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RESUMO

O terceiro setor engloba as entidades sem fins lucrativos, privadas, voltadas às finalidades públicas ou 

coletivas para a geração do bem comum, conhecidas também como organizações filantrópicas. Estas 

vêm ganhando grande importância por seu potencial de gerar benefícios sociais em áreas desassisti-

das pelo Estado, utilizando recursos públicos e comunitários para a realização de suas atividades-fim. 

Assim, este estudo objetivou analisar as práticas de captação de recursos e prestação de contas no uso 

dos recursos financeiros das entidades filantrópicas que atendem ao Fundo da Criança e do Adolescente 

e ao Fundo do Idoso na cidade de Santana do Livramento (RS). A pesquisa é predominantemente qua-

litativa e com delineamento do estudo de múltiplos casos, sendo descritiva e exploratória, de natureza 

aplicada. Para a coleta dos dados, foram utilizados como instrumentos entrevistas e a análise docu-

mental. Mediante a análise dos resultados, ficou evidenciado que a insuficiência de recursos financeiros 

recebidos dos setores público e privado constitui o maior desafio dessas entidades, que devem procurar 

auxílio na comunidade onde estão inseridas. Em todos os casos, identificou-se a necessidade de melho-

ra no planejamento a médio e longo prazos, bem como de uma prestação de contas direcionada aos 

agentes externos. Constatou-se, ainda, a falta de projetos de marketing social.

PALAVRAS-CHAVE: Terceiro setor. Prestação de contas. ONG.
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1 INTRODUÇÃO

O terceiro setor é visto, na atualida-
de, como impulsor do desenvolvimento. 
Sua importância está nos benefícios sociais 
e econômicos gerados pelas entidades que o 
compõem. Assim, sua atividade e seu desem-
penho vêm sendo acompanhados com muito 
interesse, nas últimas três décadas, desde os 
âmbitos: político, econômico, acadêmico e da 
sociedade em geral, que se constitui na maior 
beneficiária. 

Especificamente quanto ao setor políti-
co, essas entidades têm ganhado considerá-
vel apoio legislativo devido à relevância dos 
benefícios gerados em áreas sociais geral-
mente desatendidas pelo Estado, na forma 
de um arcabouço de disposições regentes que 
lhes permite importantes benefícios fiscais e 
isenções tributárias, prevendo também o tra-
balho não remunerado ou serviço voluntário 
(Lei nº 13.297, de 16 de junho de 2016) em 
suas organizações. 

Quanto aos recursos necessários para 
seu funcionamento, a realização das ativida-
des-fim dessas organizações depende da cap-
tação de recursos financeiros e não financeiros 
provenientes de instituições privadas, do go-
verno e da sociedade em que estão inseridas.  

À vista do exposto anteriormente, as 
propostas dos objetivos das entidades do 
terceiro setor, legalmente regulamentadas, 
mobilizam recursos da sociedade com a pro-
messa de revertê-los em seu benefício, perce-
bendo-se, portanto, o estabelecimento implí-
cito de um compromisso legal e ético dessas 
organizações com seus stakeholders quanto à 
sua eficácia e eficiência. 

Nesse sentido, é necessário conhecer 
e melhorar os processos e as práticas exis-
tentes, visando a alavancar a sustentabilida-
de organizacional e a geração dos benefícios 

esperados, especialmente em entidades que 
prestam assistência direta a pessoas em con-
dições de vulnerabilidade econômica e social.

Dessa forma, este estudo propôs-se a 
abordar a questão da transparência em orga-
nizações do terceiro setor. Limitou-se ao con-
junto de entidades filantrópicas que atendem 
crianças, adolescentes e idosos na cidade de 
Santana do Livramento (RS). 

Consequentemente, elaborou-se a per-
gunta de pesquisa: quais são as práticas de 
captação e prestação de contas no uso de re-
cursos financeiros em entidades filantrópicas 
que atendem crianças, adolescentes e idosos 
na cidade de Santana do Livramento (RS)?

Constituiu-se o objetivo geral: analisar 
as práticas de captação e prestação de contas 
no uso de recursos financeiros em entidades 
filantrópicas que atendem crianças, adoles-
centes e idosos na cidade de Santana do Li-
vramento (RS).

Para atingir o objetivo geral deste tra-
balho, estabeleceram-se como objetivos es-
pecíficos: identificar o perfil do gestor nas 
organizações do terceiro setor em Santana do 
Livramento; identificar o perfil das entidades 
sem fins lucrativos (ESFL) em Santana do Li-
vramento; identificar as práticas de captação 
de recursos nas organizações estudadas; ana-
lisar o nível de utilização e conhecimento das 
informações contábeis e financeiras.

Justifica-se a importância deste estu-
do, na área de pesquisa, por sua contribuição 
para uma maior compreensão dos procedi-
mentos financeiros e das principais dificul-
dades enfrentadas nas entidades sem fins 
lucrativos. Quanto à área da Administração, 
espera-se contribuir para gerar informações 
que auxiliem os gestores dessas organizações 
na tomada de decisões estratégicas, especifi-
camente quanto à ênfase sobre a importân-
cia da transparência na gestão do uso dos 
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recursos comunitários e da incorporação ou 
aperfeiçoamento das boas práticas contábeis 
para a prestação de contas, visando à gera-
ção de vantagem competitiva na forma de um 
incremento na atratividade dessas organiza-
ções para potenciais investidores (incluindo 
o governo, no que se refere à renovação de 
certificações), o que resultará em maiores ga-
rantias de sustentabilidade destas e, conse-
quentemente, no aumento de seu desempe-
nho na geração dos benefícios sociais. Sob o 
interesse pessoal, cumprir os requisitos para 
a conclusão da graduação em Administração.

O presente trabalho estrutura-se em seis 
seções: a presente introdução, o referencial 
teórico utilizado como base de entendimento 
e compreensão do terceiro setor, os procedi-
mentos metodológicos empregados para res-
ponder à questão-problema, a análise e a dis-
cussão dos resultados, nossas considerações 
finais e recomendações para futuros trabalhos 
e, finalmente, as referências utilizadas.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Generalidades do Terceiro Setor
Diz Drucker (2001, p. 13) que “as ins-

tituições do terceiro setor são o grande su-
cesso corporativo nos últimos 50 anos. Elas 
são essenciais à qualidade de vida, à cidada-
nia e, na verdade, trazem consigo os valores 
e a tradição da sociedade como um todo”. A 
Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC, 
2015) afirma que a utilização do termo re-
monta à década de 1970, por pesquisadores 
norte-americanos, espalhando-se a partir da 
década de 1980, primeiro pela Europa e logo 
para outras partes do mundo. O setor ganhou 
reconhecimento devido aos benefícios sociais 
que acarretou em áreas desatendidas pelo 
Poder Público, percebidos por seu potencial 

de geração de postos de trabalho e pelo cará-
ter qualitativo e o idealismo das atividades-
-fim das organizações que o integram, com 
base nos princípios de democracia, cidadania 
e responsabilidade social. Quanto à concei-
tuação do terceiro setor, será apresentada a 
seguir a visão de autores selecionados. 

Segundo o Instituto Pro Bono, o Insti-
tuto Filantropia e o Instituto Mara Gabrilli 
(IPB/IF/IMG, 2014), o termo “terceiro setor” 
faz referência às organizações compreendi-
das entre o setor empresarial e o setor estatal. 
Constitui-se das organizações privadas, des-
vinculadas da organização da administração 
pública, cujo objetivo principal não é o lucro 
e cujas atividades são de interesse social e 
público. Tenório o define como organizações 
autônomas − ao referir-se à sua desvincula-
ção com a União − que são “[...] voltadas para 
o atendimento das necessidades de organi-
zações de base popular, complementando a 
ação do Estado” (TENÓRIO, 2006, p. 11). São 
organizações que buscam gerar desenvolvi-
mento capaz de produzir “mudanças estrutu-
rais da sociedade”. Na visão da FBC (2015), 
o conceito de terceiro setor é construído a 
partir da natureza e dos campos de atuação 
das entidades que o compõem, e, citando Fer-
nandes (1994), o define como os “[...] orga-
nismos, organizações ou instituições sem fins 
lucrativos dotados de autonomia e adminis-
tração própria que apresentam como função 
e objetivo principal atuar voluntariamente 
na sociedade civil visando ao seu aperfeiço-
amento” (FBC, 2015, p. 15). Cabe também 
destacar algumas características importan-
tes das organizações que compõem o setor: 
alguns autores sugerem o voluntariado como 
um elemento característico do terceiro setor: 
Tenório (2006); Barbosa e Oliveira (2007) 
e IPB/IF/IMG (2014). Outra característica 
importante, apontada pelo Conselho Regio-
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nal de Contabilidade do Rio Grande do Sul  
(CRCRS, 2016), consiste na destinação dos 
recursos captados, os quais devem ser apli-
cados em sua totalidade na consecução dos 
objetivos-fim de sua constituição. O superávit 
do exercício deverá ser obrigatoriamente rein-
vestido em suas atividades-fim em território 
nacional. Também, as atividades do terceiro 
setor contam com regulamentação específica, 
tópico que será desenvolvido em seguida. 

A legislação brasileira regulamenta as 
atividades do terceiro setor. De acordo com 
a FBC (2015), compõe-se, essencialmente, 
de entidades legalmente constituídas como 
pessoas jurídicas de direito privado em asso-
ciações, fundações, organizações religiosas, 
partidos políticos, empresas individuais de 
responsabilidade limitada (EIRELI), sindi-
catos, confederações, federações e serviços 
sociais autônomos. De acordo com IPB/IF/
IMG (2014), suas organizações poderão obter 
determinados títulos e certificações – como, 
por exemplo, organização da sociedade civil 
de interesse público (OSCIP) − e também uti-
lizar simultaneamente outras denominações 
em sua razão social. Por exemplo: entidade, 
instituição ou organização. A legislação brasi-
leira prevê isenções na tributação do Impos-
to de Renda tanto a pessoas físicas quanto a 
pessoas jurídicas, por conta de doações e pa-
trocínios às ESFL. De acordo com o CRCRS 
(2016), as ESFL possuem as seguintes obri-
gações: trabalhistas e previdenciárias, fiscais, 
contábeis, Sistema Público de Escrituração 
Digital (SPED), entre outras. O terceiro se-
tor tem como principal obrigação acessória 
a prestação de contas e a renovação de certi-
ficações e titulações. Suas organizações tam-
bém estão sujeitas às normas e aos procedi-
mentos contábeis: registro contábil e conta-
bilização de eventos; elaboração e publicação 
de Demonstrações Contábeis; guarda e ma-

nutenção de documentos fiscais; auditoria 
independente (Lei nº 11.638-2007).  Drucker 
(1994) aponta os principais desafios enfren-
tados pelas entidades do terceiro setor. O au-
tor chama a atenção para a gerência enquanto 
fator-chave de sucesso para essas entidades. 
Também explica, apontando a necessida-
de de teorias específicas, que a maior parte 
do conhecimento existente foi desenvolvida 
para satisfazer as necessidades empresariais 
e que às ESFL é conferida muito pouca aten-
ção. Sugere que é necessário contar com pro-
dução científica adequada às necessidades 
específicas desse setor, suas necessidades hu-
manas e organizacionais, destacando “o pa-
pel completamente diferente que o conselho 
diretor desempenha nas mesmas; a necessi-
dade de atrair voluntários, desenvolvê-los e 
gerenciar seu desempenho; nas relações com 
uma diversidade de públicos; na arrecadação 
e administração de fundos”.

Na seção seguinte trataremos das cap-
tações de recursos de que as entidades sem 
fins lucrativos podem se beneficiar para sua 
manutenção.

2.2 Captação de Recursos
Como comentado anteriormente, as 

ESFL são organizações de direito privado. 
Nessa condição, e apesar de não terem o lu-
cro como objetivo principal, fica implícito 
que elas necessitam de recursos financeiros 
para garantir sua sustentabilidade econômi-
ca e a consecução de seus objetivos-fim (seus 
objetivos sociais). Necessitam promover a ge-
ração de renda.

Para Drucker (1994, p. 15-16), a capta-
ção de recursos financeiros constitui um gran-
de desafio para o terceiro setor. Nesse sentido, 
diz: “Hoje, entretanto, as instituições desse 
setor enfrentam desafios muito grandes e di-
versos. O primeiro é de converter doadores em 
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contribuintes. [...] E há o segundo grande de-
safio para as instituições sem fins lucrativos: 
criar identidade e objetivo comuns”. 

Tenório (2006, p. 11), referindo-se às 
organizações não governamentais (ONGs), 
indica a procura por financiamento junto às 
agências de cooperação internacional. 

Pereira (2013, p. 100-103) propõe a ela-
boração e o encaminhamento de projetos para 
instituições nacionais e internacionais como 
atividade-chave para a captação de recursos 
financeiros. Recomenda a realização de algu-
mas atividades com a finalidade de gerar re-
ceita, além das atividades próprias da organi-
zação, como, por exemplo, venda de produtos, 
organização de eventos, produção de materiais 
e contratos de prestação de serviços.

Para a Universidade Luterana do Brasil 
(ULBRA, 2009), constituem possíveis fontes 
de recursos para as ESFL: o Estado, agências 
internacionais (organismos da Organização 
das Nações Unidas − ONU, agências regio-
nais) e o setor privado (especificamente, or-
ganizações, empresas e indivíduos). Ainda, 
como fonte geradora de recursos, faz refe-
rência à organização de eventos e campanhas 
especiais. Apresenta também, como outros 
recursos disponíveis, recursos a fundo perdi-
do, recursos disponíveis na forma de linha de 
crédito com juros subsidiados e recursos dis-
poníveis na forma de incentivos fiscais para 
financiadores privados. Recomenda a utiliza-
ção do “marketing social” como ferramenta 
disseminadora da causa.

A Ordem dos Advogados do Brasil − 
Seccional São Paulo (OAB-SP, 2011) elen-
ca, como fontes de recursos, doações, in-
centivos fiscais, atividades de geração de 
renda, apoio de fundações e organismos 
internacionais e governo. Também mencio-
na o voluntariado como fonte de recursos. 
Como atividades de geração de renda, lis-

ta: fundos patrimoniais (para a geração de 
rendimentos por meio de investimentos) 
e a venda de produtos ou serviços, para os 
quais aconselha prever em estatuto a co-
mercialização de mercadorias ou serviços 
como meio para a sustentabilidade da enti-
dade, cuidando também para que essas ati-
vidades sejam corretamente caracterizadas 
de acordo com a natureza jurídica da insti-
tuição: realização da inscrição das ativida-
des junto aos órgãos competentes, cumpri-
mento de obrigações acessórias. Relaciona, 
como formas indiretas de financiamento, a 
imunidade tributária, a isenção tributária e 
os incentivos fiscais. Como atividades dire-
tas: contrato, convênio, contrato de gestão, 
termo de parceria e auxílios e subvenções. 

Ampliando a informação do parágrafo 
anterior quanto às formas de financiamento 
indireto previstas na legislação brasileira, o 
CRCRS (2016) diz que as organizações que 
representam o terceiro setor, cumprindo 
com os requerimentos também previstos na 
legislação, poderão ter acesso a importantes 
benefícios, na forma de imunidade tributá-
ria em patrimônio, renda ou serviços (art. 
150 da Constituição Federal e arts. 9º e 14 
do Código Tributário Nacional, de 1966). 
Sugere também que essas instituições pode-
rão beneficiar-se de isenção tributária (Lei 
nº 12.101-2009 e Decretos nº 7.300-2010 e 
8.242-2014) − especificamente as isenções 
na contribuição social: PIS e Cofins (arts. 22 
e 23 da Lei nº 8.212-1991; incisos III-IV do 
art. 9º da Instrução Normativa SRF nº 247-
2002; inciso 1º do art. 15º e inciso 7º do art. 
195 da Lei nº 9.532-1997).

Dada a origem de seus recursos e os bene-
fícios previstos na legislação, as ESFL têm uma 
responsabilidade legal e ética quanto à transpa-
rência e à prestação de contas à sociedade. Esse 
assunto será abordado na próxima seção.



REVISTA DO CRCRS 10        

2.3 Importância das Ferramentas e Procedi-
mentos Contábeis para uma Adequada Gestão 
da Transparência e da Prestação de Contas

Conforme a Fundação AVSI (2011), a 
ferramenta fundamental para controlar as 
atividades das ESFL é a prestação de contas, 
baseada na transparência e na legalidade, ex-
pressando exatamente a alocação dos recur-
sos e possibilitando a realização da fiscaliza-
ção e a cobrança de resultados por parte de 
investidores, parceiros ou membros da socie-
dade. Expressa que uma adequada prestação 
de contas favorece a aprovação de recursos 
tanto pelo setor público quanto pelo setor 
privado. 

Tenório (2006) revela que gerir supõe 
estar ciente das necessidades da organização 
e utilizar os recursos para supri-las da forma 
mais adequada, prestando especial atenção 
às questões relacionas à prestação de contas 
de todas as operações realizadas. Isso resul-
ta essencial quando se trata de um setor que 
administra recursos provenientes de outras 
organizações (parceiros) que intencionam in-
vestir em resultados previamente acordados 
ou prometidos no planejamento. 

Pereira (2013) destaca que, no contexto 
do terceiro setor, as prestações de contas obe-
decem a períodos curtos (máximo de 30 dias) 
para análise do previsto vs. real. Para isso, 
sinaliza o uso de “programas de controle da 
prestação de contas” e sistemas de informa-
ção gerencial (SIG) como ferramenta funda-
mental de gestão nas entidades com objetivo 
social, assim como “a atenção para adequa-
ção às formas próprias de prestação de con-
tas”, referindo-se tanto ao ambiente interno 
quanto ao ambiente externo à entidade. 

Consoante à FBC (2015), a prestação de 
contas constitui uma das principais obriga-
ções das ESFL, tanto no seu âmbito interno 
(ao órgão deliberativo) quanto ao governo. 

Prestação de contas é o conjunto 

de documentos e informações dis-

ponibilizados pelos dirigentes das 

entidades aos órgãos interessados e 
autoridades, de forma a possibilitar 

a apreciação, conhecimento e jul-

gamento das contas e da gestão dos 

administradores das entidades, se-

gundo as competências de cada ór-

gão e autoridade, na periodicidade 

estabelecida no estatuto social ou na 

lei (FBC, 2015, p. 81).

A FBC também lembra que outro con-
trole fundamental consiste na realização de 
auditoria, que “envolve a execução de pro-
cedimentos selecionados para a obtenção de 
evidência a respeito dos valores e divulgações 
apresentados nas demonstrações contábeis” 
(FBC, 2015, p. 104). 

Em conformidade com o Conselho Re-
gional de Contabilidade do Estado do Rio de 
Janeiro (CRCRJ), “as pessoas jurídicas cons-
tituídas sem fins lucrativos devem adotar as 
normas contábeis e os critérios apresentados 
pela Resolução CFC nº 1.409-2012, que apro-
va a ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de 
Lucro” (CRCRJ, 2018, p. 26). Portanto, as 
Demonstrações Contábeis obrigatórias para 
o terceiro setor são as seguintes: Balanço Pa-
trimonial, Demonstração do Resultado do 
Exercício, Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido, Demonstração dos Flu-
xos de Caixa e Notas Explicativas, conforme 
previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC 
TG 1000. O CRCRJ explica também que “a 
finalidade das demonstrações contábeis é de 
demonstrar monetariamente os ativos e pas-
sivos, e o resultado apurado, utilizando cri-
térios específicos de avaliação, reconhecen-
do as transações e variações patrimoniais”  
(CRCRJ, 2018, p. 26). 



REVISTA DO CRCRS 11        

Nesse sentido, Ramos (2017) apresenta 
o termo accountability como sendo:

[...] obrigação que um indivíduo ou 
organização tem de prestar contas de 

suas atividades, de aceitar a respon-

sabilidade por elas e de divulgar seus 

resultados de forma transparente, 

incluindo também a responsabilida-

de por dinheiro ou outros bens que 

lhe tenham sido confiados (RAMOS, 
2017, p. 69).

Para Oliveira (2009), existem dois ti-
pos de prestação de contas: financeira e não 
financeira. A prestação de contas financeira 
se refere à distribuição, ao destino e ao uso 
dos recursos financeiros. Já a prestação de 
contas não financeira refere-se aos resulta-
dos obtidos relacionados à missão da enti-
dade, ou seja, à eficácia na consecução dos 
objetivos da sua atividade-fim. O autor diz 
que as prestações devem ser comparáveis 
com outros períodos e com outras entida-
des similares, denotando a necessidade de 
certa padronização tanto no procedimento 
utilizado quanto na informação apresenta-
da, para possibilitar, assim, uma avaliação 
adequada. Para a prestação de contas finan-
ceiras, o referido autor sugere que a utili-
zação dos procedimentos contábeis adequa-
dos “[...] traz um rigor técnico necessário ao 
estabelecimento da verdade, da comparabi-
lidade, evidenciação e transparência”. Por 
outro lado, o autor afirma que, em geral, as 
prestações de contas financeiras das ESFL 
“apresentam baixo grau de aderência às 
normas do CFC, [...] carecem de melhor as-
sessoria econômico-financeira e contábil”. 
Também indica que as ESFL não costumam 
divulgar suas Demonstrações Contábeis em 
sites na internet.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa pretendeu analisar as 
práticas de captação e prestação de contas no 
uso de recursos financeiros nas organizações 
estudadas. Nesse sentido, segundo Gil (2002, 
p. 42), “as pesquisas descritivas são, junta-
mente com as exploratórias, as que habitu-
almente realizam os pesquisadores sociais 
preocupados com a atuação prática”. Dessa 
forma, foi classificada como de caráter des-
critivo e exploratório. 

Quanto à sua abordagem, a pesquisa 
foi classificada, em uma primeira instância, 
como qualitativa, pois, de acordo com Yin 
(2001, p. 29), este estudo “não representa 
uma ‘amostragem’, e o objetivo do pesquisa-
dor foi expandir e generalizar teorias (gene-
ralização analítica) e não enumerar frequên-
cias (generalização estatística)”.

O método escolhido foi o estudo de ca-
sos múltiplos, que, na visão de Gil (2002, p. 
54), “consiste no estudo profundo e exausti-
vo de um ou poucos objetos, de maneira que 
permita seu amplo e detalhado conhecimento 
[...]”. Nesta pesquisa, utilizou-se o estudo de 
casos múltiplos, em que foi estudado mais de 
um objeto, com foco em entender os proces-
sos utilizados em cada um, ainda que esses 
processos se refiram aos mesmos aspectos 
organizacionais, já que, de acordo com Yin 
(2001, p. 167), “os estudos de casos múltiplos 
geralmente contêm tanto estudos de casos in-
dividuais quanto alguns capítulos que apre-
sentam estudos de casos cruzados”.

A delimitação das entidades para a re-
alização do estudo foi feita da seguinte for-
ma: segundo informações do IBGE Cidades 
do ano de 2010, em Santana do Livramen-
to estão cadastradas 20 entidades sem fins 
lucrativos dedicadas à assistência social.  
(Fonte:https://cidades.ibge.gov.br/bra-
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sil/rs/santana-do-livramento/pesqui-
sa/35/29951; com acesso em 13-9-2018). 
Para este estudo foram escolhidas 12 dentre 
essas entidades, por seu trabalho com crian-
ças, adolescentes e idosos (Anexo 1). Destas, 
foi possível realizar a entrevista em dez. Com 
respeito às duas não entrevistadas, a primei-
ra não foi encontrada no endereço registrado 
e foi dada como fechada por vizinhos do lu-
gar, ainda que, em sites oficiais (http://www.
receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/
cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp; acesso 
em 13-9-2018), seu estado esteja ativo. Com 
relação à segunda, inicialmente não foi en-
contrado o endereço, mas ela foi localizada 
posteriormente. Porém, não foi estabelecido 
um contato por haver se esgotado o tempo 
previsto para a fase da coleta de dados. A po-
pulação das entidades propostas inicialmente 
para o estudo é apresentada no Anexo I.

No que diz respeito à aplicação do ins-
trumento de coleta de dados ou forma de co-
leta dos dados, segundo Yin (2001, p. 105), o 
estudo de caso requer “[...] várias fontes de 
evidências, ou seja, evidências provenientes 
de duas ou mais fontes, mas que convergem 
em relação ao mesmo conjunto de fatos ou 
descobertas [...]”. Dessa forma, este trabalho 
utilizou duas técnicas de coleta de dados. Em 
primeiro lugar, utilizou a análise documental. 
Yin (2001) comenta as características neces-
sárias aos documentos analisados: documen-
tos administrativos, relatórios, documentos 
internos, avaliações formais, informações 
acuradas e que não permitam interpretações 
tendenciosas. 

Especificamente, obteve-se acesso a in-
formações gerais fornecidas no cadastro des-
sas entidades segundo fornecidas pelo site 
governamental http://www.receita.fazenda.
gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnp-
jreva_solicitacao.asp (acesso em 13-9-2018). 

Em segundo lugar, utilizou-se um roteiro de 
entrevista que foi desenvolvido para servir 
aos objetivos deste estudo. Ele é apresenta-
do no Anexo II. Yin (2001, p. 112) considera 
a entrevista, enquanto forma de coleta de da-
dos, como “uma das mais importantes fontes 
de informações para um estudo de caso [...]”. 
Também segundo o autor, essa técnica pode 
assumir formas diversas, pode ser conduzida 
de maneira espontânea e possibilita ao entre-
vistador que “tanto indague respondentes-
-chave sobre os fatos de uma maneira quan-
to peça a opinião deles sobre determinados 
eventos”. As entrevistas não foram gravadas, 
mas as informações consideradas relevantes 
foram anotadas pelo entrevistador.

 A técnica de análise de dados utiliza-
da é a análise de conteúdo. Segundo Campos 
(2004, p. 613), “produzir inferências sobre o 
texto objetivo é a razão de ser da análise de 
conteúdo”. Também sugere que a análise de 
conteúdo “não deve ser extremadamente vin-
culada ao texto ou técnica, num formalismo 
excessivo, que prejudique a criatividade e a 
capacidade intuitiva do pesquisador [...] nem 
tão subjetiva, levando-se a impor as suas pró-
prias ideias ou valores [...]”.

Em uma segunda instância, posterior-
mente à fase de organização dos dados, vi-
sualizou-se a possibilidade de realização de 
uma etapa quantitativa para o tratamento de 
parte dos dados coletados. A respeito disso, 
Yin (2001, p. 29) declara que, com essa abor-
dagem, o objetivo do pesquisador é enume-
rar frequências (generalização estatística). 
Na visão de Gil (2002, p. 50), consiste na 
“[...] solicitação de informações a um grupo 
significativo de pessoas acerca do problema 
estudado para, em seguida, mediante análise 
quantitativa, obterem-se as conclusões cor-
respondentes aos dados coletados”. O autor 
indica que esse método tem como principais 
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vantagens o conhecimento direto da realida-
de, economia e rapidez, além de possibilitar a 
quantificação dos dados para a realização de 
análise estatística.

A técnica de análise de dados nesta 
etapa foi a análise estatística. Segundo Gil 
(2002, p. 90):

Para a análise estatística são utiliza-

das diferentes estratégias. Uma delas 

é a do emparelhamento, que consiste 

em associar os dados recolhidos a um 

modelo teórico com a finalidade de 
compará-los. Essa estratégia requer 

a existência de uma teoria sobre a 

qual a pesquisa possa apoiar-se para 

explicar o fenômeno ou a situação. 

Assim, torna-se possível verificar se 
há verdadeiramente correspondên-

cia entre a construção teórica e os 

dados observados. Outra estratégia é 

a da construção iterativa de uma ex-

plicação (Laville, Dionne, 1999), que 

não requer modelo teórico prévio. O 
processo de análise e interpretação é 

fundamentalmente iterativo, pois o 

pesquisador elabora pouco a pouco 

uma explicação lógica do fenôme-

no ou da situação estudados, exa-

minando as unidades de sentido, as 

inter-relações entre essas unidades 

e entre as categorias em que elas se 

encontram reunidas.

Dessa forma, a pesquisa fica então clas-
sificada: quanto à sua natureza, como aplicada; 
quanto a seu objeto, como exploratória; quanto 
aos procedimentos, como bibliográfica e estudo 
de caso; quanto à sua abordagem, quali-quanti; 
e, quanto aos objetivos, como descritiva.
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

4.1 Perfi l do Gestor nas Organizações do Ter-
ceiro Setor em Santana do Livramento

Segundo a análise dos dados coletados, 
é possível visualizar os seguintes resultados:

10%

20%

10%

10%

50%

71 ou mais 61-70 21-40 41-50 51-60

Gráfico 1 - Faixa Etária

Fonte: elaborado pelos autores.

A participação de gestores com idade 
avançada é dominante, com uma representa-
ção de apenas 20% com idade inferior aos 51 
anos. 

50%50%

Gráfico 2 - Gênero

Fonte: elaborado pelos autores.

Evidencia-se a paridade na quantidade de 
gestores de ambos os sexos nas organizações es-
tudadas, na cidade de Santana do Livramento.

Gráfico 3 - Grau de Escolaridade 

10%

90%

Outro Ensino Superior

Fonte: elaborado pelos autores.
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Quanto às áreas de formação profi s-
sional dos gestores dessas entidades, encon-
tramos: Administração, Ciências Contábeis, 
Direito, Filosofi a e Magistério, sendo que em 
30% dos casos possuem entre duas e três gra-
duações.

Gráfico 4 - Remuneração

20%

80%

1 a 3 Salários Não Remunerado

Fonte: elaborado pelos autores.

É possível observar que o trabalho 
voluntário é uma realidade também para a 
maioria dos gestores dessas entidades. Isso 
refl ete o alto grau de comprometimento das 
pessoas envolvidas nas atividades dessas or-
ganizações, em todos os seus níveis de ope-
ração.

Portanto, segundo os dados coletados, 
é possível estabelecer um perfi l do gestor do 
terceiro setor em Santana do Livramento: 
uma pessoa maior de 50 anos, indistinta-
mente do sexo masculino ou feminino, com 
alto nível de formação acadêmica e que rea-
liza essa atividade de forma não remunerada. 
Esse perfi l está suportado pela teoria estuda-

da, pois, de acordo com a FBC (2015, p. 15), 
essas entidades “apresentam como função e 
objetivo principal atuar voluntariamente na 
sociedade civil visando ao seu aperfeiçoa-
mento”. O motivo que leva essas pessoas a re-
alizar essas atividades também poderia estar 
reforçado pela visão de Drucker (1994), que 
aponta para o perigo do descaso governamen-
tal, empresarial e acadêmico com o terceiro 
setor, no que tange à falta de teorias específi -
cas para o setor, assim como um maior com-
prometimento estatal e empresarial − que 
poderia estar absorvendo a força de trabalho 
mais jovem que precisa construir sua estabi-
lidade econômica − em áreas essenciais para 
a sociedade e que estão sendo desatendidas. 

4.2 Perfi l das Entidades Sem Fins Lucrativos 
(ESFL) em Santana do Livramento

O perfi l das entidades estudadas em 
Santana do Livramento pode ser visualizado, 
de modo geral, no quadro seguinte.

De acordo com os dados coletados e 
analisados no quadro 1, pode-se concluir que 
as entidades de Santana do Livramento man-
têm uma longa trajetória, com média de mais 
de 30 anos de existência, evidenciando a ha-
bilidade de seus gestores e a participação da 
comunidade, para manter sua existência nes-
se período de tempo. Em sua grande maioria, 
mantém-se a atividade-fi m desde sua funda-
ção. O motivo dessa longevidade pode estar 
na importância dos benefícios sociais gerados 
por elas, essenciais para a qualidade de vida 
da sociedade local, assim como no compro-
misso de sua equipe de colaboradores. Assim, 
para Drucker (2001), IPB/IF/IMG (2014), 
Tenório (2006) e FBC (2015), na maioria dos 
casos, essas entidades são geridas por algum 
de seus membros fundadores, fato que tam-
bém pode explicar sua longa permanência em 
atividade.
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Outro elemento concordante com a 
teoria estudada é o número de voluntários 
envolvidos, com uma quantidade média ex-
pressiva nas entidades estudadas, reforçan-

do a importância do voluntariado para o de-
sempenho dessas organizações (TENÓRIO, 
2006; BARBOSA; OLIVEIRA, 2007; IPB/IF/
IMG, 2014).

Quadro 1 – Características das ESFL

Categoria Itens avaliados Valor Entidade (%)

Atividade econômica primária Associação de defesa de direitos sociais 9 90%

Ensino médio 1 10%

Atividade-fim de fundação Manteve sua atividade original  9 90%

Manteve sua atividade original 1 10%

Certificações/ Titulações CEBAS 4 40%

OS 0 0%

OSCIP 1 10%

Utilidade Pública Estadual 4 40%

Utilidade Pública Municipal 9 90%

Gestão profissional Possui administrador financeiro 9 90%

Idade das entidades Idade média em anos 31,3 10

Pessoal remunerado Possui funcionários 7 70%

Quantidade média de funcionários 9,14 7

Valor médio da folha de pagamento em R$ 9600 7

Pessoal não remunerado Possui voluntários 10 100%

Quantidade média de voluntários 14 10

Fonte: elaborado pelos autores.

Com relação à importância de pos-
suir certificações e titulações (IPB/IF/IMG, 
2014), constata-se que todas as entidades 
possuem algum tipo de certificação, consti-
tuindo-se em um importante requisito para a 
captação de recursos de fontes governamen-
tais ou de agências internacionais.

E possível afirmar também que, de 
modo geral, possuem um quadro gerencial 
com formação adequada para o desempenho 
de suas funções. Esse fato constitui-se em um 
elemento relevante para o sucesso das orga-
nizações (DRUCKER, 1994).

4.3 Práticas de Captação de Recursos nas 
Organizações Estudadas

Em todos os casos estudados, fica evi-
denciada a validade da visão de Peter Drucker 
(1994, p. 15-16) referente a que a captação de 
recursos financeiros constitui um grande de-
safio para o terceiro setor e que, nesse senti-
do, “o primeiro [desafio] é de converter doa-
dores em contribuintes. [...] E há o segundo 
grande desafio para as instituições sem fins 
lucrativos: criar identidade e objetivo co-
muns”. Este estudo comprovou que em todas 
as entidades faltam recursos econômicos e 
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também humanos. Na maioria dessas entida-
des, é travada uma verdadeira batalha, mês a 
mês, para conseguir cobrir os custos básicos 
de funcionamento com, por exemplo, gastos 
com energia. Uma outra difi culdade identifi -
cada é a de engajar pessoas comprometidas 
com o trabalho voluntário. Fica também evi-
denciada, na maioria dos casos, a difi culdade 
de manter em atividade, a longo prazo, esses 
voluntários.

Assim, para Drucker (1994), Ulbra 
(2009) e OAB-SP (2011), as práticas de cap-
tação de recursos levantadas nesta pesquisa 
são algumas das sugeridas pelos autores es-
tudados no referencial teórico. Estão cons-
tituídas por doadores permanentes, assim 
como doadores esporádicos ou eventuais, 
entre estes: empresas e pessoas físicas. Tam-
bém, para Pereira (2013), Ulbra (2009), 
OAB-SP (2011), CRCRS (2016), por encami-
nhamento de projetos municipais e federais, 
para os quais são necessárias certas certifi ca-
ções ou titulações. Segundo Pereira (2013), 
Ulbra (2009) e OAB-SP (2011), a realização 
de eventos e campanhas.

Pelo exposto no parágrafo anterior, fi -
cam algumas fontes por explorar. Especifi ca-
mente, faz-se referência a: parcerias ou proje-
tos com agências de cooperação internacional 
(Tenório, 2006; ULBRA, 2009; e OAB-SP, 
2011) e recursos a fundo perdido; recursos 
disponíveis na forma de linha de crédito com 
juros subsidiados (ULBRA, 2009).

O resultado da pesquisa evidencia que, 
na maior parte dos casos, a principal fonte 
de receita está constituída por recursos gera-
dos nas próprias entidades, provenientes das 
campanhas ou eventos organizados por estas.

Também se verifi cou que, em 2018, al-
gumas entidades que recebiam recursos do 

governo municipal deixaram de recebê-los. 
Segundo mencionado por alguns dos entre-
vistados, isso se deve à falta de adequação 
dessas entidades a mudanças na legislação. 
Ainda segundo um dos entrevistados: “Exis-
tem difi culdades fi nanceiras no recebimento 
da verba pública. A Lei nº 13.019 mudou, Lei 
do Marco Regulatório, e existe uma falta de 
adequação das entidades”.

4.4 Nível de Utilização e Conhecimento das 
Informações Contábeis e Financeiras

4.4.1 Dados Levantados quanto ao 
Recebimento e Uso das Demonstrações 
Contábeis

Gráfico 5 - Recebimento de Demostrações
 Contábeis
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40%

Não responde Não Recebe Anualmente Mensalmente

Fonte: elaborado pelos autores.

As Demonstrações Contábeis são geral-
mente proporcionadas por serviços contrata-
dos de escritórios de contabilidade que tam-
bém auxiliam as entidades com a liquidação 
dos impostos.
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Gráfico 6 - Tomada de decisão baseada 
nas Demonstrações Contábeis

10%

30%

60%

Não responde Não Sim

Fonte: elaborado pelos autores.

Algumas entidades, devido ao baixo 
nível de complexidade em sua operação, não 
veem a necessidade de utilização das De-
monstrações Contábeis como base para a to-
mada de decisões estratégicas.

20%

20%

10%

50%

Não sabe responder Nenhuma

BP, DRE, DFC, DCC e NE BP, DRE e DFC

Gráfico 7 - Demonstrações 
Contábeis Recebidas

Fonte: elaborado pelos autores.

Nos gráfi cos 5, 6 e 7, é possível observar 
que uma alta percentagem das entidades re-
cebe, ao menos anualmente, uma grande par-
te das Demonstrações Contábeis e as utiliza 
em seus processos de tomada de decisões, o 
que poderia estar relacionado ao elevado ní-
vel de formação dos gestores. A preparação 
dessas demonstrações enquanto ferramen-
tas constitui uma das obrigações acessórias 
das ESFL: sua adequação às normas e pro-
cedimentos contábeis (CRCRS, 2016; ITG, 
2002), sendo as Demonstrações referidas no 
gráfi co 7 as sugeridas na legislação. Também, 
a utilização das informações contidas nessas 
e em outras Demonstrações na tomada das 
decisões estratégicas e operacionais das en-
tidades visa a maximizar o desempenho da 
organização nesses aspectos. Por essa razão, 
sua importância não deve ser subestimada ou 
ignorada.

4.4.2 Dados Levantados quanto à Realização 
de Controles Financeiros Internos

Peter Drucker (1994) aponta a gerência 
como fator-chave de sucesso para as organi-
zações do terceiro setor. O uso de controles 
fi nanceiros internos, assim como a utilização 
das boas práticas de Contabilidade, consti-
tuem grandes ferramentas para alcançar esse 
objetivo.

Segue a apresentação dos dados sobre o 
aspecto fi nanceiro dessas organizações.
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Quadro 2 – Planejamento Financeiro das Entidades

Itens avaliados Entidades (%)

Possui planejamento financeiro de curto prazo 7 70%

Possui planejamento financeiro de curto e longo prazo 1 10%

Não realiza planejamento 1 10%

Não responde 1 10%

Planejamento financeiro realizado por equipe diretiva  5 71%

Planejamento financeiro realizado pelo Tesoureiro 2 29%

Realiza um controle regular do planejamento 6 75%

Fonte: elaborado pelos autores.

No que tange à realização de controles 
financeiros, percebe-se, na informação apre-
sentada no quadro 2, que uma parte signifi-
cativa das organizações não consegue levar 
adiante um planejamento financeiro. Segun-
do a maioria dos entrevistados, isso se deve 
a que os recursos financeiros levantados são 
tão escassos e a aplicação cotidiana deles, mês 
a mês, acaba resultando tão óbvia, que não se 
faz necessário tal planejamento. As entidades 
entrevistadas parecem estar bem cientes de 
sua capacidade de arrecadação, sempre in-
suficientes, apesar dos esforços e das cam-
panhas realizadas. Em face da limitação das 
receitas, resta a alternativa de “cortar” as 

despesas operacionais, sendo que estas vêm 
sendo reduzidas ao mínimo necessário, para 
a manutenção das atividades ao longo dos 
anos. Fica evidenciado que a manutenção 
das atividades operacionais das organizações 
pesquisadas está alicerçada em dois elemen-
tos fundamentais, que são: 1. a captação de 
recursos financeiros junto às diversas fontes; 
2. os recursos humanos, que garantem tanto 
a parte operacional quanto a parte financeira 
das organizações. Uma outra constatação é a 
de que o Estado já não mais é visto como um 
parceiro de confiança no que se refere à ob-
tenção de recursos financeiros.
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Quadro 3 – Realização de Controle Financeiro Interno

Itens avaliados Entidades (%)

Realiza controle financeiro interno 6 60%

Utilização de software para controle financeiro interno 0 0%

Realiza algum controle de Fluxo de Caixa 7 70%

Considera que o controle financeiro realizado é eficaz 7 100% 

Realiza algum controle de Pagamentos e Recebimentos 7 70%

Encontra alguma dificuldade na realização dos controles internos 0 0%

Encarregado de realizar os controles 

Contador 1 12,5%

Coordenador/Assistente administrativo 2 25%

Outro 1 12,5%

Tesoureiro 4 50% 

Considera importante a implantação de outro modelo de controle 1 14% 

Utiliza as informações geradas no FC na tomada de decisões 6 86% 

Não utiliza as informações geradas no FC na tomada de decisões 1 14% 

Nas análises da demonstrações realizam cálculos de indicadores financeiros 3 43% 

O contador realiza o cálculo dos indicadores financeiros 3 100%

Utiliza o Índice de Liquidez 3 100% 

Fonte: elaborado pelos autores

Quanto aos controles internos, também 
veem sua aplicação afetada pelo baixo fluxo 
de recursos financeiros que circulam nas or-
ganizações (em sua maioria). Dessa forma, 
os controles são realizados com muito baixo 
nível de complexidade, ajustando-se às ferra-
mentas e outros recursos disponíveis nessas 
entidades, o que acaba facilitando a tarefa 
das pessoas responsáveis, as quais geralmen-
te cumprem outras funções e responsabilida-
des dentro das entidades e fora delas.

4.4.3 Esforços Organizacionais quanto à 
Transparência e à Prestação de Contas

Do ponto de vista administrativo, esse 
pode ser o ponto fraco na gestão dessas or-

ganizações. Porém, como foi apresentado 
no item anterior, isso resulta do baixo fluxo 
financeiro movimentado. A maior parte des-
sas entidades deveria contratar um serviço 
externo para a realização dessas tarefas, o 
que resultaria em incremento das despesas. 
É por essa razão que esse serviço somente 
é contratado quando extremamente neces-
sário, como, por exemplo, quando há a ne-
cessidade de renovar uma certificação, o que 
ocorre, em média, a cada três anos, quando 
a empresa tem projetos governamentais em 
andamento, ou para a liquidação de impos-
tos e encargos.

Dessa forma, apresenta-se a seguir a si-
tuação levantada:
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Quadro 4 – Acessibilidade à Informação

Itens avaliados Entidades (%)

A entidade realiza algum tipo de prestação de contas 5 50% 

Não foi realizada a questão 4 40% 

Não responde, não realiza ou não sabe responder 1 10% 

É possível disponibilizar as Demonstrações Contábeis 2 20% 

Não é possível disponibilizar as Demonstrações Contábeis 1 10% 

Não foi realizada a questão 4 40% 

Não responde 3 30%

Fonte: elaborado pelo autor

As informações contidas no quadro 4 
também devem ser interpretadas dentro do 
contexto da problemática dessas entidades. 
De acordo com o que foi observado, as De-
monstrações Contábeis não estão disponíveis 
periodicamente, porque as entidades operam 
em um baixo nível de complexidade. Deve-se, 
entretanto, destacar que, na maioria das situ-
ações, elas são elaboradas, mas não disponi-
bilizadas no tempo adequado, para a tomada 
de decisões. Constatou-se ainda que as orga-
nizações possuem um serviço de Contabilida-
de externo, contratado ou voluntário, que é 
demandado quando necessário. 

Foi mencionado por vários entrevista-
dos que a prestação de contas é geralmente 
realizada em reuniões da diretoria, ocasiões 
específicas. Informam ainda que esses “relató-
rios” não só abrangem as finanças, mas tam-
bém o andamento das atividades-fim. Isso vai 
ao encontro do que sugere Oliveira (2009) no 
que se refere à prestação de contas financeira e 
à prestação de contas não financeira.

Por último, a situação das entidades em 
Santana do Livramento, referente à presta-
ção de contas, vai ao encontro do que sugere 
também Oliveira (2009, p. 51, 53), que men-
ciona que, em geral, nesse ponto, as ESFL 
“[...] apresentam baixo grau de aderência às 
normas do CFC, [...] carecem de melhor as-
sessoria econômico-financeira e contábil” e 

também indica que as ESFL não costumam 
divulgar suas Demonstrações Contábeis em 
sites na internet.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo ana-
lisar as práticas de captação e prestação de 
contas no uso de recursos financeiros em en-
tidades filantrópicas que atendem crianças, 
adolescentes e idosos na cidade de Santana 
do Livramento (RS). Para tanto, com a utili-
zação da técnica de análise documental e de 
entrevista estruturada, identificou-se o perfil 
do gestor nas organizações do terceiro setor 
em Santana do Livramento; identificou-se 
o perfil das entidades ESFL em Santana do 
Livramento; identificaram-se as práticas de 
captação de recursos nas organizações es-
tudadas e analisou-se o nível de utilização e 
conhecimento das informações contábeis e 
financeiras.

Referente às práticas de captação de 
recursos financeiros, verificou-se que, dentre 
as apresentadas, as mais exploradas consti-
tuem, por sua importância atual nas entida-
des, em primeiro lugar, os recursos obtidos 
com a organização de campanhas ou eventos 
e, em segundo lugar, os recursos financeiros 
provenientes de fontes governamentais, re-
sultando insuficientes.
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Isso evidencia a falta de planejamento 
a médio e longo prazos. Esse planejamento 
serviria para canalizar parte dos esforços de 
trabalho dessas organizações, de forma a tor-
ná-lo regular e constante, na busca de outras 
fontes de recursos permanentes, resultando 
em um fortalecimento da estabilidade finan-
ceira, da sustentabilidade e na quantificação 
dos benefícios sociais gerados.

Quanto ao nível de prestação de contas 
no uso de recursos financeiros, evidenciou-
-se um baixo nível na prática dessa relevante 
ação, o qual poderia estar restringindo sua 
capacidade de captação de recursos financei-
ros e não financeiros.

As constatações mencionadas nos dois 
parágrafos anteriores, se implementadas, 
poderiam potencializar a sustentabilidade 
dessas organizações, especialmente se asso-
ciadas ao uso eficiente do marketing social.

Constituíram alguns elementos facilita-
dores para a realização deste trabalho a exis-
tência de vasta produção científica referente 
ao tema estudado disponível na internet (na 
forma de publicações acadêmicas), assim 
como textos de vários autores mundialmente 
conhecidos. Destaca-se a excelente atenção 
recebida em todas as entidades visitadas para 
a pesquisa, o que demonstra um grande an-
seio, por parte destas, de uma maior atenção 
dispensada pela comunidade acadêmica.

As limitações do estudo estão associa-
das, em primeiro lugar, à impossibilidade de 
acesso às Demonstrações Contábeis das em-
presas entrevistadas, não abrangendo outras 
informações ou verificações. Nesse sentido, 
o Ipea disponibiliza uma base de dados com 

informações dos balanços apresentados pe-
las ONGs cadastradas no país, como instru-
mento de prestação de contas para o governo 
(https://mapaosc.ipea.gov.br/), mas infe-
lizmente está desatualizada desde 2011. Um 
segundo fator limitador a destacar é o fato de 
alguns dos respondentes não terem o conhe-
cimento das práticas contábeis das entidades. 
Destaca-se ainda que a maior parte das infor-
mações financeira e contábil é elaborada por 
escritórios de Contabilidade, sejam eles con-
tratados ou voluntários.

Como sugestões para futuras pesquisas, 
aponta-se para quatro direções. A primeira 
seria realizar um estudo extensivo quanto às 
fontes de recursos financeiros, existentes ou 
ainda não exploradas, e sua forma de aces-
so, para auxiliar o terceiro setor. Uma ou-
tra oportunidade seria pesquisar o nível de 
aderência dos estudantes de graduação da 
Fundação Universidade Federal do Pampa 
(Unipampa), do campus de Santana do Li-
vramento, à realização de estágios supervi-
sionados em ONGs do município, sendo que 
alguns dos entrevistados identificaram essa 
possibilidade como uma excelente alternati-
va para a solução de várias dificuldades en-
frentadas pelo setor. Uma outra possibilidade 
de estudo seria quanto ao nível de capacita-
ção específica voltada para o perfil da gestão 
no terceiro setor, existente ou necessária na 
graduação. Uma última sugestão seria reali-
zar um estudo sobre a existência ou a possi-
bilidade de criação de conselhos municipais, 
estaduais ou federais, para apoiar o trabalho 
no cuidado aos idosos, já que existem vários 
que cuidam de crianças e adolescentes. 
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SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS 
PRINCIPAIS TIMES DO FUTEBOL 
BRASILEIRO SOB A ÓTICA DA ANÁLISE 
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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RESUMO

O futebol começou de uma forma informal, mas logo caiu no gosto popular, tornando-se o 

futebol do espetáculo. Assim começou a fase de arrecadações milionárias por parte dos clu-

bes. Isso não impediu que os times apresentassem altos índices de endividamento e déficits 

no final do exercício. Por isso a relevância de analisar os índices financeiros dos 12 principais 

times brasileiros de futebol, entre os anos de 2009 e 2017. Essa análise ocorreu por meio dos 

cálculos dos índices com base nas Demonstrações Contábeis, analisando de forma individual 

cada clube em relação à média geral de todos e, por fim, os resultados de cada um com o 

que a literatura propõe. A tarefa foi feita com os indicadores de liquidez: corrente, imediata, 

seca e geral; indicador de endividamento geral; indicadores de rentabilidade: giro do ativo e 

margem de lucro e fator de insolvência. O presente estudo se classifica como uma pesquisa 

qualitativa exploratória, utilizando de pesquisa bibliográfica, coleta de dados, classificação 

do estudo, análise e interpretação de dados e a apresentação da organização. Os resultados 

apontam que os 12 clubes se encontram em uma situação de alto endividamento, com pou-

cos recursos para cumprir suas obrigações e altamente dependentes de recursos de terceiros, 

demonstrando a necessidade de melhora em sua gestão. A média geral dos índices dos clu-

bes está insatisfatória, muito abaixo do que a literatura interpreta como o indicado. 

PALAVRAS-CHAVE: Indicadores financeiros. Clubes de futebol.  
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1 INTRODUÇÃO

O futebol é uma paixão nacional, ge-
rando interesse da grande maioria da po-
pulação, e por isso movimenta milhões, por 
meio de bilheteria, publicidade, negociação 
dos jogadores, entre outras fontes de renda. 
É capaz de gerar muitas vagas de emprego. 
Segundo Raschka et al. (2017), são realiza-
das cerca de 250 partidas em apenas um fi-
nal de semana, envolvendo profissionais de 
todas as áreas, gerando empregos diretos e 
indiretos. Já os torcedores são de todos os 
níveis sociais e aqueles que geram a renda 
dos times. Mas mesmo assim os gestores 
dos principais times de futebol brasileiro 
finalizam o ano com resultados financeiros 
negativos. Conforme Grafietti et al. (2018), 
as receitas dos times crescem, mas os custos 
e as despesas também continuam crescendo. 
E o pior é que os investimentos e as dívidas 
não sofrem alteração. Estas são deixadas de 
lado, pois as receitas são utilizadas para pa-
gar as contas correntes, não havendo uma 
preocupação, por parte dos gestores, em fa-
zer um planejamento para o futuro.

Dessa forma, faz-se necessária a im-
plantação de análise de indicadores financei-
ros e patrimoniais para que a empresa saiba 
a situação atual e possa, com esses dados, 
tomar decisões para o futuro, deixando para 
trás esses resultados ruins e se organizando 
para fazer maiores investimentos. Segundo 
Mendes e Montibeler (2018), os indicadores 
de desempenho foram criados com o intuito 
de melhorar o processo de tomada de deci-
sões dos gestores, não sendo mais possível 
utilizar apenas as Demonstrações Contábeis. 
Empregando alguns indicadores, já é possível 
analisar de forma clara alguns pontos da em-
presa, como sua capacidade de pagamento, 
se ela é rentável e como andam suas dívidas. 

Além disso, podemos verificar a possibilida-
de de sua falência. Segundo Platt Neto (2016 
apud HOFFMANN e FREY, 2017), os índices 
de rentabilidade conseguem analisar a capa-
cidade de geração de resultado dos ativos in-
vestidos na empresa. Já os índices de liquidez 
verificam as dívidas perante os ativos e, por 
fim, os índices de endividamento medem as 
dívidas. Já Kanitz (1978 apud BRESSAN et 

al., 2004) afirma que uma empresa apresenta 
sinais de falência muito tempo antes de isso 
ocorrer e é possível prever aquelas com maior 
probabilidade.

Conforme Thiago et al. (2012), o fute-
bol exerce importância na economia brasilei-
ra, além da paixão que o país tem pelo tema, 
por isso é bastante discutido pela imprensa 
nacional. O que mais chama a atenção dos es-
pecialistas são o alto endividamento e os pro-
blemas de governança, o que leva os times às 
crises financeiras, como se pode acompanhar 
ao longo dos anos. Daí a relevância deste 
estudo, pois ele tem como problema de pes-
quisa: qual é a situação financeira dos 
principais clubes brasileiros de fute-
bol? Já os objetivos específicos do presente 
trabalho são: a) calcular os índices financei-
ros com base nas Demonstrações Contábeis; 
b) analisar individualmente os times em rela-
ção à média geral de todos os clubes; e c) ana-
lisar individualmente os times em relação aos 
conceitos propostos pela literatura de análise 
de balanços. 

Este estudo está estruturado em cin-
co tópicos. Na primeira parte, encontra-se 
a introdução do trabalho. No segundo item, 
a fundamentação teórica, que se divide em 
quatro partes: a) conceito básico dos indi-
cadores; b) índices-padrão; c) contexto do 
desporto futebol; e d) estudos prévios. Após, 
é apresentada a metodologia utilizada na pes-
quisa. A análise dos resultados encontrados 
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é apresentada no quarto item. E, no quinto 
item, são apresentadas as conclusões que fo-
ram obtidas por meio deste estudo. Termina-
da aqui a introdução, a seguir será abordada 
a fundamentação teórica.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste tópico serão abordados conceitos 
básicos dos indicadores, índices-padrão, con-
texto do desporto futebol e estudos prévios.

2.1 Conceitos Básicos dos Indicadores
A seguir serão apresentados os indi-

cadores de liquidez, de endividamento e de 
rentabilidade, além da análise da previsão de 
falência.

2.1.1 Indicadores de Liquidez
Segundo Marion (2012), os indicadores 

de liquidez servem para medir a capacidade 
da empresa de saldar seus compromissos, 
considerando: longo prazo, curto prazo e pra-
zo imediato. Já Iudícibus (2013) complemen-
ta afirmando que a posição de liquidez reflete 
o relacionamento entre fontes diferenciadas 
de capital, observando a necessidade de ana-
lisar com outros quocientes, se não sua signi-
ficação se perde. Os indicadores de liquidez 
são divididos em: liquidez corrente, liquidez 
imediata, liquidez seca e liquidez geral. A Li-
quidez Corrente, segundo Assaf Neto (2009), 
demonstra quanto existe do Ativo Circulante 
para cada real de dívida do Passivo Circulan-
te. Quanto maior o índice, maior a capacida-
de da empresa de financiar as necessidades 
do seu capital de giro. Marion (2012) lembra 
que, no Ativo Circulante, temos o estoque 
que pode ter sua conversão em dinheiro mais 
lenta, interferindo financeiramente no curto 
prazo da empresa. 

A Liquidez Imediata, segundo Iudícibus 
(2013), demonstra quanto a empresa dispõe 
para pagar imediatamente suas dívidas de 
curto prazo. Conforme Marion (2012), esse é 
um índice que não agrega muita informação, 
pois verifica o valor que a empresa possui dis-
ponível imediatamente para quitar dívidas 
de curto prazo, tendo vários vencimentos di-
ferentes, como cinco, 15 dias ou até mesmo 
360 dias. A Liquidez Seca, segundo Iudícibus 
(2013), avalia a capacidade de pagamento da 
empresa de uma forma conservadora, pois 
elimina o estoque do cálculo, verificando a ca-
pacidade de pagamento a curto prazo. Marion 
(2012) salienta que os bancos gostam muito 
desse índice, pois ele elimina o estoque, que 
é a conta mais manipulável no balanço. Além 
disso, o estoque pode se tornar obsoleto, não 
sendo possível convertê-lo em dinheiro. 

A Liquidez Geral, segundo Marion 
(2012), evidencia a capacidade da empresa 
de pagar todas as suas dívidas a curto e longo 
prazo, considerando o que converterá em di-
nheiro, com suas dívidas do mesmo período. 
Assaf Neto (2009) diz que esse é um índice 
utilizado como segurança financeira, pois re-
vela a capacidade da empresa de saldar seus 
compromissos. 

2.1.2 Indicadores de Endividamento
Para Marion (2012), o indicador de en-

dividamento nos informa se a empresa uti-
liza mais recursos próprios ou de terceiros. 
Essa tendência de utilização de recursos de 
terceiros é maior com os recursos que não 
geram, para a empresa, encargos financei-
ros, como fornecedores, impostos, encargos 
sociais, etc. Porém, uma participação exa-
gerada de capital de terceiros a deixa vulne-
rável a qualquer situação desfavorável que 
possa vir a acontecer. 
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Para Iudícibus (2013), as empresas, 
mesmo necessitando da captação de recursos 
de terceiros, precisam avaliar os efeitos desse 
empréstimo, pois grande parte das que vão à 
falência apresenta, por um período relativa-
mente longo, elevado capital de terceiros. 

2.1.3 Indicadores de Rentabilidade
Segundo Marion (2009), os indicadores 

econômicos existem para verificar o potencial 
de vendas e a habilidade de gerar lucros, sen-
do possível uma empresa apresentar maior 
lucro que outra, porém isso não refletirá qual 
teve o maior retorno. Podem ser empregados 
dois indicadores para auxiliar nessa informa-
ção: Giro do Ativo e Margem de Lucro.

Para Marion (2012), o Giro do Ativo 
tem por finalidade demonstrar a eficiência 
com que a empresa utiliza seus ativos, ou seja, 
quanto mais reais gerar em suas vendas, mais 
eficiente é a utilização desses ativos, apresen-
tando como resultado a venda corresponden-
te a X vezes o seu ativo. A Margem de Lucro 
é conhecida como lucratividade e apresenta 
a quantidade de centavos de lucro por real 
vendido, após a dedução de todas as despe-
sas (inclusive o Imposto de Renda). Quanto 
maior, melhor. 

2.1.4 Análise da Previsão de Falência
Segundo Iudícibus (2013), Stephen C. 

Kanitz criou um termômetro da insolvên-
cia, com o objetivo de prever a falência das 
empresas, que consiste em relacionar alguns 
quocientes, atribuindo pesos a eles, soman-
do e subtraindo os valores assim obtidos. Se 
a soma resultar em um valor entre 0 e 7, a 
empresa estará na faixa de solvência, ou seja, 
não corre risco de falência; se recair entre 0 e 
-3, estará na zona de penumbra, ou seja, de-
manda certa cautela; e, se cair na faixa de -3 
a -7, estará na zona de insolvência, situação 

que pode levá-la à falência.
Segundo Kanitz (1978 apud ASSIS e 

MARTINS, 2017), é impossível prever, com 
100% de segurança, que uma empresa irá falir, 
porém, com o termômetro, é possível prever 
quais empresas apresentarão dificuldades que 
poderão resultar em falência. O criador do ter-
mômetro lembra que uma empresa, mesmo 
em dificuldades financeiras, se bem adminis-
trada, poderá se recuperar da situação.

2.2 Índices-padrão
Indicadores econômico-financeiros bus-

cam relacionar elementos afins constantes nas 
Demonstrações Contábeis, de modo a melhor 
extrair conclusões sobre a situação da empre-
sa. São vários os indicadores úteis no processo 
de análise, metodologicamente classificados 
nos seguintes grupos: liquidez, operacional, 
rentabilidade, endividamento e estrutura, 
análise de ações e geração de valor (ASSAF 
NETO, 2009).

A utilização de índices-padrão possi-
bilita chegar a uma avaliação global da orga-
nização estudada, o que é extremamente útil 
nas decisões de crédito, principalmente nos 
casos em que os responsáveis por essas deci-
sões não são especialistas em análise de ba-
lanços (MATARAZZO, 2008). De acordo com 
Marion (2012), a elaboração de índices-pa-
drão em quartil é a metodologia que apresen-
ta melhores resultados para uma boa análise 
de balanços, sendo que o objetivo principal 
da utilização desse tipo de índice é a compa-
ração entre empresas que operam no mesmo 
ramo de atividade.

2.2.1 Análise em Corte Transversal
O meio em que as organizações atuam 

nos fornece muitas informações importantes 
que devem ser utilizadas no processo decisó-
rio, como diferencial competitivo. Uma boa 
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análise econômico-financeira, considerando 
dados de empresas do mesmo ramo de ativi-
dade, pode ser determinante no alcance dos 
objetivos organizacionais. 

O método mais abrangente com rela-
ção a informações de índices financeiros se 
dá por meio da combinação de análises em 
corte transversal e em série temporal. Essa 
visão sistêmica permite avaliar a tendência 
do comportamento de um determinado índi-
ce em relação à tendência do setor (GITMAN, 
2010). Ainda segundo esse autor, a análise 
em corte transversal engloba a comparação 
dos índices financeiros de empresas distintas 
em um mesmo período no tempo. Muitas ve-
zes os analistas buscam examinar o desem-
penho de uma empresa comparando-a com 
outras do mesmo setor.

2.3 Contexto do Desporto Futebol
Conforme Caldas (1990), o Brasil co-

nheceu o futebol por meio de Charles Mil-
ler, brasileiro de origem inglesa que, aos dez 
anos, foi enviado à Inglaterra para estudar na 
terra de seus pais e, ao retornar a São Paulo, 
em 1894, trouxe consigo uma bola de futebol 
e se dedicou a difundir o esporte na comuni-
dade inglesa que aqui vivia.

Segundo Caldas (1990 apud Luz et al., 
2015), o desenvolvimento do futebol no Bra-
sil teve três fases: o amadorismo, o profissio-
nalismo marrom e o profissionalismo. Char-
les Miller, no período em que ficou na Ingla-
terra, aprendeu técnicas e regras e adquiriu 
material necessário para a prática do esporte, 
predominantemente da elite inglesa. A partir 
desse fato, teve início a fase do profissiona-
lismo marrom. Segundo Toledo (2000), após 
o Bangu utilizar essa estratégia, outros times 
decidiram seguir o mesmo exemplo. Assim, 
o Club de Regatas Vasco da Gama, em 1923, 
escalou negros e analfabetos para disputar o 

campeonato fluminense. A fase profissional 
teve início em 1933, segundo Luz et al. (2015). 
Devido a outros países da América Latina já 
possuírem seus times de futebol profissio-
nais, os jogadores brasileiros começaram a 
sair do país para atuar como profissionais. 
Conforme Bordieu (1983), o profissionalismo 
fez com que os jogadores perdessem poder, 
pois saíram da elite e agora eram pobres, ne-
gros e mulatos, recebendo salários compatí-
veis com os de operários.

Para Luz et al. (2015), temos uma quar-
ta fase do futebol, que é o futebol espetáculo. 
Nasceu com a Copa de 1970, que marcou o 
início das transmissões esportivas em televi-
sores em cores. Começou também a surgir a 
empresa futebol e possibilidades de arreca-
dar dinheiro além da bilheteria. Isso fez com 
que os times de futebol arrecadassem receitas 
maiores para investir em melhores jogado-
res, o que tornou os times mais competitivos.

2.4 Estudos Prévios
Para Pavodeze (2000 apud SANTOS et 

al., 2010), o sistema de informações geren-
ciais é o processo de transformar dados em 
informações que são utilizadas no processo 
decisório da empresa. Nakamura (2015) faz 
uma análise dos clubes de futebol do ponto 
de vista de governança e gestão, demons-
trando medidas e adoções práticas para que 
os clubes brasileiros possam se tornar com-
petitivos. 

No estudo de Rezende e Dalmácio 
(2015), que teve como objetivo analisar o 
grau de aderência dos atributos de governan-
ça corporativa e seus respectivos níveis de 
performance, esportiva e financeira, foram 
levados em consideração 27 clubes, das séries 
A, B e C, no período de 2007 a 2008. Já San-
tos, Dani e Hein (2016) fizeram uma relação 
dos rankings formados pela CBF e indicado-
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res financeiros dos clubes de futebol brasilei-
ros, sendo a amostra composta pelos clubes 
das séries A, B e C do ano de 2014. 

A pesquisa realizada por Alves (2017) 
analisou o comportamento dos indicadores 
de Estrutura de Capital, Liquidez e Rentabi-
lidade dos clubes de futebol campeões brasi-
leiros da série A de 2010 a 2015. Hoffmann e 
Frey (2017) analisaram a situação econômica 
e financeira em que se encontravam os clubes 
catarinenses entre os anos de 2012 a 2016. A 
análise verificou se os clubes tiveram rentabi-
lidade e se apresentam riscos na capacidade 
de cumprir suas obrigações financeiras, além 
de conhecer a estrutura de capital deles. Cos-
ta (2017) analisou a situação financeira dos 
times por meio da previsão de risco de falên-
cia técnica dos clubes de futebol do Brasil e, 
como justificativa para o estudo, apontou os 
problemas financeiros ainda apresentados 
por eles, a despeito das altas quantias movi-
mentadas por esse segmento. 

Galvão (2017) aplicou a teoria de  
pecking order (que diz que, quanto mais lu-
crativa uma organização, menos endividada 
ela será) e a teoria de trade off (que diz que 
as empresas mais lucrativas tendem a ser 
mais endividadas) para verificar o superá-
vit x endividamento de 24 clubes de futebol 
brasileiros participantes das séries A e B do 
Campeonato Brasileiro em 2016, analisando 
os anos de 2012 a 2014. O estudo de Maes-
tri (2017) analisou os indicativos de liquidez 
e endividamento dos 20 clubes de futebol 
brasileiros da série A no ano de 2016. Além 
da identificação dessas variáveis, o autor 
confrontou a situação de liquidez e endivi-
damento dos clubes para, assim, poder veri-
ficar o desempenho deles ao longo dos anos 
de 2013, 2014 e 2015. 

Mendes & Montibeler (2018) buscaram 
uma perspectiva financeira dos quatro prin-

cipais clubes desportivos (Botafogo, Flamen-
go, Fluminense e Vasco) do Estado do Rio de 
Janeiro e enfatizam a necessidade de uma 
gestão capacitada para a tomada de decisões 
e que esta tenha um planejamento quanto à 
estrutura e ao orçamento de capital. Siqueira 
Junior e Oliveira (2018), por fim, analisaram 
os efeitos do Profut na gestão econômico-fi-
nanceira dos clubes de futebol brasileiros, 
por meio da Lei de Responsabilidade Fiscal 
do Esporte (Lei nº 13.155-2015). Terminada 
a fundamentação teórica, a seguir será apre-
sentada a metodologia.

3 METODOLOGIA

Diante do tema do presente estudo, fo-
ram necessários alguns procedimentos meto-
dológicos, tais como: pesquisa bibliográfica, 
coleta de dados, classificação do estudo, aná-
lise e interpretação de dados e a apresenta-
ção da organização. Cervo e Bervian (2002) 
afirmam que a metodologia procura conhecer 
os caminhos do processo científico, questio-
nando os limites da ciência, com relação à 
capacidade de conhecer ou à capacidade de 
intervir na realidade. Ott (2002) diz que, por 
meio da metodologia, o autor deve informar o 
universo, a amostra e os sujeitos da pesquisa 
a ser realizada, bem como sua classificação, 
sua conceituação e justificativa em razão da 
investigação específica. Para Menezes e Silva 
(2001), a metodologia objetiva ajudar a refle-
tir e investigar um novo olhar sobre o mundo: 
um olhar curioso, questionador e criativo. A 
seguir, as demais fases da metodologia utili-
zada no presente estudo.

3.1 Classificação do Estudo
O presente estudo classifica-se como 

uma pesquisa qualitativa e exploratória jun-
to à bibliografia específica e o cálculo das 
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médias de índices financeiros dos 12 clubes 
que mantêm regularidade de participação no  
Campeonato Brasileiro da série A de 2009 a 
2017. Conforme Vergara (1998, p. 46), a “pes-
quisa bibliográfica é o estudo sistematizado, 
desenvolvido com base em material publicado 
em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, 
isto é, material acessível ao público em geral”.

Neste estudo efetuaram-se pesquisa bi-
bliográfica sobre gestão desportiva e análise 
de Demonstrações Contábeis, no sentido de 
subsidiar o seu desenvolvimento. Tal estudo 
investiga entidades organizacionais específi-
cas em relação a um determinado contexto.

3.2 Coleta de Dados
Para atingir os objetivos deste estudo, fo-

ram utilizadas, como fontes primárias de coleta 
de dados, as Demonstrações Contábeis dispo-
níveis nos respectivos sites, conforme a legis-
lação vigente. As Demonstrações Contábeis 
utilizadas para calcular os índices e as médias 
foram o BP (Balanço Patrimonial) e a DRE (De-
monstração do Resultado do Exercício).

Devido às alterações na legislação que 
trata da evidenciação das Demonstrações 
Contábeis, utilizou-se o período temporal en-
tre 2009 e 2017 para a coleta de dados. Outra 
questão levada em consideração foi a data de 
criação do Campeonato Brasileiro, iniciado 
em 1959 (Campeões do Futebol, 2017). Até 
2017, 17 clubes diferentes já tinham sido cam-
peões, porém foram obtidas as Demonstra-
ções Contábeis de 12 clubes, de 2009 a 2017.

Com isso, utilizaram-se os dados de 12 
clubes, conforme segue: Clube Atlético Mi-
neiro, Botafogo de Futebol e Regatas, Sport 
Club Corinthians Paulista, Cruzeiro Esporte 

Clube, Clube de Regatas do Flamengo, Flu-
minense Football Club, Grêmio Foot-Ball 
Porto Alegrense, Sport Club Internacional, 
Sociedade Esportiva Palmeiras, Santos Fute-
bol Clube, São Paulo Futebol Clube e Club de 
Regatas Vasco da Gama.

3.3 Análise e Interpretação dos Dados
Marconi e Lakatos (2003) afirmam 

que, apesar de intimamente ligadas, a análise 
e a interpretação dos dados são duas ativida-
des distintas: enquanto a análise explica os 
dados e evidencia as relações existentes entre 
o estudo e outros fatores, a interpretação dos 
dados procura expor a realidade do material 
que está sendo apresentado. Inicialmente, 
procedeu-se à transcrição, em planilhas ele-
trônicas do Microsoft Excel, de todos os da-
dos das Demonstrações Contábeis dos 12 clu-
bes citados anteriormente, a fim de verificar 
a veracidade dos cálculos dos valores nelas 
constantes e proceder com a tabulação e a de-
terminação dos indicadores de desempenho.

Considerando a atividade das organi-
zações estudadas e a inviabilidade de efetuar 
uma pesquisa junto a todos os clubes, soli-
citando suas opiniões em relação a quais in-
dicadores são os ideais de acordo com suas 
realidades de gestão, foram estabelecidos os 
oito indicadores de desempenho comumente 
utilizados pelas organizações, que serviram 
de base para toda a análise, contemplando 
aspectos de liquidez, rentabilidade e endi-
vidamento, sendo eles: Liquidez Corrente, 
Liquidez Imediata, Liquidez Seca, Liquidez 
Geral, Endividamento Geral, Giro do Ativo, 
Margem de Lucro e Fator de Solvência.
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Quadro 1 – Resumo de Indicadores

RESUMO DE INDICADORES

ÍNDICES  Fórmula O que indica Interpretação

INDICADORES DE LIQUIDEZ

Liquidez 
Corrente

 LC = AC / PC 
Quanto a empresa possui de Ativo 
Circulante para R$ 1,00 de Passivo 

Circulante

Quanto maior, 
melhor

Liquidez 
Imediata

 LI = 
Disponibilidades/

PC 

Quanto a empresa possui de disponível 
para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante

Quanto maior, 
melhor

Liquidez 
Seca

 LS = AC - 
Estoques / PC 

Quanto a empresa possui de Ativo 
Circulante (exceto Estoque) para R$ 1,00 

de Passivo Circulante

Quanto maior, 
melhor

Liquidez 
Geral

LG = AC + RealLP./ 
PC + PÑC 

Quanto a empresa possui de Ativo 
Circulante + Realizável a Longo Prazo para 

cada real de Dívida Total

Quanto maior, 
melhor

INDICADORES DE ENDIVIDAMENTO

Endivida-
mento Geral

 EG = (PC + 
PNC)/PL 

Quão dependente a empresa é de recursos 
de terceiros. A cada real de capital próprio, 
a empresa tomou X de capital de terceiros

Quanto maior, 
pior

INDICADORES DE RENTABILIDADE

Giro do 
Ativo

 GA = Vendas / 
Ativo 

Quanto a empresa vendeu para cada real de 
investimento total

Quanto maior, 
melhor

Margem de 
Lucro

 ML = LL / 
Vendas 

Quanto a empresa obtém de lucro para 
cada real vendido

Quanto maior, 
melhor

ANÁLISE DA PREVISÃO DE FALÊNCIA

Fator de 
Insolvência

FI = (LL/
PL)*0,05+(LG*1,65)+(LS*3,55)-
(LC*1,06)-((PC+PÑC)/PL)*0,33

Previsão de falência da 
empresa, por meio de 

vários índices

Solvência: 0 a 7              
Penumbra: 0 a -3            

Insolvência: -3 a -7 

Fonte: adaptado de Matarazzo (2008)
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A análise em corte transversal deu-se 
por meio da confrontação dos dados mé-
dios de cada time com os dados da média 
dos índices dos demais 12 clubes estudados. 
Conforme Gitman (2010), a análise em cor-
te transversal contempla a comparação de 
índices financeiros de empresas distintas em 
um mesmo período. A análise em corte trans-
versal teve como base os índices obtidos por 
meio da aplicação da determinação de índi-
ces-padrão.

 Essa análise permitirá verificar a situ-
ação média do período de 2009 até 2017 de 
cada clube em relação à média de todos os 12 
clubes. Entretanto, essa análise somente evi-
dencia a situação de cada um em relação ao 
desempenho dos demais. Isso não significa 
que o índice-padrão seja o ideal para cada in-
dicador. No caso hipotético de todos os clubes 
estudados terem um desempenho negativo, o 
índice-padrão evidenciará essa situação de 
irregularidade, não devendo ser considerado 
como ideal para a organização. Portanto, ele 
serve somente como princípio norteador de 
comparação das organizações em relação aos 
concorrentes diretos, e não como objetivo a 
ser alcançado. Terminada a metodologia se-
rão apresentados os resultados.

4 RESULTADOS

O presente capítulo está estruturado 
nos seguintes tópicos: análise em corte trans-
versal e média dos indicadores financeiros 
dos 12 clubes estudados.

4.1 Análise em Corte Transversal
A seguir, são apresentadas as médias 

individuais dos índices de cada clube, bem 
como o acúmulo das médias de cada índi-
ce de todos os clubes, no período de 2009 
a 2017, com base nas Demonstrações Con-
tábeis (BP, DRE) dos 12 clubes que já foram 
campeões da Série A do Campeonato Brasi-
leiro e que disponibilizaram as respectivas 
Demonstrações em seus sites oficiais. De 
posse das Demonstrações Contábeis dos 12 
clubes, procedeu-se à digitação de todos os 
dados em planilha eletrônica com o intuito 
de conferir a veracidade dos cálculos cons-
tantes nos arquivos publicados. Na sequên-
cia, procedeu-se ao restante do processo de 
tabulação dos dados. Com isso, foram gera-
dos os índices e as médias individuais e ge-
ral, que passam a ser evidenciados e comen-
tados a seguir.
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Quadro 2 – Média dos Índices dos Clubes de 2009 a 2017

Índice médio de cada clube no período de 2009 a 2017

ATLÉTICO 
MINEIRO BOTAFOGO CORINTHIANS CRUZEIRO FLAMENGO FLUMINENSE GRÊMIO INTERNACIONAL PALMEIRAS SANTOS SÃO PAULO VASCO

MÉDIA 
GERAL

INDICADORES DE LIQUIDEZ

Liquidez Cor-
rente

0,2 0,12 0,62 0,51 0,31 0,16 0,23 0,49 0,34 0,18 0,57 0,27 0,33

Liquidez Ime-
diata

0,05 0 0,01 0,03 0,04 0,03 0,03 0,06 0,04 0,01 0,08 0,01 0,03

Liquidez Seca 0,2 0,12 0,62 0,51 0,31 0,16 0,21 0,48 0,33 0,18 0,55 0,26 0,33

Liquidez Geral 0,11 0,31 0,73 0,44 0,36 0,08 0,13 0,29 0,3 0,16 0,49 0,19 0,3

INDICADOR DE ENDIVIDAMENTO

Endivid. Geral 2,97 -1,34 6,01 85,13 -0,13 -7,65 37,24 6,6 29,34 -2,05 4,89 -1,96 13,25

INDICADORES DE RENTABILIDADE

Giro do Ativo 0,25 1,02 0,27 0,47 0,64 0,32 0,62 0,28 0,52 1,04 0,44 0,51 0,53

Margem Lucro -0,19 -0,52 0,15 -0,11 0,03 -0,2 -0,1 -0,06 -1,22 -0,16 -0,06 0,02 -0,2

ANÁLISE DA PREVISÃO DE FALÊNCIA

Fator de Insol-
vência 

-0,32 1,27 0,77 -26,19 1,41 3,08 -11,72 -0,53 -8,57 1,39 0,53 1,6 -3,11

Fonte: autores (2018)

Uma das metodologias mais utilizadas 
nas análises financeiras e patrimoniais é a 
análise em corte transversal. Por meio des-
se método, pode-se comparar os resultados 
obtidos por determinada organização com 
os resultados apresentados por outras or-
ganizações atuantes no seu mercado e com 
o mesmo ramo de atividade. Por ocasião do 
presente estudo, que tem como objetivo a 
análise da atual situação financeira entre os 
anos de 2009 a 2017, estabeleceram-se oito 
indicadores de desempenho, propostos pela 
literatura, contemplando aspectos de liqui-
dez, rentabilidade, endividamento e previsão 
de solvência.

Os índices de cada um desses indicado-
res, de cada clube, foram calculados e poste-
riormente se apurou a média simples de cada 
indicador, finalizando com o cálculo da média 
de cada indicador em conjunto dos 12 times, 
gerando um índice-padrão. Ele serve como 
base para identificar como está o clube em re-
lação à média dos demais clubes em conjunto 
(média de mercado).

Entretanto, essa análise somente evi-
dencia a situação de cada clube em relação 
ao desempenho dos demais. Isso não signifi-
ca que o índice-padrão seja o ideal para cada 
indicador. No caso hipotético de todos os clu-
bes estudados terem um desempenho negati-
vo, o índice-padrão evidenciará essa situação 
de irregularidade, não devendo ser conside-
rado ideal para a organização. Portanto, ele 
serve somente como princípio norteador de 
comparação das organizações em relação aos 
concorrentes diretos, e não como objetivo a 
ser alcançado.

4.1.1 Média dos Indicadores Financeiros do 
Atlético Mineiro

O clube encontra-se em uma situação 
financeira complicada, pois seus índices de 
liquidez apontam para risco alto de inadim-
plência. A empresa não possui recursos sufi-
cientes disponíveis a curto prazo para pagar 
suas dívidas de curto prazo. Isso é demons-
trado pela Liquidez Corrente (0,20) e pela Li-
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quidez Seca (0,20). Até mesmo para honrar 
as dívidas imediatas o clube demonstra pro-
blema: a Liquidez Imediata apresentou índi-
ce de 0,05. É maior a capacidade de quitar as 
dívidas a longo prazo, mas mesmo assim o 
clube não chega perto do padrão, tendo 0,11 
como Liquidez Geral. Nas Notas Explicativas 
do ano de 2017, os auditores apontaram o ris-
co de o clube não possuir recursos suficientes 
para quitar suas dívidas.

Apresenta grande dependência de ca-
pital de terceiros e apresentou um índice de 
endividamento geral de 2,97. Nas Notas Ex-
plicativas do ano de 2017, os auditores apon-
taram que os empréstimos e financiamentos 
são principalmente para capital de giro. Os 
indicadores de rentabilidade demonstram 
que o clube possui altos investimentos e bai-
xo retorno, com um Giro do Ativo de 0,25 e 
uma Margem de Lucro de -0,19. O fator de 
insolvência demonstrou que o clube está em 
uma situação que pode levá-lo à falência, com 
um índice de -0,32. Ao comparar esses índi-
ces do clube com a média geral, ele encontra-
-se melhor nos índices de Liquidez Imediata, 
Endividamento Geral e Fator de Insolvência 
e está pior que a média geral nos índices de 
Liquidez Corrente, Liquidez Seca, Liquidez 
Geral e Giro do Ativo. Mas, mesmo estando 
melhor que a média geral, não significa que 
apresente índices satisfatórios.

4.1.2 Média dos Indicadores Financeiros  
do Botafogo

A situação da entidade atualmente 
continua problemática. Nas Notas Explica-
tivas do ano de 2017, os auditores relatam 
a necessidade de o clube aportar recursos 
financeiros. Os índices de liquidez do time 
demonstram dificuldades em quitar suas 
dívidas, pois ficaram abaixo dos padrões 
que muitos autores defendem: Liquidez 

Corrente 0,12, Liquidez Imediata 0, Liqui-
dez Seca 0,12 e Liquidez Geral 0,31. O Índi-
ce de Endividamento está negativo, -1,34, 
devido ao clube ter apresentado, em alguns 
anos, passivo a descoberto, evidenciando o 
acentuado problema financeiro enfrentado 
pela entidade. Nas Notas Explicativas do 
ano de 2017 é demonstrada a preocupa-
ção com o quadro atual do clube. Duas das 
medidas para reverter a situação atual são 
a renegociação de empréstimos e o alonga-
mento de dívidas.

 A rentabilidade do clube está abaixo 
do esperado, apresentando um baixo retor-
no, Giro do Ativo 1,02 e Margem de Lucro 
-0,52. O fator de insolvência demonstra que 
a empresa é solvente, 1,27, porém, devido aos 
outros indicadores não serem satisfatórios, 
o clube precisa continuar com seus esforços 
para reverter a situação. Os índices do Bota-
fogo que apresentam os melhores resultados, 
se comparados com a média geral, são Liqui-
dez Geral, Fator de Solvência e Giro do Ativo, 
mas mesmo assim não são satisfatórios. E os 
piores índices, se comparados com a média 
geral, são: Liquidez Corrente, Liquidez Ime-
diata, Liquidez Seca, Margem de Lucro e En-
dividamento Geral. 

4.1.3 Média dos Indicadores Financeiros  
do Corinthians

A liquidez do time não está satisfatória. 
O resultado requer atenção a curto e longo 
prazo. Até mesmo a Liquidez Imediata apre-
sentou resultado que demonstra a incapaci-
dade do time em cumprir com suas obriga-
ções, tendo como Liquidez Corrente 0,62, 
Liquidez Imediata 0,01, Liquidez Seca 0,62 
e Liquidez Geral 0,31. Um dos riscos apon-
tados nas Notas Explicativas do ano de 2017 
foi quanto à liquidez do clube. O indicador do 
Endividamento Geral do time ficou em 6,01, 
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índice que apenas demonstra os déficits que 
o time vem registrando. Segundo Roberto 
de Andrade, que presidiu o time de 2015 a 
2018, o Corinthians reduziu suas dívidas com 
bancos, porém seu débito global continua ex-
pressivo, principalmente com fornecedores e 
explorações de imagens.

O time não está tendo retorno com os 
investimentos feitos, apresentando um Giro 
do Ativo de 0,27 e Margem de Lucro de 0,15. 
Mesmo tendo altas receitas em 2017, o time 
passou a maior parte do exercício sem um pa-
trocinador máster para o uniforme. No Fator 
de Insolvência, o time apresentou índice de 
0,77, o que demonstra solvência, mas já si-
naliza sinal de alerta, principalmente devido 
aos déficits ao longo desses anos de análise. 
Os índices do time, se comparados à média 
geral, apresentam resultados satisfatórios em 
sua grande maioria, porém mesmo assim não 
servem como padrão a ser seguido. Os dois 
índices que o Corinthians apresentou abai-
xo da média geral foram Liquidez Imediata e 
Giro do Ativo.

4.1.4 Média dos Indicadores Financeiros  
do Cruzeiro

Os índices demonstram os resultados 
insatisfatórios que o time vem obtendo ao lon-
go dos anos estudados, com déficits acumula-
dos e com um Fator de Insolvência negativo,  
-26,19, demonstrando uma situação que pode 
levar o clube à falência. Apresentando ele-
vado índice de endividamento (85,13), para 
reverter essa situação o time vem aderindo 
a alguns programas para a renegociação de 
suas dívidas. Os índices de liquidez demons-
tram a incapacidade do time em pagar suas 
obrigações: Liquidez Corrente 0,51, Liquidez 
Imediata 0,03, Liquidez Seca 0,51 e Liquidez 
Geral 0,44. E, por fim, os indicadores de ren-
tabilidade demonstram o baixo retorno em 

investimento e o lucro, com o Giro do Ativo 
em 0,47 e a Margem de Lucro em -0,11. 

Conforme Notas Explicativas do ano 
de 2017, em 24-11-2015, o Cruzeiro aderiu 
ao Programa de Modernização da Gestão e 
de Responsabilidade Fiscal do Futebol Bra-
sileiro (Profut). Os índices do time ficaram 
na média geral, apresentando melhores re-
sultados nos seguintes índices: Liquidez 
Corrente, Liquidez Seca, Liquidez Geral e 
Margem de Lucro.

4.1.5 Média dos Indicadores Financeiros 
do Flamengo

Os índices encontrados demonstram 
os vários anos de déficits que o time vem 
obtendo, pois o Índice de Endividamen-
to está negativo, -0,13, evidenciando esses 
resultados insatisfatórios. Já os índices de 
liquidez demonstram a dificuldade do time 
em financiar suas necessidades de capital 
de giro, com Liquidez Corrente de 0,31, Li-
quidez Imediata 0,04, Liquidez Seca 0,31 e 
Liquidez Geral 0,36. Os indicadores de ren-
tabilidade demonstram a ineficiência nos 
investimentos e os baixos lucros obtidos, 
com Giro do Ativo em 0,64 e Margem de 
Lucro em 0,03. O Fator de Insolvência está 
em 1,41, ou seja, está solvente, não demons-
trando risco de falência.

Nas Notas Explicativas do ano de 2017 
são destacadas as ações que o time vem to-
mando nos últimos cinco anos para reverter 
esses resultados insatisfatórios. Os índices 
do time, na grande maioria, estão abaixo da 
média geral, mas não ocorreu diferença que 
chame atenção na análise. Os índices que o 
time apresentou acima da média geral são Li-
quidez Imediata, Liquidez Geral, Margem de 
Lucro, Giro do Ativo e Fator de Insolvência, 
mas mesmo assim estão abaixo do esperado 
para esses indicadores.
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4.1.6 Média dos Indicadores Financeiros  
do Fluminense

Nesses nove anos analisados, o Flumi-
nense apresentou alguns déficits, que impac-
taram o seu Endividamento Geral, -7,65. Os 
índices de liquidez demonstram a situação 
insatisfatória do clube em face dos diversos 
compromissos, com Liquidez Corrente 0,16, 
Liquidez Imediata 0,03, Liquidez Seca 0,16 
e Liquidez Geral 0,08. A dificuldade é tanto 
a curto quanto a longo prazo. Os indicadores 
de rentabilidade demonstram a ineficiência 
dos investimentos e os baixos lucros obtidos, 
com Giro do Ativo em 0,32 e Margem de Lu-
cro em -0,02. O Fator de Insolvência está em 
3,08, ou seja, está solvente, não demonstran-
do risco de falência.

As Notas Explicativas do ano de 2017 
abordam as dívidas adquiridas em gestões 
anteriores, que impactaram o clube por um 
longo período de tempo, por não haver recei-
tas suficientes para cobrir os custos e as des-
pesas. Os índices do time, na grande maioria, 
estão abaixo da média geral, mas não ocor-
reu diferença que chame atenção na análise. 
Os índices que o time apresentou acima da 
média geral são Liquidez Geral e Fator de In-
solvência, mas mesmo assim estão abaixo do 
esperado para esses indicadores.

4.1.7 Média dos Indicadores Financeiros  
do Grêmio

O Grêmio encontra-se na mesma si-
tuação dos demais times, apresentando re-
sultados que só demonstram os déficits acu-
mulados ao longo desses nove anos. O endi-
vidamento do time apresentou um índice de 
37,24. A liquidez também está insatisfatória, 
demonstrando as dificuldades apresentadas 
pelo time ao longo desses anos para cumprir 
com suas obrigações, com Liquidez Corrente 

de 0,23, Liquidez Imediata de 0,03, Liquidez 
Seca de 0,21 e Liquidez Geral de 0,13. O Fator 
de Insolvência apresenta um índice de -11,72, 
demonstrando os riscos de uma possível fa-
lência. Os indicadores de rentabilidade de-
monstram a ineficiência da utilização dos ati-
vos e a baixa lucratividade do time, com Giro 
do Ativo de 0,62 e Margem de Lucro de -0,10.

Nas Notas Explicativas do ano de 2017, 
os resultados das Demonstrações Financeiras 
constatam um superávit de R$ 2,7 milhões, 
resultando em um Patrimônio Líquido ne-
gativo de R$ 145 milhões. As receitas opera-
cionais das atividades do desporto subiram 
49% em relação ao exercício de 2016, mas as 
despesas também aumentaram em R$ 46 mi-
lhões do valor orçado. A liquidez apresentou 
uma melhora entre os anos de 2016 e 2017 
passando de 16,2 para 35,2. Os índices do 
time estão abaixo da média geral, o que si-
naliza os resultados que o clube vem obtendo 
ao longo dos anos. Pode-se destacar o Endi-
vidamento Geral: a média é 13,25, mas o do 
Grêmio ficou em 37,24. O time ficou acima da 
média no Giro do Ativo, apresentando um ín-
dice de 0,62.

4.1.8 Média dos Indicadores Financeiros  
do Internacional

O Internacional encontra-se na mesma 
situação dos demais times, apresentando re-
sultados que só demonstram os déficits acu-
mulados ao longo desses nove anos. O endi-
vidamento do time apresentou um índice de 
6,6. A liquidez também está insatisfatória, 
demonstrando as dificuldades apresentadas 
pelo clube, ao longo desses anos, para cum-
prir com suas obrigações, com Liquidez Cor-
rente de 0,49, Liquidez Imediata de 0,06, 
Liquidez Seca de 0,48 e Liquidez Geral de 
0,29. O Fator de Insolvência apresenta um 
índice de -0,53, demonstrando os riscos de 
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uma possível falência. Os indicadores de ren-
tabilidade demonstram a ineficiência da uti-
lização dos ativos e a baixa lucratividade do 
time, com Giro do Ativo de 0,28 e Margem de 
Lucro de -0,06.

Nas Notas Explicativas do ano de 2017, 
é apresentada a redução das receitas entre os 
anos de 2016 e 2017, com um percentual de 
queda de 9%. Devido à fase complicada que o 
time apresenta, também foram reavaliados e 
renegociados alguns contratos com prestado-
res de serviços, o que levou a uma economia 
de 11% dos custos sobre os gastos de 2016. As 
despesas também tiveram uma redução de 
28% do exercício de 2016 para o de 2017, de-
vido a renegociação com fornecedores/pres-
tadores de serviços e renegociações de ações 
trabalhistas. O time apresentou, na grande 
maioria, resultados melhores que a média 
geral, mas mesmo assim abaixo do esperado 
para tais índices, estando acima da média em 
todos os indicadores de liquidez, endivida-
mento geral e fator de insolvência.

4.1.9 Média dos Indicadores Financeiros  
do Palmeiras

O Palmeiras apresentou resultados que 
só demonstram os déficits acumulados ao 
longo desses nove anos. O endividamento do 
time apresentou um índice de 29,34. A liqui-
dez também está insatisfatória, demonstran-
do as dificuldades apresentadas pelo clube 
ao longo desses anos para cumprir com suas 
obrigações, com Liquidez Corrente de 0,34, 
Liquidez Imediata de 0,04, Liquidez Seca de 
0,33 e Liquidez Geral de 0,30. O Fator de In-
solvência apresenta um índice de -8,57, de-
monstrando os riscos de uma possível falên-
cia. Os indicadores de rentabilidade demons-
tram a ineficiência da utilização dos ativos e 
a baixa lucratividade do time, com Giro do 
Ativo de 0,52 e Margem de Lucro de -1,22.

As Notas Explicativas do ano de 2017 
evidenciam a queda do endividamento ban-
cário, com a redução de R$ 80 milhões na 
conta de empréstimos entre os anos de 2016 e 
2017, possibilitando a melhora dos indicado-
res financeiros. Também está evidente o risco 
de liquidez que o time apresenta, sendo mo-
nitorado periodicamente pela área financei-
ra com o objetivo de ter caixa suficiente para 
cumprir com suas obrigações. Os índices do 
time estão abaixo da média geral, o que sina-
liza os resultados que o clube vem obtendo ao 
longo dos anos. Pode-se destacar o Endivida-
mento Geral: na média geral, é 13,25, mas o 
Palmeiras ficou com 29,34. 

4.1.10 Média dos Indicadores Financeiros  
do Santos

Nesses nove anos analisados, o Santos 
apresentou alguns déficits, impactando o seu 
Endividamento Geral, -2,05. Os índices de li-
quidez demonstram a situação insatisfatória 
do clube em face dos diversos compromissos, 
com Liquidez Corrente 0,18, Liquidez Ime-
diata 0,01, Liquidez Seca 0,18 e Liquidez Ge-
ral 0,16. A dificuldade é tanto a curto quanto 
a longo prazo. Os indicadores de rentabilida-
de demonstram eficiência nos investimentos, 
porém baixo lucro obtido com Giro do Ativo 
em 1,04 e Margem de Lucro em -0,16. O Fa-
tor de Insolvência está em 1,39, ou seja, está 
solvente, não demonstrando risco de falência.

Nas Notas Explicativas do ano de 
2017, o clube apresentou superávit, porém 
manteve um passivo a descoberto de R$ 
224.457, sendo destacado também o Passivo 
Circulante, que excedeu o Ativo Circulante 
em R$ 178.858. Assim, para manter suas 
atividades, existe a necessidade de aporte de 
recursos a curto prazo. A maioria dos índices 
do time está abaixo da média geral, o que si-
naliza os resultados que o clube vem obten-
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do ao longo dos anos, porém o Giro do Ativo 
destacou-se de forma positiva se comparado 
com a média geral. O Santos apresentou um 
índice de 1,04 e a média geral ficou em 0,53, 
demonstrando que as práticas de boa gover-
nança que o time está tomando estão geran-
do resultados.

4.1.11 Média dos Indicadores Financeiros  
do São Paulo

O São Paulo apresentou resultados 
que só demonstram os déficits acumulados 
ao longo dos anos. O endividamento do time 
apresentou um índice de 4,89. A liquidez 
também está insatisfatória, demonstrando 
as dificuldades apresentadas pelo clube ao 
longo desses anos para cumprir com suas 
obrigações, com Liquidez Corrente de 0,57, 
Liquidez Imediata de 0,08, Liquidez Seca 
de 0,55 e Liquidez Geral de 0,49. O Fator 
de Insolvência apresenta um índice de 0,53, 
demonstrando a solvência do clube, porém, 
mesmo assim, é um resultado que necessita 
de cautela. Os indicadores de rentabilidade 
demonstram a ineficiência da utilização dos 
ativos e a baixa lucratividade do time, com 
Giro do Ativo de 0,44 e Margem de Lucro de  
-0,06.

Nas Notas Explicativas do ano de 2017, 
o time demonstra que está satisfeito com o 
avanço no plano de recuperação econômi-
ca que foi elaborado em 2015 para redução 
dos déficits dos anos anteriores. O São Paulo 
continua com um alto Endividamento Geral, 
porém já vem conseguindo reduzi-lo ao lon-
go desses anos. O time apresentou, na gran-
de maioria, resultados melhores que a média 
geral, mas mesmo assim abaixo do esperado 
para tais índices, estando acima da média em 
todos os indicadores de liquidez, endivida-
mento geral e fator de insolvência.

4.1.12 Média dos Indicadores Financeiros  
do Vasco

O Vasco apresenta índices que só de-
monstram os déficits acumulados ao longo 
desses nove anos. O endividamento do time 
apresentou um índice de -1,96. A liquidez 
também está insatisfatória, demonstrando 
as dificuldades apresentadas pelo clube ao 
longo desses anos para cumprir com suas 
obrigações, com Liquidez Corrente de 0,27, 
Liquidez Imediata de 0,01, Liquidez Seca 
de 0,26 e Liquidez Geral de 0,19. O Fator 
de Insolvência apresenta um índice de 1,6, 
demonstrando solvência, apesar das graves 
dificuldades do time. Os indicadores de ren-
tabilidade demonstram a ineficiência da uti-
lização dos ativos e a baixa lucratividade do 
time, com Giro do Ativo de 0,51 e Margem de 
Lucro de 0,02.

Os índices do time estão abaixo da mé-
dia geral, o que sinaliza os resultados que o 
clube vem obtendo ao longo dos anos. Pode-
-se destacar a Liquidez Imediata, que ficou 
em 0,01. A média geral é 0,03, demonstran-
do a falta de recursos do clube para quitar as 
dívidas a curto prazo. Finalizados os resulta-
dos, a seguir será apresentada a conclusão.

5 CONCLUSÃO

O futebol é um esporte que tem grande 
importância em nosso país, levando muitos 
torcedores a consumir os produtos comercia-
lizados por seus times, gerando movimenta-
ções milionárias, porém, mesmo com receitas 
altíssimas, os times apresentam resultados 
negativos ao final de cada exercício. Neste es-
tudo foi verificada a situação financeira dos 
12 principais clubes brasileiros de futebol. 
A amostra levou em consideração os clubes 
que mantêm regularidade de participação no 
Campeonato Brasileiro da série A, nos anos 



REVISTA DO CRCRS 40        

de 2009 a 2017. O problema de pesquisa foi 
resolvido como demonstrado no item 4, por 
meio do quadro 2, que demonstra os índices 
encontrados no estudo e o detalhamento das 
informações encontradas para cada clube.

O primeiro objetivo específico foi atin-
gido por meio da coleta de dados das De-
monstrações Contábeis disponíveis nos res-
pectivos sites, conforme legislação vigente. 
Para analisar os índices, foram utilizados o 
Balanço Patrimonial e a Demonstração do 
Resultado do Exercício, após transcrição dos 
dados para planilhas eletrônicas do Microsoft 
Excel, para verificação da veracidade das in-
formações. Após isso, foram determinados os 
indicadores de desempenho.

No segundo objetivo específico, anali-
sou-se individualmente cada clube em rela-
ção à média geral de todos eles. Foi neces-
sário utilizar a análise em corte transversal 
para poder fazer a confrontação dos dados 
médios de cada time com os dados da média 
dos demais 12 clubes estudados, permitindo 
verificar a situação média de 2009 a 2017 de 
cada clube em relação à média geral. Consta-
tou-se, ao ser feita essa comparação, que os 
times que tiveram melhor liquidez, se com-
parados à média geral, foram Corinthians, 
Cruzeiro, Internacional, Palmeiras e São 
Paulo. Quanto ao endividamento, todos os 
clubes encontram-se em uma situação com-
plicada, mas os times que mais se destacaram 
de forma negativa foram Cruzeiro, Grêmio e 
Palmeiras. Quando o assunto é rentabilidade, 
os times que mais se destacaram, se compa-
rados com a média geral, foram Flamengo, 
Grêmio e Santos. Os times que apresentaram 
solvência, ou seja, não possuem risco de fa-
lência, são Botafogo, Corinthians, Flamengo, 
Fluminense, Santos, São Paulo e Vasco. Vale 
reforçar que essa análise apenas evidencia a 
situação de cada clube em relação aos demais 

clubes. Isso não significa que o índice-padrão 
seja o indicador ideal.

O terceiro objetivo, analisar individu-
almente cada clube em relação ao proposto 
pela literatura, também foi alcançado, com o 
uso de planilha de análise transversal. O que 
se constatou foi preocupante, pois, conforme 
a literatura, quando se trata de liquidez, é ve-
rificado quanto a empresa possui disponível 
para cada real de dívida tanto a curto, ime-
diato ou longo prazo. Nenhum clube possui 
recursos disponíveis para cumprir com suas 
obrigações. Quanto ao endividamento, obti-
veram-se índices negativos os clubes: Bota-
fogo, Flamengo, Fluminense, Santos e Vasco, 
devido aos vários déficits desses times. Todos 
tiveram altos níveis de endividamento. Se a 
análise for feita juntamente com a liquidez, 
torna-se preocupante. Os indicadores de 
rentabilidade dos times demonstram a di-
ficuldade em ter retorno nos investimentos 
feitos pelos clubes. O Santos teve o melhor 
resultado do Giro do Ativo, e o Corinthians, 
a melhor Margem de Lucro, porém, mesmo 
assim, foram resultados ruins, demonstran-
do que, mesmo com altas movimentações, os 
clubes possuem muitos custos e despesas en-
volvidos em suas operações. Seguindo o que a 
literatura apresenta, o time que possui a me-
lhor solvência é o Fluminense. 

Os resultados encontrados no presen-
te estudo vão ao encontro dos achados de  
Hoffman e Frey (2017), Maestri (2017) e 
Mendes e Montibeler (2018), cujos estudos 
constataram que existe uma baixa rentabi-
lidade nos times e uma alta necessidade de 
recursos de terceiros. É evidente também que 
são poucos os clubes que possuem uma situa-
ção saudável, apresentando situação insatis-
fatória com predisposição a piora. Mendes e 
Montibeler (2018) também constataram que 
os clubes são pouco rentáveis. Entretanto, 



REVISTA DO CRCRS 41        

no estudo deles, o Botafogo foi uma exceção, 
sendo considerado rentável, porém, no pre-
sente estudo, o time não obteve os melhores 
resultados se comparado aos demais times.

As limitações deste estudo foram as di-
ficuldades em encontrar, nos padrões atuais, 
as Demonstrações Contábeis do ano de 2008. 
Assim, foi utilizado o período temporal de 
2009 a 2017. Além disso, dos 17 clubes que 
foram campeões ao longo do Campeonato 
Brasileiro, cinco não disponibilizaram suas 
Demonstrações Contábeis. Foi observada fal-
ta de padronização, entre os times, nas apre-
sentações das Demonstrações Contábeis. Por 
fim, devido aos déficits dos times, os índices 
de rentabilidade não puderam ser analisados 

de forma mais produtiva.
Sugere-se, para estudos futuros, a utili-

zação de uma amostra de times maior, das sé-
ries A, B e C do Campeonato Brasileiro, ana-
lisando os índices de forma individual com a 
média de todos os clubes e com a média de 
cada categoria, comparando o desempenho 
em campo com o desempenho financeiro. 
Além disso, cabe ainda verificar se os times 
que aderiram ao Programa de Modernização 
da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do 
Futebol Brasileiro (Profut) apresentaram re-
sultados melhores após a adesão. Finalizada 
a conclusão, a seguir serão apresentadas as 
referências.
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A EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE 
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS: UM 
ESTUDO SOBRE A MODULAÇÃO DA 
DECISÃO PROFERIDA PELO STF E 
SEUS EFEITOS NOS RESULTADOS DAS 
EMPRESAS
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RESUMO

O presente estudo objetiva avaliar o impacto financeiro nas empresas decorrente 

dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no caso da exclusão 

do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da Cofins. Para o desenvolvimento 

do estudo foram utilizadas as pesquisas bibliográfica, documental e estudo multicaso, 

segundo os procedimentos, e qualitativa e quantitativa, quanto à abordagem. A funda-

mentação teórica do estudo baseou-se em Dino (2016), Harada (2014), decisões do STF, 

Constituição Federal de 1988, entre outros. Utilizou-se a pesquisa das decisões do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região e do STF. Foi realizada a coleta de dados nos documentos 

contábeis e fiscais de duas empresas de segmentos diferentes, do período de janeiro de 

2015 até dezembro de 2018. Conclui-se, primeiramente, que não restam mais discussões 

quanto à composição da base de cálculo, restando ainda ser definida a modulação dos 

efeitos, objeto de embargos ao STF. Identificou-se que a Receita Federal do Brasil (RFB) 

tem um entendimento diverso do STF quanto à sistemática de cálculo para ressarcimen-

to de eventuais valores decorrentes da decisão. Com base nos cálculos realizados, con-

frontando o entendimento do STF ao da RFB, foram obtidos resultados satisfatórios às 

empresas consideradas na amostra, e, embora os valores a ressarcir ou compensar sejam 

apurados de forma distinta em razão das especificidades de cada indústria, em ambos os 

casos a decisão foi benéfica e traz resultados financeiros positivos às empresas.
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1 INTRODUÇÃO

Como é de conhecimento público e já 
atestado pelo IBPT (Instituto Brasileiro de 
Planejamento Tributário) e pelo IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 
a carga tributária brasileira é uma das mais 
altas do mundo, junto com com França, Di-
namarca, Bélgica, Finlândia, Holanda, Hun-
gria, Itália, Luxemburgo, Noruega, Islândia e 
Áustria.

Por essa constatação, inúmeras discus-
sões se formam em torno dos tributos que as 
empresas devem recolher, já que os benefí-
cios decorrentes dessas contribuições não re-
tornam aos contribuintes na forma desejada.

Uma dessas discussões teve início há 
duas décadas, quando um contribuinte in-
gressou com o Recurso Extraordinário nº 
574.706/PR, levado a votação no STF (Supre-
mo Tribunal Federal), no sentido de excluir o 
ICMS (Imposto sobre a Circulação de Merca-
dorias e Serviços) da base de cálculo das con-
tribuições para o PIS (Programa de Integra-
ção Social) e para a Cofins (Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social). Tal 
julgamento foi concluído em 2017 e conside-
rado de repercussão geral.

Diante disso, o Poder Judiciário e a Re-
ceita Federal do Brasil (RFB) ficaram obri-
gados a seguir o novo entendimento sobre a 
exclusão do ICMS da base de cálculo das con-
tribuições do PIS e da Cofins.

Neste escopo, objetiva-se, com esta pes-
quisa, verificar o impacto que a referida decisão 
causou nas empresas, uma vez que a expecta-
tiva, quando houve a interposição do Recurso 
Extraordinário, era que houvesse uma redução 
significativa na carga tributária exigida.

Após ser realizada a pesquisa bibliográ-

fica, documental, explicativa e quantitativa, 
passa-se à coleta de dados em duas empresas, 
quais sejam uma indústria de materiais plás-
ticos e um laticínio. Nessas empresas será 
realizado um levantamento por meio de seus 
documentos fiscais para verificar onde houve 
destaque de ICMS e excluir esse valor da base 
de cálculo das contribuições do PIS e da Co-
fins, chegando-se ao valor que a empresa terá 
direito a compensar ou ressarcir em razão da 
aplicação da decisão em comento.

Em razão do levantamento a ser rea-
lizado, será possível apurar o impacto dos 
tributos na rentabilidade das empresas, 
bem como o benefício financeiro que elas 
poderão obter diante da possibilidade de 
ressarcimento ou compensação com outros 
tributos.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Durante duas décadas, o STF discutiu a 
inclusão ou não do ICMS na base de cálculo 
das contribuições para o PIS e para a Cofins 
e em 2017 concluiu o julgamento do Recurso 
Extraordinário 574.706/PR, decidindo que o 
valor do ICMS destacado na nota fiscal não 
deve integrar a base de cálculo das contribui-
ções, uma vez que ele não pode ser entendido 
como receita ou faturamento da empresa.

Diante disso, para entender o viés dessa 
decisão e os seus impactos, deve-se analisar o 
poder de tributar que o Estado possui, o qual 
é limitado por diversos princípios constitucio-
nais, fontes e regras, bem como entender as di-
ferenças existentes entre receita e faturamento 
da empresa e os regimes da cumulatividade e 
da não cumulatividade aplicados à sistemática 
de apuração do lucro real, além de verificar se 
houve modulação ou não para aquela decisão.
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2.1 O Estado e a sua Atividade Financeira
O Estado constantemente busca meios 

de satisfazer as necessidades públicas, uma 
vez que a sua finalidade é a realização do bem 
comum, e, para isso, necessita de recursos fi-
nanceiros de grande volume, ou seja, ele deve 
estar sempre desenvolvendo sua atividade fi-
nanceira, que nada mais é do que “obter, criar, 
gerir e despender o dinheiro indispensável às 
necessidades, cuja satisfação o Estado assu-
miu ou cometeu àquelas outras pessoas de di-
reito público” (HARADA, 2014, p. 4).

A atividade financeira desenvolvida pelo 
Estado é visualizada pelas ações que são de-
senvolvidas, as quais objetivam alcançar os 
recursos necessários para a execução das ne-
cessidades públicas. Essa atividade depende de 
três elementos principais: a elaboração do or-
çamento público do período, as formas de ob-
tenção de receitas para satisfazer as despesas fi-
xadas e as formas pelas quais será consumido o 
dinheiro público para dispêndio das despesas.

Como se observa, as finalidades de 
atuação do Estado se ajustam aos fins da ati-
vidade financeira, buscando satisfazer três 
necessidades públicas básicas, quais sejam 
a prestação de serviços públicos, o exercício 
regular do poder de polícia e a intervenção do 
domínio econômico.

Para que a atividade financeira do Es-
tado seja executada, deve ser previamente 
elaborado um orçamento, contendo a apro-
vação das receitas e despesas de um período 
determinado, com os interesses da sociedade 
sendo levados em conta.

É importante destacar que a principal 
fonte das receitas públicas, que compõem o 
orçamento supramencionado, é a cobrança 
de tributos. Além de conseguir cumprir com 
a atividade financeira do Estado, com a ar-
recadação desses tributos é que serão atin-
gidos os objetivos fundamentais determi-

nados no artigo 3º da Constituição Federal 
(SABBAG, 2015).

A doutrina classifica as receitas públicas 
em dois grandes grupos: receitas extraordiná-
rias e receitas ordinárias. As receitas extraor-
dinárias ocorrem em hipóteses de excepciona-
lidades, em caráter temporário, contingente e 
irregular, ao exemplo do imposto extraordi-
nário de guerra. Já as receitas ordinárias são 
periódicas e ocorrem com regularidade, tendo 
previsibilidade orçamentária, podendo ainda 
ser subdivididas em receitas derivadas e recei-
tas ordinárias, com as primeiras provenientes 
de uma parcela do patrimônio das pessoas fí-
sicas e jurídicas que estão sob a jurisdição do 
Estado e as segundas com procedência nas 
rendas geradas na exploração estatal dos seus 
ativos, nas atividades de locação, administra-
ção ou alienação e ganhos em investimentos 
financeiros, ou pela aplicação em atividades 
econômicas em empresas comerciais ou in-
dustriais (SABBAG, 2015).

Assim, observa-se que o Estado estabe-
lece uma relação jurídica com a pessoa que 
está sob sua jurisdição − o primeiro, com a 
forte característica de poder exigir o tributo, 
e a segunda, sob o dever de pagar aquele tri-
buto que lhe é imposto.

O poder de tributar que o Estado possui 
é um poder de direito, pelo qual os cidadãos 
permitem a invasão patrimonial, já que sua 
principal função é suprir as necessidades co-
letivas. Tal poder tem a prerrogativa de criar, 
aumentar, diminuir ou extinguir tributos, 
objetivando arrecadar recursos para alcançar 
seus objetivos.

Entretanto, esse poder de tributar do 
Estado não é ilimitado. A Carta Magna im-
põe limites a esse poder, os quais advêm dos 
princípios e das imunidades constitucionais 
tributárias, dispostos nos artigos 150, 151 e 
152 da Constituição Federal.
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Entre os princípios constitucionais, 
aplicam-se às limitações ao poder de tribu-
tar o princípio da legalidade tributária (art. 
150, I), o princípio da anterioridade tribu-
tária (art. 150, III, b e c), o princípio da iso-
nomia tributária (art. 150, II), o princípio da 
irretroatividade tributária (art. 150, III, a), 
o princípio da vedação ao confisco (art. 150, 
IV), o princípio da não limitação ao tráfego 
de pessoas e bens e a ressalvado pedágio (art. 
150, V), o princípio da uniformidade geográ-
fica (art. 151, I), o princípio da proibição da 
tributação federal diferenciada da renda da 
dívida pública e da remuneração dos agentes, 
em âmbito não federal (art. 151, II) e o prin-
cípio das isenções heterônomas (art. 151, III).

2.2 O Custo dos Tributos para as Empresas
Sabe-se que as empresas brasileiras su-

portam cargas elevadas de tributos. Pesqui-
sas realizadas nos últimos anos (DINO, 2016) 
mostram que o Brasil tem uma das mais altas 
taxas de impostos do mundo, o que prejudica 
sua competitividade e seu crescimento eco-
nômico.

Esse fator vem chamando mais atenção 
no atual cenário em que o País se encontra, 
em que uma forte crise financeira prejudica 
diversos setores econômicos e os empresá-
rios vêm buscando soluções para diminuir 
seus custos.

Nesse diapasão, em 2017, mais preci-
samente no julgamento realizado em 15 de 
março daquele ano, o STF deu boas notícias 
para as empresas que adotam a sistemática 
de tributação do lucro real, tratadas no regi-
me da não cumulatividade. Naquela ocasião, 
a suprema corte julgou o Recurso Extraor-
dinário nº 574.706/PR, definindo, em sede 
de repercussão geral, “que o ICMS não pode 
ser considerado como receita ou faturamen-
to, uma vez que não integra o patrimônio do 

contribuinte, haja vista que o valor ingresso 
no caixa da pessoa jurídica implica em mero 
trânsito contábil” (GUIMARÃES, 2018), 
como se observa na ementa do acórdão abai-
xo transcrita:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDI-

NÁRIO COM REPERCUSSÃO GE-

RAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE 
DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. 
DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. 
APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS 
E REGIME DE NÃO CUMULATIVI-

DADE. RECURSO PROVIDO.

1. Inviável a apuração do ICMS to-

mando-se cada mercadoria ou ser-

viço e a correspondente cadeia, ado-

ta-se o sistema de apuração contábil. 

O montante de ICMS a recolher é 
apurado mês a mês, considerando-

-se o total de créditos decorrentes 

de aquisições e o total de débitos ge-

rados nas saídas de mercadorias ou 

serviços: análise contábil ou escritu-

ral do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio 

da não cumulatividade aplicado ao 

ICMS há de atentar ao disposto no 
art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição 

da República, cumprindo-se o prin-

cípio da não cumulatividade a cada 

operação.

3. O regime da não cumulatividade 

impõe concluir, conquanto se tenha 

a escrituração da parcela ainda a se 

compensar do ICMS, não se incluir 
todo ele na definição de faturamento 
aproveitado por este Supremo Tri-

bunal Federal. O ICMS não compõe 
a base de cálculo para incidência do 

PIS e da Cofins.
3. Se o art. 3º, § 2º, inc. I, in fine, da 
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Lei nº 9.718-1998 excluiu da base de 

cálculo daquelas contribuições sociais 

o ICMS transferido integralmente 
para os Estados, deve ser enfatizado 

que não há como se excluir a transfe-

rência parcial decorrente do regime de 

não cumulatividade em determinado 

momento da dinâmica das operações.

4. Recurso provido para excluir o 
ICMS da base de cálculo da con-

tribuição ao PIS e à Cofins. (RE 
574706, Relator(a): Min. CÁRMEN 
LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 

15-03-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNI-

CO REPERCUSSÃO GERAL − MÉ-

RITO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 
PUBLIC 02-10-2017) (STJ)

Pela complexidade do tema, é imperio-
so o entendimento inicial de alguns concei-
tos, especialmente quanto às diferenças en-
tre receita bruta e faturamento, assim como 
os regimes de incidência cumulativa e não 
cumulativa, para posteriormente entrar no 
mérito da questão.

a) Diferenças entre receita bruta e fa-
turamento: como afirmado pelos ministros 
no acórdão proferido, receita bruta e fatura-
mento não são sinônimos. Eles apresentam 
diferenças, apesar de não haver concordância 
na doutrina, nem na jurisprudência e muitos 
acreditarem que se referem ao mesmo valor.

Quanto ao faturamento, o tema foi dis-
cutido inúmeras vezes pelo STF, especial-
mente pelo ministro Cezar Peluso nos Recur-
sos Extraordinários nºs 346.084, 358.273, 
357.950 e 390.840, nos quais foi dito que o 
faturamento não poderia ser considerado o 
mesmo que receita, nem mesmo identificado 
com suas operações ou fatos.

Nos termos da Lei de Sociedades por 
Ações, qual seja a Lei nº 6.404, de 15 de de-

zembro de 1976, todo valor percebido pela 
pessoa jurídica, a qualquer título, será recei-
ta. Entretanto, nem toda receita recebida será 
operacional. No referido dispositivo legal po-
dem-se distinguir quatro tipos de receitas: a 
receita bruta das vendas e serviços, a receita 
líquida das vendas e serviços, as receitas ge-
rais e administrativas (operacionais) e as re-
ceitas não operacionais.

Como fundamenta o ministro Cezar 
Peluso, faturamento também significa per-
cepção de valores e pertence ao gênero re-
ceita:

(...) Não precisa recorrer às noções 

elementares da Lógica Formal sobre 
as distinções entre gênero e espécie, 

para reavivar que, nesta, sempre há 

um excesso de conotação e um defi-

cit de denotação em relação àquele. 

Nem para atinar logo em que, como 

já visto, faturamento também signi-

fica percepção de valores e, como tal, 
pertence ao gênero ou classe receita, 

mas com a diferença específica de 
que compreende apenas os valores 

oriundos do exercício da “atividade 

econômica organizada para a produ-

ção ou a circulação de bens ou ser-

viços” (venda de mercadorias e de 

serviços). De modo que o conceito 

legal de faturamento coincide com a 

modalidade de receita discriminada 

no inc. I do art. 187 da Lei das Socie-

dades por Ações, ou seja, é “receita 

bruta de vendas e de serviços”. Don-

de, a conclusão imediata de que, no 

juízo da lei contemporânea ao início 

de vigência da atual Constituição da 

República, embora todo faturamento 

seja receita, nem toda receita é fatu-

ramento. (...) (STF, 2018)
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Na prática, o que se entende por fatu-
ramento é que só as receitas operacionais, 
vendas e prestação de serviços as compõem, 
enquanto a receita bruta é formada por todos 
os recursos que ingressam na empresa, inclu-
sive as financeiras. No entanto, nem todo in-
gresso de dinheiro é considerado receita.

Nas palavras da ministra Rosa Weber, 
no julgamento do RE nº 574.706/PR, “a re-
ceita bruta pode ser definida como o ingresso 
financeiro que se integra no patrimônio na 
condição de elemento novo e positivo, sem 
reservas ou condições” (STF, 2018, p. 79), 
sendo ela algo novo que se incorpora ao pa-
trimônio para mutação.

Nesse sentido, no caso em tela, em que 
se discute a exclusão do ICMS da base de cál-
culo do PIS e da Cofins, a parcela correspon-
dente ao ICMS pago não tem natureza nem 
de receita nem de faturamento. É apenas um 
simples ingresso no caixa da empresa e não 
pode compor aquela base de cálculo.

b) Regime de incidência cumulativa: 
o regime de incidência da cumulatividade é 
uma sistemática de apuração de tributos em 
que eles são exigidos na sua integralidade, 
isto é, em todas as etapas do processo pro-
dutivo, bem como na sua comercialização, 
cujas alíquotas do tributo, 0,65% para o PIS 
e 3% para a Cofins, incidirão sobre seu preço 
integral, não gerando direito a crédito algum, 
apenas o dever de pagar o débito. Sua base de 
cálculo é o faturamento da pessoa jurídica, ou 
seja, a receita operacional bruta, sem qual-
quer dedução quanto aos custos, encargos ou 
despesas. Suas demais regras estão dispostas 
na Lei nº 9.718, de 29 de novembro de 1998.

c) Regime de incidência não cumulati-
va: o regime de incidência não cumulativa é 
aquele pelo qual “não é permitido calcular o 
tributo sobre bases já tributadas, como con-
sequência, a base de cálculo será sempre o 

valor acrescido (VA) em cada operação (...)” 
(PEREIRA, 2017). Nesse modelo, é permiti-
do gerar créditos com o montante gerado em 
operações anteriores, os quais serão apro-
priados em operações futuras. Esse é o regi-
me mais utilizado para apuração das contri-
buições de PIS e Cofins.

Para o PIS, a alíquota aplicada é de 
1,65%. Para a Cofins, é de 7,60%. O primeiro 
é regulamentado pela Lei nº 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, e a segunda, pela Lei nº 
10.833, de 29 de dezembro de 2003.

Em consonância com a legislação tribu-
tária e com a Solução de Consulta Interna nº 
13 da Cosit (Coordenação-Geral de Tributação 
da Receita Federal do Brasil), de 18 de outu-
bro de 2018, “a base de cálculo das referidas 
contribuições, na legislação vigente, corres-
ponde ao total das receitas auferidas no mês e 
não no momento de concretude de cada ope-
ração de venda quando da emissão de nota 
fiscal” (COSIT, 2018). Dessa forma, aplica-se 
às contribuições sociais em questão uma base 
de cálculo única, agregada, periódica, mensal, 
conforme disposto na legislação aplicável:

Lei nº 9.718-1998 

Art. 2º As contribuições para o PIS/
Pasep e a Cofins, devidas pelas pes-

soas jurídicas de direito privado, 

serão calculadas com base no seu 

faturamento, observadas a legislação 

vigente e as alterações introduzidas 

por esta Lei.

Art. 3º O faturamento a que se re-

fere o art. 2º compreende a receita 

bruta de que trata o art. 12 do Decre-

to-Lei n. 1.598, de 26 de dezembro 

de 1977. (BRASIL, 1998)
Lei nº 10.637-2002

Art. 1º A contribuição para o PIS/
Pasep, com a incidência não cumula-
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tiva, incide sobre o total das receitas 

auferidas no mês pela pessoa jurídi-

ca, independentemente de sua de-

nominação ou classificação contábil. 
(BRASIL, 2002)
Lei nº 10.833-2003

Art. 1º A Contribuição para o Finan-

ciamento da Seguridade Social − Co-

fins, com a incidência não cumulati-
va, incide sobre o total das receitas 

auferidas no mês pela pessoa jurídi-

ca, independentemente de sua de-

nominação ou classificação contábil. 
(BRASIL, 2003)

Nesse norte, sendo a base de cálculo 
das contribuições para o PIS e para a Cofins 
determinada, na incidência não cumulativa, 
com base na receita mensal, ou na incidência 
cumulativa, no faturamento mensal, restou 
acordado com a legislação vigente, a doutri-
na e a estrutura tributária firmada pelo STF 
no julgamento do RE nº 574.706/PR que se 
deve “excluir da base de cálculo mensal das 
referidas contribuições a parcela do ICMS a 
recolher, correspondente a cada período de 
apuração mensal” (COSIT, 2018).

2.3 Modulação
O plenário do STF, no julgamento do 

Recurso Extraordinário nº 574.706/PR, fina-
lizado em 15-3-2017 e submetido ao rito de 
repercussão geral, conforme definido pelos 
artigos 1.035 a 1.041 da Lei nº 13.105-2015, 
sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, de-
finiu que o ICMS não compõe a base de cál-
culo para a incidência da contribuição para o 
PIS e para a Cofins.

Repercussão geral nada mais é que um 
instituto processual que permite ao “STF o 
julgamento de temas trazidos em recursos 
extraordinários que apresentem questões re-

levantes sob o aspecto econômico, político, 
social ou jurídico e que ultrapassem os inte-
resses subjetivos da causa” (STF, 2018).

Diante dos inúmeros processos ajui-
zados por pessoas jurídicas para buscar o 
mesmo direito, qual seja, o de excluir o ICMS 
da base de cálculo do PIS e da Cofins, o STF 
julgou o RE nº 574.706/PR com repercussão 
geral, para que todos pudessem aproveitar os 
benefícios aqui concedidos, além de dispor 
no acórdão que “eventual modulação de efei-
tos deve ser apreciada em momento oportu-
no” (STF, 2018, p. 174).

Após a publicação do acórdão do refe-
rido recurso extraordinário, o que ocorreu 
em 2-10-2017, a PGFN (Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional), em 19-10-2017, “opôs 
embargos declaratórios da decisão em foco, 
nos quais requer a modulação temporal dos 
efeitos da decisão e a definição de outras 
questões pendentes, pedido este que ainda 
aguarda análise e julgamento pelo STF” (CO-
SIT, 2018).

a) Princípio da segurança jurídica e in-
teresse social: a possibilidade de modulação 
temporal de efeitos em matéria tributária 
está vinculada ao princípio da segurança jurí-
dica e interesse social. O primeiro está ampa-
rado no Estado Democrático de Direito, sen-
do indispensável para direitos e valores que o 
compõem, ajudando a orientar tanto os con-
tribuintes como também o ente tributante, 
enquanto o segundo deve ser de excepcional 
relevo. “Essa expressão pressupõe a primazia 
dos interesses individuais em face dos inte-
resses do Estado” (OLIVEIRA, 2016).

b) Modulação de efeitos: a modulação 
de efeitos é estudada dentro do controle de 
constitucionalidade e é apresentada como 
uma das consequências da declaração de in-
constitucionalidade ou constitucionalidade 
de uma norma (OLIVEIRA, 2016). Sua pos-



REVISTA DO CRCRS 52        

sibilidade surgiu com a publicação da Lei nº 
9.868, de 10 de novembro de 1999, que dis-
põe sobre o processo e o julgamento da ação 
direta de inconstitucionalidade e da ação de-
claratória de constitucionalidade perante o 
Supremo Tribunal Federal:

Art. 27. Ao declarar a inconstitucio-

nalidade de lei ou ato normativo, e 

tendo em vista razões de segurança 

jurídica ou de excepcional interesse 

social, poderá o Supremo Tribunal 

Federal, por maioria de dois terços 
de seus membros, restringir os efei-

tos daquela declaração ou decidir 

que ela só tenha eficácia a partir de 
seu trânsito em julgado ou de outro 

momento que venha a ser fixado. 
(BRASIL, 1999)

No direito tributário, a doutrina majori-
tária se posicionava contra a alternativa de pro-
duzir efeitos ex tunc em suas matérias, pois “no 
fundo tinha-se por receio que, em sendo possí-
vel a modulação desses, o Fisco dela se serviria 
para tentar impedir a restituição de tributos pa-
gos indevidamente” (FISCHER, 2004, p. 274). 
No entanto, alguns doutrinadores já estão mu-
dando sua opinião sobre o assunto, na medida 
em que normas legais poderiam vir a se tornar 
inválidas (FISCHER, 2004).

Assim, a doutrina passou a aceitar a 
possibilidade de modulação de efeitos em 
matéria tributária, especialmente quanto aos 
tributos não cumulativos, os quais têm uma 
grave afetação às relações tributárias.

Diante disso, enquanto a modulação do 
RE nº 574.706/PR não ocorre, inúmeras pes-
soas jurídicas têm ajuizado ações perante os 
Tribunais Regionais Federais para buscar os 
valores de PIS e Cofins em cuja base de cálcu-
lo foi considerado o ICMS.

Um exemplo é o processo nº 5004365-
58.2018.4.04.7202, que tramita na 1ª Vara 
Federal de Chapecó, cuja autora, entre ou-
tros, fez os seguintes pedidos:

RECONHECER o direito da auto-

ra de excluir da base de cálculo das 

contribuições para o PIS e Cofins 
(antes e após a vigência da Lei nº 
12.973-2014) os valores relativos ao 
ICMS destacado nas notas fiscais de 
saídas de mercadorias/serviços por 
ela promovidas;

RECONHECER o direito da autora 

de repetir ou compensar os valores 

indevidamente recolhidos a maior 

no quinquênio que precede ao ajui-

zamento e durante a tramitação des-

ta ação, até o transito em julgado de 

sentença e de acordo com a sua fun-

damentação; (Processo nº 5004365-
58.2018.4.04.7202, JF/SC)

No dia 11 de agosto de 2018, foi deferida 
“a tutela provisória de evidência para decla-
rar o direito da parte autora de excluir o valor 
do ICMS da base de cálculo do PIS e da Co-
fins, suspendendo-se sua exigibilidade, bem 
como determinando à União que se abstenha 
de efetuar qualquer medida de cobrança re-
lativa aos créditos tributários em questão” 
(Processo nº 5004365-58.2018.4.04.7202, 
JF/SC). Entretanto, ainda não há posição do 
Judiciário sobre o direito de repetir ou com-
pensar os valores indevidamente recolhidos a 
maior no quinquênio anterior à ação, ou seja, 
quanto aos efeitos ex tunc.

Assim, apesar da falta de modulação 
do assunto, o presente estudo busca analisar 
os efeitos ex tunc sobre o direito de repetir 
ou compensar os valores indevidamente re-
colhidos a maior, esperando que esse direito 
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seja declarado pelos tribunais e todos pos-
sam dele usufruir.

3 METODOLOGIA

Segundo Andrade (2012, p. 117), “meto-
dologia é o conjunto de métodos ou caminhos 
que são percorridos na busca do conhecimen-
to”, pelos quais se espera encontrar respostas 
para o problema delimitado na pesquisa. Ob-
serva-se assim que os resultados que a pesqui-
sa alcançou foram afetados pela forma como o 
problema era tratado no seu desenvolver.

Para tanto, o estudo se caracteriza como 
uma pesquisa multicaso, tendo em vista que 
ela se aplicou a duas empresas, quais sejam, 
uma de material plástico e um laticínio, bus-
cando apurar resultados em seus documentos 
fiscais. Foi realizada a coleta de dados nos do-
cumentos contábeis e fiscais do período de ja-
neiro de 2015 até dezembro de 2018. Realizou-
-se também uma pesquisa bibliográfica, com a 
busca de conceitos em livros e doutrinas, bem 
como uma pesquisa documental, com a aná-
lise dos documentos fiscais disponibilizados 
pelas empresas participantes e dos julgados 
publicados pelo TRF-4 e pelo STF. 

Quanto à abordagem do problema, 
neste estudo foram aplicadas tanto a pesqui-
sa qualitativa, analisando as variáveis apli-
cáveis ao assunto, quanto a pesquisa quan-
titativa, quantificando as informações que 
foram coletadas.

4. AÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
 

O presente estudo foi realizado me-
diante a coleta de dados em duas empresas, 
com o levantamento de seus documentos fis-
cais para verificar onde houve destaque de 
ICMS e excluir esse valor da base de cálculo 
das contribuições do PIS e da Cofins, chegan-

do ao montante que a empresa terá direito a 
compensar ou ressarcir em razão da aplica-
ção da decisão preferida pelo STF.

A primeira empresa é uma indústria de 
materiais plásticos, constituída há mais de 
30 anos, a qual atua em diversos Estados do 
País, com sua marca solidificada em seu seg-
mento, cujo faturamento médio mensal im-
portou no último ano em aproximadamente 
R$ 7.600.000,00.

A segunda empresa foi constituída há 
mais 20 anos e atua no ramo de laticínios, es-
pecialmente na fabricação de queijos, creme 
de leite, doce de leite, bem como na industria-
lização de leite UHT, e seu faturamento mé-
dio mensal no ano de 2018 foi em torno de R$ 
11.300.000,00, sendo que a maior parte da re-
ceita bruta da venda de sua produção goza do 
benefício da redução a zero das alíquotas da 
contribuição para o PIS e para a Cofins. 

Nas instituições analisadas há dois ce-
nários bastante distintos. Apesar de ambas se-
rem optantes pela sistemática de tributação do 
lucro real e serem tratadas no regime da não 
cumulatividade, na primeira as alíquotas do 
PIS e da Cofins são 1,65% e 7,6%, respectiva-
mente, e na segunda elas são reduzidas a zero.

Nesse sentido, o impacto da exclusão 
do ICMS da base de cálculo dessas contri-
buições trará resultados diferentes para cada 
uma delas, já que o ajuste deve ser feito na 
apuração do débito e do crédito das referidas 
contribuições.

Cumpre destacar que, após alguns me-
ses da publicação da decisão do STF sobre a 
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS 
e da Cofins, outros debates sobre o assunto 
surgiram, encabeçados principalmente pela 
RFB, órgão que compõe o grupo responsável 
por conceder, administrativamente, o ressar-
cimento ou a compensação dos valores apu-
rados pelos contribuintes.



REVISTA DO CRCRS 54        

Sendo assim, no que diz respeito ao im-
pacto das decisões nos resultados das empre-
sas consideradas na amostra, os valores apu-
rados sob a ótica do STF serão diferentes da-
queles analisados sob o entendimento da RFB.

4.1 Análise das Decisões dos Tribunais 
Regionais Federais e do STF

Em 15 de março de 2017, após duas dé-
cadas de tramitação, o STF julgou o Recur-
so Extraordinário nº 574.706/PR, decidindo 
que o valor do ICMS destacado na nota fiscal 
não deve integrar a base de cálculo das con-
tribuições do PIS e da Cofins, uma vez que ele 
não pode ser entendido como receita ou fatu-
ramento.

Tal decisão foi publicada com repercus-
são geral e cada vez mais os contribuintes têm 
buscado os valores sobre os quais possuem 
direito a ressarcimento ou compensação com 
outros tributos, o que, até o momento, tem 
sido feito por via judicial, em face da falta de 
modulação dos efeitos, ainda pendente de 
julgamento.

Nesse norte, é de se observar que as 
decisões proferidas pelos Tribunais Regio-
nais Federais corroboram o entendimento do 
STF. Senão vejamos o voto proferido pela de-
sembargadora federal Ana Scartezzini:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. PIS. 
BASE DE CÁLCULO. FATURAMEN-

TO. ICMS. NÃO INCLUSÃO. LEI 
COMPLEMENTAR Nº 7-70. AÇÃO 
DECLARATÓRIA. LEGITIMIDADE 
PASSIVA − 2. A parcela relativa ao 
Imposto sobre a Circulação de Mer-

cadorias e Serviços – ICMS não se 
inclui na base de cálculo da contri-

buição para o Programa de Integra-

ção Social – PIS. Precedentes
(...) Faturamento, nesse sentido, 

partilha conceito semelhante ao de 

“receita”, vale dizer, acréscimo pa-

trimonial que adere definitivamente 
ao patrimônio do alienante. A ele, 

portanto, não se podem considerar 

integradas importâncias que apenas 

transitam em mãos do alienante sem 

que, em verdade, lhes pertençam em 

caráter definitivo”. (Apelação Cível 
nº 90.03.00915-5/SP, do Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região)

Em outro julgado, o desembargador fe-
deral Fleury Pires também defende essa tese 
ao afirmar que “(...) na receita bruta da em-
presa, não há como fazer integrar importân-
cia que apenas transita por ela e que, quando 
do seu ingresso, já tem sua destinação defi-
nida (...) sem qualquer acréscimo patrimo-
nial para a empresa contribuinte” (AMS nº 
18.949 – SP, Proc. nº 89.03.39000-8, Revis-
ta do TRF 3ª Região, nº 7, p. 123-132).

No Tribunal Regional Federal da 4ª Re-
gião, as decisões já são pacíficas, acatando a 
decisão do STF no sentido de excluir o ICMS 
da base de cálculo do PIS e da Cofins, uma vez 
que o imposto destacado nas notas fiscais não 
compõe a base de cálculo para a incidência 
das referidas contribuições, como se observa 
nas jurisprudências abaixo colacionadas da 
Primeira Turma:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SE-

GURANÇA. REMESSA NECES-

SÁRIA. EXCLUSÃO DO ICMS DA 
BASE DE CÁLCULO DE PIS E CO-

FINS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO 
TRIBUTÁRIO. 1. O Supremo Tribu-

nal Federal, no julgamento do RE 
574706, pelo regime de repercussão 
geral (Tema 69), fixou a tese de que o 
ICMS não compõe a base de cálculo 
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para a incidência do PIS e da Cofins. 
2. Reconhecida a ocorrência de indé-

bito tributário, faz jus a parte autora 

à compensação dos tributos recolhi-

dos a maior, condicionada ao trân-

sito em julgado da presente decisão 

judicial (art. 170-A do CTN), nos ter-

mos do art. 7º da Lei nº 9.430-1996. 
A compensação de indébitos tributá-

rios em geral deverá ocorrer (a) por 

iniciativa do contribuinte, (b) entre 

quaisquer tributos administrados 

pela Secretaria da Receita Federal, 
(c) mediante entrega de declaração 

contendo as informações sobre os 

créditos e débitos utilizados, cujo 

efeito é o de extinguir o crédito tri-

butário, sob condição resolutória de 
sua ulterior homologação. 3. No que 

toca à compensação das contribui-

ções previdenciárias, contribuições 

instituídas a título de substituição de 

contribuição previdenciária e contri-

buições sociais devidas a terceiros, 

devem ser observadas as restrições 

do art. 26-A da Lei nº 11.457-2007, 
incluído pela Lei nº 13.670-2018, 

conforme regulamentação da Secre-

taria da Receita Federal do Brasil 
(§ 2º). 4. Apelação da União des-

provida e remessa necessária par-

cialmente provida. (TRF4 5010833-
29.2018.4.04.7205, PRIMEIRA 
TURMA, Relator ROGER RAUPP 
RIOS, juntado aos autos em 10-04-
2019)

TRIBUTÁRIO. TEMA 69 DA RE-

PERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO 
DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO 
DO PIS E DA COFINS. RESTITUI-

ÇÃO EM ESPÉCIE. IMPOSSIBILI-

DADE. 1. Afastado o sobrestamento 

para adoção da orientação firma-

da pelo Supremo Tribunal Federal 
(Tema 69), segundo a qual “o ICMS 
não compõe a base de cálculo para 

fins de incidência do PIS e da Co-

fins”. 2. É incabível a restituição em 
espécie, ainda que na via administra-

tiva, porquanto o mandado de segu-

rança não se presta para a obtenção 

de efeitos patrimoniais pretéritos, os 

quais devem ser buscados pela via 

ordinária, consoante entendimento 

sumulado do Supremo Tribunal Fe-

deral (Súmulas nº 269 e 271). (TRF4 
5051715-03.2017.4.04.7000, SE-

GUNDA TURMA, Relator SEBAS-

TIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos au-

tos em 1912-2018) (TRF-4)

Com essa solidificação, não restam 
mais discussões quanto à composição da 
base de cálculo. A única questão ainda a ser 
definida é a modulação dos efeitos, objeto de 
embargos ao STF.

4.2 Efeitos da Decisão Proferida pelo STF
A RFB diverge, em determinados pon-

tos, da decisão do STF, o que vem causando 
debates sobre o assunto, especialmente após 
a publicação da Solução de Consulta Interna 
n. 13 (Cosit), de 18 de outubro de 2018, origi-
nada da Coordenação-Geral de Contencioso 
Administrativo e Judicial (COCAJ), a qual 
teve o seguinte escopo:

(...) A Coordenação-Geral de Con-

tencioso Administrativo e Judicial, 

por meio da Consulta Interna nº 01, 

26 de setembro de 2018, encaminha 

questionamentos à Coordenação-

-Geral de Tributação (Cosit), no to-

cante ao procedimento a ser adotado 
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para cumprir as decisões judiciais 

transitadas em julgado que versem 

sobre a exclusão do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação 

de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interes-

tadual e Intermunicipal e de Comu-

nicação (ICMS) da base de cálculo 
da Contribuição para o Programa 

de Integração Social e de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público 

(PIS/Pasep) e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade So-

cial (Cofins). (...)
Ressalta ainda que a consulta for-

mulada cuida especificamente de 
questionamentos decorrentes do 

cumprimento de decisões judiciais 

transitadas em julgado que tratam 

da exclusão do ICMS da base de 
cálculo da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Cofins, principalmente 
acerca de qual montante do ICMS 
deve deixar de compor a base de cál-

culo dessas contribuições, notada-

mente nas situações em que o ICMS 
destacado em documento fiscal 
não coincide com o total de ICMS 
a recolher/pago pelo contribuinte, 
haja vista que grande parte dessas 

decisões simplesmente determina 

a aplicação da decisão do Supremo 

Tribunal Federal em tela, sem escla-

recer qual montante de ICMS deve 
ser excluído da base de cálculo da 

Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins. (COSIT, 2018)

Como se observa, a preocupação com 
essa consulta está no fato de que o ICMS des-
tacado nas notas fiscais não corresponde ao 
total de ICMS a recolher ou pago pelo con-
tribuinte e a Cocaj pretende buscar esclare-
cimentos acerca do assunto, para que não 
restem dúvidas no momento de executar a 
decisão judicial. 

Nesse sentido, afirmou a Cosit que os 
votos proferidos no julgamento do STF sobre 
a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS 
e da Cofins falaram apenas no valor destaca-
do em nota fiscal, mas ele não corresponde ao 
valor de ICMS a ser efetivamente recolhido.

Entende a Cosit que, para definição do 
valor que não deve compor a base de cálculo 
do PIS e da Cofins, deverão ser considerados 
não apenas os valores de ICMS destacados 
nas notas fiscais de saída, mas também nas 
notas fiscais de entrada (COSIT, 2018)

Aplicando esse entendimento diver-
gente, a sistemática de cálculo modifica-se 
substancialmente, conforme se pode verificar 
no item a seguir.

4.3 Cálculo dos Valores de Ressarcimento a 
Partir da Aplicação das Decisões do STF

Neste item, serão aplicadas as decisões 
às duas empresas componentes da amostra, 
demonstrando o resultado financeiro decor-
rente de tais entendimentos.

A primeira empresa analisada é uma 
indústria de plásticos, a qual é integralmente 
tributada por ICMS, PIS e Cofins. Nos valores 
do ICMS destacado nas notas fiscais de saída, 
foram encontradas as seguintes informações, 
conforme se demonstra na tabela a seguir.



REVISTA DO CRCRS 57        

Tabela 1 – PIS e Cofins a Restituir ou Compensar no Período de 2015 a 2018

Ano
Receita Bruta 

Tributada pelo ICMS e 
PIS/Cofins

ICMS 
Destacado NFs 

PIS a Restituir ou 
Compensar 

Cofins a Restituir ou 
Compensar 

2015 133.466.433,51 19.267.964,45 317.921,41 1.464.365,30

2016 177.943.945,66 26.018.706,88 429.308,66 1.977.421,72

2017 178.613.632,52 26.258.508,36 433.265,39 1.995.646,64

2018 91.587.231,74 13.002.517,27 214.541,53 988.191,31

TOTAIS 581.611.243,43 84.547.696,96 1.395.037,00 6.425.624,97

Como se observa na tabela 1, no período de 
janeiro de 2015 até dezembro de 2018, a indús-
tria de plásticos terá direito a ressarcir ou com-
pensar com outros tributos o valor total de R$ 
1.395.037,00 a título de PIS e R$ 6.425.624,97 
a título de Cofins, o que soma R$ 7.820.661,97.

Já na empresa de laticínios, a grande 
maioria dos produtos não é tributada pelas 
contribuições de PIS e Cofins. Entre eles: 
queijo muçarela, queijo prato, queijo provo-
lone, ricota, requeijão, bebidas lácteas, man-
teiga. São tributados apenas doce de leite, 
creme de leite e nata.

Assim, para o cálculo objeto do pre-
sente estudo, é necessário proporcionalizar 

a receita tributada e não tributada, cuja pro-
porção deverá ser considerada nos valores de 
ICMS destacados nas notas fiscais de saída. A 
receita apurada na indústria de laticínios está 
demonstrada na tabela 2.

Conforme essa tabela, no período de ja-
neiro de 2015 até dezembro de 2018, verifica-
-se que a receita bruta tributada pelo ICMS, 
PIS e Cofins é de tão somente 4,17%, corres-
pondendo ao valor de R$ 16.366.664,05. As-
sim, aplicando a proporção indicada de recei-
ta tributada, a indústria de laticínios terá di-
reito a ressarcir ou compensar o valor total de 
R$ 219.578,45 a título de PIS e R$ 39.168,05 
a título de Cofins, o que soma R$ 180.410,40.

Tabela 2 – Receita Bruta e PIS/Cofins no Período de 2015 a 2018

Ano
Receita Bruta 

Total

Receita Bruta 
Isenta de PIS e 

Cofins
%

Receita Bruta 
Tributada 

pelo ICMS e 
PIS/Cofins

%

ICMS 
Destacado 

NFs 
(Proporção)

PIS a 
Restituir

Cofins a 
Restituir

2015 68.420.064,36 65.642.762,73 95,94 2.777.301,63 4,06 382.391,19 6.309,45 29.061,73

2016 94.662.128,02 90.600.629,12 95,71 4.061.498,90 4,29 720.324,63 11.885,36 54.744,67

2017 92.487.027,05 87.547.989,54 94,66 4.939.037,51 5,34 738.584,96 12.186,65 56.132,46

2018 136.692.643,34 132.103.817,33 96,64 4.588.826,01 3,36 532.520,31 8.786,59 40.471,54

Total 392.261.862,77 375.895.198,72 95,83 16.366.664,05 4,17 2.373.821,08 39.168,05 180.410,40

De outro norte, pelo entendimento da 
RFB, representada pela Cosit, com a mesma 
receita bruta que a indústria de plásticos ob-
teve no período de janeiro de 2015 até dezem-

bro de 2018, os resultados encontrados para 
ressarcimentos ou compensações com outros 
tributos são menores, conforme se demons-
tra na tabela 3.
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Tabela 3 – PIS e Cofins a Restituir ou Compensar do Período de 2015 a 2018

Ano

Receita Bruta 
Tributada pelo 

ICMS e PIS/
Cofins

ICMS s/ Vendas 
(Destacado NFs)

ICMS s/ 
Compras

Diferença 
PIS a 

Restituir ou 
Compensar 

Cofins a 
Restituir ou 
Compensar

2015 133.466.433,51 19.267.964,45 7.693.168,72 11.574.795,73 190.984,13 879.684,48

2016 177.943.945,66 26.018.706,88 6.521.494,01 19.497.212,87 321.704,01 1.481.788,18

2017 178.613.632,52 26.258.508,36 7.451.091,12 18.807.417,24 310.322,38 1.429.363,71

2018 91.587.231,74 13.002.517,27 8.149.222,01 4.853.295,26 80.079,37 368.850,44

Total 581.611.243,43 84.547.696,96 29.814.975,86 54.732.721,10 903.089,90 4.159.686,80

Conforme a tabela 3, considerando o 
valor de ICMS creditado nas compras rea-
lizadas pela empresa no período de janeiro 
de 2015 até janeiro de 2018, a indústria de 
plásticos teria direito a ressarcir ou compen-
sar com outros tributos o valor total de R$ 
903.089,90 a título de PIS e R$ 4.159.686,80 
a título de Cofins.

A indústria de laticínios deve seguir o 
critério de proporcionalização de sua receita 
bruta em tributada, ou seja, de 4,17%, apli-
cado também no ICMS destacado nas notas 
fiscais de saída, bem como nas notas fiscais 
de entrada, o que altera o valor que a empresa 
terá direito a ressarcir ou compensar, confor-
me se demonstra na tabela 4.

Tabela 4 – PIS e Cofins a Restituir ou Compensar do Período de 2015 a 2018

Ano
ICMS s/ Vendas 
Destacado NFs 
(Proporcional)

ICMS s/ 
Compras

Diferença PIS a Restituir Cofins a Restituir 

2015 382.391,19 43.277,57 339.113,62 5.595,37 25.772,64

2016 720.324,63 135.297,60 585.027,03 9.652,95 44.462,05

2017 738.584,96 270.248,02 468.336,93 7.727,56 35.593,61

2018 532.520,31 256.732,42 275.787,89 4.550,50 20.959,88

TOTAIS 2.373.821,08 705.555,61 1.668.265,48 27.526,38 126.788,18

 Nesse sentido, aplicando o 
entendimento da RFB, em que se deve 
considerar o valor de ICMS creditado 
nas compras realizadas pela empresa, 
demonstrado na tabela 4, no período de 
janeiro de 2015 até janeiro de 2018, a 
indústria de laticínios teria direito a ressarcir 
ou compensar com outros tributos o valor 
total de R$ 27.526,38 a título de PIS e R$ 
126.788,18 a título de Cofins.

4.4 O Impacto dos Tributos na Rentabilidade 
das Empresas

Os tributos podem afetar as atividades 
empresariais de várias formas, diversifican-
do-se em cada setor de atuação, de acordo 
com o porte e com a sistemática de tributa-
ção. No caso em estudo, foram analisadas 
duas empresas do setor industrial, de grande 
porte, optantes de sistemática de tributação 
pelo lucro real, entretanto, com particulari-
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dades em suas produções.
A primeira, uma indústria de plásticos, 

em que todos os produtos são tributados pelo 
ICMS, PIS e Cofins. A segunda, uma indústria 
de laticínios, com a grande maioria de seus 
produtos tributada à alíquota zero das contri-
buições de PIS e Cofins, tais como queijo mu-
çarela, queijo prato, queijo provolone, ricota, 
requeijão, bebidas lácteas, manteiga. São tri-
butados à alíquota de 1,65% para o PIS e 7,6% 
para a Cofins apenas o doce de leite, o creme 
de leite e a nata.

Como se observou nos dados coletados 
e acima demonstrados, as empresas possuem 
elevada receita bruta anual, o que nem sem-
pre representa alta lucratividade. Assim, as 
questões tributárias são relevantes e devem 
ser consideradas, posto que a carga de tribu-
tos pode diminuir ainda mais a lucratividade 
dessas empresas.

A tabela 5 demonstra os valores a resti-
tuir às empresas se adotado o entendimento 
do STF. 

Tabela 5 – PIS e Cofins a Restituir ou Compensar do Período de 2015 a 2018

  INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS

Ano
PIS a Restituir ou 

Compensar
Cofins a Restituir ou 

Compensar
PIS a Restituir ou 

Compensar
Cofins a Restituir ou 

Compensar

2015 317.921,41 1.464.365,30 6.309,45 29.061,73

2016 429.308,66 1.977.421,72 11.885,36 54.744,67

2017 433.265,39 1.995.646,64 12.186,65 56.132,46

2018 214.541,53 988.191,31 8.786,59 40.471,54

TOTAIS 1.395.037,00 6.425.624,97 39.168,05 180.410,40

Conforme se demonstra na tabela 5, a 
rentabilidade da indústria de plásticos seria 
aumentada em R$ 7.820.661,97 se consi-
derados os efeitos da decisão proferida pelo 
STF para ressarcimento dos tributos. Quan-
do adotado o posicionamento da RFB, esse 

montante seria de R$ 5.062.776,70 conforme 
se visualiza na tabela 6.

Essa tabela demonstra os valores a res-
tituir às empresas se adotado o entendimento 
da RFB.

Tabela 6 – PIS e Cofins a Restituir ou Compensar do Período de 2015 a 2018

  INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS

Ano
PIS a Restituir ou 

Compensar
Cofins a Restituir ou 

Compensar
PIS a Restituir ou 

Compensar
Cofins a Restituir ou 

Compensar

2015 190.984,13 879.684,48 5.595,37 25.772,64

2016 321.704,01 1.481.788,18 9.652,95 44.462,05

2017 310.322,38 1.429.363,71 7.727,56 35.593,61

2018 80.079,37 368.850,44 4.550,50 20.959,88

TOTAIS 903.089,90 4.159.686,80 27.526,38 126.788,18
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Conforme tabela 5, a rentabilidade da 
indústria de laticínios seria aumentada em 
R$ 219.578,45 se considerados os efeitos da 
decisão proferida pelo STF para ressarcimen-
to dos tributos. Quando adotado o posicio-
namento da RFB, esse montante seria de R$ 
154.314,56.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo geral do presente estudo foi 
avaliar o impacto financeiro nas empresas de-
corrente dos efeitos da decisão proferida pelo 
STF no caso da exclusão do ICMS da base de 
cálculo das contribuições do PIS e da Cofins.

De forma específica, buscou-se analisar 
as mais recentes decisões do Tribunal Regio-
nal Federal da 4ª Região e do STF sobre o 
tema, sendo que a principal conclusão é que 
não restam mais discussões quanto à compo-
sição da base de cálculo. A única questão ain-
da a ser definida é a modulação dos efeitos, 
objeto de embargos ao STF.

Na sequência, verificou-se o posiciona-
mento quanto aos efeitos em ações ajuizadas 
antes e depois da decisão proferida pelo STF, 

momento em que se observou que a RFB 
tem um entendimento diverso do tribunal, 
no sentido de quais dados contábeis e fiscais 
utilizar na exclusão do ICMS da base de cál-
culo do PIS e da Cofins. Concluiu-se que, no 
entendimento do STF, basta utilizar o valor 
de ICMS destacado nas notas fiscais de saí-
da. Contudo, na percepção da RFB, devem 
ser considerados também os valores de ICMS 
sobre as compras.

Ainda, foram calculados os valores a 
compensar ou ressarcir em razão da aplicação 
da referida decisão, tanto no entendimento 
do STF quanto no da RFB. Assim, pôde-se vi-
sualizar resultados com valores bem distintos 
nas empresas consideradas no estudo e anali-
sar o impacto relevante na rentabilidade das 
indústrias de plástico e de laticínios pela pos-
sibilidade de restituição dos tributos.

De modo geral, concluiu-se que, embo-
ra os valores a ressarcir ou compensar sejam 
apurados de forma distinta em razão das es-
pecificidades de cada indústria e dos diferen-
tes entendimentos, em ambos os casos a de-
cisão foi benéfica e traz benefícios financeiros 
às empresas.
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Normas para
submissão de artigos

Revista do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul

A 
Revista do Conselho Regional de Con-
tabilidade do Rio Grande do Sul é uma 
publicação, editada pelo CRCRS, na 

forma impressa de 1972 a 2009 e, a partir de 
2010, na forma eletrônica. 

Podem encaminhar artigos para a Re-
vista profissionais da Contabilidade devida-
mente registrados em CRC. Serão igualmente 
publicados artigos em língua espanhola, ela-
borados por profissionais de outros países. 
Serão também aceitos artigos de acadêmicos 
de Ciências Contábeis, desde que sejam orien-
tados ou de coautoria por professor devida-

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

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

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

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

3.  O artigo, sob hipótese alguma, pode es-
tar identificado, seja no corpo do origi-
nal ou em propriedades do arquivo.

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

5.  O texto deve ser enviado em Word.

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

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

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

9.  As ilustrações, tais como figuras, quadros 
e tabelas, devem ser elaboradas segun-
do a norma da ABNT (NBR 14724), sem-
pre em preto e branco, juntamente com 
legendas, créditos e fonte. Caso haja 
ilustrações importadas de outros pro-
gramas, como Excel e Power Point, en-
viar também o arquivo de origem.

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

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

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

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

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

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




