperar antes 

mesmo que o próprio contador saiba dessa 

informação.

“Estamos diante de uma expressiva 

transição na relação entre fisco e contribuin-

te”, afirma Ribeiro (2012, p. 102). Para os 

órgãos fiscalizadores, ter a oportunidade de 

aumentar a presença fiscal dentro das empre-

sas por meio do SPED é algo inestimável, con-

siderando um país com milhões de contribuin-

tes. Ainda segundo o autor, esse novo sistema 

proporciona um relacionamento baseado na 

transparência das informações, refletindo de 

forma positiva para toda a sociedade.

O SPED foi instituído pelo Decreto nº 

6.022, de 22 de janeiro de 2007, e iniciou-se 

com a nota fiscal eletrônica (NF-e), que substi-

tuiu as notas fiscais de modelo 1. Além da nota 

eletrônica, o SPED é composto por outros pro-

jetos: a Escrituração Contábil Digital (ECD),
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a Escrituração Fiscal Digital 

(EFD), a EFD-Contribuições, o 

Fiscal Contábil de Transição 

(FCONT), e outros projetos 

que até este momento não 

foram implantados, como a 

EFD-Social, o Livro de Apu-

ração do Lucro Real (e-Lalur) 
1e a Central de Balanços .

A elaboração desse novo 

sistema de composição e cru-

zamento de dados faz com que 

as informações sejam presta-

das em tempo real pelas en-

tidades. Assim, o papel do 

contador se torna muito im-

portante, porque o profissional 

passa a fazer a intermediação 

entre o Fisco e o contribuinte. 

Deve, portanto, ocorrer certa 

modificação na forma de se 

fazer Contabilidade, que passa 

a ser digital, comprovando 

que a era da informação para a 

qual a sociedade está cami-

nhando traz mudanças rele-

vantes nas empresas.

Também é relevante des-

tacar a importância da utiliza-

ção de um bom software de 

gestão, para que as informa-

ções que são depositadas dia a 

dia pelo funcionamento da 

empresa possam ser geradas 

corretamente para a entrega 

ao Fisco. Porém, além de ter 

um bom software, é necessá-

rio que as pessoas responsá-

veis pelas informações que são 

inseridas sejam instruídas cor-

retamente, pois quaisquer 

erros causados por falta de 

informação podem gerar 

impactos na validação dos 

arquivos do SPED.

Com todas essas mudan-

ças, se o contador ignorar as 

novas exigências do SPED, 

pode colocar em risco as 

empresas para as quais presta 

serviços ou o seu estabeleci-

mento contábil, já que a 

Receita Federal aplica multas 

no caso da não entrega dos 

arquivos. Logo, a geração do 

SPED será de grande dificulda-

de para as empresas que são 

desorganizadas, que não têm 

funcionários qualificados e cujo 

contador não auxilia na geração 

e na validação dos arquivos.

Diante do exposto, o pre-

sente trabalho pretende solu-

cionar a seguinte questão de 

pesquisa: Quais são as difi-

culdades e os benefícios da 

implantação da EFD-Con-

tribuições nas indústrias da 

cidade de Lagoa Vermelha?

Para responder ao pro-

blema de pesquisa proposto, 

este estudo se apresenta estru-

turado em cinco partes: intro-

dução; fundamentação teóri-

ca; metodologia da pesquisa; 

resultados da Pesquisa; e 

conclusões.

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Oliveira (2005) explica 

que desde a antiguidade os 

tributos regulam a vida em 

sociedade, mediante a contri-

buição de cada indivíduo em 

favor de uma comunidade. Em 

nosso país, a tributação cons-

titui uma carga pesada sobre 

as atividades da cadeia produ-

tiva, pois os valores dos 

impostos e o número de obri-

gações acessórias a serem cum-

pridas crescem a cada ano. Por 

esse motivo, a grande quanti-

dade de impostos pagos pelas 

empresas requer um gerencia-

mento de gastos adequado ao 

longo dos períodos, tornando-

-se uma das áreas mais impor-

tantes dentro de uma organi-

zação, já que esse valor 

representa uma parte do lucro.

Fabretti (2009) define a 

contabilidade tributária como 

“o ramo da contabilidade que 

tem por objetivo aplicar na 

prática conceitos, princípios e 

normas básicas da contabili-

dade e da legislação tributária, 

de forma simultânea e ade-

quada”. Assim, como ramo da 

Ciência Contábil, deve de-

monstrar a situação do patri-

mônio precisamente.

O objeto da contabilidade 

tributária, conforme Fabretti 

(2009) é apurar o resultado do 

exercício social, para atender 

às exigências das legislações 

do Imposto de Renda (IR) e da 

Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (CSLL), deter-

minando a base de cálculo fis-

cal para formar as provisões

1   Disponível em: <http://www1.receita.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 mar. 2012.



de pagamentos desses tributos. Para atingir 

esse objetivo, é preciso controlar e registrar os 

atos e fatos administrativos que causam 

mutações patrimoniais.

O sistema de tributação do país torna-

-se complexo e caro para as organizações, pois, 

além da carga tributária, existem os gastos 

administrativos e gerenciais. Oliveira et al. 

(2011) explicam que, conforme o porte da 

empresa, os investimentos em profissionais 

especializados em tributos são altos, o que 

representa sacrifícios de recursos, apenas para 

cumprir as obrigações acessórias impostas 

pela legislação pertinente.

Os tributos já mencionados podem ser 

definidos conforme o artigo 3° do Código 

Tributário Nacional (CTN – Lei n. 5.172-66): 

“Tributo é toda prestação pecuniária compulsó-

ria, em moeda ou cujo valor nela se possa 

exprimir, que não constitua sanção por ato 

ilícito, instituída em lei e cobrada mediante ati-
2

vidade administrativa plenamente vinculada” .

Os tributos indiretos são aqueles que 

em cada etapa econômica os preços dos 

impostos são repassados para o produto ou 

serviço. Dessa maneira, existe a compensação 

do imposto em alguns casos, como na compra 

de insumos para revenda ou industrialização, 

gerando um efeito cascata até que o imposto 

seja pago pelo consumidor final (FABRETTI, 

2009; OLIVEIRA et al., 2011). São alguns 

tributos indiretos:

ICMS: imposto estadual, não cumu-

lativo, em que o valor devido será 

deduzido do valor pago em operações 

anteriores. Tem como fato gerador a 

circulação de mercadorias, prestação 

de serviços, importações, entre outros. 

Sua base de cálculo é, em geral, o preço 

de venda da mercadoria (FABRETTI, 

2009; OLIVEIRA et al., 2011).

IPI: imposto não cumulativo, de 

competência da União, incidindo sobre 

produtos industrializados nacionais e 

estrangeiros. Os estabelecimentos 

industriais são os responsáveis pela 

cobrança do IPI, sendo o fato gerador 

do imposto a saída do produto da 

empresa industrial ou equiparada a 

industrial. A base de cálculo é o valor do 

produto que está sendo vendido, e as 

taxas estão relacionadas na Tabela de 

Imposto sobre Produtos Industriali-

zados – TIPI (FABRETTI, 2009; 

OLIVEIRA et al., 2011).

PIS/Pasep (Programa de Integração 

Social/Programa de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público): 

criado com o objetivo de integrar os 

trabalhadores na vida e no desenvolvi-

mento das empresas. É apurado 

mensalmente pelas pessoas jurídicas 

tributadas pelo lucro real, lucro 

presumido, entidades sem fins 

lucrativos e pessoas jurídicas de direito 

público interno. É cobrado nos 

métodos cumulativo ou não cumulati-

vo, sobre todas as receitas obtidas 

pelas empresas, com algumas exclu-

s õ e s  p e r m i t i d a s  ( F A B R E T T I ,  

2009; OLIVEIRA et al., 2011; PÊGAS, 

2011).

COFINS (Contribuição para o Finan-

ciamento da Seguridade Social): trata-

-se da contribuição para o finan-

ciamento da seguridade social, e foi 

instituída às pessoas jurídicas de 

direito privado. A base de cálculo é o 

valor das receitas auferidas, compreen-

dendo a receita bruta de vendas de 

mercadorias ou serviços de qualquer 

natureza (FABRETTI, 2009; OLI-

VEIRA et al., 2011; PÊGAS, 2011).
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2  Disponível em: <http:/ o em: 25 ago. 2012./www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>. Acess
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ISS (Imposto Sobre 

Serviços): imposto de 

competência dos municí-

pios e do Distrito Federal, 

cobrado por serviços de 

qualquer natureza. Seu 

fato gerador é a prestação 

dos serviços, a utilização 

de bens públicos explora-

dos mediante autoriza-

ção, e seu contribuinte é o 

prestador do serviço. A 

base de cálculo é o preço 

do serviço (FABRETTI, 

2009).

Em relação à legislação 

do IR, conforme Oliveira et al. 

(2011, p. 170), as bases de cál-

culo podem ser o lucro real, 

presumido ou arbitrado. “O 

lucro real é aquele realmente 

apurado pela contabilidade”, 

ou seja, é o lucro líquido do 

exercício, ajustado pelas ex-

clusões, adições e compensa-

ções permitidas em lei, e pode 

ser apurado mensalmente ou 

trimestralmente.

O autor explica também a 

sistemática do lucro presumi-

do, que “pode ser exercida 

pelas empresas industriais, 

comerciais ou de prestação de 

serviços, que tenha auferido 

no ano-calendário anterior 

receita bruta inferior a R$ 

48.000.000,00”. Já o lucro 

arbitrado é utilizado pelas 

autoridades fiscais para deter-

minar a base de cálculo do IR e 

da contribuição social devidos 

pelo contribuinte, quando este 

deixar de cumprir as obriga-

ções relativas à determinação 

do lucro real ou presumido.

Faria et al. (2010) defen-

dem que o governo brasileiro 

utilizou os modelos e a expe-

riência dos governos de países 

como Espanha, Chile e México 

e entrou na era digital median-

te a implantação do SPED, 

que surgiu com a finalidade 

de aproximar o Fisco dos 

contribuintes.

Segundo Duarte (2009), 

em dezembro de 2003 foi 

dado o primeiro passo para a 

criação do projeto SPED, com 

a alteração da Constituição 

brasileira, na qual ficou esta-

belecido que as entidades 

governamentais teriam condi-

ções de realizar suas ativida-

des de uma forma mais 

integrada com o compartilha-

mento de informações fiscais. 

Em julho de 2004, foi realizado 

o primeiro Encontro Nacional 

de Administradores Tribu-

tários (ENAT), reunindo os 

secretários da Receita Fede-

ral, da Fazenda dos estados e 

do Distrito Federal, e os repre-

sentantes das secretarias dos 

municípios e das capitais. Esse 

encontro foi realizado com o 

objetivo de buscar uma solu-

ção na integração das infor-

mações em todas as esferas 

administrativas, municipal, 

estadual e federal, além de 

estudar uma forma de obter 

dados padronizados e realizar 

um cruzamento destes.

Ainda segundo Duarte 

(ibidem), em agosto de 2005, 

no segundo ENAT, em São 

Paulo, os representantes le-

gais do governo, com o objeti-

vo de dar efetividade aos 

trabalhos projetados, assina-

ram dois protocolos com o 

objetivo de desenvolver e 

implantar o SPED e a NF-e. 

Assim, em 22 de janeiro de 

2007, foi criado o SPED, con-

forme o Decreto nº 6.022:

Institui o Sistema Público de 

Escrituração Digital – Sped. O 

PRESIDENTE DA REPÚ-

BLICA, no uso da atribuição 

que lhe confere o art. 84, inciso 

IV, da Constituição, e conside-

rando o disposto no art. 37, 

inciso XXII, da Constituição, 

nos arts. 10 e 11 da Medida 

Provisória nº 2.200-2, de 24 de 

agosto de 2001, e nos arts. 219, 

1.179 e 1.180 da Lei nº 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002, 

DECRETA: Art. 1º Fica instituí-

do o Sistema Público de Escri-

turação Digital – Sped; Art. 2º 

O Sped é instrumento que uni-

fica as atividades de recepção, 

validação, armazenamento e 

autenticação de livros e docu-

mentos que integram a escritu-

ração comercial e fiscal dos 

empresários e das sociedades 

empresárias, mediante fluxo 

único, computadorizado, de 
3

informações.

Segundo Ribeiro (2012), 

o ambiente tributário tornou-

-se mais vigiado com a implan-

tação do SPED. “A ideia é que 

e)

3    Disponível em: <http:/ : 7 abr. 2012./www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm07>. Acesso em



os contribuintes disponibilizem todas as 

informações contábeis em um sistema 

virtual”, conforme comenta o autor. Dessa 

forma, o Estado pode munir-se eletronica-

mente de toda a Contabilidade da empresa, 

proporcionando um controle permanente das 

obrigações tributárias desta.

Para Eckert et al. (2011), o SPED pode 

ser entendido como um software disponibili-

zado pela RFB, pelo qual as empresas devem 

enviar todas as suas informações fiscais, 

contábeis e previdenciárias, incluindo os livros 

fiscais, comerciais e contábeis gerados. O 

contribuinte deve validar esses arquivos por 

meio de um software disponibilizado pela 

Receita Federal (Programa Validador e 

Assinador – PVA), assiná-los digitalmente e 

transmitir aos órgãos de registro das diversas 

esferas governamentais.

Segundo a RFB, “após a importação, o 

arquivo poderá ser visualizado pelo próprio 

PVA, com possibilidades de pesquisas de 

registros ou relatórios do sistema”. A Receita 

Federal ainda cita algumas outras funciona-

lidades do programa: “digitação, alteração, 

assinatura digital da escrituração, transmissão 

do arquivo, exclusão de arquivos, geração de 
4

cópia de segurança e sua restauração”.

O projeto SPED surgiu da necessidade 

do Fisco em eliminar os casos frequentes de 

sonegação nas empresas brasileiras. Duarte 

(2009, p. 67) comenta que “há muito tempo as 

autoridades fiscais já sabem disso. E sabem, 

também, que só se reduz a sonegação a partir 

de maior fiscalização”. O autor ainda justifica 

que “o grande desafio das autoridades fiscais é 

aumentar a presença fiscal em um país com 

mais de 5 milhões de empresas legalmente 

constituídas e 10 milhões de informais”. A 

solução, na opinião do autor, seria a utilização 

da crescente tecnologia da informação (TI), a 

fim de criar uma inteligência fiscal que realize 

operações em larga escala, e que tenha 

capacidade de comparação de dados e emissão 

de relatórios que sustentem as informações 

das empresas.

Oliveira et al. (2011) explicam que o 

SPED é um avanço nas relações entre Fisco e 

contribuinte, e visa a modernizar o sistema 

atual de cumprimento das obrigações acessó-

rias, por meio da transmissão por meio 

eletrônico das informações. Ainda segundo o 

autor, “é um instrumento que unifica as 

atividades de recepção, validação, armazena-

mento e autenticação de livros e documentos 

que integram a escrituração comercial e fiscal 

dos empresários e das sociedades empresá-

rias, mediante fluxo único, computadorizado, 

de informações”.

Segundo comenta Pêgas (2011, p. 106), 

“O SPED representa, basicamente, a substitui-

ção dos livros contábeis (razão e diário) e 

fiscais (livros de entrada, saída e apuração do 

ICMS e do IPI) pelos seus equivalentes 

digitais”. O autor fala também que o maior 

objetivo é transformar as informações 

contábeis para uma forma mais simplificada e 

integrada, a fim de contribuir no combate à 

sonegação de impostos.

De acordo com a RFB, o SPED Contábil 

é a substituição da escrituração em papel pela 

escrituração digital, sendo transmitidos os 

seguintes registros: I - livro Diário e seus 

auxiliares; II - livro Razão e seus auxiliares; III 

- livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de 

lançamento comprobatórias dos assentamen-
5

tos neles transcritos .

A obrigatoriedade do SPED Contábil é 

definida conforme a Instrução Normativa RFB 

nº 787, de 19 de novembro de 2007:
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4   Disponível em: <ht 12.tp://www1.receita.fazenda.gov.br/faq/sped-fiscal.htm>. Acesso em: 7 maio 20
5   Disponível em: <http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-contabil>. Acesso em: 11 abr. 2012.
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Estão obrigadas a adotar a ECD 

em relação aos fatos contábeis 

ocorridos a partir de 1º de ja-

neiro de 2008, as sociedades 

empresárias sujeitas a acompa-

nhamento econômico-tri-

butário diferenciado, nos ter-

mos da Portaria RFB nº 11.211, 

de 7 de novembro de 2007, e 

sujeitas à tributação do 

Imposto de Renda com base no 

Lucro Real; (Redação dada pela 

Instrução Normativa RFB nº 

926, de 11 de março de 2009) 

em relação aos fatos contábeis 

desde 1º de janeiro de 2009, as 

demais sociedades empresá-

rias sujeitas à tributação do 

Imposto de Renda com base no 

Lucro Real. (Redação dada pela 

Instrução Normativa RFB nº 

926, de 11 de março de 2009). 

No que diz respeito ao 

prazo de entrega, conforme 

consta no art. 5° da Instrução 

Normativa nº 787-07, a ECD 

“será transmitida anualmente 

ao SPED até o último dia útil 

do mês de junho do ano 

seguinte ao ano-calendário a 
6

que se refira a escrituração” .

Já o SPED Fiscal foi cria-

do “com o objetivo de simplifi-

car os processos e reduzir as 

obrigações acessórias impos-

tas aos contribuintes”. As 

empresas deverão apresentar 

por meio dessa escrituração, 

em forma digital e transmitida 

via Internet, “os registros dos 

documentos fiscais da escri-

turação e os respectivos 

demonstrativos de apuração 

dos impostos IPI e ICMS de 

cada período de apuração” 

(RECEITA FEDERAL DO 

BRASIL, 2012a, p. 7). Oliveira 

et al. (2011, p. 80) assim defi-

ne o objetivo do SPED Fiscal: 

“a escrituração fiscal digital 

busca padronizar diversos con-

troles eletrônicos úteis aos 

contribuintes e seus contabi-

listas para a escrituração e 

apresentação de documentos 

exigidos pelo Fisco”.

Duarte (2009) comenta 

que a EFD é muito detalhada, 

pois a tabela de registros pos-

sui mais de 100 tipos diferen-

tes de informações. O autor 

ainda exemplifica que, no 

registro que contém o produto 

ou serviço a que se refere a 

transação, o contribuinte tem 

que informar o código NCM 

(Nomenclatura Comum Mer-

cosul), pois com ele o Fisco 

pode rastrear toda a cadeira 

produtiva, facilitando a iden-

tificação de sonegação. Além 

dessas informações, o arquivo 

EFD também contém todas as 

notas de entradas e saídas, e 

até mesmo os vencimentos 

das faturas. Assim, o Fisco 

terá condições de projetar um 

fluxo de caixa da empresa, des-

cobrindo se esta possui ou não 

recursos.

Os arquivos da EFD devem 

ser entregues mensalmente, 

mesmo que para algumas enti-

dades o período de apuração 

dos impostos seja menor que 

30 dias. Conforme a cláusula 

12ª do Ajuste SINIEF 02-09, 

“O arquivo digital da EFD 

deverá ser enviado até o quin-

to dia do mês subsequente ao 

encerramento do mês da apu-
7

ração” .

A EFD-Contribuições foi 

criada a partir da Instrução 

Normativa RFB nº 1.052, de 5 

de julho de 2010: “Art. 1º Fica 

instituída a Escrituração 

Fiscal Digital da Contribuição 

para o PIS/Pasep e da Con-

tribuição para o Financia-

mento da Seguridade Social 

(COFINS) – (EFD-PIS/

COFINS), para fins fiscais, de 

acordo com o disposto nesta 
8

Instrução Normativa” .

C o n f o r m e  M a c h a d o  

(2012), o SPED Contribuições 

representa a escrituração dos 

documentos e operações, de 

natureza fiscal ou contábil, 

representativos de aquisição 

de bens para revenda, bens e 

serviços utilizados como insu-

mo, custos, despesas e encar-

gos incorridos, sujeitos à inci-

dência de créditos do regime 

não cumulativo. Ainda segun-

do a autora, o foco principal 

do SPED Contribuições são 
9

as empresas do lucro real .

6     Disponível em: <http://www1.receita.fazenda.gov.br/faq/sped-contabil.htm>. Acesso em: 11 abr. 2012.
7     Disponível em: <http://www1.receita.fazenda.gov.br/faq/sped-fiscal.htm>. Acesso em: 14 abr. 2012.
8     Disponível em: <http://www.receita.fazenda.gov.br>. Acesso em: 17 abr. 2012.
9     Disponível em: <http://www.crcrs.org.br/arquivos/palestras>. Acesso em: 15 out. 2012.



Pizzol (2012) caracteriza a EFD-Contribuições 

como uma apuração e registro do PIS e da 

COFINS, verificando a consistência e a 

integridade dos créditos.

Conforme o Manual da EFD-Contri-

buições (2012), o arquivo deverá ser validado 

por meio do PVA, disponibilizado pela Receita 

Federal, assinado digitalmente e transmitido 

via internet, ao ambiente SPED, até o décimo 

dia útil do segundo mês subsequente a que se 

refira a escrituração, inclusive nos casos de 

extinção, incorporação, fusão e cisão total ou 

parcial. A periodicidade das informações do 

arquivo é mensal.

A adoção da contabilidade informati-

zada pelas empresas que seguiram esse 

método trouxe muitos benefícios, como o 

aumento da produtividade com a maior 

velocidade de processamento das informa-

ções, a melhoria na qualidade dos serviços 

como resultado de um trabalho com melhor 

aspecto, mais estímulo para os profissionais 

da área em função das facilidades que a 

informática traz, atendimento mais eficiente 

às obrigações impostas pelo Fisco, mais 

facilidade de obtenção de informações e maior 

segurança, menor volume físico nos ambientes 

de trabalho, entre outros (OLIVEIRA; 

NAGATSUKA, 2000).

Conforme Duarte (2009), a solução 

para a falta de controle na grande maioria das 

empresas é automatizar os processos opera-

cionais, mediante a implantação de sistemas 

de gestão, ou ERP – Enterprise Resource 

Planning. O autor fala que o ERP é uma 

ferramenta para compreender a empresa, 

integrando suas operações e fornecendo 

informações para que os gestores possam 

analisar os resultados das ações planejadas, 

criando ao gestor uma visão de futuro. 

3  MÉTODO DA PESQUISA

O tema abordado no presente estudo e 

as características necessárias para o seu 

desenvolvimento apontam para a realização 

de uma pesquisa diagnóstico, pois têm como 

meta diagnosticar uma situação organizacio-

nal e não acarretam custos, mas podem ser 

dificultadas pela confidencialidade dos dados 

ou pela desconfiança do empresário em abrir 

as informações da empresa. Também se 

caracteriza como um estudo multicaso. 

Quanto ao objetivo, pode ser classificada como 

uma pesquisa descritiva, e quanto à aborda-

gem do problema, uma pesquisa mista, ou 

seja, qualitativa e quantitativa. Já quanto ao 

procedimento utilizado, é uma pesquisa de 

levantamento.

Em uma pesquisa diagnóstico, confor-

me Diehl e Tatim (2004, p. 57), há várias pos-

sibilidades de projetos que visam ao diag-

nóstico interno do ambiente das empresas. 

Conforme as autoras, 

Com base no exposto, a pesquisa caracteriza-se 

como diagnóstico, visto que foi aplicada ao 

ambiente interno das empresas, diagnostican-

do uma situação organizacional referente aos 

dados sobre o SPED, e um estudo de múltiplos 

casos, pois serão estudadas as informações de 

cinco empresas diferentes.

A presente pesquisa caracteriza-se 

como descritiva, pois se trata de um estudo 

realizado a fim de descrever os benefícios e as 

dificuldades na implantação da EFD-

Contribuições nas empresas, utilizando como 

um dos meios o questionário para o levanta-

mento dos dados. A pesquisa classifica-se 

como mista, pois utiliza meios qualitativos e 

quantitativos para o tratamento dos dados e 

análise das informações. Isso se deve ao fato 
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de que os dados coletados na 

pesquisa serão quantificados 

e analisados de forma que o 

pesquisador interpreta as 

informações e procura a solu-

ção para os problemas expos-

tos. Quanto ao procedimento 

técnico, é uma pesquisa de 

levantamento, pois as empre-

sas serão diretamente interro-

gadas e pesquisadas para que 

os resultados do estudo sejam 

obtidos, e, após análises, as 

conclusões serão alcançadas.

Foi escolhida para parti-

cipar da pesquisa uma popu-

lação de 18 empresas do ramo 

industrial da cidade de Lagoa 

Vermelha que utilizam como 

sistema de gestão o software 

Promob/MCM. Dentre essas 

empresas, foi definida uma 

amostragem de cinco empre-

sas escolhidas para participa-

rem da pesquisa: apenas as 

empresas do ramo moveleiro 

que tributam pelo lucro real e 

que têm contabilidade interna 

e contador dentro do próprio 

estabelecimento. Para fins de 

preservação dos dados das 

empresas, não serão citados 

os seus nomes reais. Assim, 

serão chamadas de Empresas 

A, B, C, D e E.

Assim, o recolhimento 

dos dados para a efetivação da 

pesquisa ocorreu em duas eta-

pas. Na primeira, foram cole-

tados os primeiros arquivos 

da EFD-Contribuições gera-

dos pelas empresas seleciona-

das, por meio de seu sistema 

de gestão, a fim de verificar 

quais foram os erros encon-

trados nas primeiras valida-

ções, e identificar dentro do 

software da Promob/MCM 

como os referidos erros foram 

corrigidos. Os arquivos em 

questão são datados do mês 

de janeiro do ano de 2012, 

pois foi o período em que ocor-

reu a implantação do SPED 

nessas empresas.

Na segunda etapa, foram 

aplicados dois questionários: 

um ao contador e outro ao 

gestor responsável pela em-

presa. O questionário voltado 

ao contador buscou identifi-

car o perfil do profissional que 

atua na Contabilidade das 

empresas selecionadas para a 

pesquisa, e demonstrar quais 

os impactos positivos ou 

negativos, na opinião destes, 

que a implantação da EFD-

Contribuições causará na 

empresa em que atuam.

Já o questionário voltado 

aos gestores foi aplicado 

aos diretores das empresas 

pesquisadas onde a EFD-

Contribuições foi implantada, 

identificando o perfil desses 

profissionais e qual a opinião 

destes sobre os benefícios ou 

impactos negativos que a 

EFD-Contribuições causará 

na gerência de sua empresa, 

quanto às decisões que serão 

tomadas, desde a contratação 

de novos funcionários até as 

determinações de planeja-

mento tributário.

4  RESULTADOS DA PESQUISA

O primeiro ponto a ser 

observado diz respeito ao 

número de erros de validação 

das empresas pesquisadas. 

Cada uma obteve um número 

diferente de erros, dificulda-

des e problemas diferentes na 

validação, conforme a Figura 1:
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A empresa que mais teve erros na 

validação do arquivo da EFD-Contribuições, 

no primeiro mês, foi a Empresa B, com 13 

erros, seguida pela Empresa C, com 11 erros. A 

Empresa D foi a que apresentou menor 

número de erros, com apenas seis. Já as 

Empresas A e E apresentaram um número 

intermediário de erros, com oito e nove, 

respectivamente.

Outro fator relevante a destacar é o 

tempo dos profissionais no mercado. A 

maioria dos respondentes relatou estar no 

mercado de trabalho entre 11 e 15 anos, o que 

leva a concluir que têm alguma experiência na 

área. Sob esse ponto de vista, pode ser 

apontado o fator de que apenas dois respon-

dentes participaram de vários cursos sobre a 

EFD-Contribuições, dois participaram apenas 

uma vez e um não participou.

Evidenciando-se mais uma vez a 

complexidade que toma o SPED, a participa-

ção em treinamentos torna-se importante, 

pois dessa maneira os profissionais podem se 

adequar a essa nova exigência, aprendendo 

como evitar os erros de validação e conhecen-

do os registros do SPED. A participação em 

apenas um treinamento não é suficiente para a 

aquisição do conhecimento necessário ao 

atendimento das dificuldades dessa nova 

obrigação acessória.

Nota-se que a maioria dos erros 

ocorreu nos cadastros dos itens e nos cadas-

tros das naturezas de operação utilizadas na 

empresa, com 28,13% em ambos. Os cadastros 

de clientes e fornecedores somaram 9,38% dos 

erros, e as notas de entrada e saída 12,50%. Os 

outros erros não incluídos em nenhuma dessas 

áreas foram agrupados e somaram 21,88% dos 

problemas ocorridos, conforme ilustra a 

Figura 2.

Figura 1 � Número de erros de validação por empresa

Fonte: dados da pesquisa
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As causas dos erros foram 

separadas em cinco grupos. A 

maior causa de problemas na 

validação do arquivo da EFD-

Contribuições foi a falta de 

preenchimento de códigos da 

legislação, somando 42,42% 

das figuras de erros encontra-

das. Em segundo lugar, com 

27,27% dos erros, está a causa 

de falta de preenchimento de 

informações cadastrais, ou seja, 

cadastros de itens, fornecedo-

res, clientes que não receberam 

as informações necessárias.

Esse resultado pode ser 

explicado pela complexidade 

de códigos da legislação que 

tiveram que ser preenchidos 

nas naturezas de operação para 

a correta validação, bem dife-

rente dos cadastros dos itens, 

em que apenas alguns códigos 

foram preenchidos, mas a 

maioria dos problemas foi de 

dados simples que não esta-

vam informados, sendo de 

fácil correção.

Para melhor visualização, 

o número de erros encontrados 

em cada causa de erro foi soma-

do, resultando no gráfico da 

Figura 3, no qual é possível 

perceber quais problemas de 

validação tiveram maior de-

manda de correção.

Figura 2 � Número de erros de validação por área

Fonte: dados da pesquisa
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Figura 3 � Causas dos problemas de validação

Fonte: dados da pesquisa
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Observando o gráfico, é possível con-

cluir que a maior causa de problemas na vali-

dação do arquivo da EFD-Contribuições foi a 

falta de preenchimento de códigos da legisla-

ção, somando 42,42% das figuras de erros en-

contradas. Em segundo lugar, com 27,27% 

dos erros, está a causa de falta de preenchi-

mento de informações cadastrais, ou seja, ca-

dastros de itens, fornecedores, clientes, que 

não receberam as informações necessárias. 

Os erros em notas fiscais e os erros de preen-

chimento de códigos da legislação somaram 

12,12% dos problemas. Por fim, a falta de in-

formação do software de gestão ficou em últi-

mo lugar, com apenas duas figuras dessa 

causa de erros.

É conveniente lembrar neste momento 

a importância que toma uma boa estrutura de 

software dentro da empresa para proporcio-

nar as informações necessárias. A contratação 

de um bom sistema, um suporte adequado, vol-

tado a atender à legislação vigente, é impres-

cindível para qualquer empresa hoje, pois sem 

essa estrutura não é possível a geração dos ar-

quivos do SPED.

Após essas análises, é possível concluir 

que, para os contadores, a validação dos arqui-

vos da EFD-Contribuições foi dificultada pela 

falta de treinamento sobre o assunto sobre a 

área tributária, pois se verifica que os erros en-

contrados poderiam ter sido minimizados se 

os responsáveis pela geração dos arquivos ti-

vessem melhores informações sobre o assunto.

Dada a importância dos contadores 

dentro das empresas, os erros nos preenchi-

mentos de códigos na legislação remetem a 

uma ideia de falta de conhecimento e de atuali-

zação desses profissionais. A busca por novos 

conhecimentos e atualização sobre o assunto é 

importante nesse momento, visto que somen-

te dessa maneira os contadores continuarão a 

se manter no mercado de trabalho.

Para a empresa em geral, a implanta-

ção da EFD-Contribuições também remete a 

algumas mudanças, conforme análise das res-

postas do questionário voltado aos gestores. 

Sobre o conhecimento dos gestores sobre o 

SPED, apenas dois afirmaram que têm conhe-

cimento sobre o assunto, dois afirmaram que 

conhecem mais ou menos, e um afirmou que 

não conhece. 

Quanto à participação do gestor em 

treinamentos sobre o SPED, três respondentes 

afirmaram nunca terem participado de ne-

nhum curso sobre o assunto, um disse ter par-

ticipado uma vez, e um, várias vezes.

Quando questionados sobre sua parti-

cipação na implantação, apenas dois respon-

dentes apontaram que acompanharam o pro-

cesso de implantação da EFD-Contribuições 

na empresa. Dois respondentes afirmaram 

que não acompanharam diretamente, mas o 

contador deixou-os a par das informações, um 

disse não ter acompanhado o processo por ser 

trabalho exclusivo do contador.

Devido às respostas dos gestores e da-

da a importância que tomou o SPED no anda-

mento das empresas, a participação do gestor 

torna-se indispensável, visto que a exposição 

dos dados das operações da empresa é cada 

vez maior. É importante que o gestor acom-

panhe o processo de validação dos arquivos 

do SPED, pois são as informações da sua pró-

pria empresa que estão sendo enviadas ao Fis-

co. Multas em caso de atraso ou erros serão 

consequências que o gestor pagará, portanto 

este deve participar constantemente desses 

processos.

Em uma visão geral da implantação do 

SPED nas empresas pesquisadas, a maioria 

dos gestores e contadores afirmou que o proje-

to é positivo para ambos, ou seja, empresas e 

Fisco, conforme gráfico da Figura 4.
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Para o Fisco, o SPED é 

importante no combate à so-

negação de impostos, no cru-

zamento e na unificação de 

dados, no acesso às infor-

mações, entre outros. Já para 

as empresas, o SPED obriga 

que elas operem de forma 

mais correta, preocupando-se 

mais com informações de 

notas, cadastros, códigos de 

legislação. Dessa forma, é 

justo concordar com as res-

postas obtidas pelos questio-

nários, sendo o SPED positivo 

para as empresas e para o 

Fisco.

Sobre as possíveis mu-

danças ocorridas nas empre-

sas com a implantação do 

SPED, a maioria dos gestores e 

contadores respondentes 

afirmou que houve um au-

mento do planejamento tribu-

tário da empresa, apenas um 

informou que houve contra-

tação de novos funcionários e 

um afirmou que proporcionou 

treinamentos, conforme grá-

fico da Figura 5.

Figura 4 � Visão geral do Projeto SPED

Fonte: dados da pesquisa
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Figura 5 � Mudanças na empresa com a implantação do SPED

Fonte: dados da pesquisa
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Esse resultado se deve à importância dos dados gerados pelo SPED e mostra que os gestores 

e contadores estão de alguma forma, mesmo que minimamente, preocupados com as informações 

enviadas ao Fisco, promovendo um planejamento dos tributos no sentido de enviar informações 

mais corretas. Essa afirmativa pode ser confirmada também pelo resultado verificado no gráfico da 

Figura 6.

Seis dos dez respondentes afirmaram 

que o SPED contribui na empresa para 

proporcionar dados mais corretos nas 

transações, e quatro afirmaram que o SPED 

traz problemas às empresas. Considerando o 

volume de dados enviados para o Fisco, é 

possível concordar com os respondentes que 

afirmam que o SPED proporciona dados mais 

corretos.

 Dessa forma, é preciso que as 

empresas tenham a convicção de que têm que 

encontrar meios de se adequar ao SPED, 

treinando seus colaboradores, com seus 

gestores participando da geração dos arquivos 

e buscando maneiras de gerar os arquivos de 

forma correta e no prazo correto. O projeto 

SPED veio para ficar, não existem meios pelos 

quais o SPED não deva ser considerado uma 

rotina para as empresas.

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a apresentação dos dados obti-

dos pela pesquisa, é necessário que algumas 

considerações sejam abordadas a fim de realizar 

um fechamento dos objetivos do estudo. O 

presente trabalho foi elaborado mediante um 

estudo multicaso de cinco empresas do ramo 

industrial da cidade de Lagoa Vermelha, por 

meio de uma coleta de arquivos e de um 

questionário aplicado. O tema central foi a 

verificação dos benefícios e das dificuldades da 

implantação da EFD-Contribuições, relatando 

e comparando os resultados encontrados nos 

erros de validação dos arquivos com os 

questionários respondidos.

A união das informações dos questio-

nários aplicados aos gestores e contadores, em 

consonância com os resultados obtidos pelas  

Figura 6 � Influência da EFD-Contribuições na empresa

Fonte: dados da pesquisa
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telas de erros coletadas, per-

mitiu alcançar o resultado do 

objetivo proposto. O reco-

nhecimento da importância 

do contador dentro das enti-

dades pesquisadas, para ge-

ração e conferência dos arqui-

vos da EFD-Contribuições 

para apresentação ao Fisco, é 

indispensável,  dadas as 

penalidades impostas no caso 

de problemas nos arquivos.

Assim, é evidente a im-

portância do SPED nas em-

presas, já que se caracteriza 

como uma mudança na cul-

tura organizacional, agora que 

o volume de obrigações aces-

sórias a serem cumpridas 

aumenta. Além disso, a ade-

quação da empresa ao SPED 

envolve um processo demo-

rado e difícil, em que os fun-

cionários devem passar por 

treinamentos e os dados da em-

presa devem ser informados 

em um volume maior no sis-

tema de gestão, com menor 

volume de papéis. Esse será 

um problema enfrentado por 

empresas desorganizadas.

Para o profissional da 

Contabilidade, as informações 

geradas pelo SPED são 

oportunidades de trabalho, 

visto que o contador tem no-

vos meios de analisar os dados 

e demonstrar aos gestores 

novas visões para a tomada de 

decisões, como o aumento no 

planejamento tributário. A 

Contabilidade pode, dessa 

forma, se aproximar da 

administração da empresa e 

trabalhar em parceria.

Com o SPED, as entida-

des terão melhorias em seus 

processos, procurando meios 

mais corretos de realizar suas 

operações, já que não será 

possível a sonegação de im-

postos. Em consequência 

disso, terão em seus controles 

valores mais corretos, poden-

do repassar aos clientes 

preços mais justos. Esse fato 

aumenta a competitividade da 

empresa, pois a torna mais 

confiável, já que ela atua de 

forma mais transparente com 

as informações geradas pelo 

SPED.

Ao fim da pesquisa, 

percebe-se que os dados 

encontrados e posteriormente 

analisados podem ser consi-

derados válidos para a popu-

lação estudada. A metodo-

logia utilizada pode ser futu-

ramente aplicada a outras 

populações, em outra região, 

em outro segmento de empre-

sas que não o moveleiro, e com 

entidades tributadas pelo 

lucro presumido. Assim, po-

dem ser obtidos resultados di-

ferentes daqueles verificados 

na presente pesquisa.
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