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RESUMO
As notas explicativas fazem parte do conjunto das 

demonstrações contábeis. Este estudo tem por objetivo selecionar e 

analisar as notas explicativas do exercício de 2014, apresentadas pelos 

estados das regiões Sul e Sudeste do país e, por conseguinte, verificar se 

elas estão atendendo adequadamente aos critérios estabelecidos pelo 

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) da Secretaria 

do Tesouro Nacional (STN). Entre os critérios informados pelo manual, as 

notas explicativas devem possuir informações relevantes, pertinentes ao 

processo patrimonial, financeiro e orçamentário da entidade e, ainda, sua 

elaboração deve possuir o intuito principal de auxiliar a interpretação e 

suplementar dados não suficientemente evidenciados na estrutura das 

demonstrações. Por meio de pesquisa documental e de análise de 

conteúdo, foram selecionados os arquivos com a divulgação das notas 

explicativas, assim como o referencial teórico que serviu de base para a 

comparação,  efetuando-se as devidas análises. Conclui-se que a maior 

parte dos estados selecionados cumpre os critérios estabelecidos pelo 

MCASP, inclusive alguns já atendendo a 6ª edição, que orienta para o 

exercício de 2015. Também foi possível identificar os estados que possuem 

deficiência na apresentação das notas explicativas. Dessa forma, pode-se 

observar o quanto é importante a divulgação adequada dos critérios e das 

normas, dando suporte à compreensibilidade e transparência dos 

gestores públicos na tomada de decisões e sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: Notas explicativas. MCASP. Critérios. 

Compreensibilidade.
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ABSTRACT

Adequacy of Public Sector Notes to 

the criteria established by Existing 

Standards

The accompanying notes form part of 

the financial statements. This study aims to 

select and analyze the explanatory notes to 

the year 2014 presented by the states of 

South and Southeast. Therefore, verify that 

they are meeting adequately the criteria 

established by MCASP. Among the criteria 

informed by the manual, the notes must 

have relevant information, relevant to the 

equity, financial and budget process of the 

organization, and also their preparation 

must have the primary purpose of aiding the 

interpretation and additional data not 

sufficiently evident in the structure of 

statements. Through the method of 

documentary and content analysis research 

files were selected with the release of the 

explanatory notes, as well as the theoretical 

framework that served as a basis for 

comparison and made the appropriate 

analyzes. In conclusion, most of the states, 

meets the criteria established by MCASP, 

including some states already serving as the 

6th edition that guides for the 2015 exercise 

Just as it was possible to identify the states 

that have deficiency in the presentation 

explanatory notes. Thus, it can be seen how 

important it is adequate disclosure of the 

criteria and standards, supporting 

comprehensibility and transparency to 

managers in decision-making and society.

Key words: Notes, MCASP, Criteria, 

Understandability.

1  INTRODUÇÃO

As demonstrações contábeis têm por 

objetivo evidenciar as informações relativas 

às entidades em dado exercício. Na esfera 

pública, cientifica-se que essas de-

monstrações estão passando por mudanças. 

Entre elas estão a retomada do enfoque 

patrimonial, identificando a necessidade de 

demonstrar a posição do patrimônio 

público como um todo, bem como a 

reformulação nos sistemas de escrituração 

das variações que ocorrem no patrimônio 

público. 

Essas mudanças surgem da neces-

sidade de alinhar a contabilidade pública 

como ciência contábil e principalmente 

resgatar a sua importância como fonte de 

informações para os gestores públicos e 

demais usuários das informações. Assim, as 

demonstrações contábeis corroboram o 

intuito de evidenciar todos os fatos 

conforme os critérios estabelecidos, mas, 

além disso, agregam a obrigação de 

divulgá-los de maneira que possam 

ser compreendidos pelos usuários das 

informações.

Nesse sentido, pode-se dizer que 

as informações evidenciadas pelos
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demonstrativos podem ser mais bem 

compreendidas por meio do complemento 

conhecido como notas explicativas. 

Segundo Campos e Lemes (2012), as notas 

explicativas servem como meio de 

evidenciação contábil, tornando-se 

indispensáveis para os usuários das 

i n f o r m a ç õ e s  c o n t á b e i s .  P o d e - s e  

compreender que, dessa maneira, o 

c o m p l e m e n t o  d a s  d e m o n s t r a ç õ e s  

contábeis representado pelas notas 

explicativas é obrigatório, porém, nem 

sempre elas cumprem o papel para o qual 

são destinadas. 

Por conseguinte, o Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

(MCASP) traz as diretrizes para a 

evidenciação das variações patrimoniais, 

orçamentárias e financeiras, bem como 

para a elaboração das demonstrações 

contábeis e das notas explicativas. Por meio 

das orientações do MCASP e com a 

premissa de tornar transparentes as 

informações para a sociedade em geral, 

vislumbra-se que as notas explicativas 

devem exercer o seu papel explicativo.

Para atender esse objetivo, as notas 

explicativas devem conter informações 

pertinentes ao processo patrimonial, 

financeiro e orçamentário da entidade e, 

ademais, sua elaboração deve possuir como 

intuito principal o auxílio à interpretação e 

compreensão dos demonstrativos,  

suplementando-os se for o caso, com dados 

não suficientemente evidenciados. 

 Nesse contexto, atendo em vista a 

evolução nos processos da contabilidade 

pública que surge o presente questio-

namento: Os dados evidenciados pelas 

notas explicativas das regiões Sul e Sudeste 

estão adequados aos critérios estabelecidos 

pelo MCASP? Com o intuito de esclarecer 

essa dúvida, a presente pesquisa visa a 

analisar as notas explicativas nas 

demonstrações contábeis divulgadas pelos 

órgãos responsáveis das regiões Sul e 

Sudeste do país, verificando se há 

atendimento aos critérios mínimos 

estabelecidos no MCASP.

Logo, tencionando-se esclarecer o 

presente questionamento, serão analisadas 

as demonstrações contábeis dos entes 

selecionados, relativas ao exercício de 2014, 

observando-se, nas notas explicativas 

apresentadas, se existem informações de 

cunho político ou se estão limitadas a 

atender somente aos critérios para os quais 

são destinadas. Entre outros critérios, está 

o de servir como suporte para o escla-

recimento e apoio à interpretação das 

demonstrações contábeis, auxiliando na 

tomada de decisão pelos gestores públicos. 

A fim de complementar o estudo, serão 

relacionados e comparados os aspectos 

relevantes que foram evidenciados pelos entes 

na elaboração das notas explicativas. Dessa 

forma, busca-se encontrar uma padronização 

que viabilize o melhor entendimento das 

demonstrações contábeis, juntamente a 

uma adequada divulgação destas. 
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Com isso, o estudo ora proposto possui 

relevância, pois trata de uma técnica 

contábil pouco explorada pelos profis-

sionais de contabilidade pública. Por ser 

pouco utilizada e não possuir um modelo 

fixo, a pesquisa oportuniza conhecer e 

comparar os meios de elaboração das notas 

explicativas e identificar quais os elementos 

necessários para tornar a divulgação 

compreensível sem afetar sua finalidade 

formal.

Dessa forma, o estudo será apresentado 

por meio da presente seção, que constitui a 

introdução desta pesquisa. Após, na 

segunda seção, será demonstrado o 

referencial teórico, no qual serão abordados 

os principais estudos sobre demonstrações 

contábeis e notas explicativas, corro-

borando as normas e regulamentos que as 

regem. Na terceira seção, serão expostos os 

procedimentos metodológicos adotados no 

estudo. Na quarta seção, serão apre-

sentados dados que servirão para o estudo, 

assim como uma introdução dos principais 

resultados encontrados. Na última e quinta 

seção, serão divulgadas análises e 

conclusões do estudo.

2 REVISÃO DA LITERATURA

A Contabilidade é uma ciência que se 

desenvolve por meio dos estudos e práticas 

efetuadas em face dos sucessivos atos e fatos 

que se originam nas entidades em 

determinado período. Segundo Montoto 

(2012), com base nos registros desses fatos, 

pode-se controlar a entidade por meio de 

demonstrações contábeis e, a partir de tais 

análises, advirem as devidas orientações 

aos gestores.

2.1 CONTABILIDADE PÚBLICA

Na contabilidade pública, essa con-

juntura não é diferente, principalmente por 

compor um dos principais campos da 

ciência contábil. Kohama (2010) define 

como um dos segmentos mais complexos 

dessa ciência, principalmente por inter-

relacionar os fenômenos de contabilidade 

sob o foco orçamentário, financeiro e 

patrimonial de entidades de direito 

público. Outrossim, cabe destacar que, 

conforme relatam Vicente, Morais e Neto 

(2012), por força do § 3º, inciso V, do art. 

50 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a 

contabilidade pública integra o subsistema 

custos.

 Em relação aos sistemas, Rosa (2013) 

afirma que, durante muito tempo, a atenção 

sempre foi direcionada principalmente 

para as movimentações orçamentárias, 

porém, na atualidade, esse aspecto se 

ampliou, haja vista, a necessidade de 

resgatar o papel da ciência contábil no setor 

público, que tem por objeto o controle do 

patrimônio público.
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Conforme Darós e Pereira (2009), a 

mudança de enfoque da contabilidade 

pública é uma das grandes inovações desse 

segmento. Com a contabilidade voltada ao 

aspecto patrimonial, ocorre a motivação 

para que os atos e fatos ocorridos na 

entidade passem a ser evidenciados, 

independentemente da obrigatoriedade ou 

não determinada nas leis, mas para seguir a 

essência da contabilidade de registrar as 

mutações do patrimônio. Essas mudanças 

foram ocorrendo principalmente pela 

necessidade cada vez mais destacada 

de transparência das contas públicas. 

Dessa forma, Siega (2011) detalha que, 

após a Lei nº 4320-1964, surgiu a 

L e i  d e  R e s p o n s a b i l i d a d e  F i s c a l ,  

Lei Complementar nº 101-2000, cujas 

disposições juntaram-se às regras de 

contabilidade pública já existentes, visando 

a aprimorar as questões de equilíbrio e 

transparência na gestão das entidades 

públicas. 

Ressalte-se, nesse sentido, que a Lei 

de Responsabil idade Fiscal  é  um 

instrumento de controle, tanto para 

usuários em geral dessas informações, 

como para os próprios gestores das 

entidades. Segundo Cochrane (2003, p. 17) 

a LRF, “reconheceu a importância das 

informações e demonstrações contábeis e, 

disciplinou os procedimentos de sua 

elaboração, divulgação, forma e prazos”.

Cabe destacar, ainda, as Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público, que foram criadas pelo 

Comitê Gestor da Convergência, por 

intermédio do Conselho Federal de 

Contabilidade, com a finalidade de ampliar 

ações para a harmonização internacional 

das normas contábeis (CFC, 2014). De 

maneira geral, as Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

conceituam o sistema de contabilidade 

pública como uma composição de dados, 

que tem por objetivo identificar, mensurar, 

avaliar, registrar, controlar e evidenciar 

todas as variações ocorridas no patrimônio 

público (CFC, 2014).

Por meio dessa sistematização e 

formalização de informações contábeis, 

Kohama (2010) afirma que a administração 

detém um componente importante para 

avaliar as variações do patrimônio dos 

órgãos governamentais. Esses mesmos 

dados que serão disponibilizados para o 

controle e julgamento da sociedade quanto 

ao gerenciamento dos recursos pelos 

gestores das entidades. 

Dessa forma, Rosa (2013) destaca que 

os fatos e as mutações ocorridas no 

patrimônio de qualquer entidade do setor 

público devem ser evidenciados, de modo a 

subsidiar os processos de planejamento e 

tomada de decisões por parte dos gestores, 

assim como para servir de base para a 

instrumentalização do controle social. 

Nesse sentido, pronunciam-se Vicente, 

Morais e Neto (2012), ao afirmarem que a 

evidenciação contábil no setor público 

fundou-se a partir do processo de 

convergência contábil originada no setor 
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privado e de expectativas originadas da 

possibilidade de comparar os resultados 

entre governos e, destarte, melhorar a 

qualidade das informações contábeis.

 Por consequência, Rosa (2013) afirma 

que a qualidade das informações contábeis 

tende a resultar em maior transparência e 

confiabilidade, sendo possível influenciar em 

análises comparativas, inclusive entre os 

países ou até entre as diferentes esferas de 

governo de um mesmo país. Outrossim, a 

importância das evidenciações dos atos e 

fatos contábeis está assentada no propósito 

de reforçar a transparência da gestão fiscal 

dos entes. De acordo com Bogoni et al. 

(2010), a transparência exigida principal-

mente pelo advento da Lei Complementar 

nº 101-2000 induz que esse princípio está 

ligado a uma gestão fiscal responsável, que 

reúne os conceitos gerenciais e contábeis 

com foco nos resultados.

Dessa forma, guiada pelo desígnio de 

atingir os objetivos para os quais se destina, 

a contabilidade pública utiliza de suas 

técnicas de evidenciação, que, segundo 

relata Dias Filho (2000), são de formas 

variadas, porém, com o mesmo intuito: o de 

preservar o objetivo de divulgar as 

informações de modo ordenado e claro. 

Para corroborar a afirmativa, Campos e 

Lemes (2013, p. 4) descrevem que “a 

evidenciação contábil é indispensável para a 

atividade contábil, uma vez que auxilia na 

sua principal função, a de comunicar as 

informações necessárias para a tomada de 

decisão, de maneira clara e eficiente”.

2.2 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PÚBLICAS

Segundo Montoto (2012), as técnicas 

contábeis são métodos práticos empre-

gados para coletar e registrar dados e, com 

base neles, acumuladamente elaborar as 

demonstrações contábeis, que vão servir de 

suporte para análises e comparações. Por 

conseguinte, quanto às demonstrações 

contábeis, pode-se dizer que exercem um 

papel amplo. Para Santos et al. (2010), “as 

demonstrações contábeis surgiram para 

atender à finalidade interna de geren-

ciamento e, hoje, além dessa finalidade, 

atendem, na medida do possível, às 

mudanças na conjuntura social, econômica 

e política.

Cabe destacar que as demonstrações 

contábeis, segundo Montoto (2012), são 

resumos de registros contábeis elaborados 

numa estrutura que facilite a compreensão 

da situação patrimonial, econômica e 

financeira das entidades. Ainda salienta que 

a técnica da interpretação irá proporcionar 

ao interessado pela informação contábil o 

entendimento real da situação da entidade. 

Ainda nesse contexto, Augustinho e Lima 

(2012) salientam que as demonstrações 

contábeis servem, inclusive, como 

elemento-chave de prestação de contas por 

parte das entidades e como instrumento de 

fiscalização por parte da sociedade. Por 

meio desse mecanismo de análise, divulga-

se a execução orçamentária e financeira das 

entidades.
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Na esfera pública, as demonstrações 

contábeis, segundo Bezerra Filho (2015), 

possuem um papel fundamental na gestão 

governamental, na medida em que 

norteiam a evidenciação das variações 

do patrimônio público, que geram as 

decisões políticas e também possibilitam 

a participação da sociedade como 

fiscalizadora das ações dos gestores 

públicos.

Dessa forma, as atuais demons-

trações contábeis do setor público, que 

estavam previstas na Lei 4320-1964, foram 

atualizadas; além disso, outras foram 

incluídas. Segundo Bezerra Filho (2015), foi 

com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, 

na Lei nº 10.180-2001 e no Decreto nº 

6976-2000 que a Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN) definiu a estrutura das 

demonstrações contábeis públicas. O 

MCASP, em sua 6ª edição, indica as 

demonstrações contábeis públicas, sendo 

elas: Balanço Orçamentário, Balanço 

Financeiro, Balanço Patrimonial, Demons-

trações das Variações Patrimoniais, 

Demonstração dos Fluxos de Caixa e 

Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido (MCASP, 2015).

Outrossim, o MCASP (2015) atua 

como direcionador para padronizar a 

estrutura e as definições das informações 

que compõem as demonstrações contábeis 

do setor público, o que permite que 

evidenciações e análises sejam efetuadas e 

que se promova a consolidação das contas 

públicas nacionalmente.

Nesse sentido, Bezerra Filho (2015) 

destaca ainda que as demonstrações 

contábeis consolidadas e não consolidadas 

devem estar atreladas à prestação de contas 

anual de governo; bem assim, todas devem 

estar integradas pelas notas explicativas. 

Ainda, ressalte-se que a importância das 

demonstrações contábeis deve estar 

alicerçada na compreensibilidade das 

informações divulgadas. Para Scharf, 

Borgert e Paes (2008), a posição financeira, 

patrimonial e econômica das entidades é 

mais bem compreendida quando as 

informações contábeis estão atreladas a 

demonstrações acessórias, como as notas 

explicativas.

2.3 NOTAS EXPLICATIVAS

A NBC T 16.6 expõe que as notas 

explicativas são uma parte agregada às 

demonstrações contábeis, nelas devendo 

ser divulgadas as informações não 

suficientemente evidenciadas. Além do que, 

essas informações devem se caracterizar 

como relevantes, complementares ou 

suplementares àquelas não constantes nas 

demonstrações (CFC, 2014).

Além disso, Scharf, Borgert e Paes 

(2008, p. 2) ressaltam que “os demons-

trativos e quadros suplementares devem 

conter detalhes relacionados à (sic) 

componentes das demais demonstrações 

contábeis não enquadráveis na estrutura
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destas”; ou seja, informações pormeno-

rizadas que possuam relevância e não 

puderam ser evidenciadas na composição 

das demonstrações devem constar nas 

notas explicativas. 

Em se tratando de Notas Explicativas,  

o MCASP, 6ª edição (2015, p. 352), 

descreve: “Seu objetivo é facilitar a 

compreensão das demonstrações contábeis 

a seus diversos usuários. Portanto, devem 

ser claras, sintéticas e objetivas”. 

O MCASP 6ª edição apresenta a 

sugestão de estrutura das notas explicativas 

para divulgação sistemática, descrevendo 

informações gerais a respeito da entidade, 

síntese das políticas contábeis aplicadas, 

informações de apoio para itens expostos 

nas demonstrações e demais dados 

relevantes (MCASP, 2015).

 Neste sentido, quanto ao mínimo de 

informações que as notas explicativas 

devem possuir, Darós e Pereira (2009) 

relatam que as notas explicativas de 

demonstrações contábeis consolidadas 

devem conter ao menos a identificação e as 

características das entidades do setor 

público que foram inseridas na conso-

lidação, assim como os métodos praticados 

e eventos subsequentes no encerramento do 

exercício.

 O MCASP também discorre que as 

notas devem evidenciar inconformidades 

relevantes, decisões sobre recursos 

alocados, incertezas e riscos que possam vir 

a atingir a entidade no futuro, mesmo que 

essas informações não sejam obrigatórias 

no balanço patrimonial (MCASP, 2012). 

Dessa forma, e devido à importância das 

notas explicativas, cabe ressaltar estudos 

como de Dantas et al. (2011), que 

objetivaram pesquisar os principais 

motivos de refazimento ou republicação de 

demonstrações financeiras, fiscalizadas 

pela CVM. A pesquisa demonstrou que o 

segundo maior índice de refazimento de 

demonstrações contábeis consiste em notas 

explicativas deficientes quanto à clareza das 

informações, ou até mesmo pela ausência 

das notas.

Nesse sentido, Siega (2011), no seu 

estudo, analisou as notas explicativas do 

Estado de Santa Catarina, referentes às 

demonstrações contábeis de 2009 e 2010. A 

conclusão da pesquisa resultou da não 

aplicação das normas que orientavam 

quanto ao enquadramento das notas 

explicativas de forma íntegra para facilitar a 

interpretação das demonstrações. Por 

conseguinte, no estudo de Seraphim (2011), 

que tinha por objetivo validar uma proposta 

de estrutura de nota explicativa que 

apresentasse informações contábeis 

pertinentes ao auxílio de gestores e 

sociedade, chegou-se à conclusão de que a 

estrutura oferecida seria um instrumento 

adequado de suporte à tomada de decisões 

pelos gestores e para a instrumentalização 

do controle social.

 Nesse contexto, para orientar 

atualmente a elaboração das notas 

explicativas, dispõe-se do MCASP, em que,
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com o advento da Portaria STN nº 700, de 

10-12-2014, encontra-se definida a padro-

nização das demonstrações contábeis a 

serem divulgadas, incluindo-se, nesse 

sentido, as notas explicativas (MCASP, 

2015).

3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

A metodologia de pesquisa é um 

conjunto de técnicas e procedimentos que 

são utilizados no intuito de alcançar 

resultados fidedignos diante do objeto 

investigado. Para Gil (2008, p. 8), “pode-se 

definir método como caminho para se 

chegar a determinado fim. E método 

científico como o conjunto de procedi-

mentos intelectuais e técnicos adotados 

para se atingir o conhecimento”.

Para a realização desse estudo, 

quanto a sua abordagem, adotou-se a forma 

qualitativa, pois se pretendeu analisar os 

dados relevantes presentes nas notas 

explicativas das demonstrações contábeis 

das regiões Sul e Sudeste do país. Uma das 

características da pesquisa qualitativa é 

gerar alternativas para os paradigmas 

existentes, diante das observações 

realizadas ao objeto de estudo. Flick (2009, 

p. 19), quanto à pesquisa qualitativa, relata:

[...] muitas vezes não se restringe à 
produção de conhecimento ou a 
descobertas com propósitos 

científicos. Com frequência, a 
intenção é mudar a questão em 
estudo ou produzir conhecimento 
relevante em termos práticos, ou 
seja, produzir ou promover soluções 
para problemas concretos. 

 

Entende-se que as notas explicativas 

são de fato uma novidade nas de-

monstrações contábeis do setor público. 

Assim, pode-se dizer que a pesquisa 

qualitativa amplia as observações acerca 

desse tema e demonstra alguns dos meios 

utilizados nesse instrumento de infor-

mação contábil, o qual se revela útil 

para a compreensão das demonstrações 

contábeis.

Quanto ao objetivo da pesquisa, 

seguiu-se um padrão descritivo, pois 

ocorreu a seleção das notas explicativas dos 

estados das regiões Sul e Sudeste do país, 

que foram objeto de comparação em face 

das normas que as regulamentam. 

Conforme Raupp e Beuren (2003, p. 81), a 

pesquisa descritiva:

[...] configura-se como um estudo 
intermediário entre a pesquisa 
exploratória e a explicativa, ou seja, 
não é tão preliminar como a 
primeira nem tão aprofundada 
como a segunda. Nesse contexto, 
descrever significa identificar, 
relatar, comparar, entre outros 
aspectos.

Quanto aos procedimentos de 

pesquisa, o estudo foi documental, pois, 

com base nos documentos digitais que
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compõem as demonstrações contábeis, foi 

possível localizar o conteúdo das notas 

explicativas e identificar se este estava 

atendendo o exposto no MCASP da STN. 

Nesse contexto,  quanto à análise 

documental, Gil (2008) relata que se trata 

da exploração das fontes documentais, as 

quais não obtiveram interferências ana-

líticas. Essa diferenciação nas fontes de 

informações se constitui na principal 

diferença entre as pesquisas do tipo 

bibliográfica e documental.

A delimitação do trabalho se 

concentra na análise das notas explicativas 

das demonstrações contábeis do setor 

público, quanto a sua adequação às 

orientações contidas no MCASP, objeto 

desenvolvido por meio do exame do 

conteúdo presente nas referidas notas 

explicativas. 

As notas explicativas selecionadas 

para o estudo são dos estados das regiões 

Sul e Sudeste do país, referentes ao exer-

cício de 2014. A opção por esses entes gover-

namentais se justifica por apresentarem 

maior amplitude e diversidade de 

informações contábeis. 

A coleta de dados é um procedimento 

que tem por intuito aproximar o 

pesquisador do elemento de estudo e 

colaborar na resolução do problema de 

pesquisa (VERGARA, 2012). Dessa forma, a 

coleta de dados foi dirigida às demons-

trações contábeis dos estados que com-

põem as regiões Sul e Sudeste do país. 

Primeiramente, fez-se um levantamento 

por meio dos sites das entidades, buscando-

-se as demonstrações contábeis do exercício 

de 2014. A partir disso, investigou-se a 

apresentação das notas explicativas no 

conjunto das demonstrações contábeis, 

comparando-as com as características 

evidenciadas no referencial teórico.

Após reunir todas as informações 

acerca da pesquisa, deve-se efetuar a 

interpretação e análise dos dados. Segundo 

Gil (2008), a análise procura atingir uma 

organização que permita o fornecimento de 

respostas à questão da pesquisa. Já a 

interpretação tem como característica 

atingir um objetivo maior, o qual se refere à 

resposta oriunda da questão de estudo. Para 

isso, faz-se uso da interrelação de todos os 

conhecimentos adquiridos no estudo. 

Dessa maneira, o intuito da análise e 

interpretação dos dados visa a refletir, de 

forma fidedigna, a situação das notas 

explicativas selecionadas para o estudo. Por 

conseguinte, espera-se obter resultados 

satisfatórios quanto à finalidade para a qual 

as notas explicativas são destinadas, que é 

auxiliar a compreensão das demonstrações 

contábeis do setor público.

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

A apresentação e demonstração dos 

dados encontrados na pesquisa formam a 

conclusão do estudo proposto, que tem por 

intuito analisar a adequação das notas
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explicativas, do exercício de 2014, dos 

estados das regiões Sul e Sudeste, quanto às 

normas vigentes aplicadas à contabilidade 

do setor público.

Os estados das regiões Sul e Sudeste 

do Brasil foram selecionados para o estudo, 

por apresentarem resultados econômicos 

significativos para o país. Embora sejam 

territorialmente menores, nessas regiões se 

concentram as maiores partes tanto da 

população quanto da riqueza econômica 

brasileiras.

4.1 REGIÃO SUDESTE

A região Sudeste é a segunda menor 

região do país, porém, composta pelos 

Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e Espírito Santo, sendo eles os mais 

desenvolvidos do Brasil. Segundo Francisco 

(2016), a região é responsável pela maior 

geração de riquezas econômicas do país e 

reúne a maior parte da população brasileira, 

além de ser a região que mais contribui para 

o Produto Interno Bruto brasileiro.

O Estado de Minas Gerais é o que 

possui o maior número de municípios do 

país. Segundo Francisco (2016), apresenta o 

terceiro maior Produto Interno Bruto (PIB) 

e ocupa também o terceiro lugar no ranking 

de estados mais exportadores do Brasil. A 

maior parte da sua economia centraliza-se 

nas atividades de prestação de serviços.

O Estado do Rio de Janeiro é também 

um dos mais desenvolvidos economi-

camente, detendo o segundo maior PIB. A 

maior parte desenvolvida pela prestação de 

serviços, seguida pelo ramo industrial. É o 

terceiro estado mais populoso e o segundo 

em número de exportações (FRANCISCO, 

2016).

A economia do Estado do Espírito 

Santo está sustentada principalmente  na 

agricultura, pecuária e mineração. Nos 

últimos anos, tem se destacado também 

pela produção de petróleo e gás natural, 

sendo a segunda maior província petrolífera 

do país. Seu PIB evolui acima da média 

nacional e é o sexto maior exportador e 

quarto maior importador do Brasil 

(FRANCISCO, 2016).

4.2 REGIÃO SUL

A região Sul é a segunda mais rica do 

país, constituída por três estados que 

possuem sua economia altamente desen-

volvida nas áreas de serviços e industrial. 

Entre eles, está o Estado do Paraná, quinto 

mais rico do país; sua economia, segundo 

Freitas (2016), fundamenta-se princi-

palmente nos setores da agricultura, 

pecuária, mineração, extrativismo vegetal e 

indústria.

O Estado de Santa Catarina, por sua 

vez, atingiu a quarta posição em termos de 

PIB. Segundo dados extraídos do site do
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estado, constata-se uma economia bastante 

diversificada, especialmente nas áreas da 

indústr ia ,  nos  segmentos  têxteis ,  

cerâmicos, de metalmecânico e de 

agroindústrias, todas distribuídas pelas 

suas diferentes regiões.

No Rio Grande do Sul, o desenvol-

vimento econômico se apresenta prin-

cipalmente nos segmentos da agricultura, 

pecuária e industrial. De um modo geral, a 

economia é bastante diversificada, tendo 

um aumento significativo na área de 

industrialização. Na agricultura, cabe 

destacar que é o terceiro maior produtor 

nacional de grãos (FRANCISCO, 2016).

Nesse contexto que os estados das 

regiões Sul e Sudeste do país foram 

definidos para o estudo de análise das notas 

explicativas que devem compor as 

demonstrações contábeis dessas unidades 

da Federação. Por serem altamente 

desenvolvidos economicamente e por 

gerarem um grande potencial de riqueza 

para o país que se torna interessante 

verificar o atendimento às normas e 

exigências que traz a atual contabilidade 

pública.

4.3 ANÁLISE GERAL DA APRESENTAÇÃO DAS 
NOTAS EXPLICATIVAS

A análise é composta pela observação 

e comparação entre as notas explicativas 

apresentadas e as disposições do MCASP 5ª 

edição, vigente para a apresentação das 

demonstrações contábeis do exercício de 

2014. O MCASP 6ª edição, divulgado no 

final do ano de 2014 e que serviu de base 

para o exercício de 2015, por fornecer mais 

detalhes e informações para melhor 

apresentação das notas explicativas, servirá 

de apoio para esse estudo.

De maneira geral, foram observadas 

as apresentações das notas explicativas 

pelos estados das regiões Sul e Sudeste do 

país. A maior parte apresentou as notas 

juntamente com as demonstrações 

contábeis do período em estudo, exceto 

Minas Gerais, que apresentou somente os 

demonstrativos. 

Nas demonstrações contábeis do 

Estado de São Paulo, foram identificadas 

notas explicativas na sequência de cada 

demonstrativo, ou seja, abaixo de cada 

demonstração contábil, apresentam-se 

notas explicativas que detalham uma 

análise dos dados expostos. Também é 

importante destacar que foram relatados, 

dentro das considerações iniciais do 

conjunto de demonstrações, aspectos 

relevantes que facilitam a compreensão dos 

dados.

No Estado do Rio de Janeiro, foram 

apresentados os conceitos das principais 

nomenclaturas citadas nas legislações e na 

estrutura das demonstrações contábeis. 

Também foram utilizados numerais de 

referência que interrelacionam as notas 

explicativas; assim, cada item recebe uma
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expl icação pormenorizada da sua 

composição.

Já as notas explicativas do Estado do 

Espírito Santo possuem uma estrutura 

formada por um arquivo que explica de 

forma sucinta alguns itens de cada 

demonstração apresentada. Nessa com-

posição, fica exposto sobre a não obri-

gatoriedade de informar dados para 

comparabilidade, o que de fato seria muito 

importante para análises de desenvoltura, 

mas que, por não serem obrigatórias, não 

são evidenciadas.

Da região Sul, o Estado do Paraná 

apresenta um arquivo que contempla todas 

as demonstrações contábeis e, após cada 

demonstrativo, é divulgada uma explicação 

detalhada do que foi apresentado, porém, 

com ênfase em questões orçamentárias e de 

gestão. Não acrescenta uma introdução 

geral ou mesmo os aspectos relevantes que 

serviram de base para a formação das 

demonstrações contábeis. 

Quanto ao Estado de Santa Catarina, 

a exposição é completa de todas as 

demonstrações contábeis com a sequência 

de notas explicativas, que realizam com 

clareza a função de explicar e divulgar o que 

não ficou bem evidenciado nas demons-

trações contábeis. Foram utilizados 

quadros e detalhamentos que enriquecem a 

exposição e facilitam o entendimento dos 

dados divulgados.

E, por fim, em relação ao Estado do 

Rio Grande do Sul, a estrutura das notas 

explicativas contempla duas páginas de um 

arquivo que relata informações mais 

detalhadas da questão orçamentária, 

enquanto as demais demonstrações, 

incluindo o Balanço Patrimonial, passam 

por poucas explicações que dificultam a 

compreensibilidade das informações. 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS

O MCASP e as Normas Brasileiras de 

Contabilidade preveem que as notas 

explicativas sejam relevantes e possuam 

informações que complementem as 

demonstrações divulgadas, assim como 

suplementem aquelas que não foram 

suficientemente evidenciadas. 

Esses critérios têm por base tornar a 

nota explicativa um meio de acesso à 

c o m p r e e n s ã o  d o  q u e  e s t á  s e n d o  

demonstrado e também para facilitar o 

entendimento e a comparação em relação 

aos exercícios anteriores. Segundo citado 

por Rosa (2013), é isso que afirma a 

qualidade as informações contábeis que 

estão sendo divulgadas. 

Quanto ao intento de comparar os 

dados entre os exercícios, cabe ressaltar 

que, devido ao período de convergência aos 

padrões internacionais de contabilidade, o 

MCASP (2012) tornou facultativa, para esse 

exercício, a apresentação de dados de 

exercícios anteriores. Dessa forma, nem 

todos os estados fizeram esse ajuste, 

optando por demonstrar conforme o
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solicitado, ou seja, somente as informações do exercício de 2014.

Assim, com o intuito de analisar se as notas explicativas estão atendendo aos critérios esta-

belecidos, foram relacionados, nos quadros abaixo, alguns itens que estão previstos no MCASP 

5ª edição, que devem estar inseridos nas notas explicativas das demonstrações contábeis a 

partir do exercício de 2014. 

O primeiro item a ser observado é a base de mensuração utilizada para elaboração das 

demonstrações contábeis. Segundo o MCASP 5ª edição, essa informação serve para demonstrar 

a forma adotada de reconhecimento e apresentação dos elementos que compõem as demonstra-

ções contábeis da entidade. Nas notas explicativas, deve estar inserida na evidenciação das polí-

ticas contábeis que a entidade adota, ou seja, dentro de um resumo em que se destacam as polí-

ticas mais significativas. (MCASP, 2012).

QUADRO 1 – Base de mensuração

RS

APRESENTAM BASE (S) DE MENSURAÇÃO UTILIZADA (S) NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS?

ESTADOS ATENDE COMO APRESENTOU?

NÃO

Apresenta, informando, inicialmente e de forma geral, as bases, legislações que 

nortearam a elaboração das demonstrações contábeis. Após, dentro do segundo 

título das notas explicativas, no “Resumo das Principais Práticas Contábeis”, cada 

conta é descrita com a base pela qual foi evidenciada.

SC SIM

PR NÃO

Apresenta essas informações nas considerações iniciais, que relatam as 

principais práticas contábeis adotadas e alteradas em função das demandas 

da legislação.

SP SIM

Descreve a base de mensuração de cada item apresentado no Balanço 

PatrimonialRJ SIM

ES NÃO

Os Estados de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro foram os únicos a divulgar com 

clareza as bases de mensuração utilizadas, detalhando, inclusive, por item apresentado na estru-

tura das demonstrações. Para Dias Filho (2000), as formas apresentadas podem variar, desde 

que o objetivo seja divulgar as informações de forma clara e ordenada.

Fonte: elaborado pelos autores.
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O Estado de São Paulo fez um breve 

apanhado geral das políticas e práticas 

utilizadas antes mesmo de expor as 

demonstrações contábeis, facilitando a 

compreensão, enquanto que os Estados 

de Santa Catarina e do Rio de Janeiro 

o p t a r a m  e m  e x p l i c a r  c a d a  i t e m  

apresentado, utilizando esse método após 

a apresentação das demonstrações. Os 

demais estados não informaram com 

c l a r e z a  a s  b a s e s  d e  m e n s u r a ç ã o  

uti l izadas,  somente destacaram a 

obediência aos padrões de contabilidade 

pública e citaram algumas leis e nor-

mas que regem a elaboração das 

d e m o n s t r a ç õ e s ,  n ã o  i n f o r m a n d o ,  

contudo, se esses aspectos estão sendo 

atendidos na integralidade.

Outro item que o MCASP 5ª edição 

destaca como importante para com-

p r e e n s i b i l i d a d e  e  r e l e v â n c i a  d a s  

demonstrações contábeis é a apresen-

tação de informações adicionais que 

venham a contribuir no esclarecimento 

de dados evidenciados nos demons-

trativos. Essas informações, segundo 

explanado no MCASP (2012), podem 

estar explicitadas dentro da estrutura de 

notas explicativas, após a apresentação 

das bases de elaboração e da exposição 

das normas contábeis aplicáveis na 

entidade. 

QUADRO 2 – Informações adicionais

RS

CONSTAM INFORMAÇÕES ADICIONAIS QUE NÃO TENHAM SIDO APRESENTADAS NA APRESENTAÇÃO 
PRINCIPAL DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, MAS QUE SEJAM RELEVANTES PARA A SUA COMPREENSÃO?

ESTADOS ATENDE COMO APRESENTOU?

SIM

Apresenta informações a respeito da gestão dos recursos orçamentários e deixa a 

desejar quanto à explicação sobre as contas que não estão abertas dentro da 

estrutura das demonstrações contábeis.

SC SIM

Foram demonstradas detalhadamente, por meio de quadros e explicações, as contas 

que estavam de forma reduzida na estrutura das demonstrações. Nessa estrutura, ao 

lado de cada conta, estava o número respectivo da nota explicativa.

PR NÃO

SP SIM

Nas considerações iniciais, consta o detalhamento das principais mudanças ocorridas 

em cada demonstração; introduzindo uma explicação que facilita a compreensão das 

demonstrações contábeis.

CONTINUA 

RJ SIM

Apresenta explicação detalhada de diversas contas, principalmente daquelas nas 

quais não há espaço e condição de serem apresentadas dentro da estrutura das 

demonstrações. Com a abertura desses detalhes, ficaram mais visíveis e 

compreensíveis as informações que formam os valores divulgados.
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CONTINUAÇÃO 

CONSTAM INFORMAÇÕES ADICIONAIS QUE NÃO TENHAM SIDO APRESENTADAS NA APRESENTAÇÃO 
PRINCIPAL DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, MAS QUE SEJAM RELEVANTES PARA A SUA COMPREENSÃO?

ESTADOS ATENDE COMO APRESENTOU?

ES SIM

Grande parte das contas possui um comentário e nelas estão divulgadas 

informações que facilitam a compreensão dos demonstrativos. Dessa forma, é 

pertinente afirmar que possuem informações adicionais que colaboram para o 

entendimento das demonstrações contábeis.

Fonte: elaborado pelos autores.

Essas informações adicionais só não 

foram atendidas em conformidade nas 

notas explicativas do Estado do Paraná. Por 

serem adicionais é que são importantes 

mecanismos para ampliar o entendimento e 

a transparência das informações que a 

entidade disponibiliza em seus demons-

trativos. 

Da mesma forma, pode-se dizer que 

nem todas as informações podem ser 

colocadas na estrutura das demonstrações, 

sendo as notas explicativas o principal meio 

de abertura e disponibilidade de tais dados. 

Nessa esteira, conforme afirmam Scharf, 

Borgert e Paes (2008), são as notas 

explicativas conjugadas com as demons-

trações contábeis e que tornam possível 

uma melhor compreensão e interpretação 

das informações.

Ainda, em relação aos registros 

contábeis, fica destacada a importância de 

verificar se, nas notas explicativas 

apresentadas, há informações sobre os 

regimes contábeis utilizados pela entidade 

no momento do reconhecimento das suas 

variações patrimoniais.

QUADRO 3 – Regime contábil

SC

ESTADOS ATENDE COMO APRESENTOU?

SIM

Informa que, a partir do exercício de 2012, em observância ao regime de 

competência previsto nas Normas Brasileiras de Contabilidade e nas Normas 

Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 23 (International Public 

Sector Accounting Standards − IPSAS), foram reconhecidos os valores de crédito 

tributário a receber do ICMS, IPVA e ITCMD.

CONTINUA 

ESTÃO DIVULGADAS INFORMAÇÕES QUANTO AO REGIME CONTÁBIL UTILIZADO?

RS NÃO
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CONTINUAÇÃO 

SP

ESTADOS ATENDE COMO APRESENTOU?

SIM

Descreve estar atendendo o regime de competência para as 

receitas, de forma detalhada e comparativa ao regime 

orçamentário.

ESTÃO DIVULGADAS INFORMAÇÕES QUANTO AO REGIME CONTÁBIL UTILIZADO?

PR NÃO

RJ SIM

Informa que utiliza o regime de caixa para as receitas orçamentárias e o regime de 

competência para as despesas, em conformidade com o art. 35 da Lei nº 4.320-64, 

de forma integrada com os princípios contábeis estabelecidos pela Resolução nº 
(1)750 , de 1993, do Conselho Federal de Contabilidade − CFC, alterada pela 

(1)Resolução CFC nº 1.282  de 28.05.2010, e com os normativos editados pela 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN) 

ES SIM

Informa que foi adotado, a partir de 2014, o regime de competência para as 

despesas e receitas, em função da convergência com as Normas Internacionais 

de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Fonte: elaborado pelos autores.

Nesse sentido, somente as notas 

explicativas dos Estados do Paraná e do 

Rio Grande do Sul não trouxeram a 

informação do regime utilizado. É uma 

informação importante, por retratar uma 

das principais alterações trazidas pelas 

Normas de Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público, qual seja, reconhecimento 

das receitas e despesas nas entidades 

públicas. 

Considerando que a rotina da 

contabilidade pública passa por um 

processo de mudanças e que afeta 

diretamente todos os planos de atividades da 

entidade, também surge a necessidade de 

informar a transitoriedade desses acon-

tecimentos. Essa informação na nota 

explicativa é um meio de esclarecer a que 

ponto a entidade está conseguindo implantar 

as normas que deve atender.

(1)
 Nota do editor: as Resoluções CFC nº 750 e nº 1.282 foram revogadas pela NBC TSPEC, publicada no DOU de 4-10-2016.
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APRESENTAM A EXTENSÃO EM QUE É APLICADO O PROCEDIMENTO TRANSITÓRIO 
REFERENTE À ADOÇÃO DE DETERMINADA NORMA CONTÁBIL (QUANDO FOR O CASO)?

ESTADOS ATENDE COMO APRESENTOU?

SIM
Informa, por meio de quadro explicativo, a evolução do trabalho de reavaliação de 

bens, ao longo dos exercícios. 

QUADRO 4 –Procedimentos transitórios

RS NÃO

SC

NÃOPR

SIM
Divulga informação detalhada da implantação do novo sistema normatizado 

pelo MCASP.
SP

SIM

Divulgou as principais implantações e procedimentos efetuados no exercício de 

2014 e apresentou a rotina para “Adequação do Sistema SIAFEM/RJ à 

metodologia utilizada:” e se dispõe a esclarecer eventuais dúvidas em relação 

aos demonstrativos.

RJ

NÃOES

Fonte: elaborado pelos autores.

Nesse quadro, pode-se observar que 

houve somente respostas afirmativas para 

as notas explicativas dos Estados de Santa 

Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Isso 

explica a evolução de informações 

transparentes e que têm por objetivo 

facilitar a compreensão das demonstrações 

contábeis desses estados. Dessa forma, 

verifica-se que, quanto maior a evolução das 

implantações das regras contidas nas 

NBCTs e das orientações previstas no 

MCASP, mais bem serão apresentadas as 

demonstrações contábeis.

Outrossim, é a reafirmação de Daros e 

Pereira (2009), quando destacam a 

importância de identificar métodos 

praticados e eventos que ocorrem mesmo 

após o encerramento do exercício. Essas 

informações são meios pelos quais a gestão 

e a sociedade podem visualizar o caminho 

percorrido e que ainda a entidade deve 

percorrer, no intuito de atender a legislação 

e atingir seus objetivos. 

Sabe-se que um dos principais 

critérios contidos na NBC T 16.6, que 

orienta as notas explicativas, é: conter 

informações relevantes, que sejam comple-

mentares às já existentes e suplementares 

àquelas não suficientemente evidenciadas 

nas demonstrações, que se objetivou 

também analisar nesse item, o qual 

trata de identificar se há e de que forma
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se apresentam critérios que se destaquem e façam a diferença na compreensão das demonstra-

ções contábeis. 

ESTADOS ATENDE COMO APRESENTOU?

SIM

O detalhamento das informações com quadros ilustrativos permite verificar a 

comparabilidade destas entre os anos demonstrados. Também a explicação de cada 

conta permite analisar como se chegou ao valor evidenciado, facilitando a 

compreensão das demonstrações como um todo. Assim como a análise das 

demonstrações contábeis que acompanha o anexo, explicando os índices calculados 

e sua finalidade.

QUADRO 5 – Critérios contábeis

RS NÃO

SC

EXISTEM OUTROS CRITÉRIOS CONTÁBEIS RELEVANTES À COMPREENSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS?

PR NÃO

SIM

A maneira como foram expostas as demonstrações, sendo apresentadas conforme 

prevê o MCASP 6ª edição, alinhando, para cada demonstração, a nota explicativa 

respectiva e, na sequência, facilita a compreensão dos dados ali evidenciados.
SP

SIM

Foi elaborado um capítulo informando as principais contas do balanço, bem como 

quadros demonstrando análises verticais e horizontais de cada conta para 

comparabilidade do exercício apresentado com o anterior.
RJ

ES NÃO

Fonte: elaborado pelos autores.

Cabe destacar que os Estados de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro apresen-

taram as notas explicativas de suas demonstrações com um foco já voltado para o que prevê o 

MCASP 6ª edição. Esses modelos da 6ª edição do MCASP servem de base para as demonstra-

ções contábeis e notas explicativas dos exercícios de 2015 em diante, porém, esses estados 

estão alcançando esse nível de informação já nesse exercício de estudo.

De um modo geral, conforme estabelece o MCASP 6ª edição (2015), cada demonstração 

contábil deverá ser apresentada juntamente com suas notas explicativas. Nelas, devem estar 

contidas informações pormenorizadas que expliquem e facilitem ainda mais a compreensão 

dos demonstrativos divulgados pela entidade. Nesse caso, os citados estados atenderam em 

conformidade esse quesito.



24 REVISTA DO CRCRS

Porém, as notas explicativas dos 

Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e 

Espírito Santo não tiveram esse mesmo 

resultado. Inclusive, entre os itens 

observados, pode-se constatar claramente a 

necessidade de atenção, com vista à 

melhoria dessas notas explicativas, em 

razão que poucos apresentaram resposta 

afirmativa para as questões levantadas.

6 CONCLUSÃO

O estudo teve por objetivo analisar e 

responder a seguinte questão: Os dados 

evidenciados pelas notas explicativas das 

regiões Sul e Sudeste estão adequados aos 

critérios estabelecidos pelo MCASP?

Pode-se verificar que a maior parte 

dos estados apresentou as notas explica-

tivas juntamente com as demonstrações 

contábeis, conforme estabelece a NBC T 

16.6 e o MCASP (2012). As informações 

nelas contidas se limitaram a explicar, 

detalhar, informar e tornar transparentes 

os registros evidenciados nas demons-

trações contábeis. Não houve informações 

de cunho político ou elementos que 

descaracterizassem o sentido das notas 

explicativas.

As demonstrações contábeis e as 

notas explicativas dos Estados de Santa 

Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro foram 

as que tiveram maior destaque em 

apresentar informações e estruturas 

organizadas, que facilitaram a localização, 

compreensão e atendimento aos critérios 

estabelecidos pelo MCASP, inclusive já 

utilizando o modelo sugerido na sexta 

edição do manual.

Pode-se destacar ainda que as notas 

explicativas desses estados servem de 

modelos para outras entidades. Nessas 

notas, o que agregou importância foram as 

análises e explicações detalhadas dos 

fenômenos ocorridos, principalmente 

quanto às mudanças decorrentes da 

convergência às normas internacionais de 

contabilidade. Vicente, Morais e Neto 

(2012) explicam que a possibilidade de 

comparação de resultados entre os 

governos é um meio de estimular ainda 

mais a melhora de qualidade dessas 

informações contábeis.

Já o Estado do Espírito Santo apre-

sentou suas demonstrações juntamente 

com as notas explicativas, de maneira que 

atende parcialmente aos critérios avaliados. 

Verifica-se que as notas explicativas são 

sucintas e, ao mesmo tempo, contemplam 

cada item apresentado nos demonstrativos, 

ou seja, ocorre uma explicação dos fatos, 

porém, não segue uma estrutura adequada 

que facilite o entendimento geral do que 

está sendo divulgado pelas demonstrações 

contábeis.

Na apresentação das notas expli-

cativas dos Estados do Rio Grande do Sul e 

do Paraná, pode-se afirmar que as notas 

não são condizentes com os critérios 

estabelecidos pelo MCASP. Nota-se que,
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nas demonstrações contábeis e notas 

explicativas do Estado do Paraná, houve 

maior explanação dos dados orçamentários 

e com ênfase na comparabilidade dos 

valores ao longo do tempo. Entretanto, nas 

notas explicativas do Estado do Rio Grande 

do Sul, houve pouco volume de in-

formações, e a maior parte está direcionada 

às questões orçamentárias. 

Dessa forma, em relação ao ques-

tionamento do estudo, conclui-se que 

as regiões Sul e Sudeste atendem 

parcialmente aos critérios do MCASP, 

atentando-se para Minas Gerais, que 

foi o único estado que não apresentou 

notas explicativas. Destaca-se, na 

região Sul, Santa Catarina, e, na 

região Sudeste, os Estados de São 

Paulo e Rio de Janeiro como as notas 

explicativas que obtiveram melhores 

r e s u l t a d o s  q u a n t o  a o s  c r i t é r i o s  

avaliados.
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RESUMO
Este artigo objetiva a apresentar uma proposta de implantação 

do Balanced Scorecard (BSC) e avaliar os benefícios possíveis de sua 

aplicação em um escritório contábil de pequeno porte, localizado em 

Porto Alegre, a partir da aplicação dos conceitos de matriz SWOT e BSC. 

Assim, foram aplicados questionários a clientes e colaboradores, e feitas 

entrevistas com os gestores, com vista ao levantamento de variáveis 

ambientais internas e externas do escritório e à construção do mapa 

estratégico. A partir da coleta de dados por meio de entrevistas, foi 

constatado que a empresa não utiliza informações obtidas por meios 

formais, tais como relatórios, nem quaisquer métodos de planejamento de 

curto e longo prazo para gerenciamento e tomada de decisões. Dessa 

forma, as iniciativas e soluções são adotadas tempestivamente. Constata-

-se, neste estudo, que é possível implantar o BSC no escritório contábil 

estudado, porém o emprego desta ferramenta dependerá de mudanças 

na cultura organizacional e da dedicação de tempo por parte dos gestores 

e funcionários, para o adequado alinhamento e acompanhamento das 

metas e objetivos estratégicos traçados.

PALAVRAS-CHAVE: Balanced Scorecard. Escritório contábil. 
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ABSTRACT

Application of the balanced 

scorecard in a small accounting 

office in the south of Brazil

This paper aims to present a proposal 

of implementation of the Balanced 

Scorecard (BSC), and to evaluate the 

potential benefits of its application in a 

small accounting office based in the city of 

Porto Alegre. Our methodology consists of 

literature review concerning the concepts of 

BSC and SWOT Matrix, essential to the 

projection of goals and strategic objectives 

tied to the four perspectives of the Balanced 

Scorecard, proposed to the company 

accordingly, based on its mission, vision 

and values. We administered ques-

tionnaires to customers and collaborators, 

and conducted interviews with managers to 

envision the totality of the office's internal 

and external environment factors and to 

build a strategy map. By the means of data 

collection through interviews, we found out 

that the company does not use information 

gathered formally, such as that contained in 

reports, and does not have any short or 

l o n g - t e r m  p l a n n i n g  m e t h o d s  f o r  

management or decision making. Thus, its 

initiatives and solutions are timely thought 

and put into action. We concluded in this 

research that it's feasible to implement the 

BSC in the chosen accounting office. 

However, the use of this tool depends on 

changes in the organizational culture and 

on the investment of the managers' and 

employees' time to properly align and 

monitor the goals and strategic objectives 

outlined.

Keywords: Balanced Scorecard. 

Accounting office. Small business.

1 INTRODUÇÃO

Na última década os escritórios de 

contabilidade enfrentaram várias adver-

sidades para seguirem atuantes e com-

petitivos. O paradigma dessas empresas 

sofreu grandes alterações devido à con-

vergência às normas internacionais de 

contabilidade, à implantação de sistemas 

públicos de recepção e armazenamento de 

dados pelos órgãos de fiscalização, e a 

mudanças no perfil do profissional contábil. 

As obrigações dos escritórios de 

contabilidade deixaram de se limitar à 

apuração de impostos, emissão de guias de 

recolhimento, observação de prazos e 

manutenção dos lançamentos contábeis 

atualizados. A Contabilidade tornou-se mais 

que uma obrigatoriedade, e atualmente é 

uma parte central do processo decisório. É 

fato, entretanto, que a grande maioria dos 

pequenos escritórios contábeis não adota 

controles preventivos e processos de 

planejamento de longo prazo. Muitas 
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vezes, os sócios são responsáveis pelas 

decisões financeiras e operacionais 

realizando, paralelamente, atividades 

técnicas e de produção (LIMA; CAVAL-

CANTI; PONTE, 2004; e NUNES, 2004). 

Assim, verifica-se que as empresas 

contábeis necessitam de planejamento para 

se adaptarem às mudanças decorrentes das 

exigências do fisco, às inovações dos meios 

de comunicação, à necessidade de rapidez 

dos fluxos de dados e às características 

específicas de cada cliente, e para se 

prepararem para possíveis expansões e 

aumento da complexidade dos negócios de 

seus clientes. 

Perante a necessidade de plane-

jamento, gestão e controle, uma ferramenta 

disponível é o Balanced Scorecard (BSC), 

que propõe implementação de medidas de 

desempenho alinhadas à estratégia da 

empresa. Nesse sentido, entende-se que o 

planejamento e o acompanhamento das 

metas sob as quatro perspectivas do BSC 

sejam essenciais para a sobrevivência das 

empresas, permitindo que a administração 

possa se orientar, estabelecer seus objetivos 

e aperfeiçoar seus processos de maneira 

contínua. Com base nesse contexto, o 

presente estudo busca a solução das 

seguintes questões: é possível um escritório 

de contabilidade de pequeno porte 

implantar o Balanced Scorecard, e quais 

são os benefícios para gestão da empresa? E 

a partir dessa problemática o artigo tem 

como objetivo propor a implantação do BSC 

sob as suas quatro perspectivas em um 

escritório contábil de pequeno porte e 

avaliar seus possíveis benefícios para a 

gestão. 

Para cumprir o objetivo proposto, o 

presente artigo se estrutura da seguinte 

forma: na primeira seção esta breve 

introdução; na segunda seção é trazido o 

referencial necessário à ambientação no 

tema da pesquisa, o BSC. Na terceira seção é 

apresentado o método de pesquisa; na 

quarta seção são apresentados os resultados 

da pesquisa e decorrentes análises e, por 

fim, na quinta seção foram realizadas 

considerações finais sobre a pesquisa.

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

As pequenas e médias empresas 

possuem expressiva representatividade no 

cenário econômico brasileiro. Conforme 

levantamento do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) com o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae) (apud 

PORTAL BRASIL,  2013) ,  ex istem 

aproximadamente 6 milhões de empresas 

enquadradas nesse grupo, que totalizam 

99% do total de empresas em atividade no 

Brasil, as quais geram R$ 700 bilhões de 

riqueza anualmente. Porém, a maioria das 

empresas ainda não está preparada para as 

dificuldades de manutenção do negócio. 

As ausências de planejamento 

estratégico, de ações de organização e de
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ferramentas de controle interno são os 

principais fatores responsáveis pela 

mortalidade dessas empresas no primeiro 

ano de funcionamento. Nesse sentido, a 

utilização do BSC em pequenas e médias 

empresas de serviços contábeis pode 

contribuir para otimização de seus 

processos e aperfeiçoamento dos controles 

internos.

Para a implantação dessa meto-

dologia de gestão, a leitura do ambiente da 

empresa é sempre importante, e a matriz 

SWOT é uma técnica bastante difundida 

para esse fim. A matriz SWOT consiste em 

uma ferramenta utilizada para análise de 

cenários ou de ambiente, fundamental na 

construção de planejamento estratégico e 

de gestão. Criada por professores da 

Harvard Business School, Kenneth 

Andrews e Roland Cristensen, a sigla, 

originária do idioma inglês, significa: 

Forças (Strengths), Fraquezas (Weak-

nesses), Oportunidades (Oportunities) e 

Ameaças (Threats) (BROWN; NORBERG, 

2001). Por meio dessa matriz pode-se 

realizar uma análise ambiental interna, 

formada pelas forças e fraquezas, e externa, 

formada pelas oportunidades e ameaças, 

para posicionar ou verificar a posição 

estratégica da organização em determinado 

ambiente, e assim estabelecer sua missão 

institucional e otimizar o desempenho 

operacional, com a ampliação da vantagem 

competitiva. Esse método permite a fixação 

de objetivos e metas estratégicas ao verificar 

fatores que proporcionem maior clareza na 

compreensão do ambiente interno, e, 

consequentemente, maior eficiência na 

formulação de estratégias. 

 Já o BSC passou a ser divulgado a 

partir da publicação do estudo Measuring 

performance in the organization of the 

future, patrocinado pelo Instituto Nolan 

Norton (1990), elaborado para atender às 

necessidades de avaliação do desempenho 

empresarial devido a ineficiências dos 

indicadores contábeis e financeiros 

existentes na época. Kaplan e Norton (1997, 

p. 2) explicam a utilidade do BSC: “o 

Balanced Scorecard traduz a missão e a 

estratégia das empresas num conjunto 

abrangente de medidas de desempenho que 

serve de base para um sistema de medição e 

gestão estratégica”. É fato que as medidas 

financeiras, sozinhas, são inadequadas para 

avaliar o rumo ideal para que a empresa 

possa gerar valor futuro. O BSC preserva as 

medidas financeiras com a adição de 

medidas dos vetores que impulsionam o 

desempenho futuro. As medidas e objetivos 

utilizados pelo Balanced Scorecard são 

originários do processo hierárquico da 

organização estabelecido pela missão e 

visão do negócio. 

O BSC sintetiza a estratégia da 

organização, em um sistema integrado, 

definido por quatro perspectivas de negócio 

(KAPLAN; NORTON, 1997) sendo: (a) 

Perspectiva Financeira: os objetivos 

financeiros geralmente estão relacionados à 

lucratividade; (b) Perspectiva do Cliente:
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essa perspectiva permite aos gestores 

reconhecer os segmentos de clientes e 

mercados  que  v isam a  compet ir ,  

relacionando a eles sua missão e visão por 

meio de uma estratégia de segmentação;(c) 

Perspectiva de Processos Internos: com a 

utilização dessa perspectiva os gestores 

podem identificar os fatores críticos 

requeridos para a empresa, reestruturar 

processos e, assim, atingir a excelência; (d) 

Perspectiva de Aprendizado e Crescimento: 

os objetivos estabelecidos nessa perspectiva 

fornecem a sustentação das outras 

perspectivas e a caracterizam como 

investimento a longo prazo.  Essa 

perspectiva decorre de três fatores: pessoas, 

sistemas e procedimentos organizacionais. 

Sob a ótica deste estudo, citam-se 

alguns outros (Quadro 1) relativos à 

temática que serviram de base empírica 

para o desenvolvimento deste estudo no 

escritório contábil.

Quadro 1 – Alguns estudos empíricos relativos ao BSC focados neste estudo

Fonte: Baseado em Silveira e Vicente (2008); Gasparetto et. al. (2007); Guerra Jr. (2010); Rossoni (2010).

A contribuição do Balanced 

Scorecard para uma empresa 

de pequeno porte: um 

estudo de caso (SILVEIRA; 

VICENTE, 2008). 

O estudo teve por objetivo evidenciar, por meio de estudo de caso em uma prestadora de 

serviços contábeis de pequeno porte, a necessidade de as pequenas empresas possuírem 

sistema de gestão e medidas de desempenho utilizando como ferramenta o Balanced 

Scorecard. A conclusão atingida é favorável à aplicação do modelo BSC em pequenas 

empresas, respeitando suas limitações e especificidades, adaptando-se às necessidades 

empresariais próprias da empresa. Por fim, o estudo salienta a mudança cultural como 

elemento importante para a devida implementação.

Implantação do Balanced 

Scorecard: estudo de caso em 

empresa de consultoria 

(GASPARETTO et al., 2007).

O artigo teve por finalidade verificar a aplicação metodológica do BSC no setor de 

planejamento estratégico de empresa de consultoria. A conclusão obtida pelo estudo é a 

de que a maximização de resultados do BSC decorreu da análise de correlação entre os 

objetivos; a empresa, apropriada desse princípio, identificou os indicadores-chave para 

aperfeiçoamento de seu sistema de gestão.

Diagnóstico do desempenho 

estratégico em 

microempresas com 

aplicação do Balanced 

Scorecard (GUERRA JR., 2010).

Estabelece os enfoques da gestão de desempenho estratégico e gestão da 

competitividade em micro e pequenas empresas. O estudo conclui que a estratégia é vital 

para a gerência de uma empresa independentemente de seu porte e constitui importante 

mecanismo para as pequenas empresas sobreviverem e adquirirem conhecimento de suas 

capacidades, limitações e possibilidades

Balanced Scorecard mediado 

pela gestão do 

conhecimento: modelo de 

uso para micro e pequenas 

empresas (ROSSONI, 2010). 

Busca, por meio de revisão bibliográfica, integrar a gestão do conhecimento e o Balanced 

Scorecard e desenvolver um modelo apoiado, principalmente, na perspectiva de 

aprendizado e crescimento, devido à importância dessa como base para os objetivos das 

outras perspectivas, concluindo que a gestão do conhecimento favorece a implantação do 

Balanced Scorecard ao impulsionar o processo de feedback, estratégia necessária ao BSC.



34 REVISTA DO CRCRS

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta pesquisa classifica-se como 

exploratória, visto que a aplicação da 

ferramenta proposta é pouco empregada 

em escritórios contábeis. Quanto ao 

problema, este estudo adota abordagem 

qualitativa tendo em vista que irá avaliar a 

implantação do Balanced Scorecard em um 

escritório contábil. A natureza desta 

pesquisa é aplicada, estabelecida pelos 

objetivos derivados do problema proposto, 

pois busca gerar conhecimentos mediante a 

aplicação prática dos conhecimentos 

descritos no referencial teórico. Assim, o 

presente estudo desenvolve-se utilizando 

como modelo uma empresa de serviços 

contábeis com sede na cidade de Porto 

Alegre, por meio de entrevistas e 

informações disponibilizadas pelos sócios 

da empresa.

A coleta de dados teve foco na busca 

de informações relevantes para o 

estabelecimento de metas e ações sob as 

quatro perspectivas do Balanced Scorecard. 

Neste estudo, foram utilizadas a pesquisa 

bibliográfica e os questionários, devido à 

uniformidade de avaliação proporcionada 

pela impessoalidade do instrumento, e 

entrevista estruturada, com utilização de 

perguntas predeterminadas a fim de buscar 

dados não documentados e com diferentes 

respostas à mesma questão.

As entrevistas tiveram caráter semi-

estruturado e foram aplicadas aos sócios, a 

alguns funcionários e a clientes do escritório 

mediante questionário previamente 

construído. Foi feita a gravação das 

entrevistas formais e foram obtidas as 

autorizações dos usuários para uso dos 

dados, embora o nome do estabelecimento 

contábil não seja divulgado no estudo. 

As questões levantadas abordaram as 

análises necessárias para a matriz SWOT 

(pontos fortes, pontos fracos, ameaças e 

oportunidades) e relativas à construção do 

BSC sob as quatro perspectivas. Após a 

coleta de dados, os resultados foram 

tabulados e explicitados no estudo, 

expressos por quadros nos quais serão 

evidenciados os principais pontos a serem 

considerados quanto a análise estratégica, 

missão, visão, perspectivas, metas a serem 

alcançadas e indicadores propostos para 

medir o atendimento ou não das metas 

estabelecidas pelo escritório estudado.

4 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO 
DOS RESULTADOS

4.1 ANÁLISE AMBIENTAL INTERNA E EXTERNA

Esta seção se destina a apresentar a 

empresa pesquisada evidenciando sua 

visão, missão, valores, análise SWOT e a 

construção do BSC.

O escritório contábil analisado no 

presente estudo: a) localiza-se na cidade de
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Porto Alegre, RS; b) possui estrutura 

familiar; c) iniciou suas atividades em 1948; 

d) sua estrutura societária sofreu, no 

decorrer dos anos, alterações de direção e 

razão social; e) atualmente a sociedade é 

composta de dois sócios contadores; f) atua 

nas áreas de contabilidade, fiscal, pessoal, 

societária; g) possui uma carteira de 107 

clientes compreendidos nos seguintes 

segmentos de mercado: comércio varejista 

de alimentos, comércio varejista de gás, 

comércio varejista e atacadista de material 

para construções e artefatos de ferro e aço, 

serviços de engenharia, serviços de 

tecnologia da informação, serviços médicos, 

serviços advocatícios, transporte rodo-

viário, publicidade e propaganda, asso-

ciações e partidos políticos.

No contexto atual o escritório 

trabalha sob os seguintes referenciais 

estratégicos:

Visão: Ser reconhecida como 
uma empresa de contabilidade de 
vanguarda, servida por profis-
sionais capacitados, com tec-
nologia avançada, e como uma 
prestadora de serviços que atenda 
ou exceda às expectativas dos 
clientes.

Missão: Prestar serviços de 
contabilidade e assessoria a seus 
clientes de maneira competente, 
cobrando remuneração justa e 
fornecendo-lhes informações 
precisas e seguras, orientando-os, 
dentro dos parâmetros legais, de 
forma a permitir-lhes uma real 
visão de seus negócios, uma gestão 
eficiente dos recursos e eficaz 

enfrentamento do mercado com 
conseguinte maximização de seus 
resultados.

Valores: Confiança, eficiência, 
conhecimento, comprometimento, 
qualificação técnica e ética 
profissional.

4.1.1 ANÁLISE SWOT

A elaboração da matriz SWOT, 

decorrente da interpretação das respostas 

dos entrevistados, possibilitou a visua-

lização sistêmica da organização e a 

projeção de cenários, com base na análise 

efetuada em seus quatro enfoques:

Forças: (a) a qualidade do serviço 
é característica importante da 
empresa, serve de referência na 
indicação de clientes a outros 
parceiros; conforme pesquisa rea-
lizada com clientes apenas 5% está 
pouco satisfeito com os serviços 
prestados pelo escritório; (b) o 
escritório possui uma carteira de 
clientes estável ao longo dos anos, 
alguns deles com vínculo de mais 
de trinta anos; (c) as instalações e 
infraestrutura geral da empresa 
estão perfeitamente adequadas às 
rotinas de trabalho e à estrutura 
dos setores existentes, os quais 
possuem salas individualizadas 
para melhor gerenciamento dos 
grupos; (d) o escritório está 
presente no mercado há pelos 
menos 60 anos, sendo reconhecido 
por seus clientes e colaboradores 
por seu caráter fidedigno e probo. 
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Fraquezas: (a) a empresa não 
possui qualquer mecanismo 
formal de planejamento de curto 
ou longo prazo. Como conse-
quência da ausência de plane-
jamento, também não há controle 
eficaz sobre o andamento e desem-
penho dos processos internos por 
pessoa ou departamento especí-
fico; (b) as falhas e dificuldades de 
comunicação interna entre de-
partamentos influenciam direta-
mente na eficiência e desempenho 
dos setores; (c) a gestão de recursos 
humanos deve aplicar novas 
políticas capazes de reter mão de 
obra e desenvolver a qualidade 
técnica desse recurso.

Oportunidades: (a) as alterações 
na legislação contábil aplicada à 
elaboração das demonstrações 
contábeis de pequenas empresas 
optantes pelo Simples Nacional 
oferecem amplo mercado para o 
aprimoramento dos serviços 
prestados e absorção de clientes de 
escritórios que não possuem 
capacidade tecnológica e física 
para suportar as modificações 
necessárias; (b) a empresa deve 
identificar áreas com deficiências 
de atendimento como forma de 
ampliação da carteira de clientes e 
possibilidade de constituição de 
diferencial competitivo; (c) a 
alteração do perfil do contador, 
decorrente das mudanças ocor-
ridas na área contábil, permite 
ampliação de campos de atuação e 
proporciona o estreitamento de 
relações entre o escritório e seus 
clientes, por meio do desenvolvi-
mento de serviços ligados à 
contabilidade gerencial.

Ameaças: (a) o mercado de 
trabalho para área contábil está 
aquecido, e os pequenos escritórios 
contábeis sofrem diretamente os 

efeitos de escassez de força de 
trabalho, já que grandes empresas 
e multinacionais oferecem be-
nefícios e oportunidades de cresci-
mento mais atrativas; (b) em geral, 
pequenas e médias empresas que 
mantêm sua contabilidade apenas 
para fins legais buscam serviços 
contábeis com honorários menores 
sem avaliação ou preocupação da 
qualidade técnica do serviço 
ofertado, construindo-se dessa 
forma um mercado de concor-
rência desleal em que outros 
escritórios acabam reduzindo os 
honorários para captação de 
clientes; (c) as empresas concor-
rentes utilizam sistemas integra-
dos com seus clientes que oferecem 
maior rapidez e diminuição de 
retrabalho; o escritório ainda não 
possui integração contábil, apenas 
alguns clientes têm seus livros 
fiscais integrados para atendi-
mento de obrigações acessórias 
como GIA e SPED; (d) assim como 
outros escritórios contábeis de 
pequeno porte, não há investi-
mento significativo em marketing; 
a ausência dessa ferramenta 
essencial para atração de parceiros 
e clientes cria um fator crítico de 
sucesso devido ao posicionamento 
competitivo representar a maneira 
e em que nível a marca é percebida 
pelos clientes e público-alvo. 

Com base nos dados coletados 

apresenta-se no Quadro 2 uma síntese da 

matriz SWOT da empresa analisada:
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Na mesma área de estudo, destaca-se 

o trabalho de Santos et al. (2010), que 

realizou um estudo de caso relativo a uma 

aplicação de um modelo de análise 

estratégica em um departamento de 

contabilidade. Os autores efetuaram uma 

análise SWOT sobre um departamento de 

contabilidade de uma sociedade anônima 

de capital aberto. Os resultados apresentam 

aspectos que se assemelham a análise 

efetuada neste estudo. Entre os itens 

descritos como forças identificou-se a 

confiança na qualidade do trabalho. Ao 

abordarem aspectos referentes a fraquezas, 

observou-se ineficiência do setor de 

recursos humanos em contratações, 

treinamentos e divisão de tarefas dos 

empregados. Quanto às oportunidades,

Quadro 2 – Matriz SWOT do escritório contábil

Qualidade do serviço.

Fidelidade de clientes.

Instalações adequadas.

Tradição da marca.

Fonte: Elaborado pelos autores (2013).

MATRIZ SWOT

ANÁLISE INTERNA ANÁLISE EXTERNA

PONTOS FORTES OPORTUNIDADES

Mudanças na legislação societária e tributária.

Áreas com carência de atendimento.

Baixa qualidade de alguns concorrentes no atendimento 
a empresas optantes pelo Simples Nacional.

Alteração do perfil profissional do 
contador perante seus usuários.

PONTOS FRACOS AMEAÇAS

Problemas com comunicação interna entre 
colaboradores de departamentos diferentes.

Concorrentes oferecem oportunidades de crescimento 
profissional e salário mais atrativos, criando 

risco de rotatividade de quadro de funcionários.

Ausência de planejamento.

Deficiências no acompanhamento dos processos internos.

Concorrência desleal.

Falta de atitude dos gestores em relação ao 
aprimoramento da concorrência.

Gestão ineficiente de recursos humanos 
quanto à retenção de funcionários, 

distribuição de funções e incentivo a qualificação.
Ausência de posicionamento competitivo.
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também se destacaram as mudanças de 

perfil profissional e busca por segmentação 

do negócio. 

 Em outro estudo, Gasparetto et al. 

(2007) também apresentaram resultados 

similares aos encontrados neste artigo, 

relacionando como forças a credibilidade 

conquistada em clientes, e como fraquezas 

os canais de comunicação reduzidos e as 

ameaças da concorrência acirrada.

4.2 CONSTRUÇÃO DO BSC

 O Balanced Scorecard apresentado 

a seguir foi elaborado a partir de entrevistas 

realizadas com os sócios da empresa e da 

análise SWOT. As quatro perspectivas que 

compõem o BSC foram divididas por 

tópicos para melhor visualização dos 

quadros que compreendem metas, 

objetivos, indicadores e iniciativas 

propostos.

a) Perspectiva financeira 

O escritório contábil possui fatura-

mento mensal médio de R$ 130.000,00 e 

busca alcançar, nos próximos dois anos, um 

aumento de 15% da margem de contribuição 

decorrente de um crescimento de 5% sobre 

o faturamento. Para atingir essas projeções 

a empresa pretende criar uma área 

comercial em que o responsável pelo setor 

não possua vínculo com a área técnica, 

evitando, assim, a dispersão de foco do 

setor. 

Quanto aos gastos variáveis relativos 

à compra de folhas de papel A4 utilizadas 

em diversos serviços, como impressão de 

livros diários e razão, emissão de folhas de 

pagamento, além do papel gasto inter-

namente para formalização de processos, 

impressão de declarações e arquivos de 

conciliação, esses podem ser reduzidos com 

o estímulo à utilização consciente desse 

material a fim de diminuir o desperdício, 

aplicando ações de reutilização, reciclagem 

e dando preferência à utilização de arquivos 

digitais.

O gestor entrevistado identificou os 

custos de informática como principal 

gargalo existente na empresa, tendo em 

vista que os gastos com a folha de 

pagamento são inerentes ao negócio e estão 

alinhados ao percentual de receita. A 

empresa já alcançou a meta de redução de 

gastos de informática, proposta para o fim 

deste ano; por meio de uma pesquisa de 

mercado diminuiu em 60% os valores pagos 

pela manutenção de redes e computadores, 

com exceção do serviço de manutenção de 

telefonia, que não é oferecido pela empresa 

contratada. 

A perspectiva é que a meta de redução 

de 95% da inadimplência de clientes 

também seja alcançada até o final do ano de 

2013. A direção do escritório contábil 

outorgou maior independência à área 

financeira para negociar com clientes
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devedores e propor parcelamentos flexíveis, o que tem alcançado excelentes 

resultados.

O Quadro 3 sintetiza os principais pontos levantados na pesquisa no que se refere à 

Perspectiva Financeira:

Quadro 3 – Evidenciação das metas, objetivos, indicadores e iniciativas sob a Perspectiva Financeira

PERSPECTIVA FINANCEIRA

Aumentar em 15% a 
margem de contribuição.

Redução dos custos fixos de 
serviços de informática em 60%.

Redução de 95% da 
inadimplência até o final 
de 2013.

Aumentar a lucratividade. Reduzir as despesas fixas de 
serviços tomados de 
informática.

Cobrar clientes 
inadimplentes.

DRE trimestral. Volume de 
chamados/quantidade de 
equipamentos.

Grau de inadimplência 
por quantidade de 
clientes.

METAS

OBJETIVOS

INDICADORES

Redução de gastos com 
folhas de papel A4; 
aumento da carteira de 
clientes.

Pesquisa de mercado para obter 
preços mais vantajosos pelos 
serviços tomados de terceiros 
para a manutenção de redes de 
computadores e telefonia, não 
envolvendo gastos com 
licenciamento de software ou 
manutenção de sistemas 
contábeis.

Grau de inadimplência 
por quantidade de 
clientes.

INICIATIVAS

Fonte: Elaborado pelos autores (2013).

b) Perspectiva de Clientes

Para aumentar o faturamento anual, a 

empresa deve buscar expandir sua carteira 

de clientes; a indicação por antigos clientes 

tem sido o mecanismo mais expressivo 

utilizado até o momento. A empresa não 

investe em marketing, possui apenas um 

site com informações sobre histórico, 

valores e serviços prestados, mas não 

investe em divulgação por outro tipo de 

mídia. Espera-se que a criação de uma área 

comercial possa implementar outras 

ferramentas de propaganda capazes de 

aumentar a captação de clientes dire-

tamente pela empresa, promover o 

reconhecimento de marca e do alinhamento 

dos valores percebidos pela empresa e 

clientes.

A empresa não utiliza mecanismos de 

controle de satisfação de clientes do serviço 

prestado. Assim, para cumprir a meta de 

retorno sobre a qualidade de serviços e 

manter a fidelização do percentual 

(estabelecido de 97% sobre a carteira de
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clientes), a iniciativa prevista é a de que o 

setor comercial aplique uma pesquisa 

semestral de satisfação com a finalidade 

de identificar áreas com deficiência e 

propor melhorias aos setores opera-

cionais. O escritório não apresenta 

problemas com rotatividade, atende 

empresas há mais de vinte e trinta anos e 

os eventuais rompimentos contratuais 

são decorrentes de objetivos contrários. 

Para uma melhor visualização das 

principais metas sob a perspectiva dos 

clientes, o Quadro 4 as explicita, 

especificando os objetivos propostos, os 

indicadores para sua mediação e as 

iniciativas a serem adotadas pela 

administração do escritório para o 

cumprimento de tais metas. 

Quadro 4 – Evidenciação das metas, objetivos, indicadores e iniciativas sob a Perspectiva do Cliente

PERSPECTIVA DE CLIENTE

Aumentar em 5% o 
faturamento anual 
com a ampliação da 
carteira de clientes.

INDICADORES

INICIATIVAS

Fonte: Elaborado pelos autores (2013).

Obter, periodicamente, 
feedback sobre a 
qualidade dos serviços 
contábeis.

Manter a fidelização 
em 97% sobre o total 
da carteira de clientes.

Promover divulgação 
de marca.METAS

Captação de novos 
clientes.

Manter o índice de 
satisfação de clientes.

Aumentar a fidelização 
de clientes.

Aumentar o reconhe-
cimento da marca.OBJETIVOS

Variação anual da 
carteira de clientes

Grau de satisfação. Tempo de perma-
nência do cliente.

Grau de retorno de 
publicidade.

Criação de 
departamento 
comercial que utilize 
ferramentas de 
marketing capazes de 
aumentar a captação 
de clientes.

Pesquisa semestral de 
satisfação enviada a 
todos os clientes via e-
mail. Sendo que, para 
os principais clientes, 
realização de visitas 
pessoais para avaliar a 
satisfação.

Por meio das 
pesquisas de 
satisfação, identificar 
os fatores críticos e 
propor melhoria dos 
serviços ineficientes.

Pesquisa semestral 
obtida por sites de 
buscas on-line sobre 
acessos ao site da 
empresa.

c) Perspectiva de Processos Internos

 Em pesquisa realizada com os colaboradores da empresa, 40% dos respondentes 

consideram a padronização de procedimentos rotineiros do escritório um mecanismo muito 

importante para o aumento da eficiência dos processos. A formulação de manuais com 

procedimentos básicos obrigatórios e prazos para finalização da tarefa podem reduzir o número 

de erros e atrasos na entrega do serviço ao cliente.
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Quadro 5 – Evidenciação das metas, objetivos, indicadores e iniciativas sob a Perspectiva 
de Processos Internos

O escritório está realizando testes de 

interação entre sistemas financeiros dos 

clientes e o sistema contábil utilizado pela 

empresa com a finalidade de otimizar o 

potencial do software contábil, que dispõe 

de tecnologia suficiente para a integração de 

dados, o que reduz o tempo despendido em 

lançamentos manuais e no retrabalho, gerando, 

assim, mais tempo para o trabalho de análise 

das demonstrações e consultoria ao cliente.

A atualização de procedimentos é 

necessária para determinação de processos 

dispendiosos e que apresentam falha. A 

ausência de mecanismos de controle e a 

avaliação periódica dos processos internos 

são fatores apontados como pontos fracos 

pela análise SWOT proposta neste trabalho; 

as metas fixadas para solucionar essa lacuna 

são a realização de análises bimestrais sobre 

o tempo despendido por tarefa, que 

permitirão a revisão dos processos 

deficientes, e a utilização de um mecanismo 

que facilite a gerência dos processos de 

maneira formal, evitando as fontes de 

informação informais.

O detalhamento do plano de ação 

definido para a Perspectiva de Processos 

Internos pode ser visualizada no Quadro 5.

PERSPECTIVA DE PROCESSOS INTERNOS

Criar mecanismos 
que facilitem a 
gestão dos 
processos internos.

INDICADORES

Padronização de 
procedimentos 
rotineiros.

Análise bimestral 
sobre a atualização e 
utilidade de processos 
e atividades.

Tornar o sistema 
contábil da empresa 
integrado ao cliente 
dentro do prazo de 
dois anos.

METAS

Acompanhar os 
processos. 

Aumentar a eficiência. Atualizar 
procedimentos.

Otimizar potencial dos 
sistemas de 
informação.

OBJETIVOS

Redução de 
informações 
gerenciais e de 
processos obtidas 
informalmente.

Redução de 
quantidade de erros 
por número de 
lançamentos 
contábeis.

Número de horas 
despendidas por 
tarefa avaliada 
mediante tempo via 
sistema de informática 
de tempo no 
atendimento 
presencial.

Número de 
lançamentos 
contábeis 
despendidos por 
cliente, identificados 
via sistema de 
informática.

INICIATIVAS

Fonte: Elaborado pelos autores (2013).

Adotar um sistema 
de Business 
Intelligence para 
obter visão global e 
real da eficiência 
dos processos.

Criar roteiros de 
procedimentos e 
manuais para 
processos comuns.

Revisão periódica de 
tempo gasto e 
relevância de 
atividades 
administrativas.

Propor reuniões com 
clientes e empresas de 
sistemas gerenciais e 
contábeis para estudar 
a implantação da 
integração de 
sistemas.
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d) Perspectiva de Aprendizado e 

Crescimento

 Conforme identificado pela análise 

interna, um dos pontos fracos refere-se à 

deficiência de comunicação, principal-

mente entre colaboradores de setores 

diferentes. A empresa implantou uma 

agenda de reuniões semanais, reservando 

um dia da semana para cada setor expor 

seus problemas à gerência. Essa medida 

visa a integrar os departamentos para que o 

clima organizacional torne-se harmônico e 

influencie positivamente a eficiência dos 

processos. 

 C o m  r e l a ç ã o  a o s  e s t í m u l o s  

profissionais, verificou-se que a empresa 

não possui um plano de desenvolvimento 

técnico para o aperfeiçoamento de seus 

colaboradores. Há treinamentos disponi-

bilizados pela empresa que licencia

o software contábil utilizado pelo escritório 

e palestras ofertadas por órgãos da 

categoria contábil, porém, não há incentivo 

por parte da empresa na reserva de carga 

horária para atualização. Quanto ao 

estímulo pessoal, não há mensuração 

formal da satisfação dos colaboradores; o 

próprio funcionário procura a gerência 

quando necessário.

 Na busca pela eficiência dos 

processos e motivação dos colaboradores, a 

empresa busca implantar o Programa de 

Participação nos Resultados (PPR), e já 

oferece aos funcionários o prêmio de 

assiduidade correspondente a 10% sobre o 

salário do mês competente. Os pontos 

abordados neste item estão descritos no 

Quadro 6, que resume os aspectos 

estratégicos da Perspectiva de Aprendizado 

e Crescimento. 

Quadro 6: Evidenciação das metas, objetivos, indicadores e iniciativas sob a Perspectiva 
de Aprendizado e Crescimento

PERSPECTIVA DE APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Proporcionar aos 
colaboradores um 
roteiro de palestras e 
treinamentos 
quinzenais para 
aperfeiçoamento.

Implantar PPR por 
processos ou metas 
até o final do próximo 
ano.

Estimular o 
desenvolvimento 
profissional e pessoal 
dos colaboradores.

Melhorar o ambiente 
organizacional 
durante o ano 
corrente.

METAS

Implantar projeto de 
desenvolvimento de 
RH.

Implantar PPR. Valorizar os 
colaboradores.

Melhorar as relações 
interpessoais.OBJETIVOS

Estímulo ao 
crescimento 
profissional.

Eficiência operacional. Índice de satisfação 
dos funcionários. 

Clima organizacional.
INDICADORES

CONTINUA 
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INICIATIVAS

Fonte: Elaborado pelos autores (2013).

Elaborar um 
programa de 
treinamento 
intensivo para 
assuntos técnicos 
necessários aos 
profissionais.

Estabelecer metas 
para cada 
departamento e 
reorganizar a 
distribuição de tarefas.

Efetuar avaliações 
semestrais para 
percepção de 
satisfação.

Realizar reuniões de 
integração mensais 
envolvendo todos os 
departamentos.

PERSPECTIVA DE APRENDIZADO E CRESCIMENTO

CONTINUAÇÃO 

4.2.1 MAPA ESTRATÉGICO

Nesta seção pode-se visualizar o 

mapa estratégico elaborado para empresa. 

A Figura 1 demonstra as relações de causa e 

efeito entre as perspectivas, de modo que 

seja possível identificar de maneira holística 

os resultados derivados de cada perspectiva.

 Observa-se a importância do mapa 

estratégico para a tradução aos gestores dos 

objetivos, metas e ações definidos na 

construção do Balanced Scorecard inseri-

dos em processos complexos da organi-

zação. A partir dessa visão sistêmica dos 

processos da empresa, compartilha-se com 

clareza a estratégia e os resultados almeja-

dos entre todos os setores, com a finalidade 

de integrar esforços para o cumprimento 

das metas fixadas. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2013).

Redução de

Aumento do

Cobrança de

Satisfazer os clientes Fidelização de Reconhecimento de Captação de

Acompanhar 
processos

Otimizar sistemas de Atualizar 
procedimentos

Aumentar a

Desenvolver RH Implantar PPR Valorizar
Melhorar

relacionamentos

PERSPECTIVA
FINANCEIRA

PERSPECTIVA
DE CLIENTES

PERSPECTIVA
DE PROCESSOS

PERSPECTIVA
DE 

APRENDIZADO

Figura 1 – Mapa estratégico do escritório contábil.



44 REVISTA DO CRCRS

O mapa estratégico, a partir de sua 

estrutura estratégica compartilhada, 

fornece um sistema de feedback que auxilia 

a análise de desempenho das metas e 

iniciativas definidas, possibilitando 

identificar pontos a serem repensados. Para 

Kaplan e Norton (1997, p. 264), as relações 

de causa e efeito permitem que os executivos 

estabeleçam metas de curto prazo, refletindo 

suas melhores estimativas sobre deficiências 

e impactos entre mudanças nos vetores de 

desempenho e mudanças correlatas em 

medidas de resultado. 

O mapa estratégico do escritório, 

presente na Figura 1, demonstra a 

importância do desenvolvimento dos 

recursos humanos por meio de treinamento 

técnico e qualificação necessária à 

otimização dos recursos já disponíveis nos 

sistemas operados pelos colaboradores, 

gerando informações mais precisas e 

adaptáveis ao tipo de negócio de seus 

clientes. É fato que a valorização dos 

funcionários, somada à melhoria dos 

relacionamentos interpessoais, acarreta o 

aumento da eficácia dos processos. A 

eficiência dos processos, juntamente à 

qualificação dos colaboradores, produzirá 

serviços prestados com maior qualidade e 

comprometimento, resultando na satis-

fação dos clientes. Após esse ajustamento 

dos processos internos será possível 

encontrar desvios, que podem estar 

ocasionando gastos desnecessários.

Entende-se que um correto acom-

panhamento dos processos tornará o 

desempenho operacional da empresa mais 

eficaz, proporcionando satisfação e 

fidelidade de seus clientes. E, tendo em vista 

que a maior parte da captação de clientes se 

dá por meio de indicações, o escritório 

poderá manter a fidelização de seus 

clientes, oferecendo qualidade e prontidão 

na entrega em tempo dos serviços. O 

aumento da carteira de clientes, junto à 

redução de gastos e reconhecimento de 

marca pelos antigos e novos clientes, 

suscitará o aumento da lucratividade.

Esses resultados se alinham aos 

encontrados no estudo de Gasparetto et al. 

(2007), no qual foi apresentado o mapa 

estratégico de uma empresa de consultoria 

com perspectivas organizadas em camadas 

hierarquizadas, em que a perspectiva 

financeira está situada na parte superior e 

as outras camadas correspondem às demais 

perspectivas alinhadas conforme a 

correlação de seus objetivos. O modelo de 

mapa estratégico utilizado pelos autores se 

assemelha ao aplicado no presente estudo, 

pois busca o crescimento sustentável ao 

proporcionar desenvolvimento aos 

funcionários para aumentar a eficiência de 

projetos e, consequentemente, satisfazer 

seus clientes. Esses fatores, somados à 

ampliação seletiva do portfólio de serviços e 

ao aumento da receita por meio de um mix 

equilibrado, resultarão no aumento do 

lucro.

A proposta de construção do BSC e do 

mapa estratégico, neste estudo, demonstra 

a viabilidade da implantação da ferramenta



45REVISTA DO CRCRS

por um escritório de pequeno porte, que se 

beneficiará da capacidade desse mecanismo 

em traduzir os valores e a visão determina-

dos pela empresa a seus colaboradores. 

Assim, todos os setores, independente-

mente de hierarquia, poderão incorporar os 

objetivos estratégicos estabelecidos no 

plano de ação da empresa ao desempenho 

de suas tarefas rotineiras. Destaca-se que o 

alinhamento da estratégia do escritório 

contábil com seus interessados aumentará o 

desempenho operacional, essencial para a 

manutenção da lucratividade, e permitirá a 

identificação de pontos nos processos 

internos que necessitam de revisão e 

reestruturação para adequação às metas e 

aos objetivos estratégicos traçados pela 

empresa por meio da análise ambiental. 

Por fim, salienta-se que dificuldades 

encontradas durante a pesquisa decorreram 

do fato de que ainda havia ausência de um 

posicionamento estratégico de seus sócios e 

da definição de objetivos estratégicos e 

controles internos eficazes. A empresa tinha 

apenas a sua missão e visão preesta-

belecidas; portanto, para o estudo de caso, 

foram necessárias entrevistas com o sócio 

administrador e o responsável pela consul-

toria de administração para a coleta de 

informações e discussões pertinentes à 

análise ambiental e composição do plano 

estratégico. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É fato que a maioria dessas empresas, 

como é o caso da empresa de estudo, não 

possui mecanismos formais de controle ou 

objetivos estrategicamente traçados de 

acordo com planejamento de curto ou longo 

prazo. Assim, com este trabalho, objetivou-

-se propor a implantação do BSC no 

escritório contábil de pequeno porte 

pesquisado, sob as suas quatro pers-

pectivas, com vista à melhoria da sua 

eficiência, aperfeiçoamento dos processos 

internos e incremento na produtividade. 

Cabe destacar que a presente 

pesquisa encontrou limitações diante do 

caráter familiar do escritório e tendo em 

vista a existência de apenas dois sócios que o 

administram. Nesse ambiente, a tomada de 

decisão se dá conforme o momento 

vivenciado pela empresa, levando em conta 

as situações inesperadas que se apresentam 

na rotina do negócio. Desse modo, optou-se 

por desenvolver a pesquisa com base em 

questionários aplicados aos sócios 

responsáveis, gerentes, funcionários e 

clientes. 

Ressalta-se que, para a implantação 

do BSC e acompanhamento das metas 

explicitadas no mapa estratégico do 

escritório contábil estudado sob as quatro 

perspectivas apontadas, é necessário que os 

valores essenciais agregados da empresa 

sejam incorporados e desenvolvidos pela
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direção e pelos funcionários, a fim de 

alinhar a percepção de valores entre a 

gerência e colaboradores para otimização 

de tais metas estipuladas, com o foco nos 

objetivos estratégicos. 

Buscou-se demonstrar, por meio da 

matriz SWOT, uma análise da situação e 

posição estratégica da empresa dentro do 

ambiente em que atua. Dessa forma, 

definiram-se variáveis imprescindíveis ao 

estabelecimento de metas e objetivos 

estratégicos necessários à construção do 

BSC. Identificaram-se fatores internos 

relacionados à ineficiência de processos e 

recursos humanos, contrapostos pela boa 

percepção de valores inerentes à empresa 

por seus clientes. Por sua vez, os fatores 

externos abrangeram as oportunidades 

oriundas de modificações na área contábil, e 

as ameaças, que revelaram problemas de 

posicionamento da empresa quanto ao 

acompanhamento do desempenho da 

concorrência. 

A partir da análise do cenário e de 

dados fornecidos pelos gestores da 

empresa, foi possível realizar a construção 

do BSC, indicando os objetivos estratégicos 

conforme as quatro perspectivas indicadas 

pelo modelo conceitual, e propor metas e 

iniciativas que visem a alcançar os objetivos 

estabelecidos, mensurados por meio de 

indicadores definidos para cada meta. 

Constatou-se que o estabelecimento de 

objetivos e indicadores estratégicos, 

formulados com base nos aspectos 

apontados pela análise ambiental, permitiu 

a visualização da empresa como um 

conjunto e, assim, identificaram-se fatores 

críticos de sucesso desconhecidos até o 

momento por seus gestores. E a própria 

relação de causa e efeito do mapa 

estratégico também permitiu uma visão 

mais integrada do negócio, identificando 

que os resultados das diferentes áreas têm 

impacto na estratégia da empresa como um 

todo e em seu resultado, por consequência.

A formulação do BSC proporcionou 

benefícios à gestão financeira e operacional 

do escritório, firmados segundo pers-

pectivas tais como: a) constituição de 

diferencial competitivo; b) redução de 

perdas com inadimplência; c) maior 

aproximação do escritório com o cliente; d) 

valorização de profissionais e melhoria do 

clima organizacional; e) mitigação de 

desvios e deficiências em processos em nível 

operacional; f) otimização de sistemas, 

possibilitando extrair novas funciona-

lidades que forneçam melhoria da 

informação contábil e gerencial prestada ao 

cliente; g) incremento de receita devido à 

captação de novos clientes e atualização 

periódica sobre mudanças favoráveis no 

setor contábil;  h) mecanismos de 

acompanhamento e mensuração de 

processos; i) redução de custos dispen-

sáveis; j) integração de departamentos da 

empresa; k) estímulo à descentralização da 

tomada de decisões com adoção de 

empowerment; l) melhor aproveitamento 

de recursos humanos da empresa com 

devida capacitação e treinamento; 
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m) aperfeiçoamento de controles internos; 

e n) manutenção da fidelização de clientes e 

retenção de funcionários. 

Observam-se os referidos benefícios 

de forma sintética e sistêmica nas 

correlações entre as perspectivas do BSC 

determinadas por meio do mapa estratégico 

proposto para empresa. O mapa estratégico 

auxiliará os gestores na visualização do 

funcionamento do Balanced Scorecard e na 

transição entre as fases de desenvolvimento 

do planejamento estratégico e execução de 

iniciativas. Essa ferramenta, aliada ao 

acompanhamento periódico das metas 

estabelecidas no BSC e dos resultados, pode 

ser de grande utilidade, visto que trata-se de 

uma ferramenta simples e rápida no auxílio 

à tomada de decisões. Essa rapidez 

possibilita que os sócios, que dividem seu 

tempo entre administração e trabalho 

técnico, tenham acesso a um mecanismo 

versátil e dinâmico. 

De tal modo, este estudo atingiu os 

objetivos propostos na medida em que 

estabeleceu, em conjunto com a adminis-

tração do escritório, a evidenciação das 

metas, objetivos, indicadores e iniciativas a 

serem alcançadas sob as perspectivas 

financeiras, dos clientes, dos processos 

internos e de aprendizado e crescimento, 

estabelecendo-se o mapa estratégico da 

empresa, propiciando informações pre-

cisas e adaptáveis ao escritório contábil 

estudado.
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OPERAÇÕES SUBSEQUENTES: 
UM ESTUDO SOBRE OS 
EFEITOS NO RESULTADO
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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo, utilizando cálculos reais e 

simulados, analisar de que maneira o ICMS de substituição tributária em 

operações subsequentes afeta o resultado da empresa, uma vez que esse 

tributo está embutido no custo da mercadoria que compõe o preço de 

venda e, por consequência, integra a base de cálculo dos impostos PIS e 

Cofins de uma empresa revendedora de tintas. A metodologia utilizada é a 

análise qualitativa e quantitativa e exploratória realizada por meio de um 

estudo de caso. Com base nas análises realizadas foi identificado que o 

resultado da empresa é afetado negativamente por essa prática. Pode-se 

ainda demonstrar e concluir que a exclusão do ICMS da base de cálculo do 

PIS e da Cofins reduz a carga tributária da empresa e melhora seu resultado 

em igual proporção. Para futuros estudos, sugerem-se pesquisas voltadas 

aos demais setores, dirigidas para as legislações e entendimentos do fisco 

quanto aos conceitos de receita bruta. 
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1 INTRODUÇÃO

A carga tributária nos últimos anos 

vem crescendo constantemente, atingindo, 

no ano de 2012, quase um terço do PIB. O 

Brasil esteve pela quarta vez consecutiva 

entre as trinta nações com as maiores cargas 

tributárias do mundo, ocupando a última 

posição como provedor de serviços públicos 

de qualidade à população. Em 2013, o 

brasileiro trabalhou cerca de 150 dias do 

ano apenas para pagar tributos (INSTITU-

TO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO E 

TRIBUTAÇÃO, 2013). 

Contudo, nos últimos quatro anos, a 

maior variação da carga tributária deve-se 

ao aumento dos tributos estaduais (1,03%). 

Os tributos federais tiveram aumento de 

0,38%, e os municipais, 0,24%. Em 2014, o 

ritmo de crescimento da carga tributária 

atingiu 35,42%, resultando em um aumento 

de 0,39%. Em 2015, o brasileiro precisou 

trabalhar de janeiro a maio apenas para 

pagar os tributos exigidos pelo governo 

federal (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO, 2015).

Assim, tanto as empresas quanto os 

cidadãos dedicam grande parte de seus 

rendimentos ao pagamento de tributos. 

Esse fato faz que surja a necessidade de ter-

-se um planejamento tributário, isto é, um 

plano de economia de tributos. 

Entretanto, em alguns casos, mesmo 

com a elaboração desse plano de economia 

fiscal, o ônus tributário continua elevado, e 

uma das principais causas é o método 

utilizado para a composição da base de 

cálculo e a mensuração de alguns tributos, 

como, por exemplo, o Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 

de Transporte Interestadual e Intermu-

nicipal e de Comunicação (ICMS). Quando 

resultante de substituição tributária em 

operações subsequentes, o ICMS integra a 

base de cálculo para os impostos do 

Programa de Integração Social e de 

Formação do Patrimônio do Servidor 

Público (PIS) e da Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social 

(Cofins).

Dessa maneira, as empresas na 

condição de contribuintes assumem um 

encargo maior ao efetuar o pagamento de 

um imposto incidente sobre outro imposto, 

causando distorções nas demonstrações da 

sociedade. Segundo a Lei nº 9.718, art. 2º, a 

base de cálculo da Contribuição para PIS e 

Cofins é o faturamento mensal, que 

corresponde à receita bruta (BRASIL, 

1998a). A Lei nº 9.715, art. 3º, por sua vez, 

determina que “considera-se faturamento a 

receita bruta, como definida pela legislação 

do imposto de renda, proveniente da venda 

de bens nas operações de conta própria, do 

preço dos serviços prestados e do resultado 

auferido nas operações de conta alheia” 

(BRASIL, 1998b). Apresentados esses 

conceitos, não parece possível acomodar 

um tributo que mais propriamente 

classifica-se como ônus do contribuinte,
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uma vez que a empresa não fatura o 

imposto, mas tão somente as mercadorias e 

os serviços vendidos. 

Diante do exposto, surge a questão 

que motiva a presente pesquisa: Como o 

ICMS resultante de substituição tributária 

em operações subsequentes, embutido no 

custo da mercadoria, utilizado para 

formação do preço de venda e, por 

consequência, integrando a base de cálculo 

dos impostos de PIS e Cofins de uma 

empresa revendedora de tintas situada na 

cidade de Porto Alegre/RS, afeta o seu 

resultado?

Dessa maneira, o objetivo deste 

estudo é identificar como o ICMS de 

substituição tributária em operações 

subsequentes afeta o resultado da empresa, 

uma vez que esse tributo está embutido no 

custo da mercadoria e compõe, assim, o 

preço de venda.

Esta pesquisa poderá servir para 

demonstrar e sugerir ajustes futuros, haja 

vista que um imposto integrando a base de 

cálculo para a tributação de outro eleva a 

carga tributária incidente sobre a entidade. 

O estudo está estruturado, além desta 

introdução, em referencial teórico, 

procedimentos metodológicos e análise dos 

dados. A seção 2 apresenta o referencial 

teórico, no qual se explicitam o conceito de 

substituição tributária do ICMS em 

operações subsequentes, da base de cálculo 

e alíquotas do PIS e Cofins e os estudos 

relacionados. Na seção 3 é apresentada a 

metodologia utilizada e a limitação da 

pesquisa e na quarta seção são apresentadas 

as análises realizadas. Por fim, é apreciada 

nas considerações finais a consolidação dos 

resultados obtidos.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Para melhor entendimento da 

presente pesquisa, serão abordados os 

conceitos e fundamentos teóricos da 

substituição tributária do ICMS em 

operações subsequentes, da base de cálculo 

e alíquotas para PIS e Cofins, bem como os 

estudos relacionados ao tema.

2.1 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS EM 
OPERAÇÕES SUBSEQUENTES

A Constituição Federal de 1988, 

artigo 150, § 7º, estabelece que a lei pode 

atribuir a outro sujeito a obrigação 

tributária e condição de responsável pelo 

pagamento de imposto ou contribuição, 

cujo fato gerador deve ocorrer poste-

riormente, assegurando a restituição do 

valor recolhido caso o fato gerador não seja 

concretizado (BRASIL, 1988). Assim, esse 

regime consiste, basicamente, na cobrança 

do imposto devido em operações  

subsequentes, antes da ocorrência do fato 

gerador. Ou seja, antes de uma posterior 

saída ou circulação da mercadoria, o
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imposto correspondente deve ser retido e 

recolhido.

Dessa maneira, a substituição 

tributária do ICMS em operações sub-

sequentes é o pagamento antecipado do 

imposto além do pagamento do tributo 

próprio da operação que está sendo 

realizada. Segundo o Supremo Tribunal 

Federal (STF), a prática desse regime 

impede a sonegação sem prejudicar a 

garantia do crédito tributário, visto que o 

tributo é recolhido sobre o valor agregado 

(Recurso Extraordinário nº 202.715-4, 

1999).  Contudo,  esse regime traz 

consequências quanto às maneiras de 

recuperar o valor recolhido e quanto aos 

seus efeitos futuros na base de cálculo dos 

demais impostos.

No entendimento de Rezende (2010, 

p. 55),

 

apesar de a substituição tributária 
ser um mecanismo aparentemente 
interessante para o governo, tem 
surgido questionamentos por parte 
de algumas empresas sujeitas a 
esse tipo de tributação, tendo em 
vista que o tributo acaba incidindo 
sobre um valor estimado, que pode 
ser superior ao valor final da venda, 
levando o contribuinte a recolher 
mais do que seria pago no sistema 
normal.

Dessa forma, entende-se que, embora 

a prática do recolhimento antecipado do 

tributo seja eficaz para o governo no que diz 

respeito à arrecadação, esta demonstra-se, 

em algumas ocasiões, prejudicial aos 

contribuintes. Por outro lado, a situação 

inversa também é possível: o imposto pode 

incidir sobre um valor estimado inferior ao 

valor de venda futuro do produto.

Assim, Paulsen e Melo (2013, p. 262) 

dispõem que “o contribuinte que recolheu 

antecipadamente o ICMS sobre a venda que 

seria realizada no futuro, e que não se 

concretizou, certamente não terá meios de 

ressarcir-se do tributo imediatamente e, 

ainda, com a devida atualização”. Em 

termos objetivos, a presença do contri-

buinte para o recebimento do imposto no 

mesmo dia em que ocorreu o pagamento é 

pouco viável. 

A Lei Complementar (LC) nº 87-1996, 

em seu artigo 8º, determina que a base de 

cálculo do ICMS de substituição tributária 

progressiva será o valor do preço de venda 

acrescido do valor de frete, IPI e demais 

despesas debitadas ao estabelecimento 

destinatário, bem como a parcela resultante 

da aplicação do percentual de Margem de 

Valor Agregado (MVA) (BRASIL, 1996). 

Esse percentual é estabelecido com base em 

preços usualmente praticados no mercado, 

obtido por meio de levantamento, ainda que 

por amostragem, e estabelecido mediante 

protocolos. 

Tratando-se do ICMS de substituição 

tr ibutár ia ,  existem dois  t ipos  de  

contribuintes: o contribuinte substituto e o 

contribuinte substituído. O primeiro é o 

sujeito responsável pela retenção e
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recolhimento do imposto incidente nas operações subsequentes – neste estudo, representado 

pelo fornecedor. Segundo Rezende (2010), o sujeito responsável pelo recolhimento do imposto, 

ou seja, o agente substituto, deverá realizar a soma do imposto recolhido pelos demais elos da 

cadeia ao preço de venda de suas mercadorias. 

A Tabela 1, apresentada a seguir, demonstra o cálculo mencionado pela LC nº 87-1996.

Tabela 1 – Operação interna com mercadoria sujeita à substituição tributária
Exemplo: contribuinte do RS vende para contribuinte do RS

Valor da operação

Crédito de ICMS (operação própria do 

fornecedor/remetente)

Base de cálculo da ST (valor da operação + despesas 

cobradas do adquirente +MVA)

Obs.: MVA interna: 37,17%

Cálculo do ICMS/ST (BC ST * alíquota interna) – ICMS 

do fornecedor

Valor total da NF do fornecedor/remetente (sujeito passivo 

por substituição)

R$ 1.000,00

R$ 170,00 (1.000,00 * 17%)

R$ 1.646,04
(1.000,00 + 200,00) * 1,3717

(1.646,04 x 17%) – 170,00
279,83 – 170,00 = R$ 109,83

(a + d = 1.000,00 + 109,83)
R$ 1.109,83

a) 

b)  

c)  

d) 

e) 

 Fonte: Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (2009, p. 7).

Por meio da Tabela 1 verifica-se a 

consequência da substituição tributária 

progressiva do imposto no valor total da 

nota fiscal. Primeiramente, deve-se calcular 

o imposto da operação própria aplicando a 

alíquota incidente sobre o produto vendido 

dentro do estado sobre o valor da operação. 

Calculado esse valor, somam-se no valor da 

operação os demais encargos e a quantia 

resultante da aplicação do percentual da 

MVA, aplica-se a alíquota incidente sobre a 

mercadoria dentro do estado e deduz-se o 

valor de ICMS próprio. O total da nota 

deverá ser o valor do ICMS resultante da 

substituição somado ao valor da venda.

2.2 BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTAS DO PIS 
E DA COFINS

A Lei nº 9.715, art. 3º, determina que 

a base de cálculo para a apuração dos 

impostos de PIS e da Cofins no regime 

cumulativo é  o  faturamento,  que 

corresponde à receita bruta, sem deduções 

em relação a custos, despesas e encargos, 

devendo ser a totalidade das receitas 

auferidas, independente da atividade 

exercida pela entidade ou da classificação 

contábil adotada para a escrituração das 

receitas (BRASIL, 1998b). 
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A tributação desses impostos é 

administrada no âmbito federal e admite 

dois sistemas, sendo eles o cumulativo e o 

não cumulativo. No primeiro, a base de 

cálculo é o total das receitas da pessoa 

jurídica, sem deduções em relação a 

despesas, custos ou encargos, e, nesse 

regime, as alíquotas das contribuições para 

PIS e Cofins são respectivamente 0,65% e 

3%. Já no segundo, o desconto de créditos 

apurados com base em custos, despesas e 

encargos da pessoa jurídica é permitido, e as 

alíquotas são de 1,65% para PIS e 7,6% para 

Cofins. As empresas que apuram o Imposto 

de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com 

base no lucro real estão sujeitas ao regime 

da não cumulatividade, instituído em 

dezembro de 2002 para o PIS e em fevereiro 

de 2004 para a Cofins. O diploma legal da 

contribuição do PIS não cumulativo é a Lei 

nº 10.637, e o da Cofins, a Lei nº 10.833.

Portanto, a receita bruta – total das 

vendas de bens e serviços – com as devidas 

deduções torna-se a base de cálculo para os 

impostos de PIS e da Cofins. Entretanto, 

esse valor apresenta em sua composição o 

ICMS resultante da substituição tributária 

progressiva. Este, por tratar-se de um 

tributo, classifica-se mais apropriadamente 

como ônus do contribuinte, uma vez que a 

empresa não fatura o imposto.

 

2.3 ESTUDOS RELACIONADOS

S e g u n d o  R e z e n d e  ( 2 0 1 0 ) ,  a  

substituição tributária do ICMS é um 

mecanismo extremamente interessante ao 

governo estadual, pois demonstra-se 

eficiente no que diz respeito à arrecadação. 

Assim, em Gonzales e Corrar (2010), foi 

realizada uma análise com o objetivo de 

identificar, com a utilização de regressão 

múltipla, a existência de influência na 

arrecadação de ICMS de um determinado 

segmento no Estado de São Paulo, por 

decorrência da adoção do sistema de 

substituição tributária. 

Enquanto a pesquisa desenvolvida 

por Gonzales e Corrar (2010) trata da 

evidenciação dos efeitos da substituição 

tributária para o governo estadual de São 

Paulo, este estudo demonstra os efeitos 

causados por essa prática para o 

contribuinte. Ou seja, a presente pesquisa 

realiza a análise dos efeitos dessa 

arrecadação sob a ótica das empresas.

Por outro lado, Biava Júnior e 

Oyadomari (2010) fazem um estudo 

buscando destacar  o  impacto  da  

substituição tributária do ICMS na 

lucratividade e nos custos da empresa. 

Entretanto, a pesquisa utiliza-se de análises 

de casos didáticos simulados e propõe 

alterações na legislação relacionada à 

própria substituição tributária, não 

considerando seu impacto nos demais 

tributos e,  portanto,  não fazendo 

considerações quanto a alterações também 

em seus cálculos.

Em Faliguski, Souza e Souza (2010), 

foi verificado o impacto da substituição 

tributária progressiva do ICMS no valor de
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venda de três mercadorias para o 

consumidor final. A análise do impacto da 

substituição tributária progressiva do 

ICMS, por compor a base de cálculo dos 

impostos de PIS e da Cofins, terá enfoque 

nos impactos no resultado da empresa, 

diferenciando-se da pesquisa de Faliguski 

(2010), que verificou o impacto para os 

consumidores finais.

3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa realizada neste estudo é 

classificada quanto aos seguintes aspectos: 

(a) pela forma de abordagem do problema; 

(b) de acordo com seus objetivos; e (c) com 

base nos procedimentos técnicos utilizados. 

Quanto à forma de abordagem do 

problema, este estudo se classifica como 

uma pesquisa quantitativa e qualitativa. 

Classifica-se como quantitativa por 

demonstrar e analisar variações mensu-

ráveis do resultado. Segundo Richardson 

(1999, p. 70), a abordagem quantitativa

caracteriza-se pelo emprego de 
quantificação tanto nas modali-
dades de coleta de informações, 
quanto no tratamento delas por 
meio de técnicas estatísticas, desde 
as mais simples como percentual, 
média, desvio-padrão, às mais 
complexas, como coeficiente de 
correlação, análise de regressão 
etc.

A pesquisa também se caracteriza 

como qualitativa, uma vez que busca 

realizar a análise e interpretação dos dados 

obtidos na análise quantitativa e relacionar 

esses resultados a outras variáveis e 

cenários. Richardson (1999, p. 80) afirma 

que “os estudos que empregam uma 

metodologia qualitativa podem descrever a 

complexidade de determinado problema, 

analisar a interação de certas variáveis, 

compreender e classificar processos 

dinâmicos vividos por grupos sociais”. 

De acordo com os objetivos, este 

estudo classifica-se como exploratório. 

Segundo Silveira e Córdova (2009), esse 

tipo de pesquisa tem o objetivo de 

proporcionar maior familiaridade com o 

problema, visando a torná-lo mais 

explícito. Andrade (2002) dispõe que a 

pesquisa exploratória tem algumas 

finalidades, como facilitar a delimitação do 

tema de pesquisa, orientar a fixação dos 

objetivos e a formulação de hipóteses ou 

descobrir um novo tipo de enfoque sobre o 

assunto. Conforme Raupp e Beuren (2013, 

p. 80), a pesquisa exploratória “contribui 

para o esclarecimento de questões 

superficialmente abordadas sobre o 

assunto”.

No que diz respeito aos pro-

cedimentos técnicos usados, classifica-

-se como estudo de caso. De acordo com 

Raupp e Beuren (2013) esse tipo de estudo 

tem a principal característica de fazer as 

análises concentradas em um único caso. 

Bruyne, Herman e Schoutheete (1977)
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afirmam, ainda, que esse tipo de estudo 

justifica sua importância por reunir 

informações numerosas e detalhadas com 

vista em apreender a totalidade de uma 

situação.

A população deste estudo é uma 

empresa situada no Estado do Rio Grande 

do Sul, revendedora de tintas e enquadrada 

no regime de lucro presumido e, portanto, 

t r ibuta  seus  impostos  no  regime 

cumulativo, que possui o ICMS resultante 

de substituição tributária embutido no seu 

custo, utilizado para formação do preço de 

venda e, consequentemente, integrando a 

base de cálculo dos impostos de PIS e 

Cofins. 

Para a realização da pesquisa, foi 

elaborada uma análise acompanhando o 

trajeto de um produto, desde sua aquisição 

até a venda. As informações relativas a esse 

produto foram disponibilizadas pelo 

contador da sociedade, por meio dos livros 

de entrada e saída, relatórios de entrada e 

saída por item de nota fiscal do primeiro 

semestre de 2014 e relatório de controle de 

estoque por item, detalhado. 

De posse dessas informações foi 

possível identificar o produto principal com 

o qual a sociedade efetua suas operações e, 

posteriormente, foi selecionada uma nota 

fiscal de aquisição desse produto, na qual 

consta o valor do imposto que está embutido 

no custo da mercadoria e que está, por 

consequência, integrando o preço de venda 

e compondo a receita, servindo de base de 

cálculo para os tributos de PIS e Cofins.

Para a realização da análise, os dados 

relativos a essa nota fiscal foram divididos 

por um indexador, a fim de proteger as 

informações da empresa. Posteriormente, 

com o auxílio dos relatórios de entrada e 

saída por item de nota fiscal e do controle de 

estoque por item, foi identificada a sua nota 

fiscal de saída (revenda), na qual a 

informação do preço de venda estava 

disponível. Esta, para preservar as 

informações da entidade, assim como a nota 

fiscal de entrada, também foi dividida pelo 

mesmo indexador.

Após esses procedimentos, utilizando 

as informações obtidas, foi elaborada a 

Demonstração do Resultado do Exercício 

(DRE), apresentando as informações 

apenas da operação realizada com esse 

único produto principal. Por fim, para 

possibilitar a análise que motiva este 

estudo, o valor do ICMS de substituição 

tributária foi abatido da base de cálculo dos 

impostos de PIS e Cofins, e estes foram 

calculados por meio da nova base. 

De acordo com o artigo 187 da Lei nº 

6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das 

Sociedades por Ações), os impostos são 

deduzidos da receita bruta, ou seja, a 

prioridade dos pagamentos realizados pela 

entidade é o fisco (BRASIL, 1976). Sendo 

assim, toda a estrutura da DRE é afetada por 

esse procedimento e, para realizar a análise 

no resultado da empresa, após calcular 

novamente os impostos, foi estruturada 

uma nova DRE com esses novos resultados.
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Finalmente, com a demonstração real da 

sociedade e a demonstração adaptada pelos 

procedimentos descritos acima, foram 

identificadas as diferenças e realizada uma 

análise quantitativa desses dados.

4 ANÁLISE DOS DADOS

Nesta seção é apresentada a análise 

dos dados, que consiste em identificar os 

efeitos causados no resultado da empresa, 

consequentes de uma base de tributação 

maior. Outros aspectos abordados são: 

analisar os efeitos causados no valor total a 

recolher dos impostos PIS e Cofins (efeitos 

na carga tributária da empresa), verificar as 

variações na receita operacional líquida da 

empresa e identificar os efeitos no resultado 

operacional bruto. A partir da análise dessas 

variações, pode-se estabelecer uma relação 

entre estas.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA EM 
ESTUDO

 A empresa utilizada como amostra 

nesta pesquisa está no mercado desde 1996 

e atua como revendedora de tintas. 

Caracteriza-se como uma empresa de 

pequeno porte e sociedade limitada, 

estabelecida na cidade de Porto Alegre, RS.

 A entidade é composta por dois 

sócios que atuam diretamente na 

administração da sociedade. A empresa não 

conta com um planejamento tributário ou 

quaisquer controles de gestão de impostos. 

Não foram encontradas informações 

definidas quanto a sua missão, visão e 

valores.

4.2 ANÁLISE DOS DADOS

O produto principal da empresa em 

análise é a tinta. Este produto, na 

Nomenclatura Comum do Mercosul 

(NCM), é identificado pelo número 

3208.10.10, e sua tributação é oferecida à 

substituição tributária subsequente de 

acordo com o Livro III, art. 114 do Decreto 

nº 37.699-1997 (RICMS/RS), apresen-

tando uma MVA nas operações internas de 

35%, de acordo com o Apêndice II, Seção III, 

item VIII desse mesmo regulamento. Nas 

operações internas, cuja mercadoria não se 

enquadre nas alíquotas específicas 

previstas no Capítulo IV do RICMS/RS, o 

percentual a ser aplicado será de 17% 

(alíquota geral). 

O Decreto nº 37.699-1997 trata-se do 

regulamento do ICMS do Estado do Rio 

Grande do Sul. Esse regulamento apresenta 

alterações de conteúdo, se adequando às 

regras aplicáveis pela Lei Estadual nº 

10.908-1996, que introduziu alterações na 

lei básica do ICMS e é dividido em cinco
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livros (Da Obrigação Principal – Parte 

Geral, Das Obrigações Acessórias, Da 

Substituição Tributária, Da Fiscalização do 

Imposto e Das Disposições Transitórias e 

Finais), cada um iniciando uma nova 

contagem de artigos, facilitando o 

entendimento, uma vez que ao mencionar 

outro livro é sempre feita menção a qual 

desses livros pertence o dispositivo citado 

(GOVERNO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL, 1997).

Por fim, de acordo com o art. 46 da Lei 

nº 5.172-1966, o fato gerador do Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI) será o 

desembaraço aduaneiro, quando tratar-se 

de produto importado, a saída de 

estabelecimento industrial, importador ou 

arrematante de produtos apreendidos ou 

abandonados e levados a leilão. Sua 

tributação é estabelecida segundo o 

Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro 

de 2011, que determina que o IPI para 

a mercadoria classificada no NCM 

3208.10.10 será de acordo com o 

percentual de 5%.

Assim, na Tabela 2 são apresentados 

os dados referentes à aquisição de tintas 

pela empresa estudada diretamente da 

indústria. Esses dados foram coletados no 

primeiro semestre do ano de 2014. 

Tabela 2 – Dados relativos à aquisição de tintas

a) 

b)  

c)  

d) 

f ) 

Fonte: Elaborada a partir dos dados da pesquisa.

R$ 10.000,00

R$ 500,00

R$ 1.700,00 (10.000 * 17%)

R$ 13.500,00

R$ 595,00

R$ 11.095,00

e) 

Conforme os dados da Tabela 2 pode-se identificar que o custo de aquisição das tintas foi 

de R$ 11.095,00, que será utilizado para composição do preço de venda. Assim, fica explícito que 

uma parcela deste valor é o ICMS/ST. Posteriormente à aquisição do produto o preço de venda é 

estabelecido em R$ 16.421,00. Contudo, este cálculo não será discriminado por não fazer parte 

do escopo deste trabalho.

Valor da operação

IPI (5%)

Crédito de ICMS (operação própria do fornecedor) 

Base de cálculo da ST (valor da operação + MVA)

OBS: MVA 35%

Cálculo do ICMS/ST {(BC ST * 17%) – Crédito de ICMS 

 Valor total da Nota Fiscal (a+b+e)
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Tabela 3 – Revenda dos produtos adquiridos

a) 

b)  

c)  

Fonte: Elaborada a partir dos dados da pesquisa.

R$ 16.421,00

Total da nota fiscal

R$ 16.421,00

Dessa maneira, na Tabela 3 serão apresentados os dados relativos à revenda das tintas 

adquiridas anteriormente. Os dados apresentados abaixo são relativos ao mesmo período citado 

na Tabela 2, ou seja, foram extraídos do primeiro semestre de 2014.

Valor da operação (preço de venda)

R$ 16.421,00

Total da receita desta operação

De acordo com a Tabela 3, após a revenda dos produtos, o total da receita bruta da 

empresa será de R$ 16.421,00. Sobre o valor dessa receita, incidem os demais impostos e é 

estruturada a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), apresentada na Tabela 4.

Tabela 4 – Demonstração do resultado do exercício

Fonte: Elaborada a partir dos dados da pesquisa.

Receita operacional bruta

Vendas de mercadorias

(-) Deduções da receita

(-) Impostos e Contribuições incidentes sobre a Receita

(-) PIS

(-) Cofins

Receita operacional líquida

(-) Custo das vendas

(-) Custo dos Produtos Vendidos

Resultado operacional bruto

R$ 16.421,00

R$ 16.421,00

R$ 600,00

R$ 600,00

R$ 107,00

R$ 493,00

R$ 15.821,00

R$ 11.095,00

R$ 11.095,00

R$ 4.726,00
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Após explicitar os dados que compõem a DRE, é possível reestruturá-la e adaptá-la, 

retirando da base de cálculo dos impostos de PIS e Cofins o ICMS/ST da aquisição (relacionado 

na Tabela 2). Os novos dados são apresentados na Tabela 5 e permitirão que a análise seja 

realizada para atingir os objetivos deste estudo.

Tabela 5 – Demonstração do resultado do exercício adaptado

Fonte: Elaborada a partir dos dados da pesquisa.

Receita operacional bruta

Vendas de mercadorias

(-) Deduções da receita

(-) Impostos incidentes sobre a Receita

(-) PIS {(16.421-595)*0,65%}

(-) Cofins {(16.421-595)*3%}

Receita operacional líquida

(-) Custo das vendas

(-) Custo dos Produtos Vendidos

Resultado operacional bruto

R$ 16.421,00

R$ 16.421,00

R$ 578,00

R$ 578,00

R$ 103,00

R$ 475,00

R$ 15.843,00

R$ 11.095,00

R$ 11.095,00

R$ 4.748,00

Conforme demonstrado na Tabela 

5, ao realizar o cálculo do PIS, o valor de 

R$ 595,00 referente ao ICMS/ST é 

abatido da receita bruta. Desse resultado 

é aplicado o percentual de 0,65% – 

alíquota de PIS estabelecida pelos 

diplomas legais. 

Esse procedimento possibilita a 

quantificação do imposto, livre da parcela 

relativa à  substituição tributária,  

permitindo que tenhamos as informações 

necessárias para realização da análise. Essa 

mesma ação é realizada para o cálculo da 

Cofins para atingir a mesma finalidade: 

obter o valor do imposto Cofins, livre da 

parcela relativa à substituição tributária, 

para que, de posse desses dados, a análise 

seja realizada. 

 A partir dos dados das Tabelas 4 e 5, 

são apresentadas as análises verticais e a 

comparação dos valores estruturados na 

Tabela 6, a seguir:
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Tabela 6 – Análise vertical e comparação dos valores

Fonte: Elaborada a partir dos dados da pesquisa.

Rec. oper. bruta

Venda de mercadoria

(-) Deduções da receita

(-) Impostos

(-) PIS

(-) Cofins

Rec. oper. líquida

(-) Custo da venda

(-) CPV

Resultado oper. bruto

16421

16421

600

600

107

493

15821

11095

11095

4726

ESTRUTURA

DRE TABELA 4 DRE TABELA 5 

COMPARAÇÃO
VALORES (R$) AV (%) VALORES (R$) AV (%)

100

100

3,65

3,65

0,65

3

96,35

67,57

67,57

28,78

16421

16421

578

578

103

475

15843

11095

11095

4748

100

100

3,52

3,52

0,63

2,89

96,48

67,57

67,57

28,91

0

0

0,13

0,13

0,02

0,11

-0,13

0

0

-0,13

A Tabela 6 demonstra as análises 

verticais e a quantificação das diferenças 

entre as duas situações – a inclusão do 

ICMS/ST na base de cálculo de PIS e Cofins 

e a sua exclusão.  Primeiramente,  

observamos que a quantificação que o PIS 

representa da receita bruta na análise 

vertical da Tabela 4 é, exatamente, o valor 

de seu percentual, ou seja, 0,65%. Da 

mesma maneira, o percentual representado 

pela Cofins, também em relação à receita 

bruta na análise vertical realizada na Tabela 

4, é de 3%.

 Entretanto ,  cons iderando a  

exclusão do valor de ICMS de substituição 

tributária da base de cálculo do PIS e Cofins, 

esses percentuais reduzem para 0,63% e 

2,89%, respectivamente. Representa-se 

uma redução de R$ 4,00 do valor a ser 

recolhido do PIS e de R$ 18,00 no valor a ser 

recolhido da Cofins. Assim, há uma redução 

na carga tributária suportada pela 

sociedade de 0,13%, uma vez que a base de 

cálculo para tributação é reduzida, 

abatendo-se o valor da substituição 

tributária. 
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É importante ressaltar que esses 

resultados não demonstram uma variação 

nas alíquotas dos tributos, tratando-se, 

apenas, da redução das bases utilizadas 

para seus cálculos, pois, conforme 

evidenciado na Tabela 5, os impostos de PIS 

e Cofins são mensurados, novamente, 

utilizando o valor resultante da diferença 

entre a receita bruta e o valor do ICMS/ST. 

Dessa maneira, não há descumprimento 

das determinações legais vigentes quanto às 

alíquotas utilizadas, mas é possível observar 

que, considerando a hipótese apresentada 

neste estudo, há uma redução da carga 

tributária para as empresas do ramo 

varejista de tintas.

Dando seguimento às análises, a 

receita operacional líquida demonstra uma 

representatividade de 96,35% em relação à 

receita bruta na situação exposta conforme 

as Tabelas 4 e 6. Já na nova situação, 

exposta nas Tabelas 5 e 6, a represen-

tatividade aumenta para 96,48%. Ou seja, 

há um aumento de 0,13% na receita 

operacional líquida. 

Assim, podemos observar que esse 

valor é exatamente a diferença apontada na 

análise das variações dos impostos a 

recolher – ou seja, as variações ocorridas 

nos valores dos impostos incidentes sobre a 

receita e as variações da receita operacional 

líquida são inversamente proporcionais. 

Dessa maneira, à medida que há uma 

redução na carga tributária suportada, há 

um aumento na receita líquida operacional 

na mesma proporção.

Por fim, analisando o resultado 

operacional bruto, verificamos que, na 

situação apresentada nas Tabelas 4 e 6, sua 

representatividade em relação à receita 

bruta é de 28,78%. Entretanto, no cenário 

abordado pelas Tabelas 5 e  6,  a  

representatividade aumenta para 28,91%, 

também em relação à receita bruta. 

Na Tabela 6, observamos que a 

variação entre as duas situações é de 0,13%, 

novamente a diferença apontada na análise 

dos efeitos causados nos tributos de PIS e 

Cofins a recolher e na análise das variações 

da receita operacional líquida. Assim, 

verifica-se que as variações ocorridas nos 

impostos incidentes sobre a receita, além de 

serem inversamente proporcionais às 

variações da receita operacional líquida, 

também são em relação ao resultado 

operacional bruto.

A partir dessas observações, conclui-

-se que qualquer variação ocorrida nos 

impostos incidentes sobre a receita, seja 

redução ou aumento da carga tributária, 

ocasiona o efeito inverso e de mesma 

proporção na receita operacional líquida e 

no resultado operacional bruto. Assim, na 

situação apresentada nesta pesquisa, a 

retirada do ICMS/ST da base de cálculo dos 

tributos de PIS e Cofins representa uma 

redução da carga tributária e, dessa 

maneira, uma melhora no resultado da 

empresa.



65REVISTA DO CRCRS

4.3 ANÁLISE DOS DADOS E ESTUDOS 
RELACIONADOS

Na pesquisa realizada por Gonzales e 

Corrar (2010), cujo objetivo era identificar 

se a adoção da substituição tributária de 

ICMS influencia a arrecadação desse 

imposto no Estado de São Paulo, assim 

constatando a afirmativa de que a 

implantação desse sistema influencia a 

eficiência da arrecadação, as análises do 

estudo evidenciaram que a adoção da 

substituição tributária contribui de maneira 

positiva para a arrecadação do imposto do 

ICMS no Estado de São Paulo. 

Analisando o impacto do ICMS/ST 

sob outra ótica – a do contribuinte –, esse 

estudo demonstra que essa prática eleva a 

carga tributária incidente sobre as 

empresas,  diminuindo, assim, seu 

resultado. Dessa maneira, embora essa 

prática seja benéfica em termos de 

arrecadação para o governo, como 

demonstra a pesquisa de Gonzales e Corrar 

(2010), apresenta-se prejudicial aos 

contribuintes, segundo os resultados 

obtidos nesse estudo.

Biava Júnior e Oyadomari (2010) 

desenvolveram seu estudo com o objetivo 

de compreender a prática da adoção e da 

contabilização da sistemática de tributação 

da substituição tributária do ICMS e 

analisar os principais impactos dessa forma 

de tributação na lucratividade e nos custos 

empresariais. Assim, constatou-se um 

aumento de custos tributários com a 

diminuição da margem bruta das empresas.

Da mesma maneira, essa pesquisa 

também evidencia o aumento da carga 

tributária, mas sob o enfoque das 

mercadorias adquiridas. Ou seja, o 

ICMS/ST das mercadorias adquiridas pelas 

empresas é classificado como custo, sendo 

incluído na formação do preço de venda e 

agrega a base de cálculo do PIS e da Cofins, 

elevando, assim, o valor dos impostos a ser 

recolhido pela empresa e diminuindo o 

resultado.

Por fim, Faliguski, Souza e Souza 

(2010) realizaram uma pesquisa com o 

objetivo de analisar o impacto do ICMS 

resultante das operações de substituição 

tributária no preço de venda da merca-

doria para o consumidor final no Estado do 

Rio Grande do Sul. Após as análises, 

constatou-se que as MVAs utilizadas foram 

superiores às margens efetivamente 

utilizadas no mercado, e o impacto foi o 

acréscimo no valor de venda da mer-

cadoria para o consumidor final, por 

tratar-se de um aumento no custo do 

comerciante.

Dessa forma, ao passo que Faliguski, 

Souza e Souza (2010) demonstram o 

impacto negativo da prática da substituição 

tributária para o consumidor final, esta 

pesquisa expõe o impacto negativo da 

mesma prática para o elo que se encontra no 

meio da cadeia de valor, ou seja, as 

empresas revendedoras das mercadorias 

alcançadas por esse regime. 
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Aumentando o custo e a carga 

tributária e diminuindo o resultado das 

pessoas jurídicas que fazem parte da cadeia, 

mas que se encontram entre o primeiro e o 

último elo, estas irão repassar seu ônus 

adiante, acrescentando-o ao seu preço de 

venda e, assim, causando um impacto maior 

ao consumidor final.

A partir do exposto, percebe-se que 

este estudo possibilita a conexão entre as 

três pesquisas apresentadas. Ou seja, cada 

um desses estudos analisa os impactos da 

mesma prática sob diferentes enfoques, e os 

seus resultados, quando corroborados em 

conjunto, permitem a visão global dos 

benefícios e dos problemas da adoção da 

substituição tributária do ICMS.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Brasil está entre as nações com as 

maiores cargas tributárias do mundo, 

apresentando uma complexa enciclopédia 

legal. Essas circunstâncias dificultam a 

sobrevivência das empresas, uma vez que 

grande parte de seus esforços é voltada 

apenas para pagar impostos. Assim, a 

necessidade de buscar alternativas que 

reduzam essa carga tributária e elevem a 

competitividade das companhias é evidente.

Dentre os impostos criados pelos 

diplomas legais existentes, o Imposto sobre 

Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 

de Transporte Interestadual e Intermu-

nicipal e de Comunicação, ICMS, é um dos 

mais complexos, de competência dos 

estados, apurado e pago por cada empresa e 

apresenta diversas modalidades de 

recolhimento. Para melhorar sua arreca-

dação, o governo estadual criou a 

modalidade de recolhimento por Substi-

tuição Tributária. Essa modalidade consiste 

na arrecadação antecipada do tributo pelo 

primeiro contribuinte de uma cadeia. Ou 

seja, esse contribuinte realiza o pagamento 

do imposto sobre suas próprias operações e 

sobre as operações dos demais agentes da 

cadeia antes mesmo de ocorrer o fato 

gerador. 

O presente estudo objetivou analisar 

de que maneira o ICMS de substituição 

tributária em operações subsequentes afeta 

o resultado da empresa, uma vez que esse 

tributo está embutido no custo da 

mercadoria e compõe, assim, o preço de 

venda, utilizado como base de cálculo para 

tributação dos impostos de PIS e Cofins de 

uma empresa revendedora de tintas 

(contribuinte substituído).

Com base nas análises realizadas 

nesta pesquisa, foi possível analisar que o 

ICMS de substituição tributária embutido 

no custo dos produtos e integrando, por 

consequência, a base de cálculo do PIS e da 

Cofins – impostos incidentes sobre a receita 

– afeta negativamente o resultado da 

empresa e eleva a carga tributária. 

Por outro lado, na situação apre-

sentada neste estudo, a retirada desse
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ICMS da base dos impostos incidentes 

sobre a receita representa uma redução da 

carga tributária e, assim, uma melhora do 

resultado da empresa. Assim, qualquer 

variação ocorrida nos impostos incidentes 

sobre a receita, seja redução ou aumento da 

carga tributária, ocasiona o efeito inverso e 

de mesma proporção na receita operacional 

líquida e no resultado operacional bruto.

Dessa maneira, os fatos sugerem uma 

alteração na legislação que determina a base 

de cálculo dos impostos de PIS e Cofins no 

que diz respeito às exclusões permitidas, 

para que o ICMS de substituição tributária 

constante no custo das mercadorias 

adquiridas seja abatido da base de cálculo 

(no caso, a receita bruta) utilizada para 

mensurar os impostos de PIS e Cofins, pois, 

hoje, não há qualquer dispositivo legal que 

permita tal prática.

Como sugestão para futuros estudos, 

indica-se um aprofundamento de pesquisas 

voltadas aos demais setores, assim como 

uma pesquisa dirigida para as legislações e 

entendimentos do fisco quanto aos 

conceitos de receita bruta. Portanto, 

conclui-se que o estudo obteve êxito, haja 

vista que respondeu à questão que motivou 

o trabalho e atingiu os objetivos propostos.



68 REVISTA DO CRCRS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMARAL, Gustavo da Silva. Elisão fiscal e norma 

geral antielisiva. 3. ed. São Paulo: IOB Thomson, 

2004.
 
ANDRADE, Maria Margarida de. Como preparar 
trabalhos para cursos de pós-graduação: 
noções práticas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

BIAVA JÚNIOR, Roberto; OYADOMARI, José 
Carlos Tiomatsu. Impactos da Substituição 
Tributária do ICMS na lucratividade e nos custos 
empresariais. R. Cont. UFBA, Salvador, v. 4, n. 2, 
p. 71-91, maio-ago. 2010.

BORGES, Humberto Bonavides. Gerência de 
impostos: IPI, ICMS e ISS. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
1998. 

BRASIL. ______. Lei nº 5.172, de 25 de outubro 
de 1966. Código Tributário Nacional. Disponível 
e m :  < w w w . p l a n a l t o . g o v . b r / c c i v i l _
03/leis/l5172.htm>. Acesso em: 21 abr. 2015.

______. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/l6404consol.htm>. Acesso em: 27 
abr. 2015.

______. Constituição Federal de 1988. 
Constituição da República Federativa do Brasil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. 
Acesso em: 30 maio 2015.

______. Lei complementar 87, de 13 de 
setembro de 1996. Dispõe sobre o imposto dos 
Estados e do Distrito Federal sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações  de  serviços  de  transporte  
interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LC
P/Lcp87. htm>. Acesso em: 27 fev. 2015.

______. Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 
1998a. Dispõe sobre alteração da legislação 
t r i b u t á r i a  f e d e r a l .  D i s p o n í v e l  e m :  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9
718compila da.htm>. Acesso em: 22 jan. 2015.

______. Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 
1998b. Dispõe sobre as contribuições para os 
Programas de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público – PIS/Pasep, e dá 
o u t r a s  p r o v i d ê n c i a s .  D i s p o n í v e l  e m :  
<http://www18.receita . fazenda.gov.br/  
legislacao/Leis/Ant2001/lei971598.htm>. 
Acesso em: 22 jan. 2015.

______. Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 
2002. Dispõe sobre a não cumulatividade na 
cobrança da contribuição para os Programas de 
Integração Social (PIS) e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (Pasep), nos 
casos que especifica; sobre o pagamento e o 
parcelamento de débitos tributários federais, a 
compensação de créditos fiscais, a declaração de 
inaptidão de inscrição de pessoas jurídicas, a 
legislação aduaneira, e dá outras providências. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/2002/l10637.htm>. Acesso em: 
21 abr. 2015.

______. Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 
2003. Dispõe sobre alteração da Legislação 
Tributária Federal e dá outras providências. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/leis/2003/L10.833compilado.htm>. 
Acesso em: 21 abr. 2015.

______. Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 
2011. Aprova a Tabela de Incidência do Imposto 
sobre Produtos Industrializados – Tipi. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato20112014/2011/decreto/d7660.h
tm>. Acesso em: 21 abr. 2015.

BRUYNE, Paul de; HERMAN, Jacques; 
SCHOUTHEETE, Marc de. Dinâmica da 
pesquisa em ciências sociais: os polos da prática 
metodológica. Rio de Janeiro: F. Alves, 1977.

CASTELLI, Armando. Controladoria: uma 
abordagem da gestão econômica – Gecon. São 
Paulo: Atlas, 1999. 



69REVISTA DO CRCRS

COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria da 
evasão e da elisão em matéria tributária: 
planejamento fiscal – teoria e prática. São Paulo: 
Dialética, 1998.

FABRETTI, Laúdio Camargo. Contabilidade 
Tributária. 4 ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

FALIGUSKI, Ivan; SOUZA, Romina B. L; 
SOUZA, Palmira L.  O impacto da substituição 
tributária no preço de venda para consumidor 
final, 2010. Disponível em: < http://dvl.ccn.
ufsc.br/congresso/anais/4CCF /201101141
45357.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2015.

FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS E DE 
SERVIÇOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL. Cartilha Tributária, 2009. Disponível em: 
<http://sindilojasvp.com.br /cart i lha_
tributaria.pdf>. Acesso em: 30 jan. 2015.

GONZALES, Alexandre; CORRAR, Luiz João. 
Reflexo da introdução da substituição tributária 
de ICMS – imposto sobre circulação de 
mercadorias e serviços – na arrecadação do 
estado de São Paulo, 2010. Disponível em: < 
http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/
Enfoque/article/view/11369/6513>. Acesso em: 
20 jun. 2015.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL. Decreto nº 37.699, de 26 de agosto de 1997. 
Regulamento do Imposto Sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interesta-
dual e Intermunicipal e de Comunicação – 
RICMS/RS.

GUTIERREZ, Miguel Delgado. Planejamento 
tributário: elisão e evasão fiscal. São Paulo: 
Quartier Latin, 2006.

INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJA-
MENTO E TRIBUTAÇÃO. Estudo sobre a Carga 
Tributária/PIB x IDH, 2013. Disponível em: 
<https://www.ibpt.org.br/ img/uploads/
novelty/estudo/787/ESTUDOFINALSOBRECA
RGATRIBUTARIAPIBXIDHIRBESMARCO201
3.pdf>. Acesso em: 24 mar. 2015.

______. Estudo sobre os dias trabalhados para 
pagar tributos, 2015. Disponível em: <>. Acesso 
em: 27 maio 2015.

______. Evolução da carga tributária 
brasileira, 2015. Disponível em: <https://www.
ibpt.org.br/img/uploads/novelty/estudo/2142/
05EvolucaoDaCargaTributariaBrasileira.pdf>. 
Acesso em: 27 mar. 2015.

OLIVEIRA, Gustavo Pedro de. Contabilidade 
tributária. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo 
Soares de. Impostos federais, estaduais e 
municipais. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2013.

RAUPP, Fabiano Maury; BEUREN, Ilse Maria. 
Metodologia da pesquisa aplicável às ciências 
sociais. In: BEUREN, Ilse Maria (Org). Como 
e laborar  trabalhos  monográf icos  em 
contabilidade: teoria e prática. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 2013. p. 76-97.

REZENDE, Amaury José; PEREIRA, Carlos 
Alberto; ALENCAR, Roberta Carvalho de. 
Contabilidade Tributária: entendendo a lógica 
dos tributos e seus reflexos sobre os resultados 
das empresas. São Paulo: Atlas, 2010.

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: 
métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

SILVEIRA, Denise Tolfo; CÓRDOVA, Fernanda 
Peixoto. Quanto aos objetivos. In:SILVEIRA, 
Denise Tolfo; GERHARDT, Tatiana Engel (Orgs). 
Métodos de pesquisa. Porto Alegre: Editora da 
UFRGS, 2009.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 1999. 
Recurso Extraordinário 202.715-4. Disponível 
em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
paginador.jsp?docTP=AC&docID=238476>. 
Acesso em: 25 fev. 2015.



 Revista do Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio Grande do Sul é 

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

Podem encaminhar artigos para a 
Revista profissionais da Contabilidade 
devidamente registrados em CRC. Serão 
igualmente publicados artigos em língua 
espanhola, elaborados por profissionais de 
outros países. Serão também aceitos artigos 
de acadêmicos de Ciências Contábeis, desde 
que sejam orientados ou de coautoria por 
professor devidamente registrado em 
Conselho de Contabilidade. A reprodução do 
conteúdo de artigos divulgados na Revista 

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

Não haverá remuneração ou 
contraprestação de qualquer tipo aos autores, 
por artigo(s) publicado(s) nesta Revista. Como 
parte do processo de submissão, os autores 
devem verificar a conformidade em relação a 
todos os itens listados a seguir. Se não 
estiverem de acordo com as normas serão 
devolvidos aos autores.

A

Normas para
submissão de artigos

Revista do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul

70 REVISTA DO CRCRS



1.  O artigo submetido deve ser inédito, ou seja, 
não pode ter sido enviado ou publicado em 
outro periódico. Consideram-se inéditos os 
trabalhos publicados em anais de eventos 
científicos, como congressos, convenções, 
seminários, simpósios.

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

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

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

5.  O texto deve ser enviado em Word.

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

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

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

9.  As ilustrações, tais como figuras, quadros e 
tabelas, devem ser elaboradas segundo a 

norma da ABNT (NBR 14724), sempre em 
preto e branco, juntamente com legendas, 
créditos e fonte. Caso haja ilustrações 
importadas de outros programas, como Excel 
e Power Point, enviar também o arquivo de 
origem.

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

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

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

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

Os trabalhos deverão ser encaminhados por e-
mail, com dois arquivos anexados na mesma 
mensagem: um com o trabalho em si e outro com 
a folha de identificação, na qual deve constar o 
título do trabalho, nome completo do(s) 
autor(es), n° de registro em CRC, endereço 
completo, telefone, fax, e-mail e breve currículo 
(máximo de 10 linhas).

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

71REVISTA DO CRCRS




