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RESUMO

A análise das Demonstrações Contábeis é de grande importância para fornecer informações úteis e 

tempestivas sobre a situação da empresa aos interessados. O presente estudo teve como objetivo 

analisar a situação econômica e financeira da Cielo S.A. no período de 2010 a 2016, com base nas 

Demonstrações Contábeis publicadas. A pesquisa caracteriza-se como descritiva, bibliográfica e 

realizada por meio de estudo de caso qualitativo e quantitativo. Para o desenvolvimento da análise, 

primeiramente foram padronizadas e atualizadas as Demonstrações Contábeis do período, para 

posteriormente serem realizados a análise vertical e horizontal, o cálculo e a análise dos indicadores 

de liquidez, endividamento e rentabilidade, bem como as análises complementares por meio do 

cálculo do valor econômico agregado, goodwill e valor de mercado agregado. Por fim, foi possível 

conhecer melhor a situação econômica e financeira da empresa, que se apresentou como boa no 

período, ao dar lucro e manter sua capacidade de pagamento a curto prazo, realizando grandes 

investimentos utilizando recursos próprios e de terceiros, tendo grande valorização de mercado 

e maximizando a riqueza dos acionistas. Porém, os índices de rentabilidade caíram no período (a 

margem líquida, o giro do ativo e sua rentabilidade apresentaram uma leve melhora no ano de 

2016), tendo em vista que a receita líquida e o lucro líquido não acompanharam a evolução do ativo 

da empresa (investimentos), que investe constantemente em expansão e melhoria dos serviços 

prestados, com a expectativa de obter, nos próximos anos, retornos maiores, que melhorarão 

consequentemente os índices analisados.

PALAVRAS-CHAVE: Indicadores de desempenho econômico- 

-financeiro. Demonstrações Contábeis. Cielo S.A.

ABSTRACT

 The Analysis of Financial Statements is of great importance for the useful and timely 

information on the situation of the company to the interested parties. The present study 

aimed to analyze the economic and financial situation of Cielo S/A, from 2010 to 2016, 

based on the published financial statements. The research is characterized as descriptive, 

bibliographical, performed through a qualitative and quantitative case study. For 

the development of the analysis, the first was standardized and updated as Financial 

Statements of the period, to carry out a vertical and horizontal analysis, the calculation 

and analysis of the indicators of Liquidity, Indebtedness and Profitability, as well as a test 

of complementary analyzes through calculation Of the Economic Value Added, Goodwill 

and Added Market Value. Lastly, it was possible to better understand the economic and 

financial situation of the company, which presents a good economic and financial situation 

without period, giving profit and maintaining its capacity to pay in the short term, making 

large investments using resources and taking into account, having great Market valuation 

and maximization of shareholder wealth, however, profitability indices fell in the period 

(with a net margin, asset turnover and asset profitability showing an improved level in 

2016), given that Net revenue and net income do not follow an evolution of the investment 

business, which invests constantly in expansion and improvement of the services 

provided, with an expectation of obtaining greater returns in the coming years, which will 

consequently improve the analyzed indices.

KEYWORDS: Economic-financial performance indicators. Accounting 

statements. Cielo S/A.
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1 INTRODUÇÃO

A análise das Demonstrações Contábeis 

tem por finalidade auxiliar administradores, 
investidores e a sociedade a compreender 

melhor a situação econômico-financeira e 
patrimonial das organizações. 

Este estudo tem como objetivo analisar 
o desempenho da Cielo S.A. nos anos de 2010 

a 2016, a partir de informações extraídas de 
suas Demonstrações Contábeis, evidencian-
do a importância, para seus usuários, das in-
formações geradas por essa fonte. A Cielo é 
uma empresa brasileira, considerada uma das 
maiores companhias do mundo, que atua no 
mercado de soluções em pagamento eletrôni-
co, estando presente em praticamente todo o 
território nacional. Suas Demonstrações Con-
tábeis devem ser elaboradas de acordo com a 

Lei das S.A. e as normas da Comissão de Valo-
res Mobiliários, além de auditadas por audito-
res independentes.

A Contabilidade, além de cumprir com as 
exigências do fisco, é considerada uma impor-
tante ferramenta para gerar informações úteis 
a seus usuários, podendo fornecer dados de 
grande valia para auxiliar a tomada de decisões 
e avaliar a situação da empresa. O resultado da 
análise das Demonstrações Contábeis gera in-
formações que se tornam vitais para os gestores 
melhorarem o desempenho de suas empresas, 
bem como para os credores verificarem a pro-
babilidade de receberem a remuneração pelo 
capital emprestado e para acionistas projeta-
rem os retornos de seus investimentos. Para 
que os resultados da análise reflitam a realidade 
da empresa, suas Demonstrações devem estar 
corretas. Nas grandes empresas, a conferência 
quanto à correta elaboração das Demonstra-
ções Contábeis é realizada por auditores.

A escolha da empresa foi realizada 

tendo-se em vista que, por ser uma S.A. de 
capital aberto, suas Demonstrações Con-
tábeis devem ser auditadas, tendo assim 
maior credibilidade, além de se tratar de in-
formações disponíveis na internet. O perí-
odo para análise foi delimitado com início 
em 2010 por ser esse o primeiro exercício 
após a empresa realizar sua abertura de 
capital.

A relevância do assunto decorre da im-
portância de obter informações sobre a real 
situação econômica e financeira da empresa 
e seu desempenho após o processo de abertu-
ra de capital. Em termos práticos, a pesquisa 
servirá para aplicar e expandir os conheci-
mentos na área contábil, principalmente em 
análise das Demonstrações Contábeis. Em 

termos pessoais, a prática profissional pro-
porcionará a possibilidade de demonstrar e 

praticar parte do conhecimento adquirido du-
rante o curso, buscando aprimorar o conheci-
mento sobre o assunto. Em termos teóricos, 
espera-se que o presente estudo demonstre 
a importância da análise das Demonstrações 

Contábeis e das informações por elas geradas 
para seus usuários, bem como sirva de emba-
samento para futuros estudos sobre análise 
das Demonstrações Contábeis.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico fornece embasa-
mento e sustentabilidade para a pesquisa. Por 
meio dele será apresentado o conhecimento de 

diversos autores da área contábil sobre o assun-
to em questão. De início, serão abordadas algu-
mas características das sociedades anônimas e 
suas Demonstrações Contábeis, para em segui-
da se evidenciar a importância destas e das in-
formações que podem ser geradas por meio da 
sua análise para seus usuários.
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2.1 SOCIEDADES ANÔNIMAS

As companhias ou sociedades anônimas 
(geralmente abreviadas por S.A., SA ou S/A) 
são regidas pela Lei n. 6.404-76 e posteriores 
alterações. Trata-se de pessoa jurídica de di-
reito privado, com fins lucrativos, composta 
de dois ou mais acionistas, tendo seu capital 
dividido em ações, sendo que a responsabili-
dade dos acionistas será limitada ao preço de 

emissão das ações subscritas ou adquiridas.
A sociedade anônima pode ser classi-

ficada como aberta ou fechada, conforme os 
valores mobiliários de sua emissão estejam 
ou não admitidos à negociação no mercado 
de valores mobiliários. A aberta deve ser re-
gistrada na Comissão de Valores Mobiliários, 
podendo negociar seus valores mobiliários 
em bolsa de valores ou em mercado de bal-
cão. O parágrafo 4º do artigo 275 da referi-
da lei estabelece que as demonstrações con-
solidadas de grupo de sociedades que inclua 
companhia aberta serão obrigatoriamente 
auditadas por auditores independentes regis-
trados na Comissão de Valores Mobiliários e 
observarão as normas expedidas por essa co-
missão. Nos quatro primeiros meses após o 
término do exercício social, deverá haver uma 
assembleia geral para, entre outros objetivos, 
examinar, discutir e votar as Demonstrações 
Contábeis, as quais devem ser publicadas 
com, no mínimo, cinco dias de antecedência 
da data marcada para a realização da assem-
bleia geral, conforme disposições presentes 
nos artigos 132 e 133 da Lei n. 6.404-76. 

Assaf Neto (2012) descreve que as so-
ciedades anônimas de capital aberto são uma 
consequência do desenvolvimento econômi-
co de um país, captando poupanças diversas 
e canalizando-as para atividades produtivas 
da economia, podendo ser consideradas a 
forma mais democrática de empresa, em que 

pequenos poupadores se tornam sócios de 
grandes empreendimentos. A empresa obje-
to deste estudo é uma sociedade anônima de 
capital aberto. A seguir serão abordadas as 
Demonstrações Contábeis dessas entidades.

2.2 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As Demonstrações Contábeis represen-
tam a posição patrimonial e financeira da en-
tidade, fornecendo dados que podem ser ana-
lisados com o objetivo de obter informações 
úteis para os usuários na tomada de decisões, 
além de mostrar o resultado do gerenciamen-
to dos recursos confiados à administração. 
Iudícibus (2012) afirma que demonstração 
contábil é a exposição resumida e ordenada 
dos fatos registrados pela Contabilidade du-
rante determinado período.

O artigo 176 da Lei das Sociedades por 
Ações (Lei n. 6.404-76), após as alterações tra-
zidas pela Lei n. 11.638-07, estabelece que, ao 
fim de cada exercício social, deverão ser ela-
boradas, com base na escrituração contábil, as 
seguintes demonstrações financeiras, que de-
verão exprimir com clareza a situação do patri-
mônio da companhia e as mutações ocorridas 
no exercício: Balanço Patrimonial; Demons-
tração do Resultado do Exercício; Demons-
tração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, 
que poderá ser incluída na demonstração das 
mutações do patrimônio líquido se elaborada 
e publicada pela companhia; Demonstração 
dos Fluxos de Caixa; e Demonstração do Valor 
Adicionado caso se trate de companhia aberta. 

As Demonstrações serão publicadas com a in-
dicação dos valores correspondentes ao exer-
cício anterior, devendo ser complementadas 
por notas explicativas e outros quadros analí-
ticos ou demonstrações contábeis necessárias 
para o esclarecimento da situação patrimonial 
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e dos resultados do exercício.
Para Marion (2015), a Contabilidade 

é um importante instrumento que auxilia a 
administração e os demais usuários das in-
formações por ela geradas a tomar decisões, 
coletando todos os dados econômicos, men-
surando-os monetariamente, registrando-os 
e sumarizando-os em forma de relatórios, que 
contribuem sobremaneira para a tomada de 
decisões. As Demonstrações Contábeis possi-
bilitam aos usuários analisar a situação atual 
da organização, bem como estimar seus fu-
turos resultados. A seguir serão abordadas as 
Demonstrações citadas.

2.3 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A análise das Demonstrações Contá-
beis é de grande importância para fornecer 
informações úteis e tempestivas aos inte-
ressados. Segundo Matarazzo (2010), as 
Demonstrações Contábeis fornecem dados 
sobre a empresa, que podem ser analisados 
com o objetivo de gerar informações úteis 
para seus usuários. O autor também dife-
rencia dados de informações, descrevendo 
que dados não provocam nenhuma reação 
no leitor. Já as informações podem produ-
zir reações e decisões, causando um efeito-
-surpresa. 

Reis (2009) também destaca que a 
análise das Demonstrações Contábeis com-
preende os aspectos estático e dinâmico: o 
aspecto estático busca verificar como a em-
presa se apresenta em determinado momen-
to; já o aspecto dinâmico se preocupa com 
a evolução da empresa, comparando resul-
tados atuais com anteriores e também pon-
dera suas possibilidades de evolução futura. 

2.3.1 PADRONIZAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis devem 

ser padronizadas visando a prepará-las para 
a análise, com o objetivo de fornecer infor-
mações mais claras e detalhadas para a rea-
lização da análise. Matarazzo (2010) afirma 
que a padronização consiste em uma crítica 
às contas das Demonstrações e na transcri-
ção delas para um modelo previamente de-
finido e que, além de simplificar e adequar 
as Demonstrações aos objetivos da análise, 
agrupando contas semelhantes, auxilia na 
descoberta de erros e proporciona maior in-
timidade do analista com as Demonstrações.

Marion (2010) destaca que a padroni-
zação é a realização de alguns ajustes neces-
sários com o objetivo de melhorar a eficiên-
cia da análise. Dessa forma, a padronização 
busca simplificar e ajustar as Demonstrações 
Contábeis com o intuito de facilitar a análise, 
para que esta gere melhores resultados.

2.3.2 ATUALIZAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS PARA FINS DE ANÁLISE

A atualização monetária é indispensável 
para a obtenção de resultados aproximada-
mente reais, já que a análise se baseia em mais 
de um exercício, que podem não refletir ade-
quadamente o poder aquisitivo da empresa 
em determinado período. Segundo Matarazzo 
(2008, p. 75), “a correção monetária pode trans-
formar uma empresa altamente rentável numa 
organização contabilmente deficitária ou então 
chegar a indicar lucro numa empresa parada 
apenas pela correção de seus bens, somente 
por um jogo de contas”. 
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De acordo com Chagas (2013), a partir 
de 1996, a Contabilidade brasileira não está 
autorizada a realizar a correção monetária das 
demonstrações financeiras, embora os valores 
continuem se desvalorizando em decorrên-
cia da inflação. Tendo-se em vista que as De-
monstrações Contábeis não são mais corrigi-
das monetariamente, deixou-se de reconhecer 
a perda do poder aquisitivo da moeda devido 
à inflação, tornando necessária a utilização da 
correção monetária para poder gerar resulta-
dos mais fidedignos durante a análise.

2.3.3 ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL

A análise vertical permite visualizar 
a representatividade de cada conta nas De-
monstrações Contábeis. Segundo Assaf Neto 
(2012), a análise vertical pode ser considera-
da um processo comparativo, expresso em 
porcentagem, em que se dispõe dos valores 
em forma vertical, demonstrando a participa-
ção de cada item no ativo, no passivo ou na 
demonstração de resultados.

Reis (2009, p. 210) explica que a análi-
se vertical é “um dos principais instrumentos 
na análise de estrutura patrimonial – consis-
te na determinação dos percentuais de cada 
conta ou grupo de contas do Balanço Patri-
monial em relação ao valor total do Ativo ou 
do Passivo”. A análise vertical, além de veri-
ficar a representatividade de cada conta no 
total do qual faz parte, possibilita comparar 
esse percentual com os percentuais de outros 
períodos. 

A análise horizontal é de grande impor-
tância, pois possibilita visualizar a evolução de 
determinados elementos das Demonstrações 

Contábeis entre diferentes exercícios. Assaf 
Neto (2012, p. 105) explica que “a análise ho-
rizontal é uma comparação que se faz entre os 

valores de uma mesma conta ou grupo de con-
tas, em diferentes exercícios sociais”.

Padoveze (2010, p. 207) descreve que “a 
análise horizontal é o instrumental que calcula 
a variação percentual ocorrida de um período 
pra outro, buscando evidenciar se houve cresci-
mento ou decrescimento do item avaliado”.

Para Iudícibus (2012, p. 83), “a finali-
dade principal da análise horizontal é apon-
tar o crescimento de itens dos Balanços e das 
Demonstrações de Resultados (bem como de 
outros demonstrativos) através dos períodos, 
a fim de caracterizar tendências. Através des-
ta ferramenta pode-se verificar o desempe-
nho da empresa (sua evolução) nos períodos 
que estão sob análise”.

2.3.4 ANÁLISE POR COEFICIENTES

Os coeficientes, também chamados de 
índices, são utilizados com o intuito de anali-
sar de maneira mais rápida e objetiva as infor-
mações a respeito da empresa. De acordo com 

Iudícibus (2012), o ponto mais forte da aná-
lise de balanços é o cálculo e a avaliação dos 
quocientes, envolvendo principalmente itens 
do balanço e da demonstração do resultado. O 
autor prossegue descrevendo que a finalidade 
do uso de quocientes é possibilitar ao analis-
ta extrair tendências e comparar os quocien-
tes com padrões previamente definidos. Em 
relação à análise por coeficientes, este estudo 
objetiva analisar a situação econômica e finan-
ceira da empresa por meio dos coeficientes de 
liquidez, estrutura de capital e rentabilidade.

Com base em Matarazzo (2010), Iudíci-
bus (2012), Marion (2010), Müller e Antonik 
(2008) e Assaf Neto (2012), foi elaborado o 
quadro a seguir, que demonstra as fórmulas 
utilizadas para calcular os coeficientes que 
serão descritos posteriormente.
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QUADRO 1: COEFICIENTES

COEFICIENTE FÓRMULA

Coeficientes de 

liquidez

Capital circulante líquido Ativo circulante – Passivo circulante

Liquidez imediata
Disponível

Passivo circulante

Liquidez corrente
Ativo circulante

Passivo circulante

Liquidez geral
Ativo circulante + realizável a longo prazo

Passivo circulante + exigível a longo prazo

Coeficientes de 

endividamento

Participação de capitais de terceiros
Capitais de terceiros x 100

Patrimônio líquido

Composição do endividamento
Passivo circulante x 100

Capitais de terceiros

Imobilização do patrimônio líquido
Ativo não circulante x 100

Patrimônio líquido

Imobilização dos recursos 

não correntes

Ativo não circulante x 100

Patrimônio líquido + exigível a longo prazo

Coeficientes de 

rentabilidade

Giro do ativo
Vendas líquidas

Ativo

Margem líquida
Lucro líquido x 100

Vendas líquidas

Rentabilidade do ativo
Lucro líquido x 100

Ativo

Rentabilidade do patrimônio líquido
Lucro líquido x 100

Patrimônio líquido

Os coeficientes (liquidez, endividamen-
to e rentabilidade) citados no quadro são a 
seguir detalhados.

2.3.4.1 COEFICIENTES DE LIQUIDEZ

Os coeficientes de liquidez demons-
tram informações que são de grande impor-
tância na análise de uma empresa, pois por 
meio deles é possível verificar a capacidade 
da empresa de honrar suas obrigações finan-
ceiras. Marion (2010) descreve que os índices 
de liquidez são utilizados para medir a capa-
cidade de pagamento da empresa, que pode 
ser avaliada considerando o longo prazo, o 
curto prazo ou o prazo imediato.

De acordo com Matarazzo (2010), em 
relação à interpretação dos índices de liqui-

dez, quanto maior for o índice, melhor. A se-
guir, serão abordados o cálculo e o conceito 
dos seguintes coeficientes de liquidez: capital 
circulante líquido, liquidez imediata, liquidez 
seca, liquidez corrente e liquidez geral.

O capital circulante líquido (CCL) é de 
grande importância, pois evidencia a capa-
cidade da empresa em honrar seus compro-
missos de curto prazo. De acordo com Müller 
e Antonik (2008), o mais consagrado dos ín-
dices é o capital circulante líquido, também 
conhecido como capital de giro, pois compara 
quanto a empresa possui de direito em curto 
prazo com as obrigações de curto prazo, sen-
do calculado por meio da diferença entre o 
ativo circulante e o passivo circulante. Caso 
o ativo circulante seja maior que o passivo 
circulante, resultará em um CCL positivo, de-
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monstrando que a empresa apresenta condi-
ções de honrar suas dívidas de curto prazo, 
mas, se for menor que o passivo circulante, 
resultará em um CCL negativo, demonstran-
do que a empresa não apresenta condições de 
honrar suas dívidas de curto prazo.

A liquidez imediata mostra se a empre-
sa pode pagar com suas disponibilidades as 
dívidas do exercício imediatamente. Assaf 
Neto (2012) explica que a liquidez imediata 
demonstra a porcentagem das obrigações de 

curto prazo que a empresa tem condições de 
liquidar imediatamente, sendo normalmente 
baixa, pelo motivo de que manter recursos 
em caixa não é do interesse da maioria das 
organizações, por ser um ativo operacional 
de baixa rentabilidade. De acordo com o mes-
mo autor, esse índice pode ser calculado por 
meio da divisão do disponível pelo passivo 
circulante.

A liquidez corrente avalia a situação 
da empresa em face de seus compromissos 
financeiros de curto prazo. Marion (2010) ex-
plica que a liquidez corrente é o índice mais 
importante da situação financeira de uma or-
ganização, pois evidencia se a empresa possui 
condições de liquidar seus compromissos de 
curto prazo. Assaf Neto (2012, p. 177) escla-
rece que esse índice pode ser calculado pela 
divisão do ativo circulante pelo passivo cir-
culante e que, “quanto maior a liquidez cor-
rente, mais alta se apresenta a capacidade da 
empresa em financiar suas necessidades de 
capital de giro”. 

O índice de liquidez geral evidencia se 
a empresa possui capacidade de pagamento 
a longo prazo. De acordo com Marion (2010, 
p. 79), o índice de liquidez geral “mostra a ca-
pacidade de pagamento da empresa a longo 

prazo, considerando tudo o que ela converte-
rá em dinheiro (a curto e longo prazo), rela-
cionando-se com tudo o que já assumiu como 

dívida (a curto e longo prazo)”. Dessa forma, 
a liquidez geral pode ser calculada por meio 
da divisão do ativo circulante, mais o reali-
zável a longo prazo, pelo passivo circulante, 
mais o exigível a longo prazo.

2.3.4.2 ESTRUTURA DE CAPITAL

Os índices de estrutura de capital que 
serão abordados a seguir procuram demons-
trar a relação da empresa com o capital de 
terceiros e a utilização desse capital. Em re-
lação à interpretação, Matarazzo (2010) afir-
ma que, quanto menores forem os índices de 
estrutura de capital, melhor será para a em-
presa. A seguir, serão abordados o cálculo e 
o conceito dos seguintes índices de estrutura 
de capital: participação de capitais de tercei-
ros, composição do endividamento, imobili-
zações do patrimônio líquido e imobilizações 
dos recursos não correntes.

O índice de capitais de terceiros revela 
quanto a empresa utiliza de capitais de tercei-
ros em relação ao capital próprio. Matarazzo 
(2010) informa que o índice de participação 
de capitais de terceiros, também conhecido 
como grau de endividamento, pode ser cal-
culado pela divisão dos capitais de terceiros, 
multiplicados por 100, pelo patrimônio líqui-
do, e seu resultado indica quanto a empresa 
possui de capitais de terceiros em relação ao 
capital próprio, ou seja, relaciona as grandes 
fontes de recursos de uma organização: capi-
tais próprios e capitais de terceiros. 

 O cálculo do índice de composição do 
endividamento auxilia a verificar quanto das 
obrigações vencerá em curto prazo. De acor-
do com Matarazzo (2010), isso pode ser cal-
culado por meio da divisão do passivo circu-
lante (multiplicado por 100) pelos capitais de 
terceiros. Ribeiro (2009) explica que esse ín-
dice mostra a proporção entre as obrigações 
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de curto prazo e as obrigações totais, ou seja, 
quanto a organização deverá pagar a curto 
prazo em relação ao total das obrigações. 

O índice de imobilização do patrimônio 
líquido mostra quanto de recursos próprios 
foi investido no ativo não circulante. Segundo 
Ribeiro (2009), o quociente de imobilização 
do patrimônio líquido evidencia a parcela do 
patrimônio líquido que foi utilizada para fi-
nanciar o ativo não circulante. Para Matarazzo 
(2010), esse quociente pode ser calculado pela 
divisão do ativo não circulante (multiplicado 
por 100) pelo patrimônio líquido. O mesmo 
autor prossegue, explicando que, ao investir 
mais no ativo não circulante, menos recur-
sos próprios estarão disponíveis para o ativo 
circulante da empresa, aumentando, assim, a 
dependência de capitais de terceiros para fi-
nanciar seu ativo circulante.

O índice de imobilizações dos recursos 
não correntes evidencia o percentual de re-
cursos não correntes que a empresa aplicou 
no ativo não circulante. Segundo Matarazzo 
(2010), esse índice pode ser calculado a partir 
da divisão do ativo não circulante (multiplica-
do por 100) pela soma do patrimônio líquido 
com o exigível a longo prazo. Ribeiro (2009) 
explica que a interpretação desse índice deve 
estar voltada a analisar se o capital circulante 
próprio negativo (patrimônio líquido inferior 
ao ativo não circulante) é compensado por 
empréstimos a longo prazo, sendo que o ide-
al é que o patrimônio líquido seja suficiente 
para financiar o ativo não circulante e parte 
do circulante. Portanto, quanto menor esse 
índice, melhor.

2.3.4.3 LUCRATIVIDADE OU RENTABILIDADE

Os índices de lucratividade ou rentabi-
lidade evidenciam se uma empresa está dan-
do lucro ou não, demonstrando o retorno do 

capital investido. De acordo com Matarazzo 

(2010, p. 110), “os índices deste grupo mos-
tram qual a rentabilidade dos capitais inves-
tidos, isto é, quanto renderam os investimen-
tos e, portanto, qual o grau de êxito econômi-
co da empresa”.

Em relação à interpretação dos índices 
de rentabilidade, Matarazzo (2010) explica 
que, quanto maior for o índice, melhor. A se-
guir, serão abordados o cálculo e o conceito 
dos seguintes índices de lucratividade (ou 
rentabilidade): giro do ativo, margem líqui-
da, rentabilidade do ativo e rentabilidade do 
patrimônio líquido.

Mediante o giro do ativo, é possível 
verificar quantas vezes a empresa recuperou 
o valor de seu ativo por meio de vendas em 
determinado período. De acordo com Mata-
razzo (2010), esse índice pode ser calculado 
partindo-se da divisão das vendas líquidas 
pelo ativo. Ribeiro (2009, p. 169) explica 
que “a interpretação deste quociente deve 
ser direcionada para verificar se o volume 
das vendas realizadas no período foi ade-
quado em relação ao capital total investido 
na empresa”. Portanto, quanto maior for 
esse índice, melhor.

Por meio da margem líquida é possí-
vel visualizar qual o lucro da empresa com as 
vendas realizadas. Matarazzo (2010) informa 
que a margem líquida indica quanto a em-
presa obtém de lucro em relação ao que foi 
vendido, podendo ser calculada pela divisão 
do lucro líquido (multiplicado por 100) pelas 
vendas líquidas.

A rentabilidade do ativo permite verifi-
car qual o retorno do investimento realizado 
pela empresa. Matarazzo (2010) diz que esse 
índice pode ser calculado com a divisão do lu-
cro líquido (multiplicado por 100) pelo ativo. 
De acordo com Ribeiro (2009, p. 171), “a in-
terpretação deste quociente deve ser direcio-
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nada para verificar o tempo necessário para 
que haja o retorno dos capitais totais (pró-
prios e de terceiros) investidos na empresa”. 
Logo, quanto maior for o índice, menor será 
o tempo necessário para o retorno do investi-
mento, ou seja, quanto maior, melhor.

A rentabilidade do patrimônio líqui-
do mostra qual é a rentabilidade do capital 
próprio investido na empresa. Matarazzo 

(2010) afirma que esse índice mostra quanto 
a empresa teve de lucro em relação ao capital 
próprio investido, demonstrando sua renta-
bilidade, e pode ser calculado pela divisão do 
lucro líquido pelo patrimônio líquido.

2.3.5 ANÁLISES COMPLEMENTARES

As análises complementares auxiliam 
o analista a gerar informações mais precisas 
e com maior confiabilidade, tendo em vista 
que terá mais informações para emitir seu 
parecer. A seguir, será abordada a avaliação 
de desempenho por meio do valor econômico 
agregado, goodwill e valor de mercado 

agregado.

Com base em Assaf Neto (2012) e em 
Santos (2008), foi elaborado o quadro a 
seguir, que demonstra as fórmulas utilizadas 
para o cálculo das análises complementares.

QUADRO 2: ANÁLISES COMPLEMENTARES

COEFICIENTE FÓRMULA

Custo médio ponderado de capital

CMPC = W1 x Ki + W2 x Ke

Onde: CMPC = custo médio ponderado de capital

W1, W2 = proporção de fundos de terceiros e próprios

Ki = custo do capital de terceiros onerosos

Ke = custo do capital próprio

Valor econômico agregado Lucro operacional – (Investimento x CMPC)

Goodwill
Valor econômico agregado

Custo médio ponderado de capital

Valor da empresa Investimento + goodwill

Valor de mercado agregado [(Ações em circulação x preço da ação) – patrimônio líquido total]

O economic value added (EVA), co-
nhecido como valor econômico agregado, e o 
market value added (MVA), conhecido como 
valor de mercado agregado, são marcas regis-
tradas da Stern Stewart & Co. De acordo com 

Stewart apud Iudícibus (2012), o valor eco-
nômico agregado (VEA) contabiliza todas as 
transações que se relacionam com a criação 
de valor, sendo calculado como a diferença 
entre o lucro operacional e o custo do capital.

Assaf Neto (2012, p. 265) afirma que 
“ao se aplicar o modelo de avaliação proposto 
pela Stern Stewart, pode-se entender o valor 

presente do VEA como o goodwill da empre-
sa, ou seja, o valor de mercado que excede ao 
total do capital investido em seus ativos”.

A respeito do valor de mercado agrega-
do, Stewart apud Santos (2008) diz que é a 
diferença entre o valor de mercado da com-
panhia e o seu capital, sendo uma medida 
cumulativa da performance da empresa, que 
reflete tanto o grau de sucesso da companhia 
nos investimentos realizados quanto o prová-
vel grau de sucesso dos novos investimentos. 
Santos (2008, p. 156) afirma ainda que, “(…) 
enquanto o MVA reflete o desempenho ao 
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longo da vida inteira da empresa e suas ex-
pectativas de geração de fluxos de caixa livres 
futuros, o EVA mostra o valor agregado du-
rante determinado ano já finalizado”.

2.3.5.1 VALOR ECONÔMICO AGREGADO

O valor econômico agregado (VEA) in-
dica a real lucratividade de uma empresa, de-
monstrando a eficiência no gerenciamento do 
capital empregado. Assaf Neto (2012, p. 255) 
esclarece que, para conhecer a capacidade da 
empresa de agregar valor, é preciso determi-
nar o seu custo de capital, que envolve o custo 
de capital próprio e de terceiros.

Segundo Iudícibus (2012), o VEA pode 
ser calculado pela diferença entre o lucro 
operacional líquido depois dos impostos e 
o custo do capital investido, que é calculado 
multiplicando-se o total do capital investido 
pelo percentual do custo desse capital. O au-
tor prossegue, afirmando também que, além 
do lucro operacional, a empresa deve ter lu-
cro suficiente para cobrir a remuneração es-
perada pelo acionista, conforme é evidencia-
do pelo cálculo desse índice, refletindo tanto 
a medida de valor da própria empresa como o 

desempenho dela.

2.3.5.2 GOODWILL

O conceito de goodwill está relaciona-
do à valorização da empresa devido a fatores 
intangíveis que são difíceis de mensurar pelo 
fato de muitos desses fatores serem subjeti-
vos. De acordo com Schimidt e Santos (2009, 
p. 54), “a definição de goodwill, sua nature-
za, sua característica de não ser separável do 
negócio todo e seu tratamento contábil estão 
entre os objetos de estudo mais difíceis e con-
trovertidos da Teoria da Contabilidade”.

Segundo Assaf Neto (2012), o goodwill 

demonstra o preço que o investidor pagaria 
por uma empresa a mais do que gastaria para 
construí-la na mesma estrutura de investi-
mentos. Pode ser calculado pela divisão do 
valor econômico agregado pelo custo médio 
ponderado de capital.

O resultado positivo do goodwill, de 
acordo com Assaf Neto (2012, p. 265), “[...] 
indica a valorização do preço de mercado da 
empresa em relação ao valor de seus ativos 
(criação de riqueza), determinada pela expec-
tativa de produzir um VEA positivo no futu-
ro”. O mesmo autor afirma também que, de 
acordo com esse modelo, o valor de mercado 
de uma empresa pode ser obtido pela soma 
do capital investido em seus ativos com o 
goodwill.

2.3.5.3 VALOR DE MERCADO AGREGADO

O valor de mercado agregado possibi-
lita visualizar como foi o desenvolvimento e 
qual a expectativa em relação à evolução do 
valor de uma empresa. De acordo com San-
tos (2008), o MVA representa as expectativas 
dos investidores em face do risco da ativida-
de operacional e da capacidade da empresa 

em honrar as necessidades de maximização 
da riqueza tanto dos proprietários como tam-
bém dos demais financiadores do capital uti-
lizado por ela. O mesmo autor prossegue, ex-
plicando que o MVA pode ser calculado pela 
diferença entre o valor de mercado do patri-
mônio líquido da empresa e o capital próprio 
que foi fornecido pelos acionistas.

“A riqueza do acionista é maximizada 
sempre que o valor de mercado do capital dos 
acionistas é superior ao montante de capital que 
eles investiram na empresa” (SANTOS, 2008, p. 
155). Portanto, o cálculo do MVA proporciona 
aos investidores uma ferramenta de auxílio para 
analisar diversas opções de investimento.
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3 METODOLOGIA

A metodologia é de grande relevância 
para que os objetivos desejados sejam alcan-
çados. Para Marconi e Lakatos (2011), méto-
do é o conjunto de atividades que permitem 
alcançar o objetivo (conhecimentos válidos e 
verdadeiros), mostrando o caminho, detectan-
do erros e auxiliando na tomada de decisões.

3.1 TIPOS DE PESQUISA

As pesquisas podem ser classificadas 
quanto aos objetivos, aos procedimentos e à 
abordagem do problema. Beuren (2013) as-
sim classifica as pesquisas: quanto aos objeti-
vos, a pesquisa pode ser exploratória, descri-
tiva e explicativa; quanto aos procedimentos, 
pode haver o estudo de caso, o levantamento 
e a pesquisa bibliográfica, documental, parti-
cipante ou experimental; e, quanto à aborda-
gem do problema, há a pesquisa qualitativa e 
a quantitativa.

Quanto aos objetivos, neste estudo foi 
utilizada a pesquisa descritiva. De acordo com 
Didio (2014), a pesquisa descritiva consiste 
na descrição e/ou análise de dados, interpre-
tando-os, buscando chegar a uma conclusão 
sobre algo. Quanto aos procedimentos, trata-
-se de uma pesquisa bibliográfica e estudo de 
caso. Marconi e Lakatos (2011) afirmam que 
o estudo de caso refere-se ao levantamento 
mais profundo de determinado evento, sendo 
limitado, pois se restringe àquele que se estu-
da, não podendo ser generalizado.

De acordo com Beuren (2013, p. 86), 
“por ser de natureza teórica, a pesquisa biblio-
gráfica é parte obrigatória, da mesma forma 
como em outros tipos de pesquisa, haja vista 
que é por meio dela que tomamos conheci-
mento sobre a produção científica existente”.

Quanto à abordagem do problema, a 

pesquisa pode ser qualitativa e quantitativa. 
Marconi e Lakatos (2011) explicam que, no 
método quantitativo, utilizam-se amostras 
amplas e de informações numéricas. Já no 
método qualitativo, as amostras são reduzi-
das, e a preocupação é analisar e interpretar 
características mais profundas. Portanto, 
neste estudo foram utilizadas as pesquisas 
descritiva, bibliográfica, qualitativa e quanti-
tativa, bem como o estudo de caso.

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA

A definição da população e da amostra 
é de suma importância para delimitar o pú-
blico que será atingido. Nesse sentido, Verga-
ra (2009, p. 46) define população como “um 
conjunto de elementos (empresas, produtos, 
pessoas, por exemplo) que possuem as carac-
terísticas que serão objeto de estudo”.

Beuren (2013, p. 120) afirma que “amos-
tra é uma pequena parte da população ou do 
universo selecionada em conformidade às re-
gras”. A população do presente estudo com-
preende as sociedades anônimas, e a amostra 
é a Cielo S.A., escolhida de forma intencional, 
mediante acesso aos dados da empresa dis-
poníveis no endereço eletrônico da Bovespa 
(http://siteempresas.bovespa.com.br).
 

3.3 PLANO DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS

A coleta de dados foi realizada com 
base nas Demonstrações Contábeis publica-
das pela empresa dos anos de 2010 a 2016. 

De acordo com Gil (2010), a coleta de dados 
pode ser feita por meio de entrevistas, obser-
vações e análise de documentos.

Para Markoni e Lakatos (2011), após a 
coleta dos dados, eles devem ser seleciona-
dos, codificados e tabulados, para que, depois 
de manipulados, sejam obtidos os resultados 
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que serão analisados e interpretados. Houve 
a análise dos dados do balanço patrimonial, 
demonstração do resultado de exercício, de-
monstração das mutações do patrimônio 
líquido, demonstração dos fluxos de caixa, 
demonstração do valor adicionado e notas 
explicativas. Os dados foram analisados com 
base nas técnicas apresentadas no referencial 
teórico, utilizando conceitos, fórmulas e ins-
truções de autores da área para a interpreta-
ção dos resultados.

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

A seguir estão apresentados os resul-
tados da padronização, atualização e aná-
lise das Demonstrações Contábeis da Cielo 

S.A. Primeiramente, foi feita a coleta de to-
dos os dados necessários para a realização 
do estudo. Após a coleta das Demonstrações 
Contábeis de 2010 a 2016, foram realizadas 
a padronização e a atualização dos valores 
dos anos anteriores, para possibilitar a com-
paração entre os períodos e verificar o pro-
gresso dos resultados. Posteriormente, foram 
realizados a análise vertical e horizontal, os 
cálculos e a análise dos índices de liquidez, 
endividamento e rentabilidade. Além dos ín-
dices citados, foram analisados também o va-
lor econômico agregado, o goodwill e o valor 

de mercado agregado.

4.1 PADRONIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As Demonstrações Contábeis de 2010 

a 2016 foram padronizadas visando a sim-
plificar a visualização dos dados nelas pre-
sentes, tornando-as mais claras e detalhadas 
para a realização da análise, facilitando a in-
terpretação. 

A padronização das Demonstrações 

Contábeis consolidadas dos períodos anali-
sados, bem como sua descrição, foi realiza-
da de acordo com o modelo de padronização 
adotado nos relatórios da administração e 
demonstrações financeiras da Cielo S.A., de 
suas controladas e coligadas, que foram en-
tregues à Comissão de Valores Mobiliários e 
se encontram disponíveis no site da Bovespa. 
Foram padronizados o Balanço Patrimonial 
e a Demonstração do Resultado do Exercício 
de todos os exercícios analisados.

A atualização das Demonstrações Con-
tábeis é necessária para a realização de com-
paração e análise mais fidedignas das De-
monstrações Contábeis, tendo em vista que 
a análise se baseia em mais de um período. 
Para atualizar os valores das Demonstrações 
Contábeis dos períodos passados até dezem-
bro de 2016, foi utilizado o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
De acordo com o Portal Brasileiro de Dados 
Abertos (http://dados.gov.br/), o IPCA é pro-
duzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) desde 1979 e, desde ju-
nho de 1999, é utilizado pelo Banco Central 
do Brasil para o acompanhamento dos objeti-
vos estabelecidos no sistema de metas de in-
flação, sendo considerado o índice oficial de 
inflação do país. 

Os valores históricos, de 2011 a 2016, 
dos índices do IPCA foram encontrados no 
site do IBGE (www.ibge.gov.br). Utilizaram-
-se os valores acumulados durante os anos, 
tendo em vista que o índice é calculado men-
salmente.

4.2 ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL

A análise vertical e horizontal auxiliou 
a verificar as variações nas proporções de 
cada conta em seu grupo e sua evolução no 
período analisado. A seguir, serão apresen-
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tados os principais resultados encontrados, 
sendo que, para auxiliar na explicação da 
análise horizontal e vertical, serão utilizadas 
informações das notas explicativas das De-
monstrações, complementando os resultados 
analisados. 

Por meio da análise vertical do Balan-
ço Patrimonial, pode-se perceber que houve 
uma alteração na proporção de representa-
tividade do ativo circulante e do ativo não 
circulante no período analisado. De 2010 a 
2014, o ativo circulante representa mais de 
60% do total do ativo. Já em 2015, representa 
42,28%, e, em 2016, 45%, e o ativo não circu-
lante, 57,72% em 2015 e 55% em 2016, sen-
do que a principal conta que ocasionou essa 
alteração foi o intangível, que ganhou maior 
proporção em 2015. Essa variação deve-se 
principalmente a aquisição de software, de-
senvolvimento de projetos e relacionamento 
com clientes no último exercício.

No passivo e patrimônio líquido, tam-
bém ocorreram alterações nas proporções do 
passivo circulante, não circulante e patrimô-
nio líquido, principalmente nos dois últimos 
exercícios, em que o passivo não circulante 
(que representa obrigações a longo prazo) 
ganhou maiores proporções, representan-
do 32,05% do total do passivo em 2016. Já 
o passivo circulante representa 25,71% (que, 
em 2014, representava 54,97% do passivo), 
e o patrimônio líquido também teve grande 
variação, representando 33,90% do passivo 
em 2015 e 42,24% em 2016 (que em 2014 era 
de 23,15%), sendo que esse aumento se deve 
principalmente ao aumento da reserva de lu-
cros e do capital social, realizado por meio da 
utilização parcial do saldo proveniente da re-
serva de orçamento de capital.

Por meio da análise horizontal do Ba-
lanço Patrimonial, é possível verificar que o 
total do ativo e do passivo aumentou em qua-

se todos os anos analisados, com um aumento 
em 2015, se comparado a 2010, de 465,39% e 
de 441,98% em 2016 se comparado a 2010. 
No grupo do passivo e patrimônio líquido, 
o passivo circulante aumentou 300,85% até 
2014, tendo uma redução nos anos seguintes, 
chegando a aumento de 160,62% em 2016 se 
comparado a 2010, tendo em vista a redução 
das obrigações a curto prazo mais represen-
tativas nos últimos dois anos. O passivo não 
circulante teve um crescimento de 473,79% 
de 2010 a 2014 e de 1.390,31% de 2010 a 
2015, havendo uma redução em 2016, o que 
representa um crescimento, se comparado a 
2010, de 1.068,04%, devido principalmente 
ao aumento das obrigações a longo prazo com 
empréstimos e financiamentos. O patrimônio 
líquido teve um crescimento de 623,03% até 
2016, sendo que o crescimento maior no último 
exercício foi influenciado principalmente pelo 
grande aumento ocorrido no capital social.

Com base na análise vertical da De-
monstração do Resultado do Exercício, foi 
possível constatar que houve uma alteração 
no período analisado, em que o custo dos 
serviços prestados começou a se elevar, che-
gando a 47,75% da receita líquida em 2015 
e 48,73% em 2016. Com o aumento da pro-
porção dos custos dos serviços prestados, 
ocorreu uma redução do lucro bruto e, con-
sequentemente, do lucro líquido do exercício. 
O lucro bruto em 2014 representava 60,51% 
da receita líquida, sendo que, em 2015, repre-
sentou 52,25% e, em 2016, 51,27%. O lucro lí-
quido em 2014 representava 41,80% da recei-
ta líquida, sendo que, em 2015, representou 
32,83%, devido, principalmente, ao aumento 
dos custos dos serviços prestados no período. 
Em 2016, houve uma melhora, representan-
do 34,01% da receita líquida.

 A receita líquida teve uma pequena re-
dução em 2011, mas voltou a crescer em 2012, 
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chegando ao aumento de 98,15% até 2015, em 
relação a 2010, sendo que esse acréscimo está 
substancialmente relacionado ao início das 
atividades operacionais da Cateno, consolida-
do a partir de 27 de fevereiro de 2015, fruto da 
associação com o Banco do Brasil, e à contínua 
expansão dos negócios da Cielo e de suas con-
troladas, bem como ao efeito da apreciação do 
dólar na receita gerada nos Estados Unidos, 
da controlada Me-S. Em 2016, a receita líqui-
da teve um crescimento, em comparação a 
2010, de 106,18%. Os custos dos serviços pres-
tados aumentaram 239,74% de 2010 a 2016, e 
o maior aumento ocorreu entre 2014 e 2015, 
principalmente em decorrência do início das 
atividades operacionais da Cateno.

O lucro bruto teve redução de 6,04% 
em 2011, voltando a crescer no próximo ano, 
chegando a subir 50,09% entre 2010 e 2016. 
Na conta de outras despesas operacionais 
líquidas, também ocorreram grandes au-
mentos (3.734,37%) no período analisado, 
relacionados a maiores perdas com créditos 
incobráveis e ao início da consolidação das 
despesas operacionais líquidas relativas aos 

serviços de gestão de contas de pagamento na 
controlada Cateno, em 2015. O mesmo tam-
bém ocorreu na conta despesas financeiras 
(2.356,46% até 2015; em 2016, houve uma 
redução, representando um crescimento de 
2.248,52% de 2010 a 2016), principalmente 
em 2015, decorrente do aumento do endi-
vidamento com terceiros, cujos recursos fo-
ram destinados à constituição da controlada 
Cateno. O lucro líquido do exercício cresceu 
52,91% entre 2010 e 2016.

4.3 COEFICIENTES DE LIQUIDEZ

A partir das análises realizadas, pode-
-se perceber que a empresa cresceu conside-
ravelmente no período analisado, pois vem 
investindo constantemente na sua expansão 
e melhoria dos serviços prestados. Porém, a 
rentabilidade dos investimentos não acom-
panhou o crescimento da empresa no período 
analisado, mesmo tendo aumentado. O gráfi-
co abaixo demonstra a variação dos coeficien-
tes de liquidez imediata, liquidez corrente e 
liquidez geral no período.

GRÁFICO 1 – COEFICIENTES DE LIQUIDEZ
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A empresa possui capital de giro de 
R$ 5.890.620.000,00 no ano de 2016 e 
índices de liquidez a curto prazo dentro 
da normalidade e considerados satisfató-
rios, sendo que o de longo prazo (liquidez 
geral) calculado em 2015 foi de 0,75, ten-
do em vista o aumento do endividamento 
da empresa, chegando a 0,93 em 2016, de-
monstrando que a empresa deve continuar 
administrando os recursos de terceiros, de 
forma que, somados aos capitais próprios, 
continuem dando resultados positivos para 
ela poder honrar seus compromissos finan-
ceiros a longo prazo e voltar a ter esse índi-
ce maior que 1, para ter maior liberdade em 
suas decisões e transmitir mais confiança 
aos investidores.

4.4 COEFICIENTES DE ENDIVIDAMENTO

Os índices de endividamento revelam 
que foram utilizados mais recursos de ter-
ceiros do que capitais próprios em todos os 
períodos analisados. Porém, nos dois últimos 
anos, ocorreu uma redução na proporção de 
capitais de terceiros em relação aos capitais 
próprios, e a maior parte do endividamento 
(55,49%) é a longo prazo. O gráfico abaixo 
demonstra a variação dos coeficientes de par-
ticipação de capitais de terceiros (percentual 
de capitais de terceiros em relação ao capi-
tal próprio), composição do endividamento 
(percentual com vencimento a curto prazo), 
imobilização do patrimônio líquido e imobili-
zação dos recursos não correntes.

GRÁFICO 2 – COEFICIENTES DE ENDIVIDAMENTO
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4.5 COEFICIENTES DE RENTABILIDADE

A receita líquida da empresa cresceu 
consideravelmente no período analisado, 
porém o lucro líquido não cresceu na mesma 
proporção, principalmente nos dois últimos 
anos analisados, em virtude do grande 

aumento ocorrido nos custos dos serviços 
prestados. Tanto o aumento da receita líquida 
quanto o dos custos dos serviços prestados 
estão relacionados, principalmente, ao início 
das atividades operacionais da Cateno. O 
gráfico abaixo demonstra de forma mais clara 
a variação dos coeficientes de rentabilidade 
no período.

GRÁFICO 3 – COEFICIENTES DE RENTABILIDADE
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A empresa cresceu consideravelmente 
de 2010 a 2016, como se pode perceber 
pelo valor do ativo (investimento total) e do 
patrimônio líquido (capital próprio investido 
pelos sócios). No entanto, a rentabilidade 
deles e o giro do ativo foram decrescentes 
no período, principalmente em 2015, sendo 
que a margem líquida, o giro do ativo e a 
rentabilidade do ativo apresentaram uma 
leve melhora no ano de 2016, tendo em 
vista que a expectativa da empresa é de que 
os investimentos realizados na melhoria de 

seus serviços e na expansão dos negócios da 
Cielo e de suas controladas tragam retornos 
maiores no futuro, ou seja, espera-se uma 
melhora desses índices nos próximos anos, 
decorrentes dos constantes investimentos e 

da expansão dos negócios da empresa e de 
suas controladas. 

4.6 ANÁLISES COMPLEMENTARES E 

RESULTADOS ENCONTRADOS

As análises complementares (valor 

econômico agregado, goodwill e valor de 

mercado agregado) demonstraram que a 
empresa possui capacidade para remunerar 
seus credores e acionistas, o que valoriza seu 
valor de mercado. 

Para o cálculo do valor econômico 
agregado foram considerados os valores 
apresentados a seguir como custo médio 
ponderado de capital. Os valores do CMPC 
da Cielo dos anos de 2011 a 2016 foram 
obtidos no site da corretora GuruFocus 
(www.gurufocus.com). Para o ano de 2010, 
como não houve o cálculo pela corretora, 
foi considerado o custo médio do capital 
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próprio de 1,90%, estimado multiplicando-se 
o percentual de capital próprio (31,67%) 
pela TJLP (taxa de juros de longo prazo) do 
ano (6%, de acordo com o BNDES), tendo 
em vista que, de acordo com o artigo 9º da 
Lei n. 9.249, de 26 de dezembro de 1995, a 
pessoa jurídica, ao apurar o lucro real, pode 
deduzir, até o limite da variação da TJLP, 
os juros pagos ou creditados a titular, sócios 
ou acionistas como remuneração do capital 
próprio. 

O custo médio de capitais de terceiros, 
de 1,79% no ano de 2010, foi estimado 
pela divisão das despesas financeiras 
do período pelo total das contas a pagar 
a estabelecimentos, antecipações de 
recebíveis com emissores, empréstimos 
e financiamentos e outras obrigações, 
multiplicando-se o resultado (2,62%) pela 
proporção dos capitais de terceiros na empresa 
(68,33%). Somando-se o custo médio do capital 
próprio com o de capitais de terceiros, obteve-
se o CMPC de 3,69% para o ano de 2010.

Após o cálculo do CMPC, é possível 
calcular o valor econômico agregado da 
empresa, por meio da diferença entre o lucro 
operacional e o custo dos investimentos 
realizados (calculado pela multiplicação dos 
investimentos pelo CMPC). Os resultados do 
cálculo do valor econômico agregado obtido 
pela empresa demonstram que, em todos 
os anos analisados, ela obteve resultados 
favoráveis sobre a riqueza dos acionistas, 
agregando valor econômico, evidenciando 
que possui capacidade para remunerar seus 
credores e acionistas, o que valoriza seu valor 
de mercado.

O resultado do valor econômico 
agregado de 2015 (R$ 2.434.249.000,00) foi 
menor que nos outros anos, devido ao fato de 
que o lucro operacional não acompanhou a 
evolução dos investimentos (e seus respectivos 

custos), porém a empresa continuou a agregar 
valor econômico no período. No ano de 2016, 
o valor econômico agregado da empresa foi 
de R$ 2.562.721.000,00.

O goodwill da empresa foi positivo 
em todos os anos analisados, demonstrando 
que ela está criando riqueza, o que indica 
a valorização do preço de mercado da 
empresa em relação aos seus ativos, devido 
à expectativa de que continue produzindo 
valores econômicos agregados positivos. 
Em 2015, o resultado do goodwill (R$ 
35.745.213,00), calculado por meio da 
metodologia apresentada no referencial 
teórico, foi menor, em decorrência de um 
valor econômico agregado menor e de um 
custo de capital maior, devido aos novos 
empréstimos realizados. Houve melhora em 
2016, chegando a R$ 39.006.408,00. 

Continuando com o modelo de análise, 
é possível estimar o valor de mercado da 
empresa pela soma do goodwill ao capital 

investido nos ativos da empresa (os valores 

apresentados a seguir estão em milhares 
de reais). Os valores encontrados serão 
comparados a seguir com o valor de mercado 
da empresa no mercado de ações.

O número de ações em circulação foi 
encontrado nos relatórios das demonstrações 

financeiras da empresa. Já os valores 
referentes aos preços históricos das ações 
foram obtidos no site UOL Economia (http://
cotacoes.economia.uol.com.br/index.html). 
Por fim, o valor do patrimônio líquido 
considerado no cálculo foi atualizado até 31-
12-2016. 

O valor de mercado agregado foi 
crescente de 2010 a 2014 (chegando a R$ 
60.186.462.572,00), tendo uma redução em 
2015 e 2016 em decorrência do aumento dos 
investimentos realizados pelos acionistas, 
resultando em um valor de mercado agregado 
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no valor de R$ 50.121.940.775,00. Portanto, 
o valor de mercado agregado positivo 

representa que a empresa está maximizando 
os retornos gerados aos acionistas.

O cálculo do valor de mercado da 
empresa, calculado por meio da soma do 
goodwill aos investimentos realizados, 
apresentou resultados diferentes de seu valor 
de mercado no mercado de ações, tendo-se 
em vista que o primeiro é estimado de acordo 
com as decisões da administração da empresa 
e envolve o custo de capital empregado no 
período analisado, por isso variável, e o 

segundo é o valor da empresa no mercado de 
ações, que é influenciado por fatores diversos, 
como, por exemplo, a expectativa do mercado 
em relação a essa empresa, marketing, 
concorrência, economia, inflação, políticas 
empresariais e seu desempenho, cenário 
político, alterações tributárias, entre outros.

O gráfico abaixo demonstra a variação 
do valor de mercado da empresa no período 
e a diferença entre o valor dela no mercado 
de ações e aquele calculado pela soma do 
goodwill aos investimentos realizados 

(metodologia do valor econômico agregado).

GRÁFICO 4 – VALOR DE MERCADO
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Em 31 de dezembro de 2016, o valor de 
mercado da Cielo, de acordo com o mercado 
de ações, foi de R$ 63.024.930.775,00. Após 
a abertura de seu capital, a Cielo cresceu 
consideravelmente, investindo em expansão 
e em melhoria dos serviços prestados. Por 
meio da análise, foi possível perceber que a 
empresa vem obtendo receita cada vez maior, 
porém os custos dos serviços prestados 
cresceram em proporções maiores (reduzindo 
a margem líquida, devido à expansão da 
empresa e ao aumento da concorrência, o que 
dificulta o repasse dos custos), assim como os 

investimentos realizados e o endividamento 

da empresa. A expectativa dela é que haja 
uma melhora, nos próximos anos, de todos 
os índices analisados neste estudo, tendo em 
vista que a maior parte do endividamento 
da empresa é a longo prazo e de baixo 
custo, e ela espera, ainda, obter resultados 
positivos maiores com os investimentos 

realizados, melhorando seu desempenho. O 
valor de mercado da Cielo S.A. cresceu de 
R$ 15.248.806.441,00 em 31 de dezembro 
de 2010 para R$ 63.024.930.775,00 em 
31 de dezembro de 2016, evidenciando a 
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valorização da empresa no período analisado 
e sua evolução após a abertura de capital.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização deste estudo demonstrou 
a importância da análise das Demonstrações 

Contábeis como ferramenta para gerar 
informações úteis aos seus mais diversos 
usuários. O estudo teve como objetivo geral 
analisar a situação econômica e financeira 
da Cielo S.A. no período de 2010 a 2016, 
com base em suas Demonstrações Contábeis 
publicadas. 

Por meio da análise realizada, foi pos-
sível conhecer melhor a situação econômica 
e financeira da empresa, que se apresentou 
como boa no período, ao dar lucro e manter 
sua capacidade de pagamento a curto prazo, 
realizando grandes investimentos utilizando 
recursos próprios e de terceiros, tendo gran-
de valorização de mercado e maximizando a 
riqueza dos acionistas. Porém, os índices de 
rentabilidade caíram no período, tendo em 
vista que a receita líquida e o lucro líquido 
não acompanharam a evolução do ativo da 
empresa (investimentos), que investe cons-
tantemente em expansão e em melhoria dos 
serviços prestados, com a expectativa de ob-
ter, nos próximos anos, retornos maiores, 
que melhorarão consequentemente os índi-
ces analisados. A margem líquida, o giro do 
ativo e a rentabilidade do ativo apresentaram 

uma leve melhora no ano de 2016.

É preciso ressaltar que a análise de 
uma empresa isoladamente pode resultar 
em equívocos, tendo em vista a necessidade 
de haver empresas semelhantes para uma 
análise comparativa adequada. Uma das 
limitações do estudo refere-se ao fato de que 
não foi possível comparar a entidade objeto 
do estudo a empresas semelhantes, tendo 
em vista que as entidades de capital aberto e 
com informações disponíveis que oferecem 
serviços similares a alguns dos prestados pela 
Cielo S.A. classificam-se principalmente como 
instituições bancárias e oferecem serviços 
diversos, o que inviabiliza a comparação.

Além disso, o tema discutido não 
se esgota com este estudo. Dessa forma, 
surgiram algumas ideias e sugestões que 
se enquadrariam em trabalhos futuros 
em relação à empresa analisada: análises 
complementares (comparação entre a DRE 
e a DFC, análise vertical e horizontal da 
DVA, entre outras), análise de outros índices 
presentes no mercado de ações, análise 
Swot (também conhecida como matriz 
FOFA − forças, oportunidades, fraquezas e 
ameaças), bem como a análise de fatores que 
influenciam a variação do preço das ações da 
Cielo no mercado de ações.

O estudo foi de grande importância 
para a fixação e o aprofundamento do 
conhecimento na área e poderá servir 

também como mais um meio de consulta 
sobre o tema, para que outros acadêmicos 
possam se aperfeiçoar mais no assunto.
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EVIDENCIAÇÃO E MENSURAÇÃO
DE ATIVOS INTANGÍVEIS EM 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: 
UM ESTUDO DE CASO NO 
BANRISUL
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RESUMO

A forte competição existente e a expectativa por lucros futuros respaldam a avaliação dos 

intangíveis. Então, é nesse ambiente que a Contabilidade tem como desafio a demonstração 

desses dados. E, como as instituições financeiras constituem uma parte fundamental da 

economia do país e são consideradas importantes prestadoras de serviços na sociedade, 

busca-se neste trabalho apresentar os elementos e métodos utilizados para a evidenciação 

e a mensuração de ativos intangíveis nas instituições financeiras, bem como a sua 

importância e representatividade no Balanço Patrimonial, tendo como referência o Banco 

do Estado do Rio Grande do Sul. A pesquisa foi realizada com metodologia qualitativa e 

quantitativa, uma vez que, para a sua realização, foram utilizadas fontes bibliográficas 

para identificar os elementos e métodos de mensuração utilizados no estudo, bem como 

pesquisa descritiva com estudo de caso. Pode-se então concluir que a instituição em 

questão está de acordo com as normas brasileiras de contabilização dos ativos intangíveis.

PALAVRAS-CHAVE: Evidenciação. Mensuração. Ativos 

intangíveis. Instituições financeiras.

ABSTRACT

The strong competition and prospect of future profits advocated the evaluation of intangible 

assets. So it is in this environment that accounting is to challenge the statement of such 

data. And because financial institutions are a key part of the economy and are considered 

important providers of services in society, the present study aims to show the elements 

and methods for disclosure and measurement of intangible assets in financial institutions, 

as well as their importance and representation in the balance sheet, with reference to 

the State Bank of Rio Grande do Sul. This research was conducted using qualitative and 

quantitative methodology, since were used bibliographic sources to identify the elements 

and measurement methods used in study, as well as descriptive research with a case study. 

So it might conclude that the institution in question is in accordance with Brazilian rules of 

accounting for intangible assets.

KEYWORDS: Disclosure. Measurement. intangible assets. Financial 

Institution.
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1 INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo 
identificar a evidenciação e a mensuração de 
ativos intangíveis em instituições financeiras, 
tendo como caso específico o Banco do Es-
tado do Rio Grande do Sul (Banrisul). Para 
isso, buscou-se identificar a evidenciação e a 
mensuração de ativos intangíveis num com-
parativo com o ativo total da instituição, além 
de levantar as mudanças mais relevantes da 
alteração da legislação, ocorridas em relação 
ao ativo intangível, apresentando como base 
para a pesquisa as Demonstrações Contábeis 
referentes ao Banrisul. 

Vários autores têm afirmado que a ca-
pacidade de geração de riqueza nas organi-
zações estaria diretamente relacionada com 

os ativos intangíveis, pois esses ativos é que 
seriam responsáveis pela geração de valor da 
empresa aos acionistas, mas, consequente-
mente, a dificuldade de mensurar isso pode 
servir de empecilho para esse processo de 

avaliação e divulgação. 
Percebe-se, então, que a mudança no 

perfil das organizações no mundo todo é uma 
razão forte que justifica a constante busca do 
melhoramento da contabilidade, pois mui-
tas empresas e profissionais não reconhecem 
esses ativos, o que pode deixar tais organi-
zações menos competitivas, uma vez que o 
patrimônio delas não são somente os bens 
tangíveis, mas tudo aquilo que representam 
na sociedade, sua marca, imagem, reputação, 
carteira de clientes, etc. 

Dessa forma, é de extrema importân-
cia observarmos que a capacidade de geração 
dos ativos intangíveis tem aumentado sig-
nificativamente, o que vem ao encontro das 

empresas que procuram agregar valor para 
atraírem os investidores. 

Então, tendo como base os ativos intan-
gíveis, a pergunta a que buscamos responder 
foi: qual a importância da mensuração corre-
ta do ativo intangível em instituições finan-
ceiras e a sua representatividade no Balanço 
Patrimonial do Banrisul? 

Este artigo apresenta os elementos e 

métodos utilizados para a evidenciação e a 
mensuração de ativos intangíveis nas insti-
tuições financeiras, bem como a sua impor-
tância e representatividade no Balanço Patri-
monial, tendo como referência o Banrisul. 

Inicialmente, apresenta-se uma abor-
dagem discursiva sobre temas como os ativos 
intangíveis, sua mensuração e reconheci-
mento. A seguir, são apresentados os dados 
observados pelo estudo de caso realizado, 
construídos a partir de estudos de fontes do-
cumentais da instituição e pesquisa descriti-
va, com base na análise dos documentos.

A investigação foi realizada com me-
todologia qualitativa e quantitativa, uma vez 
que, para sua realização, foram utilizados 
estudos bibliográficos para identificar os ele-
mentos e métodos de mensuração utilizados 
no estudo. Por estar sendo considerado o 
caso específico do Banrisul, trata-se de uma 
pesquisa descritiva, com estudo de caso. 

2 REVISÃO DA LITERATURA

Neste item serão abordados alguns 
conceitos de ativo intangível, bem como sua 
evidenciação, mensuração e reconhecimento 
e as normas brasileiras que tratam desse 
assunto.
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2.1 ATIVOS TANGÍVEIS

Para fundamentar a conceituação te-
órica de ativos intangíveis, faz-se aqui uma 
breve definição de ativo e suas característi-
cas. Os ativos intangíveis (também chamados 
de ativos invisíveis, ou que não possuem exis-
tência física, ou, ainda, ativos que não podem 
ser tocados) têm conseguido um destaque 
muito grande no mundo dos negócios, pois 
auxiliam na busca do real valor das empresas. 

Outro fator importante é que, em quase 
todas as aquisições e fusões de empresa, há 
uma diferença muito grande entre o patrimô-
nio líquido contábil registrado e o custo da 
aquisição, pois nem sempre os ativos intangí-
veis são reconhecidos, ou então têm seu valor 
subestimado. 

Para Lemes e Carvalho (2010, p. 195), 
o ativo intangível é um “ativo não monetário 
identificável sem substância física”. Ainda se-
gundo ele, as empresas comumente gastam 
para a aquisição, desenvolvimento, manuten-
ção ou melhoria desses recursos intangíveis. 
No entanto, há algumas condições básicas 
que devem estar presentes na qualificação de 
um ativo intangível para que um bem se en-
quadre nesse conceito, tais como: capacidade 
de identificação de tal ativo como sendo in-
tangível, o controle de tal ativo e a geração de 
benefícios econômicos/fluxos de caixa.

Martins (1972, p. 53) destaca que a fal-
ta de existência física não é necessariamente 
uma condição para diferenciar ativos tangí-
veis de ativos intangíveis e argumenta que, 
por exemplo, “patentes são consideradas Ati-
vo Intangível, mas Prêmios de Seguros An-
tecipados não possuem qualquer caráter de 
tangibilidade maior do que aquelas, porém, 
não pertencem ao grupo dos Intangíveis”.

Kayo (2002, p. 14) complementa: 
ativos intangíveis podem ser definidos como 

um conjunto estruturado de conhecimentos, 
práticas e atitudes da empresa que, interagindo 
com seus ativos tangíveis, contribui para a 
formação do valor das empresas.

Perez e Famá (2006) asseguram que 
o ativo intangível proporciona às empresas 
uma maior competitividade e diferencial 
de mercado, o que permite ter retornos, de 
lucratividade e rentabilidade, maiores do que 
as concorrentes de um mesmo setor. 

De acordo com Iudícibus (2012, p. 
34-35), “devem ser classificados no grupo 
Intangível os direitos que tenham por objeto 
bens incorpóreos destinados à manutenção da 
companhia ou exercido com esta finalidade, 
inclusive o fundo de comércio adquirido”.

Com base nas definições apresentadas, 
pode-se concluir que são ativos permanentes, 
sem existência física, e que são capazes de 
produzir algum benefício futuro para as 
empresas. 

2.2 EVIDENCIAÇÃO, MENSURAÇÃO E 
RECONHECIMENTO DOS ATIVOS

Observa-se que as empresas, com o 
intuito de sobressaírem no mercado, buscam, 
com ativos intangíveis, uma nova forma de 
geração de valor, o que é, para a empresa, 
um diferencial, pois garante certo status 
e, consequentemente, um aumento real no 
valor dessas organizações. 

Apesar de tais ativos terem um papel 
importante, a maioria das empresas não 
divulga informações sobre eles, devido à 
escassez de informações sobre esse assunto 
tão complexo. Nesse cenário, então, 
questionamos a função das Demonstrações 
Contábeis, que deveriam informar a real 
situação econômica das empresas, mas 
acabam por distorcer o valor de mercado e o 

valor patrimonial delas. 
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A simples existência de qualquer ativo 
não é razão suficiente para que ele seja reco-
nhecido contabilmente. Ele deve ser reconhe-
cido obedecendo-se às mesmas regras válidas 
para os demais ativos, ou seja, quando tiver 
definição apropriada, ser mensurável e preciso.

Para Perez e Famá (2006, p. 14), o ati-
vo intangível só deve ser reconhecido como 
ativo se preencher todos os requisitos de ati-
vo, tais como: “a) corresponder à definição 
apropriada, b) ser mensurável (existência de 
um atributo de mensuração confiável), c) ser 
relevante e d) ser preciso (a informação é ve-
rificável e neutra)”.

Para Hendriksen e Van Breda (1999, p. 
388), para que um item possa ser reconhe-
cido como ativo, ele deve preencher todos os 
requisitos de reconhecimento de qualquer 
ativo, ou seja, apenas deverá ser reconhecido 
como ativo quando: a) corresponder à defini-
ção apropriada, b) for mensurável (existência 
de um atributo de mensuração confiável), c) 
for relevante e d) for preciso (a informação é 
verificável e neutra). 

O Comitê de Pronunciamento Contábil 

(CPC) 04 (R1) (2010) estabelece que um ativo 
intangível deve atender:

a) à definição de ativo intangível, ou 
seja, ativos não monetários, identificáveis, não 
possuem substância física, controláveis e gera-
dores de benefícios econômicos futuros; e 

b) aos critérios de reconhecimento, tais 
como somente se for provável que os bene-
fícios econômicos futuros esperados atribuí-
veis ao ativo serão gerados em favor da enti-
dade e o custo do ativo puder ser mensurado 
com confiabilidade.

Então, com base nessas informações, 
muitos itens do ativo intangível poderiam 
ser inseridos no Balanço Patrimonial, em vez 
de serem classificados como despesas, como, 
por exemplo, custos com pesquisas e desen-
volvimento. 

A mensuração dos ativos pode ser con-
siderada uma etapa que atribui os valores 
monetários a eventos ligados a uma empre-
sa. Antes da realização dessa mensuração, é 
necessária, então, a seleção de um atributo 
específico a ser analisado, o que podemos evi-
denciar na Figura 1, ao lado.
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Figura 1: Divulgação financeira

Fonte: Ernst & Young e Fipecafi, 2009, p. 328.
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Então, é necessário que o ativo in-
tangível tenha todas essas características 
conceituais de um ativo para que faça di-
ferença para os usuários, internos e exter-

nos, e, também, que seja possível descre-
vê-lo; caso contrário, esse elemento não 
pode ser reconhecido e registrado conta-
bilmente.
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2.3 NORMAS BRASILEIRAS

Devido à importância assumida pelos 
ativos intangíveis, a Lei n. 11.638-2007 
veio para regulamentar esse grupo nas 
Demonstrações Contábeis. Essa lei também 
tornou o processo de normatização contábil 
centralizado no CPC 04, que por sua vez se 
baseia na norma internacional IAS 38. 

Segundo Crisóstomo (2009, p. 55), “até 
o Pronunciamento Técnico CPC 04, não havia 

no Brasil uma definição de ativo intangível em 
um instrumento legal”. O Quadro 1 demonstra 
um comparativo relativo à definição de ativos 
intangíveis no Brasil antes e depois da Lei 
n. 11.638-2007, pois ela trouxe uma nova 
redação à Lei 6.404-1976 ao levar em conta 
a importância dos ativos intangíveis, visando 
a uma maior transparência e harmonização 
nas Demonstrações Contábeis, mas sempre 
com base nas normas internacionais de 

contabilidade.

Quadro 1: Síntese da questão conceitual de intangível antes e depois da Lei n. 11.638-2007

Momento Definição de ativo intangível

Antes da Lei n. 11.638-2007

Ausente

Referências a ativos intangíveis sem conceituação (NBC T.3.2, 

Deliberação CVM 488-2005 e legislação fiscal abordada na seção 4.1).

Depois da Lei n. 11.638-2007

Uso de método conceitual real na linha do Iasb. 

Nova redação do art. 179, VI, da Lei n. 6.404-1976, dada pela Lei n. 

11.638-2007: “os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos 

destinados à manutenção da companhia ou exercício com essa 

finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido”. 

Pronunciamento CPC 04, item 8: “ativo intangível é um ativo não 

monetário identificável sem substância física”.

Fonte: Crisóstomo (2009, p. 55)

Os ativos intangíveis, tais como 
marcas, patentes e semelhantes, adquiridos; 
o fundo de comércio adquirido devem 
divulgar informações em Nota Explicativa 
e seus elementos devem ser apresentados 
separadamente, incluindo, o método e o 
período de amortização e qualquer baixa 
extraordinária durante o período contábil 
(COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 
488-2005).

Conforme o artigo 183, § 3º da Lei  
n. 6.404-76:

a companhia deverá efetuar, perio-
dicamente, análise sobre a recupera-
ção dos valores registrados no imo-
bilizado, no intangível e no diferido, 
a fim de que sejam: I – registradas 
as perdas de valor do capital aplica-
do […]; II – revisados e ajustados os 
critérios utilizados para determina-
ção da vida útil econômica estimada 
e para cálculo da depreciação, exaus-
tão e amortização.
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Fica evidenciado, então, que o tratamento 
inadequado desses ativos pela Contabilidade 
pode deixar uma organização com suas 
informações patrimoniais distorcidas, até 
mesmo com um resultado negativo ao término 
de um exercício, mesmo que suas atividades 
operacionais tenham sido lucrativas. 

3 METODOLOGIA

Este capítulo tem por objetivo 
descrever os principais aspectos da pesquisa 
realizada, por meio de seus procedimentos 
metodológicos, das técnicas utilizadas para 
o seu desenvolvimento, já que Gil (2002, 
p. 19) define pesquisa como procedimento 
racional e sistemático que tem como objetivo 
proporcionar respostas aos problemas que 
são propostos. Ele afirma que a pesquisa é 
desenvolvida com base no conhecimento 

adquirido e na utilização cuidadosa das 
técnicas e métodos utilizados. 

Esse trabalho apresenta, quanto aos 
objetivos, uma pesquisa descritiva, pois 
“tem como objetivo principal a descrição das 
características de determinada população ou 
fenômeno, estabelecendo relações entre as 
variáveis” (SILVA, 2003, p. 65), sendo que, 
nela, o material a ser analisado é o Balanço 
Patrimonial e Notas Explicativas da empresa 
selecionada.

Complementam Prodanov e Freitas 
(2013, p. 52): a pesquisa descritiva é quando 
o pesquisador apenas registra e descreve os 
fatos observados sem interferir neles. Visa a 
descrever as características de determinada 
população ou fenômeno ou o estabelecimento 
de relações entre variáveis.

Quanto aos procedimentos metodoló-
gicos com relação à abordagem do problema, 
eles são qualitativos, pois compreendem va-

riáveis obtidas direta ou indiretamente das 
informações financeiras da própria institui-
ção. Raupp e Beuren (2004, p. 92) relatam 
que, na Contabilidade, é bastante comum o 
uso da abordagem qualitativa como tipologia 
de pesquisa. Cabe lembrar que, apesar de a 
Contabilidade lidar intensamente com núme-
ros, ela é uma ciência social e não uma ciência 
exata como alguns poderiam pensar, o que 
justifica a relevância do uso da abordagem 
qualitativa.

Em relação aos procedimentos de coleta 
e análise de resultados, trata-se de pesquisa 
documental e estudo de caso. Para Prodanov 
e Freitas (2013, p. 56), entende-se por 
documento qualquer registro que possa ser 
usado como fonte de informação, por meio de 
investigação, que engloba: observação (crítica 
dos dados na obra), leitura (crítica da garantia, 
da interpretação e do valor interno da obra), 
reflexão (crítica do processo e do conteúdo da 
obra) e crítica (juízo fundamentado sobre o 
valor do material utilizável para o trabalho 
científico).

Gil (1999, p. 73) diz que o estudo de 
caso é caracterizado pelo estudo profundo 
e exaustivo de um ou de poucos objetos, de 
maneira a permitir conhecimentos amplos e 

detalhados sobre eles. 

A coleta dos dados para a elaboração 
do estudo de caso foi realizada na instituição 
financeira Banrisul, e o critério de coleta 
foi o acesso aos dados e documentos do 
sistema. Para Marconi e Lakatos (2003), 
população é o conjunto de seres animados ou 
inanimados que apresentam pelo menos uma 
característica em comum. A delimitação do 
universo consiste em explicitar que pessoas 
ou coisas, fenômenos, etc. serão pesquisados, 
enumerando suas características comuns, 
como, por exemplo, sexo, faixa etária, 
organização a que pertencem, comunidade 
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onde vivem, etc., e a amostra é uma porção 
ou parcela convenientemente selecionada do 
universo (população). 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS 
RESULTADOS

Este capítulo contém a descrição e a 
análise dos dados coletados. Inicialmente, 
descreve-se a representatividade do ativo 
intangível na instituição estudada e, em 
seguida, apresentam-se os intangíveis 
evidenciados nos relatórios contábeis que 
compõem o subgrupo ativo intangível. 

Conforme já mencionado, são muitas 
as pesquisas que relatam o aumento da 
representatividade dos ativos intangíveis no 
patrimônio das empresas. Na análise desse 
item, verificam-se o percentual dos ativos 
intangíveis em relação ao ativo total e também 
os valores dos intangíveis evidenciados pela 
instituição estudada.

Foi realizado um estudo dos dados 
apresentados no Balanço, ou seja, o que o 
Banrisul está lançando como ativo intangível 
e se isso está sendo evidenciado nas Notas 

Explicativas. 
Na instituição estudada, a composição 

do ativo intangível é basicamente por aplica-
ções de recursos cujos benefícios decorrentes 
ocorrerão em exercícios futuros reconheci-
dos inicialmente pelo custo. Esse grupo está 
representado por contratos de prestação de 
serviços bancários e de aquisição de softwa-
res com vida útil definida, amortizada pelo 
método linear. O valor contábil de um ativo 
intangível é imediatamente baixado para seu 
valor recuperável se for maior do que o valor 
recuperável estimado e é revisado anualmen-
te, conforme a seguir se especifica:

a) direitos por aquisição de folhas 

de pagamento − os direitos por aquisição 
de folhas de pagamento referem-se aos 
contratos firmados com o setor público e 
com entidades do setor privado para garantir 

exclusividade na manutenção dos serviços 
bancários de processamento de créditos 
de folha de pagamento e de empréstimos 
consignados para os respectivos funcionários, 
bem como na manutenção da carteira de 
cobrança, de serviços de pagamento aos seus 
fornecedores e outros serviços bancários. 
Esses contratos têm vigência por cinco anos, 
sendo amortizados pelo prazo contratual 
decorrido. Não foram identificadas perdas no 
valor recuperável desses ativos;

b) softwares − as licenças de softwares 

são capitalizadas com base nos custos 
incorridos para adquiri-los e fazer com que 
eles estejam prontos para ser utilizados. Esses 
custos são amortizados durante a vida útil 
estimada dos softwares, de três a sete anos. Os 
custos associados à manutenção de softwares 
são reconhecidos como despesa, conforme 
incorridos. Os custos de desenvolvimento que 
são diretamente atribuíveis ao projeto e aos 
testes de produtos de software identificáveis 
e exclusivos, controlados pelo banco, são 
reconhecidos como ativos intangíveis quando 
os seguintes critérios são atendidos:

• é tecnicamente viável concluir o 
software para que ele esteja disponível 
para uso;

• a administração pretende concluir o 
software e usá-lo ou vendê-lo;

• o software pode ser vendido ou usado;
• pode-se demonstrar que é provável que 

o software gere benefícios econômicos 
futuros;

• estão disponíveis adequados recursos 
técnicos, financeiros e outros recursos 
para concluir o desenvolvimento e para 
usar ou vender o software; 
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• o gasto atribuível ao software durante 
seu desenvolvimento pode ser mensu-
rado com segurança. 
Os custos diretamente atribuíveis, que 

são capitalizados como parte do produto de 
software, incluem os custos com empregados 
alocados no desenvolvimento de softwares e 

uma parcela adequada das despesas indiretas 
aplicáveis. Os custos também incluem os de 
financiamento incorridos durante o período 
de desenvolvimento do software. 

Outros gastos de desenvolvimento 
que não atendam a esses critérios são 

reconhecidos como despesa, conforme 
incorridos. Os custos de desenvolvimento 
previamente reconhecidos como despesa 

não são reconhecidos como ativo em período 
subsequente. 

Os custos de desenvolvimento de 
softwares reconhecidos como ativos são 
amortizados durante sua vida útil estimada, 
superior a três anos. 

A amortização dos itens do intangível é 
calculada usando o método linear para alocar seus 
custos aos seus valores residuais durante a vida 
útil estimada, conforme apresentada a seguir.

Estimativa da Vida Útil em anos 31-12-2015 31-12-2014

Direitos por aquisição de folhas de pagamento 5 5

Direitos de Uso de Softwares 7 7

Tabela 1: Estimativa de vida útil 

Fonte: Banrisul

Em análise do Balanço 2014/2015, per-
cebe-se que o montante contabilizado como 

ativo intangível totaliza R$ 24,987 milhões e 
R$ 21,225 milhões, respectivamente.
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Tabela 2: Demonstrações financeiras consolidadas em IRFS 2015

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014

(Valores em milhares de Reais)

ATIVO NOTA 31-12-2015 31-12-2014

DISPONIBILIDADE E RESERVAS NO BANCO CENTRAL 
DO BRASIL

7 9.725.474 6.479.910

ATIVOS FINANCEIROS 8 55.777.974 51.830.128

Títulos de Investimentos 20.593.698 18.893.866

Ativos Financeiros ao Valor Justo no Resultado 3.425.077 2.426.484

Ativos Financeiros Disponíveis para Venda 673.953 615.201

Intrumentos Financeiros Derivativos 1.116.782 585.853

Ativos Financeiros Avaliados ao Custo Amortizado 15.377.886 15.266.328

Empréstimos e Recebíveis 30.272.525 29.173.793

Empréstimos e Recebiveis Avaliados ao Custo Amortizado 32.199.554 30.725.845

Empréstimos e Outros valores com Instituições de Crédito 837.028 1.193.203

Empréstimos e Adiantamentos a Clientes 31.362.526 29.532.642

Provisão para Impairment (1.927.029) (1.552.052)

Outros Ativos Financeiros ao Custo Amortizado 4.911.751 3.762.469

TRIBUTOS DIFERIDOS 17 1.402.902 1.061.482

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido 1.402.902 1.061.482

OUTROS ATIVOS 9 726.691 678.949

Ativos não Circulantes Disponíveis para Venda 54.957 50.212

Outros 671.734 628.949

INVESTIMENTOS 10 86.829 59.086

IMOBILIZADO 11 362.518 326.501

INTANGÍVEL 12 21.225 24.987

TOTAL DO ATIVO 28.103.613 60.461.043



REVISTA DO CRCRS 37        

Direitos 

de Uso de 

Softwares 

Direitos por 

Aquisição 

de Folhas de 

Pagamento (1)

Outros Total

Em 1º de Janeiro de 2015 

Custo 59.681 88.916 2.163 150.760

Amortização Acumulada (40.965) (84.139) (669) (125.773)

Valor Contábil Líquido em 1º de janeiro de 2015 18.716 4.777 1.494 24.987

Aquisições 5.145 - 15 5.160

Alienações – Baixas Custo (119) (65.601) (239) (65.959)

Alienações - Baixas da Depreciação 119 65.604 1 65.724

Amortização do Período (4.502) (4.185) - (8.687)

Transferências Líquido Custo  (197) - - (197)

Transferências Líquido Amortização 197 - - 197

Movimentação Liquida 643 (4.182) (223) (3.762)

Em 31 de Dezembro de 2015 19.359 595 1.271 21.225

Custo 64.510 23.315 1.939 89.764

Amortização Acumulada (45.151) (22.720) (668) (68.539)

Valor Contábil Liquido em 31 de Dezembro de 2015 19.359 595 1.271 21.225

Direitos 

de Uso de 

Softwares 

Direitos por 

Aquisição 

de Folhas de 

Pagamento (1)

Outros Total

Em 1º de Janeiro de 2014 

Custo 50.856 88.916 2.321 142.093

Amortização Acumulada (36.546) (68.692) (654) (105.892)

Valor Contábil Líquido em 1º de Janeiro de 2014 14.310 20.224 1.667 36.201

Aquisições 7.833 - 58 7.891

Alienações – Baixas Custo (202) - (216) (418)

Alienações - Baixas da Depreciação 72 - - 72

Amortização do Período (3.917) (15.447) (15) (19.379)

Transferências Líquido Custo  1.194 - - 1.194

Transferências Líquido Amortização (574) - - (574)

Movimentação Liquida 4.406 (15.447) (173) (11.214)

Em 31 de Dezembro de 2014

Custo 59.681 88.916 2.163 150.760

Amortização Acumulada (40.965) (84.139) (669) (125.773)

Valor Contábil Liquido em 31 de Dezembro de 2014 18.716 4.777 1.494 24.987
 
(1) Referem-se aos contratos firmados com o setor público e com entidade do setor privado, para garantir exclusividade na manutenção dos serviços bancários de processamento de créditos 
de folha de pagamento e prioridade no canal de consignação de empréstimos para os respectivos funcionários, bem como a manutenção da carteira de cobrança, de serviços de pagamento 
aos seus fornecedores e outros serviços bancários. Esses contratos têm vigência de cinco anos, sendo amortizados pelo prazo contratual decorrido. Não Foram identificadas perdas no valor 
recuperável desses ativos.
Fonte: Banrisul
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Quando comparados os anos, verifica-
-se uma redução de 17,72% de 2014 para 
2015, o que pode ser justificado pela queda 
no valor contábil líquido nos direitos por 
aquisição de folhas de pagamento em virtude 
da amortização. 

Quando comparado o valor do ativo 
intangível com o ativo total da instituição, 
percebe-se que ele representa 0,03% do seu 
ativo total, mas se faz fundamental para uma 
melhor avaliação do patrimônio da instituição. 

De acordo com Hendriksen e Van Breda 
(1999, p. 525),

o objetivo de emprego de notas ex-
plicativas em demonstrações finan-
ceiras deve ser o fornecimento de in-
formações que não podem ser apre-
sentadas adequadamente no corpo 
de uma demonstração sem reduzir 
a clareza da demonstração. Notas 
explicativas não devem ser usadas 
como substituto de classificação, 
avaliação e descrição apropriadas 
nas demonstrações, tampouco de-
vem contradizer ou repetir informa-
ções já contidas nas demonstrações. 

Nas Notas Explicativas da instituição 
analisada, verificou-se que elas estavam de 
acordo com os itens divulgados.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente artigo, foram analisados os 
ativos intangíveis de acordo com as normas 
internacionais e brasileiras, destacando a 
evidenciação nos relatórios contábeis da em-
presa mencionada com o objetivo de verificar 

sua adequação às normas.
A partir do objetivo e do problema, foi 

descrito o Referencial Teórico, baseando-se na 
bibliografia citada. Realizou-se uma pesquisa 
descritiva por meio de uma abordagem quali-
tativa e conduzida por meio de análise docu-
mental e estudo de caso, com consulta às De-
monstrações Contábeis Consolidadas nos anos 

de 2014 e 2015, disponíveis no site do Banrisul. 
Nos resultados obtidos, observa-se que 

o ativo intangível mais evidenciado pela ins-
tituição foi o software e que somente a partir 
da vigência da Lei n. 11.638-2007 é que a em-
presa passou a evidenciar os ativos intangí-
veis no Balanço Patrimonial.

Com a publicação da Lei n. 11.638-
2007, houve algumas mudanças nas prá-
ticas contábeis no Brasil e uma delas foi 
a criação de um novo subgrupo de contas 
do Balanço Patrimonial, o ativo intangível. 
Para Crisóstomo (2009, p. 66), “apesar dos 
avanços recentes obtidos com a promul-
gação da Lei n. 11.638-2007, só com a pu-
blicação do Pronunciamento Técnico CPC 
04-2008 é que se obteve melhor formaliza-
ção do tratamento de ativos intangíveis”. O 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis re-
visou o CPC 04 para que ele estivesse total-
mente coerente às normas internacionais 
emitidas pelo Iasb. A partir de então é que 
foi emitido, em 2010, o Pronunciamento 
Técnico CPC 04 (R1). 

Conclui-se também que, na avaliação 
dos resultados obtidos, observa-se um cres-
cente interesse acerca do ativo intangível não 
só por parte dos autores, estudiosos, mas 
também por parte das empresas, pois ele 
pode ser um diferencial competitivo no mer-
cado extremamente concorrente em que elas 
estão inseridas. 
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RESUMO

Este trabalho alicerça-se no objetivo geral de analisar a viabilidade da constituição de uma 

holding como estratégia de planejamento sucessório e tributário em uma pequena empre-

sa familiar, em face dos dois métodos mais conhecidos e utilizados geralmente: o testado e 

o intestado. Quanto à metodologia, o trabalho configura-se como uma pesquisa descritiva 

qualitativa. Valendo-se de pesquisa bibliográfica e documental, estudo de caso e entrevista 

não estruturada para os procedimentos, buscou-se simular um processo de sucessão diante 

de cada alternativa, com base nos dados de determinado patrimônio familiar, incluindo 

uma empresa, da cidade de Candelária (RS). Essa análise levou a resultados positivos, 

demonstrando que, embora o processo de sucessão realizado a partir da constituição de 

uma holding familiar, neste caso, seja o mais caro a se realizar, diante dos custos tributários 

futuros, o investimento inicial rapidamente seria compensado. Outro aspecto positivo a 

ser mensurado perante o investimento inicial é o fato de as preferências do titular estarem 

asseguradas, bem como diversas vantagens, como uma maior segurança e novas alterna-

tivas de diversificação de atividades. Apresentados os resultados da análise, evidenciou-se 

também a importância do planejamento sucessório e tributário. 

PALAVRAS-CHAVE: Planejamento sucessório. Sucessão. 

Empresa familiar. Holding.
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1 INTRODUÇÃO

O cenário tributário brasileiro e suas 
indefinições são assuntos constantemente 
em voga no País. Isso porque todas as ativi-
dades são afetadas de alguma forma cada vez 
que se tem alguma alteração tributária. Um 
exemplo dessas alterações ocorreu em 2016, 
com o aumento das alíquotas únicas do ITCD 
no Rio Grande do Sul para tabela progressi-
va. Esse tipo de atitude do governo brasileiro, 
que sempre foi reconhecido por seu alto cus-
to tributário, requer que os contribuintes, em 
contrapartida, exerçam mais que nunca seu 
direito de economia tributária, utilizando-se 
da prática do planejamento tributário. A le-
gislação tributária, ao mesmo tempo em que 
gera a necessidade de o contribuinte buscar 
amenizar suas severas determinações, tam-
bém permite que se busquem opções e se faça 
a escolha pela mais viável ao caso.

 Sendo assim, o planejamento suces-
sório nada mais é que uma ferramenta para 
essa busca da alternativa mais viável a deter-
minado caso de sucessão. Deve ser realizado 
sempre junto com um planejamento tributá-
rio, sendo que, enquanto um amparará mais 
a questão tributária, o outro cuidará das par-
ticularidades do caso. O planejamento suces-
sório ilustrará possíveis cenários, levantando 
benefícios e malefícios de cada situação dian-
te das exigências do caso, possibilitando, as-
sim, a análise e a escolha que melhor se ade-
quarem à situação planejada.

Com o propósito de contribuir para 
o avanço do tema, o presente trabalho teve 
como objetivo realizar uma análise de plane-
jamento tributário e sucessório em uma pe-
quena empresa que apresenta um processo de 
sucessão iminente. Objetivou-se identificar 
se a constituição de holding seria uma alter-
nativa mais vantajosa diante das comumente 

utilizadas, quais sejam, o método intestado, 
o qual ocorre sem nenhum tipo de planeja-
mento e tendo como ferramenta o conhecido 
inventário, e o método testado, que também 
realiza a partilha por meio de inventário, po-
rém apresenta vantagens sobre o método in-
testado por ter o testamento como facilitador 
e agilizador do processo. 

O trabalho justifica-se pela contribuição 
ao processo sucessório pelo qual passa a em-
presa, apresentando uma visão de cenários e 
auxiliando na escolha da alternativa mais van-
tajosa para o caso em questão. Ele contribui, 
também, a partir de seus resultados, para ca-
sos análogos a este. Constituiu-se sob a forma 
de uma pesquisa descritiva e qualitativa e uti-
lizou-se de pesquisa bibliográfica e documen-
tal e de levantamento com entrevista semies-
truturada para os procedimentos.

Segue-se o artigo, com a fundamenta-
ção teórica contextualizando o caso em ques-
tão e apresentando conceitos inerentes à sua 
compreensão. Posteriormente, há a exposi-
ção da metodologia e, no capítulo dos resul-
tados, apresentam-se os cálculos tributários 
que permitirão o reconhecimento da alterna-
tiva mais viável, destacada na conclusão.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O referencial teórico foi elaborado de 
forma a apresentar conceitos para a compre-
ensão do contexto abordado. Sendo assim, a 
primeira subseção versa um pouco sobre o as-
pecto histórico das empresas familiares e suas 
origens. Posteriormente, aborda-se a suces-
são, por meio de conceitos e entendimentos 
de alguns autores, além de ligeira explanação 
sobre as classificações e os tipos de sucessões 
causa mortis. Vinculada a esse tópico está a 
questão dos tributos relacionados à sucessão, 
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com ênfase no ITCD, principal imposto que 
recai sobre processos de sucessão causa mor-

tis e também sobre casos de doações. Na sub-
seção seguinte, fala-se sobre a administração 
dos patrimônios herdados, com comentário 
acerca do histórico e trágico caminho de boa 

parte destes, sem se esquecer de citar, é cla-
ro, casos de sucesso mais raros. Nas próximas 
duas subseções, serão abordados, respectiva-
mente, o planejamento sucessório e o tributá-
rio, apresentando-se essas duas ferramentas e 
sua inevitável vinculação. Por fim, é exposto o 
tema “holding e holding familiar”, a opção es-
tudada para o caso em questão.

2.1 EMPRESAS FAMILIARES E SUAS ORIGENS

Com base na literatura consultada, 
pode-se observar o pioneirismo da empresa 
familiar como instituição na história do 
desenvolvimento econômico do país. Lodi 
(1998) conceitua como empresa familiar 
aquela em que a sucessão da diretoria está 
ligada ao fator hereditário e os valores 
institucionais vão ao encontro de um 
sobrenome de família, ou, ainda, da figura 
do fundador, nascendo geralmente com a 
segunda geração de dirigentes. Isso coincide 
com o que afirmam Donnelley (1989) e Fritz 
(1993), citados por Santos (2003): para eles, a 
empresa deve identificar-se com uma família, 
por duas gerações no mínimo, e ambas, 
empresa e família, influenciam-se entre si. 

Sobre a origem das empresas familia-
res, em termos gerais, tem-se que:

[...] antigamente todas as empresas 
eram familiares. Depois que os ho-
mens deixaram de se dedicar apenas 
à agricultura e à caça e formaram co-

munidades, por centenas de anos os 
pais foram passando aos filhos suas 
habilidades; assim, se seu pai fosse 
ferreiro, você também teria essa pro-
fissão. As pessoas eram chamadas 
pelo nome do produto ou serviço que 
forneciam. Especialmente em língua 
inglesa, sobrenomes desse tipo exis-
tem em abundância: Fisher (Pesca-
dor), Baker (Padeiro), Shoemaker 
(Sapateiro), Taylor (Alfaiate), e tan-
tos outros (FRITZ, 1993 apud FON-
TANA, 1996, p. 144).

Santos (2003) ratifica esse relato em 
outras palavras, ao mencionar que a origem 
da empresa familiar está nas antigas comu-
nidades, nas quais se trocavam produtos e 
serviços. Os pais ensinavam suas habilida-
des aos filhos e assim o negócio passava de 
geração em geração, da mesma forma que o 
poder político e econômico e o conhecimen-
to. Seguindo nas diversas conotações de “ori-
gem”, Gersick et al. (1999) mencionam que, 
nas economias capitalistas, a maioria das 
empresas origina-se com ideia, empenho e 
investimentos de pessoas e seus familiares, 
montando diferentes combinações parentais 
criadoras e gestoras de empresas, como, por 
exemplo, casais, irmãos, pais e filhos, dentre 
outras.

Nota-se isso em relação às 500 maiores 
empresas listadas pela revista Fortune. Lodi 

(1998) afirma que, em 1998, essa proporção 
é de 20% das 500. Um ano após, Gersick et 

al. (1999) replicam o cálculo em relação ao 
ano em questão, estimando que 40% das 500 
maiores empresas listadas pela Fortune se-
jam familiares. Da mesma forma, uma pes-
quisa realizada em 2015 pelo Sebrae aponta 
que, no Brasil, 71% das empresas de pequeno 
porte, 68% das microempresas e 38% dos mi-



REVISTA DO CRCRS 44        

croempreendedores individuais são negócios 
familiares. Gersick et al. (1999) acreditam 
que até as estimativas mais conservadoras 
apresentam uma proporção de 65% a 80% de 
empresas controladas por famílias, destacan-
do que elas são mundialmente o tipo predo-
minante de empreendimento.

2.2 SUCESSÃO
 

A bibliografia indica que não há que se 
falar em empresa familiar sem mencionar o 
quesito sucessão. Pode-se fazer uma dedução 
básica, de que tudo que inicia ruma para a 
continuidade e para o fim. A partir desse ra-
ciocínio, constata-se que, ao iniciar uma em-
presa pessoal ou sociedade, o empreendedor 
deve já ter em mente o que acontecerá com 
essa instituição a partir do momento em que 
não puder ou não quiser mais seguir na admi-
nistração dela.

Bernhoeft (1996), a respeito desse ra-
ciocínio, diz que, no exame das origens das 
sociedades familiares, percebe-se que a preo-
cupação com a sucessão não é levada em conta 
quando do início e justifica isso dizendo ser 
plenamente compreensível que, nessa fase, o 
fundador mantenha seu foco unicamente em 
viabilizar seu sonho ou necessidade de sobre-
vivência. Da mesma forma, para Mamede e 
Mamede (2016, p. 87), “trabalhar com a ideia 
da própria morte não é agradável”, porém, 
mesmo sob essas circunstâncias, a história 
apresenta diversos casos de empresários de 

caráter altivo e vencedor que não se prende-
ram apenas em suas construções em vida, 
mas, sim, em deixar um legado. 

A sucessão não é uma coisa, mas mui-
tas. Não é um evento único que ocorre 

quando um velho líder se aposenta e 
passa a tocha a um novo líder, mas 
um processo movido por um “reló-
gio” de desenvolvimento – começan-
do muito cedo nas vidas de algumas 
famílias e continuando através do 
amadurecimento e envelhecimento 
natural das gerações (GERSICK et al., 
1999, p. 201).

Gersick et al. (1999, p. 210), em outro 
momento, apresentam a sucessão em “[...] 
três categorias de propriedade da empresa 
familiar: Proprietário Controlador, Sociedade 
entre irmãos e Consórcio de primos”. Em 
outras palavras, essas seriam as três primeiras 
gerações na escala da sucessão. 

Gonçalves (2000), citado por Santos 
(2003), aponta que o porte e a situação 
financeira da empresa serão sempre 
decisivos na sucessão, além do momento 
em que ela ocorrerá. Pode ser parte de um 
processo planejado, tendo assim um desfecho 
previsível, ou consequência da morte do 
sucedido ou sua incapacidade, momento 
este em que o desfecho será completamente 
outro. Mais uma vez, Gersick et al. (1999) 
condescendem, mencionando que é 
necessário considerar porte, idade, estrutura 
e desempenho financeiro da empresa ao 
longo do desenvolvimento da propriedade 

e da família. Isso para que se entenda como 
o sistema funciona atualmente e como deve 
se desenvolver. Empresas pequenas, simples 
e relativamente jovens demandam muito 
dos grupos familiares, preocupados com a 
sobrevivência. Assim, veem geralmente a 
família como mão de obra barata e dedicada. 

Encarando, então, a perspectiva 
técnica da sucessão, fala-se agora de suas 
classificações. Gonçalves (2010) explica que, 
primeiramente, ela encontra-se dividida em 
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sucessão inter vivos e sucessão causa mortis, 

o que seria, respectivamente, a sucessão 
de titularidade de algo ou algum direito, 
como o próprio nome diz, entre vivos. Por 
exemplo, uma compra e venda, em que “o 
comprador sucede ao vendedor, adquirindo 
todos os direitos que a este pertenciam” 
(GONÇALVES, 2010, p. 19). Já o segundo 
tipo é aquele no qual a sucessão ocorre em 
consequência da morte do titular. A partir 
disso, o direito possui uma ramificação que 
trata do processo de sucessão: o direito das 
sucessões. Porém, Gonçalves (2010, p. 19) 
segue esclarecendo que “[...] o vocábulo é 
empregado em sentido estrito, para designar 
tão somente a decorrente da morte de alguém, 
ou seja, a sucessão causa mortis”. Quanto à 
sucessão inter vivos, como se mencionou no 
decorrer desta seção, sendo uma sucessão 
de direitos entre vivos, não será disciplinada 
pelo direito das sucessões, mas, segundo 
Gonçalves (2010), transitará pelo direito das 
coisas e no direito de família. 

Sendo assim, a sucessão causa 

mortis irá subdividir-se ainda em sucessão 
legítima e testamentária. Dentre as diversas 
nomenclaturas, este trabalho trata as duas, 
respectivamente, como sucessão intestada 
e testada. A primeira é aquela que resulta 
da lei, utilizada em casos em que não há um 
testamento ou este seja de alguma forma 
inválido. Já a sucessão testada é a que se 
utiliza de um testamento válido e é também 
conhecida como resultante de disposição de 
última vontade.

2.2.1 TRIBUTOS E SUCESSÃO

Para que a sucessão venha a se realizar, 
sempre haverá certa carga tributária. É parte 

do objetivo deste trabalho levantar essa 
carga tributária referente às alternativas 
apresentadas, visando a identificar o 
caminho menos oneroso e mais vantajoso no 
contexto geral, sempre considerando o caso 
em questão. Assim, o primeiro imposto a ser 
abordado é o Imposto sobre Transmissão 
Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou 
Direitos (ITCD).

O ITCD é delegado aos estados na 
Constituição Federal de 1988, no artigo 155, 
inciso I: “Art. 155. Compete aos Estados e 
ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
I - transmissão causa mortis e doação, de 
quaisquer bens ou direitos” (BRASIL, 1988). 
Em âmbito estadual, está regulamentado 
pela Lei n. 8.821, de 27 de janeiro de 1989, 
atualizada até a Lei n. 14.741, de 24 de 
setembro de 2015. Gonçalves (2010) afirma 
que o ITCD incide especificamente sobre a 
herança, porém não considera o montante 
mor nos casos em que houver cônjuges vivos 
e com direitos à meação em decorrência de 
casamento ou união estável. Nesse caso, 
então, descontam-se os bens do cônjuge, 
pois esse não sucederá o patrimônio por via 
hereditária, não estando, portanto, exposto à 
incidência do ITCD. Os impostos envolvidos 
nos processos de sucessão são basicamente o 
ITCD e o ITBI, nos casos em que se realizar 
transmissão de bens imóveis inter vivos. 

Em função de projeções, há que se 
considerar o Imposto de Renda. Esse é um 
imposto federal que é cobrado e fiscalizado 
em conformidade com o Decreto n. 3.000, 
de 26 de março de 1999, e apresenta-se sob 
duas classificações: o Imposto sobre a Renda 
da Pessoa Física (IRPF) − que “incide sobre 
a renda e os proventos de contribuintes 
residentes no País ou residentes no exterior 
que recebam rendimentos de fontes no Brasil. 
Apresenta alíquotas variáveis conforme a 
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renda dos contribuintes, de forma que os 
de menor renda não sejam alcançados pela 
tributação” (RFB, 2016) − e o Imposto sobre 
a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ):

São contribuintes e, portanto, estão 
sujeitos ao pagamento do IRPJ, as 
pessoas jurídicas e as pessoas físicas 
a elas equiparadas, domiciliadas no 
País. Elas devem apurar o IRPJ com 
base no lucro, que pode ser real, 
presumido ou arbitrado. A alíquota 
do IRPJ é de 15% (quinze por cento) 
sobre o lucro apurado, com adicional 
de 10% sobre a parcela do lucro que 
exceder R$ 20.000,00/mês (RFB, 
2016). 

Sendo assim, o custo tributário não 
estará presente apenas no momento da su-
cessão, mas se estenderá à administração 
do patrimônio herdado, variando conforme 
o tipo de pessoa, se física ou jurídica, entre 
outros aspectos da pós-sucessão. Portanto, a 
forma como esse patrimônio será manuseado 
e o sucessor que terá essa atividade são de-
terminantes para o sucesso ou o fracasso da 
situação. É isso que será tratado na subseção 
seguinte. 

2.3 ADMINISTRAÇÃO DOS PATRIMÔNIOS 
HERDADOS

 

 

Após a sucessão ocorrida, surgem di-
versos rumos que poderão ser tomados pelo 
patrimônio herdado, cada um deles direta-
mente ligado à nova forma de administração. 
Santos (2003) diz que a primeira sucessão, a 
do fundador, possui importância muito es-
pecial, podendo ser um desafio tanto para o 

sucedido quanto para os sucessores, ressal-
tando que pode ser maior ainda se o funda-
dor tiver um carisma muito destacado. Cohn 
(1991), citado por Santos (2003), afirma que, 
acoplado ao processo de transferência de po-
der e controle, o sucedido trará medos de que 
a próxima geração faça as coisas de modo di-
ferente, talvez até mesmo melhor. Há ainda o 
medo de se tornar inútil e esquecido.

O que geralmente se divulga são os ca-
sos em que essa transferência de poder não 
resulta bem. Essas abordagens frequente-
mente vêm acompanhadas do ditado: “Pai 
rico, filho nobre, neto pobre”. Conforme Ber-
nhoeft (1996, p. 30), “no Brasil temos tido 
poucos casos de empresas que chegaram à 
terceira geração. A maioria delas já se auto-
destrói na segunda ou na transição inadequa-
da da primeira para a segunda”. Da mesma 
forma, Lodi (1984, p. 101) inicia o capítulo 16 
de seu livro mencionando o ditado e comen-
tando: “[...] esta parábola da empresa bra-
sileira, tão simplória quanto, em boa parte 
verdadeira”. Complementa esclarecendo que, 
em 90% das empresas familiares, o que geral-
mente se vê é a primeira geração construindo 
um patrimônio, a segunda fazendo uso dele e 
a terceira o dilapidando. 

No entanto, há também o outro lado da 
moeda, no trecho a seguir:

A empresa familiar não está necessa-
riamente fadada ao fracasso. De fato, 
há, nesse campo, exemplos de invul-
gar sucesso. Deve-se notar, porém, 
que são pouquíssimas as Empresas 
Familiares de quarta geração entre 
os principais grupos do País. Após a 
terceira geração, normalmente elas 
fecham, mudam de dono ou são es-
tatizadas. Empresas Familiares sep-
tuagenárias são uma raridade. Sep-
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tuagenárias bem-sucedidas pratica-
mente não existem.
[...] Raramente o herdeiro tem es-
pírito empreendedor tão vigoroso 
quanto o do pai, mas não se pode es-
quecer que muitas vezes o fundador 
sem querer tornou as coisas ainda 
mais difíceis. A semente da destrui-
ção de um grupo pode estar no cará-
ter e na visão de mundo do próprio 
fundador (LODI, 1984, p. 101).

Assim, evidencia-se o quanto os casos 
de fracasso na administração dos patrimô-
nios herdados são mais comuns que os casos 
de sucesso, sem descartar, de acordo com 
Lodi (1984, p. 101), os “exemplos de invulga-
res sucessos”, não extintos, mas muito escas-
sos. Portanto, constata-se a importância das 
providências a serem tomadas para evitar 
que patrimônios que levaram uma vida, ou 
por vezes muitas vidas, para ser construídos 
sejam levados às ruínas em menos de uma 
geração. Segundo uma pesquisa da PwC cita-
da pelo site da revista Exame, 65% da empre-
sas familiares cresceram, enquanto no Brasil 
essa proporção foi de 79%. Essa mesma pes-
quisa aponta a sucessão como um problema 
ainda bastante atual e chama a atenção para 
o fato de que apenas 11%, no geral, possuem 
planos de sucessão bem estruturados e docu-
mentados. “Na realidade, muitas empresas 
ainda não estão preparadas para situações 
que podem prejudicar a longevidade dos ne-
gócios” (MELO, 2015). 

2.4 PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO 

A pouca atenção dada ao planejamen-
to sucessório é justificada por Pena Junior 
(2009), citado por Zanela et al. (2014) e 

Mamede e Mamede (2016), como algo a ser 
evitado, por ser desagradável ao sucessor tra-
tar da própria morte. Jacob (2008) acredita 
que a transição de uma geração a outra não 
vem sendo implementada de forma correta 
e defende que o planejamento estratégico do 
fundador em relação aos seus descendentes 
deve ser efetivamente concretizado, a fim de 
garantir a continuidade do negócio. A auto-
ra ratifica, ainda, o comentário anterior ao 
mencionar que “a longevidade das empresas 
familiares torna-se limitada a partir do mo-
mento em que ocorre o falecimento do funda-
dor” (ZANELA et al., 2014, p. 295) e atribui 
essa limitação a questões de “despreparo” e 
“falta de conhecimento interno e externo”. 
Dessas alterações de liderança e poder decor-
rem mudanças na cultura organizacional, ge-
ralmente fazendo surgir resistências. 

Mamede e Mamede (2016) dizem que 
a realidade é que, ao se ter uma morte, de 
qualquer maneira os bens do “de cujus” serão 
passados aos herdeiros. Porém, essa sucessão 
é habitualmente realizada sem nenhum pla-
nejamento, como já citado anteriormente. É 
justamente a falta de planejamento sucessó-
rio que pode desestruturar toda uma vida de 
trabalho em pouquíssimo tempo: “São múl-
tiplos os casos de grandes empresas que não 
sobreviveram às disputas entre os herdeiros 
ou à sua inabilidade para conduzir os negó-
cios” (MAMEDE; MAMEDE, 2016, p. 88). 

Dessa forma, os autores, em geral, 
destacam a importância do planejamento 
sucessório, sugerindo sempre a opção por 
essa estratégia e apontando seus benefícios. 
O planejamento da sucessão gera uma preo-
cupação a menos aos entes do falecido. No 
momento de dor e luto, em que precisam pre-
parar diversos procedimentos, este torna-se 
um a menos. O planejamento visa também ao 
respeito às disposições de última vontade do 
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fundador acerca da sucessão de seu patrimô-
nio e, por fim, prepara o caminho para que 
sejam possíveis a sustentabilidade e a conti-
nuidade da empresa familiar. Pode-se citar 
aqui, também, a questão tributária, um dos 
benefícios mais comentados no planejamen-
to sucessório.

“Além do abalo emocional com a perda 
do familiar, há o impacto financeiro diante 
dos impostos incidentes sobre a morte, fato 
gerador desta obrigação, definindo a respon-
sabilidade de contribuinte para os herdeiros” 
(ZANELA et al., 2014, p. 295). Sendo assim, 
o planejamento sucessório torna-se uma fer-
ramenta de extrema relevância, pois permite 
ao sucessor, ainda em vida, analisar todos os 
aspectos e circunstâncias de seu caso em par-
ticular e planejar a melhor forma de realizar a 
sucessão de seu patrimônio a seus herdeiros. 
Conclui-se:

Não se pode esquecer que a morte 
lança os herdeiros e o patrimônio fa-
miliar nas teias burocráticas dos pro-
cedimentos de inventário, os quais 
[...] podem se desenrolar por um 
longo período. Some-se a incidência 
de tributos que, infelizmente, podem 
se elevar quando as pessoas agem de 
forma improvisada. Em muitos ca-
sos, a falta de planejamento faz com 
que sejam praticados diferentes atos, 
muitos deles considerados hipóteses 
de incidência tributária, o que con-
duz à obrigação de pagar mais e mais 
tributos quando, em oposição, o pla-
nejamento pode definir, de forma lí-
cita e legítima, caminhos com menor 
oneração fiscal (MAMEDE; MAME-
DE, 2016, p. 91).

Mesmo assim, em pesquisa citada ante-
riormente, apontam-se apenas 11% de empresas 
familiares com um plano de sucessão bem-es-
truturado e documentado. Esse fator pesa na 
possibilidade de fracasso da sucessão. Portanto, 
o planejamento sucessório torna-se o principal 
meio de acesso a novas alternativas que facilitem 
o processo e garantam a continuidade e a sus-
tentabilidade dos patrimônios herdados. 

2.4.1 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

É sabida e comentada por diversos au-
tores a alta carga tributária do Brasil. Confor-
me Oliveira et al. (2015, p. 1), “um dos mais 
representativos componentes do chamado 

custo-Brasil é, sem dúvida, o sistema tribu-
tário nacional, bastante complexo e caro para 
as organizações empresariais”.

A partir desse problema, que ronda des-
de as pequenas até as grandes corporações, 
destacam-se as alternativas e ferramentas 
utilizadas para, dentro da legalidade, exercer 
seu direito de economia de tributos. “Reduzir 
impostos é obrigação legal e direito do contri-
buinte. A redução de impostos só pode ser fei-
ta mediante elisão, que é a forma legal. Redu-
zir impostos por meio de evasão e sonegação, 
além de ser ilegal, aumenta consideravelmen-
te os custos” (LODI; LODI, 2004, p. 74). Sen-
do assim, o planejamento tributário tem seus 
méritos, adquirindo, nas grandes empresas, 
até setores exclusivos à sua preparação. Lodi e 
Lodi (2004) lembram que o planejamento tri-
butário tem a função de gerar economia tribu-
tária. As “oportunidades não são poucas [...]. 
Essas oportunidades justificam que a opção 
pela constituição de uma holding familiar se 
faça acompanhar de um planejamento tribu-
tário” (MAMEDE; MAMEDE, 2016, p. 94).
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Como as holdings familiares têm sido 
constituídas inclusive em momentos de su-
cessão, a adoção de um planejamento tri-
butário, principalmente nesse momento, 
juntamente com o planejamento sucessório, 
torna-se ainda mais estratégica, sendo pos-
sível antever e literalmente planejar cenários 
futuros de acordo com as necessidades da 
empresa e da família em questão. Esse mo-
mento de grandes mudanças também pode 
ser favorável para otimizar os resultados do 
planejamento tributário. Mamede e Mamede 
(2016) pontuam que a primeira coisa a se fa-
zer para um planejamento tributário eficiente 
é conhecer a realidade já existente e em vigor 
na empresa. Só a partir desse conhecimento é 
que se poderá avaliar se, de forma lícita, será 
possível instalar uma situação melhor.

2.5 HOLDING E HOLDING FAMILIAR 

Lodi e Lodi (2004, p. 7) salientam que 
as pessoas físicas, no mundo todo, são des-
favorecidas quanto aos impostos, em compa-
ração às pessoas jurídicas, fazendo com que 
haja certo estímulo à formação de empresas. 
Citam, inclusive, os seguintes números sobre 
a tributação da pessoa física: “Na Suécia che-
ga-se a cobrar 95% de imposto de renda em 
determinados casos; grande parte dos países 
chega à alíquota de 72%. A maioria está na 
faixa de 50%, e poucos na de 25% de impos-
to de renda”. É esse o estopim da crescente 
formação de holding nos últimos anos. Mui-
to embora o conceito de holding remonte ao 

ano de 1976, quando foi publicada a lei das 
sociedades por ações, na qual surgiu o que se 
pode chamar de primeiro conceito oficial de 
holdings companies, por muito tempo as hol-

dings permaneceram como um tabu. 

A visão antiga considerava a simples 
palavra holding como delito econô-
mico, eivada de objetivos sinistros, 
cercada de mistérios, manipulando 
capital fictício e somente para fins 
fraudulentos. A utilização da palavra 
purificada é relativamente recente. 
A Lei 6.404-76 veio colocá-la defi-
nitivamente como forma jurídica 

(LODI; LODI, 2004, p. 2).

Assim, pode-se dizer que, a princípio, 
o conceito de holding teve interpretação 
equivocada. Inclusive, ainda conforme Lodi 
e Lodi (2004), na maioria dos casos, ela era 
formada com o mero objetivo de economia 
fiscal. Até hoje, em alguns casos, essa é a van-
tagem mais destacada acerca das holdings. 

Lodi e Lodi (2004, p. 4), porém, esclarecem 
que os conceitos brasileiros diferem em par-
te dos estrangeiros, já que os “importados” 
focam a holding apenas como controladora, 
quase que desconsiderando a possibilidade 
da holding mista, que geralmente vem citada 
nos conceitos brasileiros, além de ser classi-
ficada, por esse mesmo autor, como a mais 
utilizada no País. “Todos esses conceitos ‘im-
portados’ mostram uma posição diferente 
da nossa realidade. Ela conceitua a empresa 
só com sua finalidade controladora. [...] Na 
visão brasileira, por questões fiscais e admi-
nistrativas, a holding mista é a mais usada.” 
Posteriormente, Lodi e Lodi (2004) concei-
tuam holding como sendo, em essência, uma 
administradora de investimentos, aplicando 
recursos de sócios ou acionistas, zelando pela 
segurança desses investimentos, multiplican-
do potenciais e garantindo seu retorno.

Outro aspecto geralmente destacado 
pelos autores, causando equívocos quanto a 
sua interpretação, é a menção de que, entre 
as finalidades das holdings, há a de assumir o 
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controle de grupos empresariais, retendo ma-
joritariamente suas ações. Isso muitas vezes 
distorce a visão de quem está buscando co-
nhecimento acerca de holdings, dando a im-
pressão de que esse tipo de empresa é criado 
especificamente para centralizar e concentrar 
controle e administração de investimentos e 
grupos empresariais. Isso é definitivamente 
falso, pois as holdings podem, sim, manter 
participações em outras empresas ou inves-
timentos sem o objetivo de controlá-los ou 
administrá-los, visando exclusivamente aos 
rendimentos. Esse entendimento é, inclusive, 
explicado por Lodi e Lodi (2004, p. 8): “Em 
alguns casos, as holdings são formadas sim-
plesmente para participar minoritariamente, 
recebendo dividendos sem intenção de ge-
rir essas empresas”. Assim, fica claro que as 
holdings podem utilizar-se tanto da primeira 
quanto da segunda finalidade.

De acordo com Mamede e Mamede 

(2016), as holdings patrimoniais ou socie-
dades patrimoniais, como também são co-
nhecidas, são tipos constituídos para prota-
gonizar como proprietárias de determinado 

patrimônio, o que foge um pouco ao objeto 
das demais holdings, pois nesse caso podem 
apresentar-se como empresa individual, sem 
participações em outras, tendo como finali-
dade o controle do patrimônio dos sócios. Já 
as holdings imobiliárias nada mais são que 
uma espécie de holding patrimonial, deten-
do-se ao cuidado exclusivo de imóveis, in-
clusive com finalidade de locação. Mamede 
e Mamede (2016) dizem que a holding fami-
liar não constitui um tipo específico de hol-

ding, e sim uma contextualização. Ela pode 
ser classificada, ainda, dentro de qualquer 
uma das especificações básicas. “Sua mar-
ca característica é o fato de se enquadrar no 
âmbito de determinada família e, assim, ser-
vir ao planejamento desenvolvido por seus 

membros” (MAMEDE; MAMEDE, 2016, p. 
12). Os autores comentam ainda que, para 
alguns perfis de pessoas e patrimônios, a 
constituição de holding pode ser interessan-
te, porém não generalizam: “Não se trata de 
uma equação universal que se aproveite a 
todos. Há casos em que o melhor é recorrer 
à constituição e/ou manutenção de uma so-
ciedade holding. Há casos em que o melhor 
é não fazê-lo”. Em outro momento, em rela-
ção à vantagem tributária, recorrentemente 
citada por diversos autores e trabalhos sobre 
a formação de holding, Mamede e Mamede 
(2016) esclarecem: 

O resultado fiscal pode ser vantajo-
so ou não, conforme o caso e, prin-
cipalmente, conforme a engenharia 
que seja proposta para a estrutura 
societária. Portanto, não é correto 
ver a constituição de uma holding 

familiar como a solução para to-
dos os problemas e, principalmen-
te, uma garantia de recolhimento a 
menos de tributos. Não é assim. É 
indispensável a avaliação por um 
especialista que, para cada situação, 
faça uma avaliação dos cenários fis-
cais para definir, em cada caso, qual 
é a situação mais vantajosa, sendo 
possível que, no fim das contas, a 
constituição da holding se mostre 

desaconselhável por ser mais traba-
lhosa e onerosa. Isso pode decorrer, 
inclusive, da incidência de tributos 
a que a pessoa natural não está sub-
metida, como a Cofins e o PIS (MA-
MEDE; MAMEDE, 2016, p. 94).

Ainda para Mamede e Mamede (2016, p. 
94), “há vantagens laterais que não podem ser 
desconsideradas. De abertura, a simplicidade 
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do procedimento de doação, que consome 
infinitamente menos tempo do que o processo 
de inventário, ainda que haja testamento 
e consenso entre os herdeiros”. Assim, a 
opção pela constituição de holding deve ser 

profundamente estudada e avaliada por 
profissionais conhecedores e competentes, 
tendo em vista que um caso é diferente de 
outro. Portanto, a adoção dessa alternativa 
em um caso que não seja compatível pode 
gerar tantos prejuízos e problemas quanto o 
contrário em caso favorável.

Sobre a integralização do capital, Ma-
mede e Mamede (2016) ainda mencionam 
que ela pode ser feita tanto em dinheiro 
quanto em bens. Já Lodi recomenda que a 
integralização do capital seja feita em dinhei-
ro, podendo ser moeda nacional ou estran-
geira: “Essa empresa deve ser formada, em 
dinheiro, objetivando estabelecer os pontos 
fundamentais de participação societária de 
cada sócio ou grupo familiar, a razão social, 
o endereço, os objetivos, a indicação e a for-
ma de gerência e o comportamento diante de 
futuras alienações” (LODI; LODI, 2004, p. 
62). Ele também afirma que a implantação da 
holding não envolve, pelo menos não em sua 
primeira fase, grande necessidade de capital 
ou investimentos. Isso devido a seu objeto ser 
justamente investimentos. Portanto, o capital 
de giro inicial irá variar de acordo com o que 
se pretende buscar e investir e de que forma 
(LODI; LODI, 2004).

A partir do embasamento teórico dado, 
pode-se compreender melhor o contexto do 
presente trabalho, conhecendo os principais 
conceitos envolvidos e um pouco do histórico 
das questões discutidas. Sendo assim, 
seguem-se a metodologia utilizada para o 
desenvolvimento da pesquisa, os cálculos que 
permitirão uma resposta à questão principal 
do trabalho e sua conclusão.

3 METODOLOGIA

Quanto aos objetivos, este trabalho 
apresenta-se como uma pesquisa descritiva. 
“Nesse contexto, descrever significa identifi-
car, relatar, comparar, entre outros aspectos” 
(RAUPP; BEUREN, 2004, p. 81). Todas essas 
atividades foram visadas, culminando, inclu-
sive, em seu objetivo geral com a identifica-
ção da viabilidade da adoção de certa opção. 
Há ainda outro aspecto característico, que é 
a não interferência do pesquisador. Na abor-
dagem do problema, tem-se uma pesquisa 
qualitativa, pois se analisou uma caracterís-
tica, e a conclusão não é estatística. E, como 
já mencionado anteriormente, de acordo com 
Richardson (1999), citado por Raupp e Beuren 
(2004), não se pretendeu mensurar ou quan-
tificar os resultados. Buscou-se apenas apurar 
a viabilidade de se fazer certa opção. Sobre os 
procedimentos, trata-se de estudo de caso, 
que “caracteriza-se principalmente pelo estu-
do concentrado de um único caso” (RAUPP; 
BEUREN, 2004, p. 84).

Yin (2015) ensina que, para o estudo de 
caso, são usadas comumente seis fontes de 
evidência: documentação, registros em arqui-
vos, entrevistas, observações diretas, observa-
ção participante e artefatos físicos. Defende 
ainda que nenhuma se sobrepõe a outra, sen-
do elas complementares entre si: “[...] um bom 
estudo de caso se baseará, por isso, em tantas 
fontes quantas possíveis” (YIN, 2015, p. 109). 
Para tanto, o presente trabalho norteou-se 
pelo princípio citado por Yin (2015), visando a 
abordar uma variedade maior de aspectos his-
tóricos e comportamentais. Além disso, “qual-
quer achado ou conclusão do estudo de caso é, 
provavelmente, mais convincente e acurado se 
for baseado em diversas fontes diferentes de 
informação, seguindo uma convergência se-
melhante” (YIN, 2015, p. 124). 
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Portanto, o resultado se deu a partir de 
três das fontes de evidências citadas: a revisão 
da documentação e de registros em arquivos, 
entrevista semiestruturada com o titular do 
patrimônio e observação. A pesquisa utilizou-
-se dos dados de uma pequena empresa fami-
liar do município de Candelária (RS), a qual 
possui um único dono. A coleta desses dados 
prosseguiu com a caracterização da empresa e 
o levantamento de informações e preferências 
do titular por observação e entrevista, bem 
como com a revisão da documentação e de re-
gistros da empresa, com base no ano de 2016.

Realizou-se, então, o planejamento tri-
butário da sucessão via testamento, inventário 
e holding, sendo as duas primeiras opções as 
comumente mais utilizadas. Como próximo 
passo, realizou-se o comparativo dos resulta-
dos monetários, identificando o método me-
nos oneroso tributariamente, em perspectiva 
momentânea e futura, e em face das expectati-
vas e preferências do titular, bem como se real-
mente a formação de uma holding seria viável 

como estratégia no planejamento sucessório e 
tributário da empresa familiar estudada. 

4 DESCRIÇÃO DOS DADOS E RESULTADOS

Os dados trabalhados são de uma pe-
quena empresa familiar, de 25 anos de idade, 
localizada na cidade de Candelária (RS). A 
empresa opera no ramo de vendas no vare-
jo e possui como equipe os quatro membros 
da família, sendo pai, mãe e duas filhas. O 
patriarca, desde o início à frente da adminis-
tração da empresa, em seus 25 anos de tra-
balho árduo, constituiu o atual patrimônio e 
agora planeja, a curto prazo, a aposentadoria 
ao lado da esposa. A sucessão e a adminis-
tração daquele patrimônio constituído, jun-

tamente com o receio de sua dilapidação e a 
melhor forma de passá-lo à próxima geração, 
são questões que oportunizaram a realização 
deste trabalho, assim como agregaram a im-
portância que se percebe. 

 Com base na coleta de dados, realizada 
a partir da revisão de documentação e regis-
tros, em observação e em entrevista não estru-
turada, identificaram-se as seguintes informa-
ções relevantes aos cálculos e à conclusão.

A) O patrimônio total envolvido foi avalia-
do, em valor venal, em R$ 1.073.000,00, 
sendo R$ 740.000,00 em imóveis e 
propriedades, R$ 83.000,00 em ve-
ículos, R$ 100.000,00 em reservas 
bancárias e a empresa avaliada em R$ 
150.000,00. Além disso, é relevante sa-
ber que, destes, R$ 423.000,00 perten-
cem à pessoa jurídica e R$ 650.000,00 
pertencem à pessoa física do titular.

B) Assim, o valor venal do imobilizado é 
R$ 823.000,00, e o valor original re-
gistrado, R$ 343.000,00, resultando, 
para fins de tributação de ganhos de 
capital, em um valor tributado de R$ 
480.000,00.

C) Para fins de cálculo de tributação so-
bre aluguéis, considera-se uma receita 
mensal de R$ 2.000,00.

D) O proprietário expressa, em qualquer 
dos métodos, a preferência pela filha 
mais velha para assumir a administra-
ção da empresa.

E) Em relação ao método testado, o pro-
prietário não possui nenhum acréscimo 
de herdeiros ou legatários, sendo que, 
neste caso, a divisão é praticamente a 
mesma do método intestado.

F) No caso da holding, por ser um méto-
do planejado pelo próprio proprietário, 
com a participação e a concordância de 
sua esposa, ela, o cônjuge, não entrará 



REVISTA DO CRCRS 53        

nessa partilha, que estará exclusiva-
mente voltada às herdeiras e sucesso-
ras descendentes.

4.1 APRESENTAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS 
ALTERNATIVAS TRABALHADAS

Foram consideradas três alternativas 
pelas quais se pode realizar a sucessão. 
O método intestado, mais conhecido e 
utilizado atualmente, é uma opção que 
não requer nenhum planejamento ou 
preparação, porém suas consequências 
por vezes encarecem o processo, chegando 
seguidamente a casos em que os patrimônios 
ficam presos na Justiça por anos, por falta 
de recursos. O método testado carece, da 
mesma forma, de um inventário, porém um 

testamento toma a frente da divisão dos 
bens, respeitando o limite da lei e fazendo 
com que o processo se agilize e seja um tanto 
mais previsível que o anterior. Outra questão 
do método testado é o fato de, no limite da 
legislação, possibilitar certa organização 
na divisão do patrimônio a ser sucedido. E, 
finalmente, há a opção da holding, não tão 
conhecida nem utilizada. Segundo diversos 
autores, a holding seria uma opção de 
planejamento sucessório, realizado em vida, 
que permite assegurar os direitos do titular 
até o momento de sua morte, abrindo um 
leque imenso de possibilidades. É ainda 
apontado o benefício fiscal evidenciado em 
alguns trabalhos já realizados. Sendo assim, 
seguem-se a apresentação e a caracterização 
dos principais aspectos da sucessão em cada 
um dos cenários:

Quadro 1 – Apresentação e caracterização das alternativas

APRESENTAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS ALTERNATIVAS

QUESITO INVENTÁRIO (PF) TESTAMENTO (PF) HOLDING (PJ)

Momento do procedimento Pós-morte Ante/Pós-morte Antemorte

Tempo empregado 5 anos, em média 30 dias, em média 30 dias, em média

Tributos envolvidos ITCD ITCD ITCD/ITBI

Permite expressão e respeito à 
vontade do titular

Não Em parte Sim

TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS

Sobre aluguéis
IR, podendo chegar 

até 27,5%

IR, podendo chegar

até 27,5%

IR 15%, 

PIS 0,65%/1,65%, 

Cofins 3%/7,6% e 

CSLL 9%

Sobre possíveis vendas
IR 15% IR 15% 

IR 15% e CSLL 9% 

 

Fonte: os autores
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Os métodos testado e intestado, princi-
palmente neste caso, assemelham-se bastan-
te, já que, devido à falta de grandes exigências 
pelo titular, a partilha permanece igual nos 
dois casos e, da mesma forma, em nenhum 
deles é possível expressar a vontade do titu-
lar de que a filha mais velha assuma a admi-
nistração da empresa. Os dois procedimentos 
irão se desenrolar no pós-morte, apesar de 
o método testado incorrer em trâmites que 
deverão ser ajuizados pelo titular ainda em 
vida. Em relação ao tempo, os dois métodos 
são demorados, conquanto o método testado 
recebe certa celeridade em relação ao intesta-
do em função de a partilha já estar resolvida 
em testamento.

Em todos os casos, inclusive no da hol-

ding, o imposto a ser pago será o ITCD, po-
rém, nos dois primeiros, em função da trans-
missão causa mortis, e no caso da holding, 
por se tratar de doação. Em uma perspecti-
va futura, analisa-se a questão da tributação 
sobre os rendimentos. Sobre aluguéis, nos 
primeiros dois casos, pelo patrimônio ser 
passado diretamente às pessoas físicas dos 
herdeiros, basicamente incidirá o Imposto de 
Renda, pela tabela PF, podendo chegar a uma 
alíquota de até 27,5%. Já na holding, por se 
tratar de uma PJ, incidiriam IR, PIS, Cofins 
e CSLL, dependendo do regime tributário de 
opção, podendo chegar até 33,25%. E ainda, 
no caso de ganho de capital em possíveis fu-
turas vendas, da mesma forma que nos alu-

guéis, para o método intestado e testado, in-
cidirão somente os 15% de IR. Já na holding, 
diferentemente dos aluguéis, incidirão so-
mente IR de 15% e 9% de CSLL, em função de 
tanto a legislação do lucro presumido quanto 
a do lucro real isentarem essa receita do PIS 
e da Cofins.

4.2 PARTILHA E CUSTOS ADICIONAIS

Sendo assim, constitui-se ainda como 
diferença entre os métodos a forma da par-
tilha. Nos métodos testados e intestados, é 
imprescindível que o cônjuge do titular, por 
lei, dona de metade do patrimônio, seja con-
siderado na partilha, porém, sobre sua parte, 
não incidirá nenhum tipo de tributo, consi-
derada a meação. Consequentemente a isso, 
as herdeiras ficariam com 25% do patrimônio 
cada uma. Já na constituição da holding, por 
tratar-se de uma doação em vida e por contar 
com a concordância da meeira, o patrimônio 
total seria passado para a holding e, a partir 
daí, haveria uma divisão igualitária de quo-
tas ou ações, sendo 25% para cada membro, 
considerando o titular e seu cônjuge. Dessa 
forma, no momento da morte do titular, não 
haveria mais a transmissão de patrimônio, e 
sim das quotas ou ações na holding. Aqui já 
se observa grande simplificação no procedi-
mento. Observe o Quadro 2.
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Quadro 2 – Partilha e custos adicionais

PARTILHA E CUSTOS ADICIONAIS

ALTERNATIVA PAGANTE
QUINHÃO

      (%)
QUINHÃO

       (R$)
IMP. CUSTOS ADICIONAIS

Inventário
 e

testamento

Mãe

INVENTÁRIO: custos judiciais 
e de escrituras, registros 
de imóveis e honorários 

advocatícios
≈ R$ 8.000,00

TESTAMENTO: mesmo custo do 
inventário + custos de cartório 
com testamento e abertura de 

testamento 
≈ R$ 11.000,00

Patrimônio 50% R$ 
536.500,00Empresa 50%

Filha mais nova

Patrimônio 25% R$ 
268.250,00

ITCD
Empresa 25%

Filha mais velha

Patrimônio 25% R$ 
268.250,00

ITCD
Empresa 25%

Holding Doador

25% das 
quotas 

ou ações 
para cada 
membro, 
conside-

rando 
o titular e o 

cônjuge

R$
268.250,00 ITCD

Custo com a abertura 
da holding

≈ R$ 2.948,63

 

Fonte: os autores

Para este trabalho, conforme preferên-
cia do titular, considerou-se nos cálculos a 
divisão das cotas ou ações da holding exclusi-
vamente para as herdeiras descendentes. As-
sim, cabe esclarecer que a primeira geração 
pode transmiti-la ainda em vida, por doação, 
caracterizando adiantamento da sucessão le-
gítima, como simulado aqui, ou após a morte, 
podendo-se, nesse caso, também usar do tes-
tamento ou, ainda, mediante o instrumento 
do usufruto. O trabalho propôs-se limitada-
mente à verificação tributária dos cenários, 
porém, a título de complementação, apresen-
tou-se uma superficial abordagem dos custos 

adicionais. Nos métodos intestado e testado, 
verificou-se um custo respectivo de aproxi-
madamente R$ 8.000,00 e R$ 11.000,00. 
No método intestado, há custas judiciais e de 
escrituras, registros de imóveis e honorários 
advocatícios. No método testado, além dos 
mesmos custos via inventário, têm-se ainda 
custo de cartório para o testamento e custo 
com a abertura de testamento. Esses valores 
foram consultados nas tabelas de custas judi-
ciais e emolumentos de cartórios e na tabela 
de honorários advocatícios da OAB, todas re-
ferentes ao Estado do Rio Grande do Sul para 
o ano de 2016.



REVISTA DO CRCRS 56        

4.3 CUSTOS TRIBUTÁRIOS E ADICIONAIS DA 

SUCESSÃO

Apresenta-se no quadro a seguir o efeti-
vo custo tributário sobre cada um dos métodos 
de sucessão. Sendo assim, de acordo com a Lei 
n. 14.741-2015, que instituiu o ITCD para o es-
tado do Rio Grande do Sul, a partir de 2016, o 
ITCD passou a ter alíquotas progressivas, sen-

do preciso, para saber a alíquota a ser aplicada, 
converter o valor do patrimônio a ser sucedido 
para a Unidade Padrão Fiscal do estado (UP-
F-RS). A UPF-RS, em 2016, foi de R$ 17,1441. 
Após convertido, o valor é aplicado à tabela e a 
ele é atribuída uma alíquota. As tabelas são di-
vididas, uma para a transmissão causa mortis 

e outra para a doação. Acompanhe os cálculos 
no quadro abaixo.

Quadro 3 – Custo tributário e adicional sobre a sucessão

CUSTO TRIBUTÁRIO E ADICIONAL SOBRE A SUCESSÃO

ALTERNATIVA PAGANTE
BASE DE 

CÁLCULO 
(R$)

UPF AL.
IMPOSTO 
DEVIDO 

(R$)

CUSTO 
ADICIONAL

TOTAL

Inventário e 
testamento

Mãe R$ 536.500,00 31.293,56 - - - -

Filha 
mais 
nova

R$ 268.250,00 15.646,78 4%
R$ 10.730,00

ITCD (CM) Aprox.

R$ 8.000,00

e

R$ 11.000,00

Aprox. 

R$ 29.460,00 

a 

R$ 32.460,00
Filha
mais 
velha

R$ 268.250,00 15.646,78 4%
R$ 10.730,00

ITCD (CM)

Holding Doador
R$ 

1.073.000,00
62.587,13 4%

R$ 42.920,00

ITCD (D)
R$ 2.948,63 R$ 45.868,63

 

Fonte: os autores

Neste caso, as alíquotas para os três 
métodos foram de 4%, porém, nos dois pri-
meiros, em função de uma transmissão causa 

mortis, e, no caso da holding, devido à doação. 
Outro ponto a ser esclarecido é o responsável 
pelo pagamento do imposto. Na divisão para a 
pessoa física, cada herdeiro ficaria responsável 
pelo imposto sobre seu respectivo quinhão. Na 
holding, tratando-se de doação, o responsável 
é o doador, para tanto podendo já deduzir o 
montante do patrimônio doado. O valor do im-
posto devido no caso da sucessão via inventá-
rio ou testamento é de R$ 10.730,00 para cada 
herdeira, enquanto para a holding seria de R$ 
42.920,00. Note-se que o custo adicional é ex-

tremamente menor no caso da holding, já que 
o único custo é o da constituição. Portanto, ao 
fim do cálculo, o processo de sucessão torna-
-se mais vantajoso financeiramente se realiza-
do por uma das vias comumente utilizadas e 
não por constituição de holding. 

4.4 REFLEXOS TRIBUTÁRIOS FUTUROS: VENDA

Os reflexos tributários futuros detecta-
dos sobre esse patrimônio seriam a tributa-
ção sobre possíveis vendas e sobre aluguéis. 
Neste caso, consideramos o valor total do 
imobilizado: imóveis e propriedades mais o 
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Quadro 4 – Venda

VENDA
(Valor venal: R$ 823.000,00 – Valor original: R$ 343.000,00 = Ganho de capital: R$ 480.000,00)

ASPECTOS PESSOA FÍSICA 
PESSOA JURÍDICA 

Opção I
PESSOA JURÍDICA

 Opção II

Cálculo

Ganho de capital  aplicado 

à tabela progressiva para 

definição da alíquota 

utilizada

Venda como imobilizado no 

lucro real ou presumido, inci-

dindo IR e CSLL, respectiva-

mente 15% e 9%, totalizando 

uma alíquota de 24%

Venda como estoque 

no  lucro presumido

Impostos incidentes IR IR e CSLL IR, CSLL, PIS e Cofins

Neste caso R$ 480.00,00 X 15% R$ 480.00,00 X 24%

IR = R$ 823.000,00 X 

8%  = R$ 65.840,00 

X 15% = R$ 9.876,00
CSLL = R$ 823.000,00 X 

12% = R$ 98.760,00

X 9% = R$ 8.888,40 

PIS e Cofins = R$ 

823.000,00 X 3,65% = 

R$ 30.039,50

Imposto devido R$ 72.000,00 R$ 115.200,00 R$ 48.803,90
 

Fonte: os autores

valor de veículos. Para obter o valor do ga-
nho de capital, deduz-se o valor venal/de 
mercado do valor original/histórico, ou seja, 
o valor declarado no Imposto de Renda. As-
sim, chega-se a um ganho de capital de R$ 
480.000,00, valor tributado na pessoa físi-
ca e na pessoa jurídica no caso de venda de 
imobilizado. A tributação para pessoa física 
detém-se basicamente na aplicação da alí-
quota de 15% de IR sobre o valor do ganho 
de capital, enquanto a pessoa jurídica − neste 
caso, uma holding − vai poder optar por fa-
zer a venda como estoque, se constituída na 
forma de holding patrimonial mista, ou como 

venda de imobilizado. Outra questão que in-
terferiria seria o regime de tributação da em-
presa. No caso de venda de imobilizado, tanto 
o regime cumulativo quanto o não cumulati-
vo, coincidentemente, isentam essa receita 
do pagamento de PIS e Cofins. O primeiro, 
em função de PIS e Cofins incidirem apenas 
sobre a renda proveniente da atividade ope-
racional da empresa, e o segundo, por estar 
o ganho de capital entre as exclusões de sua 
base de cálculo. Porém, no caso de venda de 
imobilizado, a alíquota recairá no ganho de 
capital e na venda de estoque sobre a receita 
auferida. Acompanhe o seguinte quadro.

Para tanto, apresentou-se nos cálcu-
los a realização da venda como imobilizado, 
no lucro real e no lucro presumido (opção 

I), incidindo basicamente IR e CSLL, o que 
totaliza uma alíquota de 24%, considerando 
circunstâncias normais, isto é, que as demais 
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receitas da empresa não extrapolem o respec-
tivo limite, sem adicional. E visando à elisão 
fiscal identificou-se a venda no caso de uma 
holding patrimonial ou mista, como venda 
de estoque (opção II), considerando apenas 
o lucro presumido, pois, em função das altas 
alíquotas, refutou-se de imediato o lucro real, 
que seria mais vantajoso que o presumido 
apenas se as despesas ultrapassassem o ga-
nho de capital, não havendo assim tributação 
incidente. No último caso, as alíquotas são: 
PIS, 0,65%; Cofins, 3%; IR, 15% sobre 8% de 
presunção da receita; e CSLL, 9% sobre 12% 
de presunção sobre a receita. Assim, a tribu-
tação pela holding patrimonial ou mista, rea-
lizando a venda como estoque, mesmo com a 
tributação diretamente sobre a receita e não 
sobre o ganho de capital, apresenta-se como 

a alternativa mais vantajosa para a realização 
da venda futura do imobilizado. 

4.5 ALUGUÉIS

No caso de recebimento de aluguéis, da 
mesma forma que na tributação de ganho de 
capital, para a pessoa física, incidiria basica-
mente IR de alíquota progressiva, conforme a 
renda total. Neste caso, de acordo com as in-
formações colhidas, iremos considerar uma 
renda total mensal de aproximadamente R$ 
6.000,00, sendo R$ 2.000,00 resultantes de 
aluguel. No caso da holding, sendo tributada 
a renda como pessoa jurídica, incidiriam IR, 
CSLL, PIS e Cofins sobre a renda de aluguéis, 
variando de acordo com o regime tributário 
de opção. Veja a quadro a seguir.

Quadro 5 – Aluguéis

ALUGUÉIS

Pessoa física
Valor recebido Alíquota Dedução Imposto devido

R$ 6.000,00 27,5% R$ 869,36 R$ 780,64

Pessoa jurídica
(lucro real)

R$ 2.000,00 33,25% - R$ 665,00

Pessoa jurídica
(lucro presumido)

Valor recebido Presunção = Alíquota Imposto devido

IRPJ R$ 2.000,00 8% R$ 160,00 15% R$ 24,00

CSLL R$ 2.000,00 32% R$ 640,00 9% R$ 57,60

PIS e Cofins R$ 2.000,00 - - 3,65% R$ 73,00

TOTAL R$ 154,60
 

Fonte: os autores

No caso da PF, a receita de aluguel é 
tributada juntamente com o total da recei-
ta mensal. Sendo assim, o aluguel fica res-
ponsável por 5% na alíquota do valor a ser 
pago, já que, se não houvesse essa receita 
de R$ 2.000,00, a alíquota cairia de 27,5% 

para 22,5%, e o valor, de R$ 780,64 para R$ 
263,87. Portanto, o aluguel na pessoa física 
mostra-se proporcionalmente responsável 
por um valor tributário de R$ 516,77. Para a 
PJ, simularam-se os dois regimes, conside-
rando que ambos amparassem aluguéis em 
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suas receitas operacionais No lucro real, a 
alíquota é de 33,25%, resultando em impos-
to devido de R$ 665,00. No lucro presumido, 
considerando as devidas presunções, obteve-
-se um resultado de R$ 154,60, o que mostra, 
nessa situação, a opção mais vantajosa.

Diante dos cálculos apresentados e da 
respectiva análise de seus resultados, ampa-
rados sobretudo pelas particularidades do 
caso estudado, parte-se para as conclusões.

5 CONCLUSÃO

O primeiro cálculo realizado mostra 
que a sucessão do patrimônio é mais “barata” 
se realizada via inventário, no método intes-
tado, pois os custos adicionais caem por não 
haver despesas com testamento. Essa opção 
apresenta um valor de R$ 29.460,00. Como 
visto na apresentação dos cenários, é a al-
ternativa mais demorada, e declarações de 
última vontade não podem ser expressas. O 
método testado também apresenta diferen-
ça em relação ao custo da constituição de 
holding, com um valor de R$ 32.460,00. O 
custo adicional da constituição de holding é 
relativamente baixo, porém, em função de o 
patrimônio total ser transferido, essa trans-
missão encarece o trâmite, fechando em R$ 
45.868,63, sendo, assim, a alternativa mais 
onerosa. Em compensação, nos cálculos de 
reflexos tributários futuros, a constituição de 
uma holding patrimonial ou mista mostra-se 
mais viável financeiramente em relação às 
outras opções. A diferença entre os valores 
é, inclusive, bem expressiva, mostrando uma 
economia bastante relevante, considerando 
que a atividade de aluguel e venda pode tor-
nar-se contínua e não apenas em função do 
patrimônio herdado.

Sendo assim, a sucessão mediante a 

constituição de uma holding, mesmo sendo 
a alternativa mais cara em sua constituição, 
paga-se nas operações futuras. Além disso, 
estando as duas filhas dispostas a assumir 
a sucessão, a atividade imobiliária pode ser 
incorporada à holding, passando a operar 
não somente com os imóveis já em sua pos-
se, mas adquirindo outros para esse mesmo 
fim. Nesse caso, é aconselhável a constituição 
de uma holding mista com as atividades de 

administração e controle de outras empre-
sas, investimentos e atividade patrimonial 
e imobiliária. Aconselha-se a holding mista, 
por permitir a adoção da questão imobiliária, 
que em pequena escala já é desenvolvida pela 
família, a diversificação dos investimentos, a 
administração do patrimônio já existente e, 
principalmente, por já haver a empresa da fa-
mília, que irá requerer administração. Visan-
do à elisão fiscal, essa holding deve estar sob 

o regime tributário do lucro presumido.
A holding também permitirá que o ti-

tular aponte, no contrato social, a filha mais 
velha para a administração da empresa já 
existente, como é de seu desejo, sem des-
cartar os serviços da filha mais nova, que 
poderá cuidar dos demais investimentos 
da holding. A holding também possibilita 
outros condicionamentos, como a proteção 
do patrimônio, por meio de cláusulas de in-
comunicabilidade, que impedem que o pa-
trimônio da família alcance os cônjuges das 
filhas, e cláusulas de inalienabilidade, im-
pedindo alienações do patrimônio. Assim, 
a constituição de holding é a melhor opção 
para o caso estudado, em face das alterna-
tivas de sucessão intestada e testada, sendo 
viável tanto por razões tributárias quanto 
pelo atendimento das preferências do titular 
e por seus benefícios complementares, como 
a agilidade e a facilidade de constituição, a 
possibilidade de proteção patrimonial e o al-
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cance igualitário às duas herdeiras. 
Por ser um estudo de caso, este traba-

lho tem seus resultados e conclusões limita-
dos à situação investigada, não descartando 
a possibilidade de seu uso em casos análogos 
mediante exame cauteloso. Ele é também 
voltado diretamente à questão tributária. 
Portanto, em face das inconstâncias do cená-
rio tributário brasileiro, seu uso em momento 
futuro pode requerer a revisão da legislação e 
de questões pertinentes. Por fim, é relevante 

o fato de a pesquisa concluir-se corroborando 
trabalhos anteriores sobre esse mesmo tema, 
apontando a constituição de holding como al-
ternativa a ser considerada em planejamen-
tos sucessórios familiares e suas vantagens. 
Como sugestões a novos trabalhos, há a in-
vestigação de possíveis limitações no uso da 
holding nesse contexto e a exploração de no-
vas alternativas ao processo de sucessão patri-
monial, sempre visando à sustentação e à con-
tinuidade saudáveis do patrimônio herdado.
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