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A resposta social do contabilista
O trato da riqueza impessoal pública no Brasil apresenta apri-

moramentos expressivos que têm contribuído, sobremaneira,
para o aperfeiçoamento da gestão governamental, resultando
na sua valorização como um dos segmentos da Contabilidade,
e desta própria, como ciência social aplicada. No entanto, fazem
parte do cotidiano nacional as manifestações de descontenta-
mento com a administração pública, de maneira geral, e que já
atinge o nível de verdadeiro descrédito. Os recursos oriundos
da sociedade não resultam nos retornos esperados, enquanto
se acumulam, por um lado, aumento do número de tributos, e
por outro, ampliações de verbas para custeio, denúncias de frau-
des, inércia e omissões no serviço público, além da segurança
na impunidade.

As reformas propostas pelo governo federal, dentre tantas
outras, as da previdência e a tributária, atingem sobremanei-
ra os contribuintes que já começam a questionar a validade
de certos gastos em serviços para a coletividade a custos
muitas vezes superiores aos benefícios gerados. A socieda-
de cobra transparência (ou visibilidade) de seus recursos
estimulada pela consciência do cidadão que assume cumu-

lativamente os direitos e os deveres de usuário e proprietário
do Estado. Nós, Contabilistas, sempre fomos, e agora com
muito destaque, os responsáveis pela resposta social que o
Brasil anseia. Nossos serviços não se limitam a atender a
demandas clássicas como registrar, compilar, controlar e pres-
tar contas através de numerosos demonstrativos obrigatórios
que só nós entendemos. Não apenas o gestor, mas a socie-
dade nos exige informações tempestivas que envolvem além
dos limites Constitucionais, a indicação precisa das fontes e
das aplicações de seus recursos de uma forma que atinja a
necessidade de interpretação do letrado ao leigo em matéria
de finanças públicas.

As exigências impostas pela sociedade são evidenciadas pelo
novo Código Civil, que traz inúmeras mudanças, principalmente
para nossa Classe, e, recentemente, pelo avanço de nossa de-
mocracia quanto às prestações de contas eleitorais, que encon-
traram abrigo em nossos serviços contábeis.

� Waldir Ladeira
Contador e professor
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O novo Código Civil Brasileiro de

2.002 possui virtudes e defeitos,

maiores e menores, no que tange a

matéria contábil, como tem ocorri-

do com expressiva quantidade de

outras leis precedentes. Uma aná-

lise da questão indica diversos ân-

gulos a serem considerados, dian-

te de uma realidade que cada vez

mais evidencia a necessidade da

produção de um modelo deveras

atualizado, apoiado em cultura bra-

sileira genuína.

LESÕES CONTUMAZES
À CONTABILIDADE

Pronunciamentos feitos por eméritos
mestres contadores brasileiros, tais como:
Hilário Franco, Américo Mateus Florenti-
no, Alberto Almada Rodrigues, Olívio Ko-
liver, Antônio Carlos Nasi, Antoninho Mar-
mo Trevisan (todos esses notórios expo-
entes intelectuais e membros da Acade-
mia Brasileira de Ciências Contábeis, vá-
rios desses detentores da maior dignida-
de profissional que o Conselho Federal
concede, a medalha João Lyra) e outros,
exaustivamente denunciam os muitos er-
ros cometidos por diversas leis no que
estas disciplinaram assuntos de Contabi-
lidade.

Tanto em matéria comercial e civil,
quanto em matéria fiscal, a intervenção
do legislador no campo contábil nem sem-
pre tem sido a das mais felizes.

Existem, todavia, também, acertos e nos
parece injusto afirmar que tudo esteja ab-
solutamente errado.

Graves lacunas existem, entretanto,

em nossas leis, especialmente no que
possui copiado dos regimes contábeis
estadunidenses, esses que ensejaram
as manobras vergonhosas que a im-
prensa tanto noticiou desde a década de
70 do século passado e que ainda vei-
cula até hoje.

A legislação das sociedades por ações
é, contabilmente, de inspiração estadu-
nidense, curiosamente votada em nosso
país na mesma época em que o próprio
Senado dos Estados Unidos criticava tal
modelo, esse que aqui se copiou (basta
ver o relatório da Comissão Parlamentar
de Inquérito daquele parlamento, “The
accounting establishment” referido na bi-
bliografia deste artigo).

Perdeu-se a oportunidade de um pro-
gresso, para imitar justamente o que es-
tava sendo considerado como inadequa-
do, e, pior ainda, um instrumento de mis-
tificação segundo denunciou o parlamen-
to norte-americano (na década de 70 do
século passado já se acusava a debilida-
de do sistema que agora novamente
emerge nos escândalos da ENRON,
WORLDCOM, MERCK, XEROX, QWEST,
VIVENDI etc.).

Tomou-se como algo superior o que
na realidade estava contaminado por sé-
rios equívocos, além de, em sua boa par-
te, não encontrar sustentação em doutri-
nas científicas.

Os muitíssimos erros da Lei 6404/76
(das sociedades por ações), esses como
fatores de empobrecimento da clareza
e da fidelidade demonstrativa contábil,
eu os denunciei em livros, artigos, con-
ferências, cursos, entrevistas, como

também o fiz em relação a outros que
ocorreram na legislação fiscal e que
mesclaram práticas contábeis incompa-
tíveis (como as do regime de Caixa e de
Competência), evidenciando desacertos
do poder público em matéria de respeito
a um conhecimento consagrado como o
é o contábil.

Contumaz, pois, tem sido a lesão a rea-
lidade dos registros e como defluência às
demonstrações contábeis.

VIRTUDE ESSENCIAL DO
CÓDIGO DE 2002 E A

FIDELIDADE DOS
BALANÇOS

O novo Código Civil tem erros formais,
alguns conceptuais, quanto à matéria per-
tinente à Contabilidade, mas, possui, tam-
bém, um acerto tão vigoroso que, quanto a
este não merece senão aplauso e consa-
gração.

Tem o novo estatuto legal a virtude

essencial de exigir seriedade nos ba-

lanços, coisa que não se encontra na lei
6404/76 (que tem sido tomada como pa-
radigma), esta que em nenhum de seus

artigos exige de forma expressa a fi-

delidade e nem a realidade informativa
(não se encontra um só artigo que ex-

pressamente manifeste a exigência de
fidelidade).

Muito ao contrário, o que a legislação
das “anônimas” determina é o uso dos di-

VIRTUDES e DEFEITOS

Comentários relativos à matéria contábil

do novo código civil de 2.002:

� Antônio Lopes de Sá

� Contador e Professor
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tos “Princípios Geralmente Aceitos” (arti-
go 177 da lei 6404/76), denominação im-
portada de institutos estadunidenses e
que se consagrou para representar regras
contábeis que o Senado norte-america-
no, a imprensa e grandes intelectuais
(como o prof. Abraham Briloff, da Univer-
sidade de Nova York, o prof. Leopold A.
Bernstein e outros) consideram de má
qualidade e lesivos aos interesses soci-
ais (como está referido na súmula do pro-
cesso parlamentar instaurado a respeito
e citado na bibliografia deste artigo).

O senador Lee Metcalf, na mensagem
conclusiva sobre o exame das práticas
contábeis norte-americanas, no sumário
de seu relatório foi incisivo em afirmar:

“Eu acredito que essas recomen-

dações servem de linhas básicas

para uma ação do Congresso no

sentido da reforma das práticas

contábeis.”

(U.S. Senate – The Accounting Esta-

blishment, V – obra referida na biblio-

grafia)

Já em 1977 o parlamento dos Estados
Unidos reconhecia que as normas contá-
beis daquele país não eram boas e que
não inspiravam confiança, mas como o
inquérito se abafou, novo escândalo, de
maiores proporções, ocorreu em 2002,
com lesões profundas, golpeando o mer-
cado de ações daquele país e até envol-
vendo pronunciamentos do Presidente da
República.

Por incrível que pareça, o que o Sena-
do acusou oficialmente aos estaduniden-
ses, na década de 70, como débil quali-
dade em práticas contábeis, foi o que se
copiou como modelo no Brasil, na lei
6404/76.

Imitamos em nosso país o que Briloff
considerou como “lixo contábil”(  ).

O artigo 1.188 do novo Código Civil de
2002, todavia, com grande virtude, compe-
tente para impor rigores, impondo mura-
lhas à burla, de forma hialina estabelece:

“O balanço patrimonial deverá ex-

primir, com fidelidade e clareza, a

situação real da empresa e, atendi-

das as peculiaridades desta, bem

como as disposições das leis es-

peciais, indicará, distintamente, o

ativo e o passivo.”

Fidelidade, clareza, realidade, são exi-

gências que perturbam aos que mistificam,
que defendem critério similar ao que nos
Estados Unidos se consagrou, hoje objeto
de centenas de processos administrativos
e judiciais. Não interessa aos especulado-
res, nem é da conveniência do corrupto,
do manipulador de dados, a informação
correta, mas, sim, a distorcida e equivoca-
da, aquela que permite a engenharia mal-
sã, o uso mistificador de alternativas, qua-
se sempre encoberta por sofisticação fa-
laz, mas com a aparência de qualidade
contábil superior (que em realidade não
existe, mas assim é alardeada).

Quem tiver em mãos os balanços das
empresas que se envolveram nos escân-
dalos de vultosas fraudes nos Estados
Unidos e mesmo no Brasil, ficará impres-
sionado com a quantidade de Notas Ex-
plicativas (algumas com conceitos vazi-
os), de formas aparentemente de alta tec-
nologia, mas que se constitui apenas em
meio utilizado para encobrir os veículos
de fraudes contra a sociedade  (que a im-
prensa internacional amplamente difun-
diu).

Só as formas verdadeiramente atadas
à ciência da Contabilidade podem garan-
tir fidelidade informativa e é nesse parti-
cular que o Código Civil de 2002 tem alto
mérito, por exigir balanços fieis, subordi-
nados rigorosamente ao processo das
partidas dobradas (que apesar de secu-
lar é indestrutível, o único capaz de evi-
denciar “causa e efeito” da mutação pa-
trimonial e a defluente do rédito, com  dis-
ciplina lógica).

Se tivéssemos que considerar como
não verdadeiras as coisas só porque atra-
vessam séculos, de há muito teríamos
abandonado a até hoje não contestada
lei da conservação da matéria, aquela que
experimentalmente Lavoisier comprovou
no século XVIII, mas que provém de De-
mócrito (460-370 Antes de Cristo).

Existem verdades indestrutíveis que no
tempo ficam imunes a modificações, pela
força de suas bases.

Se considerássemos a ética do Cristia-
nismo como superada, só porque existe
há 2.000 anos, cometer-se-ia um grave
erro e é por isto que ela sobrevive, apoia-
da na indestrutibilidade do verdadeiro.

A partida dobrada, essa que atraves-
sou milênios (segundo Melis, citado na
bibliografia) para que viesse a ser substi-
tuída, abandonada, necessária se faria
também que se operasse a exclusão dos
conceitos de “causa” (crédito) e de “efei-

to” (débito) no raciocínio lógico, no méto-
do científico.

Segundo o maior gênio científico da
Contabilidade do século passado, no Bra-
sil, o Prof. Francisco D‘Áuria, o critério de
consideração de crédito e débito se apli-
ca a “todos e quaisquer sistemas”, tal a
sua abrangência, tal o seu fundamento
racional.

O Código Civil de 2.002, pois, ao exigir
que em débito e crédito se demonstre o
balanço, não só estriba-se nas garantias
da renomada partida dupla para explicar
causas e efeitos, mas, com isto, busca
defender a fidelidade e a clareza, ambas
imprescindíveis  a aferição dos fatos.

LUCROS E PERDAS COMO
UM BALANÇO

A expressão Lucros e Perdas, tradicio-
nal e consagrada internacionalmente,
encontra-se tanto na Lei 6404/76 (§6º ar-
tigo 289) quanto no Novo Código Civil de
2.002 (diversos artigos, como o 1.189, por
exemplo).

A Lei 6404/76, porém, por ser cópia do
débil e falaz modelo contábil norte-ameri-
cano, não faz referência ao balanço da
conta, adotando, então, um conceito ge-

nérico de resultado (para uma peça es-
pecífica), fazendo da demonstração des-
te mais uma literatura onde se evidenci-
am “mais e menos” que mesmo se ela-
bora uma peça contábil.

Só seria contabilmente aceita a dita
Demonstração de Resultado se seguis-
se o mesmo critério do Balanço Patrimo-

nial, possuindo a evidência que este ex-
pressa em débito (Ativo) e crédito (Pas-

sivo), ou seja também apresentando as
origens e os investimentos que produzi-
ram o resultado, dentro da forma contábil

(artigo 1183), ou seja, a da partida dobra-
da.

A lei das sociedades anônimas não
obriga a isto, mas, para todas as demais
empresas , sabiamente, o novo Código
Civil de 2002 passa a fazer a exigência
formal contábil.

O Código exige forma contábil (artigo
1183), e, esta, é, consuetudinária e con-
sagradamente a dos registros em parti-

das dobradas.

 O que a lei 6404/76 ensejou, na ques-
tão, foi um artifício desfigurado em face da
realidade dos registros contábeis; tal erro
não o comete o novo Código Civil, ape-
lando corretamente para os atributos de
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fidelidade e clareza, de obrigatoriedade
de exposição em débitos e créditos.

Na realidade o tratamento legal do
Código é correto em face do conceito de
balanço, pois, este é a evidência de qual-
quer equilíbrio de valores (e o lucro ou a
perda nisto se enquadram).

Toda conta pode gerar um balanço,
assim como o podem os conjuntos e sis-
temas destas.

O termo balanço, de origem latina, pro-
veniente de “bi-lancis” (dois pratos da ba-
lança, sugerindo o sentido de estabilida-
de, como a emprega Marco Túlio Cícero,
em Academia, 2, 38) etimologicamente
significa, exatamente, a idéia do equilíbrio

de valores em face de um objeto defini-
do.

Continuamos, de forma consuetudiná-
ria, a empregar a expressão Balanço Pa-
trimonial para exprimir com propriedade
os dois lados de uma só realidade – em
causa (origem do patrimônio) e em efeito
(destino atribuído ao recurso obtido).

No caso da apuração do Lucro ou da
Perda, a mesma lógica, por coerência, por
natureza do princípio que rege o proces-
so das partidas duplas, é exigível.

Tal critério elimina qualquer distorção
ou falta de coerência entre o funcionamen-
to de contas que se relacionam a um sis-
tema de resultabilidade.

De forma destacada se deve evidenci-
ar: de um lado, a recuperação das aplica-
ções em bens negociados ou de venda,
em ingressos que aumentaram o capital e
do outro o que se investiu nos referidos
bens ou que fez diminuir a riqueza.

Ou ainda, os custos (no sentido genéri-
co, aquele que abrange os técnicos e os
complementares) e as receitas (também
em sentido genérico abrangendo as téc-
nicas e as complementares).

O saldo ou confronto de tais elementos
é o que indica o verdadeiro “resultado
emanado de registros da escrita contábil”.

O artigo 1.189, pois, ao disciplinar a
questão, mesmo com alguma improprie-
dade terminológica (fala em resultado
econômico) do ponto de vista da Conta-
bilidade é fiel à origem doutrinária.

Disciplina o referido artigo:

“O balanço de resultado econô-

mico, ou demonstração de lucros

e perdas, acompanhará o balan-

ço patrimonial e dele constarão

crédito e débito, na forma da lei

especial.”

A falha conceptual está na expressão
“econômico”, deveras usual para quem
não sabe distinguir entre fato econômico

e fato contábil, fenômenos que não são
iguais, pois, representam matérias de ci-
ências distintas, observados, quanto a fi-
nalidade, sob métodos diferentes.

O lucro ou a perda da empresa é um
fenômeno contábil; o lucro somado das
empresas de São Paulo, por exemplo, sim,
é um Lucro Econômico.

A riqueza quando observada em aspec-
to geral, de espaços amplos sociais, é ma-
téria de Economia, mas, quando individu-
alizada, de uma célula social (empresa ou
instituição) é assunto da Contabilidade.

Está correto, portanto, o artigo, ao de-
terminar que em crédito e débito se deva
demonstrar o que defluiu da apuração e
esta é uma das virtudes dos acertos conti-
dos no Código de 2002.

A não ser desta forma, o que se de-
monstra não é o espelho do que foi proce-
dido nos registros contábeis, mas, sim,
uma explicação que pode dar ensejo a
dúbias interpretações e até a mistificações
(como se vê nas peças em que se eviden-
cia Lucro/Perda, sem definir o que ocor-
reu, deixando a matéria vaga).

FALHAS TERMINOLÓGICAS
QUANTO A EXPRESSÃO

DO VALOR

O Novo Código Civil de 2002, em seu
artigo 1.187 trata da avaliação dos ele-
mentos patrimoniais inventariáveis.

Embora empregue a expressão corre-
ta, no caput, evocando o conceito de ava-
liação, no item II equivoca-se conceitual-
mente ao estabelecer que os valores mo-
biliários “podem ser estimados pelo cus-
to de aquisição ou de fabricação, ou pelo
preço corrente”.

Doutrinariamente, em Contabilidade,
“estimar” não equivale a “avaliar”.

Um valor estimado deriva-se de uma
suposição de realidade ou arbitramento.

A avaliação é fruto de uma técnica que
busca a medida adequada através de cri-
térios técnicos definidos.

Há muita diferença, por exemplo, em
estimar o custo de uma mercadoria e ava-

liar  o mesmo.
Admitir que algo possa ter um certo

valor é “estimar”.
Atribuir um valor que se consegue es-

tabelecer como medida, partindo de reali-
dades, é “avaliar”.

As normas de avaliação, todavia, ex-
pressas no Código são semelhantes às
da lei 6404/76 e àquelas que o Conselho
Federal de Contabilidade igualmente
emitiu (estas feitas para avaliar e não para
estimar).

Não existe, nesse particular, grave di-
vergência em relação ao que na prática
deveras se realiza, ao que a lei estabele-
ce e ao que se tem aceitado como usual
em registros contábeis.

REMINISCÊNCIAS DO
ANTIGO CÓDIGO

COMERCIAL E ERROS
CONCEPTUAIS

Segundo está ostensivo o novo Códi-
go Civil absorve a primeira parte do Códi-
go Comercial de 1850, criando, todavia,
no Livro II, a denominação Direito de

Empresa e que antes não existia.
Da absorção aludida, entretanto, algu-

mas coisas se posicionaram, como se tudo
estivesse parado no tempo.

Apresentasse-nos, pois, como estra-
nhável a referência a acontecimentos que
só se justificariam em uma escrita manu-
al, esta em desuso e que só empresa de
pequeno porte tende a adotar.

Se o pequeno não precisa ter escrita
contábil (artigo 1179) e se só este tende a
possuir hoje a manual, porque não se re-
gulou tendo em vista tal circunstância?

Borrões, entrelinhas, intervalos em
branco, rasuras, transportes em margens
(artigo 1183), nada disto mais existe na

escrita feita em computadores.
É óbvio que se é concedida a escritu-

ração manual (artigo 1179) tais fatos de-
vem ser considerados, mas, se tal facul-
dade representa, na prática, uma exce-
ção, hoje, na realidade, só admissível em
pequenas empresas, como tal a lei deve-
ria ter tratado a matéria.

O Código refere-se, sim, à escrita ele-
trônica (artigo 1180), mas, não considera
que hoje ela é a maioria absoluta, quer
por efeito da praticidade, quer pelo custo
dos equipamentos e que cada vez tem
sido mais baixo.

Também o regime de livro de balance-
tes, de fichas diárias etc. tão utilizado an-
tes, especialmente na atividade bancária,
hoje, nos sistemas em linha, nos pratica-
dos por grandes empresas, tem outras
conotações.

Falta, em nosso modo de ver, pois, uma
observação coerente com a realidade, fato
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que com veemência não se pode conde-
nar o legislador, mas, sim, aos que deveri-
am ter aprovado a lei e não o fizeram por
várias décadas (desde os anos quaren-
tas existem as pretensões reformadoras
em face do Código de 1916).

O Congresso nacional é bem mais res-
ponsável pelos erros que se cristalizaram
no Código, segundo acredito, do que os
que elaboraram os textos há cerca de 20
anos atrás.

A RESPONSABILIDADE
DO PROFISSIONAL DA

CONTABILIDADE

A lei estabelece que a responsabilida-
de da escrituração é do “contabilista”, ter-
mo esse genérico, por usos e costumes,
abrangendo Técnicos e Contadores.

Assim é o fixado no artigo 1182:

“Sem prejuízo do disposto no arti-

go 1174, a escrituração ficará sob

a responsabilidade de contabilista

legalmente habilitado, salvo se ne-

nhum houver na localidade.”

No artigo 1177, todavia, pratica-se uma
grave discriminação ao profissional, im-
putando-lhe uma responsabilidade que
poderá ser veículo de sérios problemas
futuros e que já promove reações da clas-
se, manifestadas em reuniões ocorridas
em vários locais do país.

Difícil é estabelecer conjecturas sobre
o que possa vir a ser postulado em deflu-
ência do legislado.

Estabelece o texto do artigo 1177:

Os assentos lançados nos livros ou
fichas do preponente, por qualquer dos
prepostos encarregados de sua escri-
turação, produzem, salvo se houver pro-
cedimento de má-fé, os mesmos efei-

tos como se o fossem por aquele.
Parágrafo único – No exercício de

suas funções, os prepostos são pesso-
almente responsáveis, perante os pre-
ponentes, pelos atos culposos; e, peran-
te terceiros, solidariamente com o pre-
ponente, pelos atos dolosos.

Isto implica em sérios problemas na
prática, pois, o empresário, ao tentar alivi-
ar a sua carga fiscal poderá omitir fatos ao
profissional e a lesão que vier a provocar
ao fisco recairá, no caso, segundo o texto
legal, no contabilista.

É sugerível, pois, que todos os regis-
tros, todos os documentos, todas as con-
signações de informações sejam compro-
vadas em seus repasses.

Reforça a questão o fato da lei, quanto
a prepostos, responsabilizar a estes de
forma grave, em relação ao preponente
(artigo 1169):

O preposto não pode, sem autoriza-
ção escrita, fazer-se substituir no de-
sempenho da preposição, sob pena
de responder pessoalmente pelos
atos do substituto e pelas obrigações
por ele contraídas.

E no artigo 1171:

Considera-se perfeita a entrega de
papéis, bens ou valores ao prepos-
to, encarregado pelo preponente, se
os recebeu sem protesto, salvo nos
casos em que haja prazo para recla-
mação.

É fácil entender e admitir que se o
profissional não se acautelar, garan-
tindo-se sobre a realidade dos docu-
mentos recebidos para registros po-
derá, de futuro, ser maldosamente
responsabilizado por alguma omis-

são de fatos sobre os quais nenhu-
ma responsabilidade teria.

Ou seja, para safar-se de uma res-
ponsabilidade o empresário poderia
alegar que a documentação fora en-
tregue, embora não tivesse sido, por-
que as entregas se presumem feitas
se protestos não se fazem.
Finalmente, dentre as curiosidades
conceptuais está a expressão do ar-
tigo 1184, §2º :

Serão lançados no Diário o balanço
patrimonial e o de resultado econô-
mico, devendo ambos ser assinados
por técnico em Ciências Contábeis
legalmente habilitado e pelo empre-
sário ou sociedade empresária.

Ocorre que habilitado, em nosso país,
como técnico em ciências contábeis

não há uma só pessoa, pois, tal cate-
goria não existe para efeito do órgão
fiscalizador do exercício profissional
e nem para fins de registros de diplo-
mas.
Diante dos outros posicionamentos
em outros textos do Código, todavia,
só podemos admitir a denominação
“técnico em Ciências Contábeis”
como impropriedade, descuido ou,
no máximo, um inexplicável equívo-
co.
Se a lei cria uma “nova profissão”, se
antes já se referira a “contabilista”,
se por lei a função é de Técnicos em
Contabilidade e Contador, tudo isto
gera algo não preciso, incerto.
Como no caso, criou-se uma incer-

teza, e como: “Lex incerta certum
obligationem imponere nequit”, en-
tendo, não é de considerar-se como
real a função profissional referida no
artigo 1184 §2º.

OU LIGUE PARA A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE:
0800 611946  (LIGAÇÃO GRATUITA)

Maiores informações: www.cfc.org.br

SOLICITE SUA ASSINATURA PELO FAX (61) 226-6547

R E V I S TA B R A S I L E I R A D E  C O N TA B I L I D A D E
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�  Ginaira Lene de Amorim

 � Contadora, perita judicial, Presidente
da Associação dos Peritos, Árbitros e Medi-
adores de Mato Grosso – APAMMT, profes-
sora licenciada do Curso de Ciências
Contábeis da Universidade de Cuiabá –
UNIC, Mestranda em Educação pela Uni-
versidade de Cuiabá - UNIC e sócia propri-
etária da Ethos - Perícia e Auditoria Contábil
S/C Ltda.
e-mail:ginagla@terra.com.br

1 – Introdução:
O final da década de 90 e os primeiros

anos do  terceiro milênio compreendem
um período em que ocorreram fatos im-
portantes no país, tanto no campo político
quanto no sócio-econômico. Nesse  lap-
so de tempo,  foi promulgada a Constitui-
ção Federal, conhecida como Constitui-
ção Cidadã; também foi aprovado o Códi-
go de Defesa do Consumidor e  o Estatuto
da Criança e do Adolescente; investiu-se
muito no controle da inflação e equilíbrio
fiscal; houve maior liberdade de impren-
sa  e até a renúncia de um Presidente da
República.

Entre avanços  e  conquistas, a  socie-
dade brasileira ainda convive com  pro-
blemas estruturais que encontram na cor-
rupção um de seus maiores fundamen-
tos.  A corrupção, hoje institucionalizada
no país, tem efeitos nocivos. Ao contrário
do que muitos pensam, ela não se limita
aos aspectos de ordem financeira, que por
sua natureza já se revela de muita gravi-
dade. Sobretudo em um país com as ca-
racterísticas sócio-econômicas do Brasil.
Porém, o seu  maior efeito perverso con-
centra-se na deformação moral dos indi-
víduos.  Como diz Amaral:

 “Corrupção não é apenas a infração ao
dever funcional praticada pelo agente pú-
blico (político ou administrativo). Não é só
o suborno, a taxa de urgência, o chocolate/
a falsa simpatia nos balcões para obter
pronto atendimento. A corrupção exteriori-
zada (em ato) costuma proceder de cor-
rupção bem mais ampla e  no mais das

vezes interna (antecede o ato/a prática).
Antes de ferir o patrimônio público ou par-
ticular, a corrupção degrada os valores ín-
timos de  cada um, relativiza os costumes e
a cultura da virtude, anulando, pois, os pi-
lares, os princípios (estrelas guias da jor-
nada humana) que mantêm a sociedade
elevada e digna de seu próprio orgulho.
Tal degradação moral começa por peque-
nas concessões, pequenas inversões axi-
ológicas em nosso dia-a-dia e prossegue
corroendo o homem e sua sociedade. É,
precisamente, a tolerância de pequenos
vícios, já na vida privada, que prepara a
aceitação das grandes corrupções  na vida
pública. (Amaral, 2000).

A corrupção é um mal com o qual  a
humanidade ainda convive, tornando-se
urgente e necessário combatê-la com vi-
gor e responsabilidade, face aos riscos
que representa, sobre a qual Peter Eigen,
ao prefaciar a obra “Caminhos da Trans-
parência”, assim se manifesta:

“...a corrupção, em maior ou menor grau,
representa uma ameaça não somen-
te para o meio ambiente, aos direitos
humanos, às instituições democráti-
cas e aos direitos e liberdades fun-
damentais, mas também solapa o
desenvolvimento e aumenta a pobre-
za de milhões de pessoas em todo o
mundo. Se deixarmos que continue
provocando uma governança irraci-
onal, determinada pela cobiça, em
vez de pelas necessidades do povo,
e perturbando o desenvolvimento do

setor privado, a corrupção será ca-
paz até de negar uma necessidade
humana fundamental: a esperança”.
(Eigen, 2002)

O Estado brasileiro é  apontado  pelos
especialistas no assunto como um dos
países mais corruptos do mundo. Confor-
me estatísticas da Transparência Interna-
cional, recebemos, em 2002,  a classifica-
ção 4,0 (quatro) em relação ao índice de
percepção de corrupção, numa escala de
0 a 10 que classifica o grau de corrupção
dos países, sendo que 10 corresponde ao
menor grau de corrupção percebido e 0 o
maior. O que demonstra a inexistência de
controle social sobre as ações do Estado,
como bem assinala Demo  “...Onde a so-
ciedade não tem condições de se impor
de forma organizada, não se geram con-
troles efetivos do poder.  Este não se sen-
te obrigado a prestar contas, e a corrup-
ção torna-se efeito inevitável.  Pois poder
sem controle é a sua própria corrupção.”
(Demo, 1988).

Como poder e corrupção estão intima-
mente relacionados, não há como discor-

Cidadania  no
contexto das

prestações de
contas eleitorais



Conselho Regional de Contabilidade do RJPensar Contábil Nov/Dez - 2002 - Jan - 2003

10

Pensar
Contábil

rer sobre processo eleitoral, sem enfocar
as suas  implicações com o ato de cor-
romper.  Aliás, em muitas culturas, como a
nossa, a corrupção tem início justamente
nas eleições, no respaldo econômico as-
segurado às candidaturas e ao retorno que
o  eleito poderá, quando investido de um
mandato, retornar ao seu patrocinador,
através dos recursos públicos.

Daí a necessidade de se dispensar
importância maior às prestações de con-
tas eleitorais como uma das fases da elei-
ção, em função dos compromissos e acor-
dos que se celebram no curso das cam-
panhas (e de cujo resultado obtido todos
os cidadãos sentirão  os reflexos) e, aban-
donar, definitivamente, o caráter mera-
mente formal que lhe tem sido  atribuído;
medir-lhe a extensão e desdobramentos.
Mais ainda, buscar a  veracidade das de-
clarações nelas contidas, posto que não
raro os meios de comunicação avivam na
memória dos eleitores contradições pre-
sentes nas informações prestadas à Jus-
tiça Eleitoral e àquelas reveladas a jor-
nais e revistas pelos candidatos e financi-
adores.

Portanto, para dar maior visibilidade a
essa questão, compreender-lhe efetiva-
mente os efeitos, mister se faz abordar
entre outros, a importância da organiza-
ção e da participação popular,  e o papel
desenvolvido pelos partidos nesse con-
texto, como a democracia representativa
no Brasil tem se limitado ao longo de sua
história a homologar a participação mera-
mente formal dos eleitores; debater o ca-
ráter associativo do partido que, embora
sendo entidade de direito privado, exerce
uma função de  interesse público; e evi-
denciar a contradição existente nos julga-
mentos levados a cabo nos Tribunais,
entre a forma - privilegiada pelo direito,
base das tomadas de decisões dos julga-
dores- e a essência, pressuposto da con-
tabilidade; analisar a legislação eleitoral
sob a ótica das facilidades que oferece ao
desvirtuamento das prestações de contas
e lesão aos interesses da sociedade.

2- INFORMAÇÃO E
TRANSPARÊNCIA:

INSTRUMENTOS DE
CONTROLE

INDISPENSÁVEIS AO
PROCESSO

DEMOCRÁTICO:
O exercício da democracia ainda é

muito incipiente para os brasileiros, pois

a sua efetivação presume participação.
Ela decorre de organização e mobiliza-
ção popular e de partidos políticos que
exerçam verdadeiramente seu papel: con-
tribuir para formação  política da socieda-
de, uma vez que no Brasil a democracia é
exercida sob a forma representativa.

Ignorando a realidade, os indivíduos
não dispõem de elementos para exercer
suas escolhas acerca do que é melhor
para si e para a coletividade e esclarecer
a sociedade - este é o papel dos partidos.

Entretanto, como as agremiações par-
tidárias no Brasil ainda não cumprem com
esta finalidade - que constitucionalmente
lhes fora reservada, servindo mais a pro-
pósitos particulares que propriamente a
conscientização política do cidadão - tem
despertado mais desinteresse que conta-
giado os eleitores para as suas ações.
Esta é uma situação  prejudicial à demo-
cracia, pois faz crescer a massa de  alie-
nados e omissos ao exercício da cidada-
nia. É o que descreve Demo:

“(...)Na verdade, tudo isto é apenas re-
flexo da situação vigente, onde fal-
tam elementos substanciais como a
organização suficiente da socieda-
de civil, educação resolvida, cultura
democrática e convicções satisfató-
rias de política social sob a ótica da
autopromoção.  Em tais condições, o
exercício da vida partidária torna-se
esteriotipado por caricaturas clássi-
cas: existe, e de modo deformado,
somente no momento do voto; de-
pois, cessa, porque os eleitos não
assumem compromisso com os elei-
tores, o povo não se sente represen-
tado, até porque a configuração ide-
ológica quase não existe; acaba sen-
do apenas um canal de acesso ao
poder, e o povo é usado na medida
das necessidades; a oposição é fa-
cilmente cooptada, mesmo porque
todos são “compadres”  da mesma
farsa; daí a corrupção não é coibida
e denunciada, mas distribuída, de
acordo com sua vez.  Nossa prática
democrática é de tal modo deturpa-
da e decepcionante, que dificilmen-
te fugimos à idéia de um mal menor”.
(Demo, 1988)

Sem conscientização, sem informação
confiável, sem transparência, não há pos-
sibilidade de se efetivar a participação
política, esta que é indispensável à vida
em sociedade. Nessas condições há tudo,

menos processo democrático. A esse res-
peito assim se posiciona Bordenave:

“... A participação não tem, pois, somen-
te uma função instrumental da co-di-
reção do desenvolvimento pelo povo
e o governo, mas também exerce
uma função educativa da maior im-
portância, que consiste em preparar
o povo para assumir o governo como
algo próprio de sua soberania, tal
como está escrito na constituição. (...)
Através da participação, a população
aprende a transformar o Estado, de
órgão sobreposto à sociedade e dis-
tante dela, em órgão absolutamente
dependente dela e próximo dela”.
(Díaz Bordenave,1994.)

Que interessante seria se os eleitores
ao tempo das campanhas soubessem
quais os segmentos da economia que
estão apoiando este ou aquele candida-
to, por exemplo, nas eleições majoritárias
para o executivo (Prefeitos, Governado-
res e Presidente da República), quais as
bases monetárias pactuadas nesses apoi-
os, para poderem  decidir pelo voto ou
não. E ainda, durante o mandato, terem
condições de coibir ou controlar a con-
cessão de  benefícios a estes segmentos
por meio de políticas e recursos públicos.

Sobre a prática de compensar apoios
financeiros para campanha com benefíci-
os assegurados por recursos públicos, os
fragmentos abaixo, extraídos da obra “Ca-
minhos da Transparência”,  muito bem ilus-
tram esta ocorrência corriqueira no cená-
rio  político partidário brasileiro:

“...As campanhas brasileiras são extre-
mamente dispendiosas. Os candida-
tos a deputado (e também a senador
ou governador) gastam rios de di-
nheiro (o próprio e o das pessoas fí-
sicas e jurídicas que os apóiam) para
se eleger, na expectativa de conse-
guir ganhos compensatórios duran-
te o mandato, muito superiores aos
gastos com a campanha.

Esses ganhos futuros podem assumir
várias formas: 1) licitações públicas
(para fornecimento de bens e servi-
ços ao governo) viciadas em favor
de suas próprias empresas, ou em-
presas de parentes ou “contribuintes”
de sua campanha; 2) destinação de
verbas públicas para entidades fan-
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tasmas a título de doação; 3) conces-
são de empréstimos subsidiados, in-
centivos fiscais especiais e outros
subsídios para empresas “amigas”;
e 4) decisões de políticas públicas
diversas que favorecem certos gru-
pos.

Esses ganhos ou contribuições podem
vir antes ou depois da eleição do
candidato, na forma de “adiantamen-
tos” para serviços a serem prestados
após a eleição, ou de “cobranças” por
tais serviços executados ao longo do
mandato — ou ambos.”  (Bezer-
ra,2002)

É preciso que os cidadãos saibam, an-
tes de depositarem seus votos nas urnas,
com quais interesses estão comprometi-
dos os candidatos, quem efetivamente
cada um  representa e a quem defende:
a maioria ou a minoria da população.
Esta é uma informação importante que a
Justiça Eleitoral, encarregada de coor-
denar as eleições, deveria fornecer ao
eleitor e que este poderia estar  anali-
sando e comparando com o discurso po-
lítico.   Atualmente, somente às presta-
ções de contas, na forma de demonstra-
tivos contábeis, é que se dão publicida-
de. E, como vêm sendo publicadas, re-
presentam dados estanques, isolados,
desconexos, não configuram informação,
dificultando a assimilação e análise por
parte da população.

Quanto mais informada e  esclarecida
a população, maior é a probabilidade de
acerto na escolha dos candidatos, pois o
povo se torna massa de manobra à medi-
da que lhe faltam elementos para uma
decisão consciente. É o que demonstra
Dallari quando afirma:

“o povo, se for bem informado, é capaz
de escolher com sabedoria os seus
caminhos, de fazer distinção entre os
partidos e os candidatos que têm in-
teresse pelo bem comum e aqueles
que procuram as funções públicas
para promover seus interesses parti-
culares.” (Dallari,1991.).’

A situação ideal, aquela em que os in-
divíduos são autônomos e livres para cons-
cientemente exercerem a condição de
mandatários que são dos políticos, da es-
trutura  e do  funcionamento do Estado,
como disposto na Constituição Federal,
requer o básico: informação.

Nesse sentido,  esclarece Dallari:

Para que o povo escolha representan-
tes autênticos é preciso, antes de
tudo, que haja plena liberdade de
informação, permitindo às pessoas
formarem livremente sua opinião
com base no maior número possível
de dados.  O que se tem verificado é
que ao lado das restrições que po-
dem ser impostas pelos governos
existe o problema das empresas e
dos interesses que controlam os
meios de comunicação.  Os grupos
econômicos mais poderosos usam a
imprensa para apresentar os fatos do
modo que lhes convém, e com fre-
qüência o povo é mais enganado do
que informado” (Dallari,1991).

O estágio de engajamento e participa-
ção política da nossa  sociedade ainda se
restringe basicamente ao ato do voto, im-
possibilitando ao cidadão visualizar-se
como agente efetivo de mudanças. As
grandes deliberações, geralmente, não
contam com respaldo popular. Os demais
mecanismos e instrumentos já institucio-
nalizados para viabilizar o seu envolvi-
mento são  objeto de manipulação e co-
optação ideológica.  Exemplo concreto
disto são as audiências públicas que, na
maioria das vezes, não traduzem o senti-
mento popular e interesses coletivos, por-
que o povo está sempre ausente desses
momentos.

Ainda que seja este o cenário, caracte-
rizado pela apatia das instituições legal-
mente constituídas para promover o es-
clarecimento da população, percebe-se
um esforço para modificá-lo através de
movimentos coordenados por determina-
dos  segmentos da sociedade civil orga-
nizada, principalmente os ligados ao ter-
ceiro setor, no sentido de dotar os eleito-
res de elementos que lhes permitam con-
dições para exercerem o ato de votar com
o mínimo de clareza possível.  A Confede-
ração Nacional dos Bispos do Brasil –
CNBB - encampou e liderou campanha
nacional de sensibilização da população
acerca da necessidade da ética na políti-
ca,  que resultou em projeto de lei de au-
toria popular, obtendo em todo o país  a
adesão de mais de  um milhão de brasi-
leiros, transformando-se, com certa cele-
ridade, na Lei 9.840/99, em setembro de
1999.

Nessa direção, estando os destinos da

nação concentrados nas mãos de seus
dirigentes, é necessário que o povo exer-
ça o controle social e  a fiscalização efeti-
va dos atos de seus representantes e
governantes. E as eleições podem funci-
onar como parâmetro e fornecer indica-
dores que permitam à população uma
avaliação de comportamento e desempe-
nho daqueles que elegem.

Para que esse intento seja alcançado
deve ser disponibilizado aos cidadãos
mais detalhes sobre os candidatos.  A
evolução de seus patrimônios e sua com-
patibilidade  com as informações apresen-
tadas ao fisco, um histórico da vida pre-
gressa de cada concorrente e condição
destes perante a justiça (se, por exemplo,
respondem a processos judiciais, sobre-
tudo os ligados ao interesse coletivo) a
relação dos seus doadores, etc, tudo ao
longo do processo eleitoral.  Os aportes
de recursos captados pelos candidatos
deveriam ser informados ao TRE durante
a campanha  para serem, após as elei-
ções, consolidados nas prestações de
contas.

3 – OS PARTIDOS
POLÍTICOS -  MERAS

SIGLAS  OU
ENTIDADES

AUTÔNOMAS QUE
SERVEM AO

INTERESSE PÚBLICO?
O partido político, nos termos da legis-

lação vigente,  Lei n.º 9.096/95, de 19/09/
95, detém caráter associativo e desenvol-
ve uma função pública, posto que  é defi-
nido no artigo primeiro deste diploma le-
gal como “... pessoa jurídica de direito pri-
vado, que destina-se a assegurar   no  in-
teresse do regime democrático, a autenti-
cidade do sistema representativo e a de-
fender direitos fundamentais definidos na
Constituição Federal”.

Para a agremiação partidária  existir de
fato e de direito, é necessário o interesse
de pessoas em constituí-la e mantê-la. A
lei que regula  a sua constituição e funcio-
namento estabelece que deve possuir
abrangência nacional.  Sua personalida-
de jurídica é  adquirida com o registro no
serviço notarial e, para atuar, mister se faz
o arquivamento de seus atos constitutivos
perante  a justiça especializada.

É livre a criação de partidos políticos e
cabe aos filiados, como trata a legislação,
aqueles que se associam ao partido: a)
definir a sua estrutura interna; b) organi-
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zar e arregimentar seus quadros; c) estru-
turar o seu funcionamento, sempre em
atenção às normas de fidelidade e de dis-
ciplina partidárias, conforme disposto no
Capitulo “V”,  artigo 17 da Constituição
Federal.

O partido é imune a incidência tributá-
ria (art. 150, VI, c, CF), recebendo além
deste, um outro financiamento da socie-
dade, a participação no Fundo de Assis-
tência Financeira aos Partidos Políticos
(Fundo Partidário), bem como o acesso
gratuito ao radio e à televisão.

Face à sua importância social, a legis-
lação que rege o seu funcionamento es-
tabeleceu vedações tanto para obtenção
de recursos, quanto à aplicação de suas
receitas.  O partido, sob hipótese alguma,
pode obter direta ou indiretamente, atra-
vés de contribuição ou auxílio pecuniário,
ainda que estimável em dinheiro, recur-
sos oriundos de: entidade ou governos
estrangeiros; autoridade ou órgão públi-
co (exceto o fundo partidário); autarquias,
empresas públicas ou concessionárias de
serviços públicos, sociedade de econo-
mia mista e entidade de classe ou sindi-
cal.

Os seus gastos podem ser de ordem
administrativa, aqueles relacionados à
manutenção e funcionamento das ativida-
des partidárias e eleitorais, assim enten-
didos os relativos aos investimentos de
campanha para eleições.

Há limitação de uso das disponibilida-
des derivadas do fundo  partidário. Do
montante recebido, é permitido o desem-
bolso de, no máximo,  20% (vinte por cen-
to) para cobertura de despesas com pes-
soal e exigida a aplicação mínima de 20%
(vinte por cento) nas Fundações/Institui-
ções de pesquisa e doutrinação e educa-
ção política.

Embora existam essas alternativas de
captação de recursos financeiros, como
doações, a receita regular do partido é
constituída, fundamentalmente, da contri-
buição de seus filiados, o que evidencia a
sua característica associativa, ou seja, o
partido político somente pode existir por-
que os seus associados assim o desejam.
Esta situação, aliás, consta da lei que dis-
põe sobre a organização dos partidos (art.
Art. 15 da lei n.º 9.096/95) ao determinar
que no estatuto da agremiação partidária
deverão obrigatoriamente constar, dentre
outros: a forma de filiação e desligamento
de seus membros; direitos e deveres dos
filiados; finanças e contabilidade, estabe-

lecendo, inclusive, normas que os habili-
tem a apurar as quantias que os seus can-
didatos possam despender com a própria
eleição, que fixem os limites das contri-
buições dos filiados e definam as diver-
sas fontes de receita do partido.

O Estatuto do Partido dos Trabalhado-
res demonstra de forma inequívoca  es-
ses pressupostos, patentes nos artigos
adiante transcritos:

“Art. 1o. O Partido dos trabalhadores
(PT) é uma associação voluntária de
cidadãs e cidadãos que se propõem
lutar por democracia, pluralidade, so-
lidariedade, transformações políticas,
sociais, institucionais, econômicas,
jurídicas e culturais, destinadas a eli-
minar a exploração, a dominação, a
opressão, a desigualdade, a injusti-
ça e a miséria, com o objetivo de cons-
truir o socialismo democrático.

Art. 2o. O PT, pessoa jurídica de direito
privado sem fins lucrativos ....

Art. 5o.  A solicitação de filiação será
feita perante a instância de direção
municipal ou zonal do respectivo do-
micílio eleitoral, em formulários im-
pressos e distribuídos sob a respon-
sabilidade do Diretório Nacional, nos
quais deverá constar a declaração
de aceitação, pelo interessado, dos
documentos partidários e da obriga-
ção de contribuir financeiramente.
(grifos meus).

Art. 14 – É dever do Filiado:
(...)
I. Contribuir financeiramente nos ter-

mos deste Estatuto e participar das
campanhas de arrecadação de fun-
dos do partido.

Art. 164 – Os recursos financeiros do
PT serão originários de:

I.Contribuições obrigatórias de seus fi-
liados na forma deste Estatuto.

Art. 165 – A arrecadação básica e per-
manente do Partido é oriunda de
seus próprios filiados;

Art. 166 – As instâncias dirigentes en-
vidarão todos os esforços para:

a) garantir o compromisso de sustenta-
ção financeira do partido por parte
de todos os filiados;

Art. 168 -  Os filiados devem cooperar
com as instâncias partidárias:

I. mantendo a regularidade no paga-
mento das contribuições;

II. participando ativamente das cam-
panhas de arrecadação;

III. viabilizando formas práticas de
pagamento de suas contribuições;

IV. comprovando a quitação quando
solicitada.

Art 169 – Está apto a votar em qualquer
atividade de base e das instâncias
partidárias, todo filiado em dia com
as contribuições financeiras partidá-
rias, conforme as regras e  tabelas
estabelecidas neste Estatuto.

Par 1o. Considera-se em dia o filiado
que efetuou as contribuições finan-
ceiras com o PT.

Par 3o. Somente poderá ser votado nas
eleições partidárias o filiado que es-
tiver em dia com todas as suas con-
tribuições financeiras partidárias, in-
clusive débitos passados.

Art. 170 – Todo filiado, obrigatoriamen-
te, deverá efetuar uma contribuição
mínima anual ao Partido, obedecida
a seguinte tabela...”

De onde se comprova que toda  a ativi-
dade partidária desenvolvida pelo asso-
ciado está diretamente vinculada a sua
participação financeira, ao seu propósito
de bancar a instituição, assegurar-lhe au-
tonomia econômico-financeira e patrimo-
nial, para cumprir com o seu papel consti-
tucional.  O sócio, ou militante, é o respon-
sável pelo funcionamento do partido na
medida em  que operacionaliza as suas
ações, toma parte das deliberações, mas
também, como contrapartida, assegura-
lhe as condições de manutenção.

Essa é a lógica.  Nesse sentido foram
analisados,  além do estatuto do Partido
dos Trabalhadores - PT, também, os do
Partido Socialista Brasileiro – PSB, do
Partido do Movimento Democrático Brasi-
leiro – PMDB, Partido da Social Democra-
cia  Brasileira – PSDB, Partido da Frente
Liberal – PFL, Partido Democrático Tra-
balhista PDT,  por serem estes os de mai-
or expressão política no país.

Todos estabelecem a obrigatoriedade
de contribuição dos associados. Entretan-
to, há dentre estes partidos, aqueles que
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em suas prestações de contas,  entre as
receitas auferidas  anualmente, não men-
cionam esta fonte de arrecadação básica
e indispensável.

Esta situação ora descrita, apenas con-
verge para a possibilidade concreta de
manipulação e uso indevido das siglas
partidárias.  No intuito de assegurar maior
densidade eleitoral ao partido, muitos di-
rigentes dessas instituições promovem
campanhas maciças  de filiação para
ampliação do quadro social. Nesse pro-
cesso, servindo-se, muitas vezes, de pes-
soas que se limitam apenas a assinar as
fichas de filiação e informar o número de
seus títulos eleitorais, sem, contudo, to-
mar conhecimento do estatuto do partido
e a posteriori vir a desenvolver uma vida
partidária regular como o esperado de
todo militante político .

Nesse contexto, boa parte dos indiví-
duos aderem ao partido imaginando que
seja o preenchimento de um mero cadas-
tro,  desconhecendo as implicações des-
se ato.  Em sendo desta forma não ocorre
no âmbito dos partidos o que assinala a
legislação.  Se nem mesmo os seus qua-
dros sociais são politizados, como espe-
rar desse partido o desenvolvimento de
um trabalho em benefício da sociedade,
em torno do seu esclarecimento - o objeti-
vo da instituição partidária.

Ora, se em uma associação a sua prin-
cipal fonte de receita vem de seu quadro
social, complementada com outras obti-
das junto a terceiros, na instituição parti-
dária que tem este mesmo caráter não
pode ser de forma contrária. Assim, a con-
tribuição dos filiados, em tese, deveria
corresponder ao mínimo necessário para
manter o funcionamento do partido, que
com o concurso de outras verbas, como a
participação no Fundo Partidário,  doa-
ções de terceiros e outras atividades com
o propósito de angariar recursos, consti-
tuiriam o patrimônio social do partido.

Porém, o que se tem constatado, so-
bretudo em Mato Grosso, é que muitos
partidos conseguem se manter dependen-
tes quase que exclusivamente das doa-
ções obtidas e do repasse dos recursos
públicos, do que propriamente pelo finan-
ciamento de seus filiados. Esta em si já é
uma situação atípica, porém, mais extra-
ordinária ainda é o partido sobreviver sem
a intervenção financeira de seus associa-
dos.  É o que ocorreu, por exemplo, com o
Partido  Socialista Brasileiro - PSB de Mato
Grosso, em 1998.

Analisando o processo de no. 1044/99,
classe nº VII, julgado pelo TRE-MT, que
diz respeito a prestação de contas anual
do PSB/MT referente ao exercício de 1998,
consta-se às suas folhas 05, que o seu
Demonstrativo de Resultado do Exercício
contém apenas receitas de doações de
pessoas físicas e receitas do fundo parti-
dário, as quotas recebidas naquele ano.

O Estatuto do PSB, aprovado em mar-
ço de 1996 estabelece em seu artigo 8o.
que trata dos deveres dos associados:

“Art. 8o.  São deveres do filiado ao PSB
(...)
6. Pagar a contribuição financeira pre-

vista neste Estatuto;

Os artigos que se seguem abordam o
patrimônio, as finanças e a contabili-
dade o PSB.

Art. 60 – Os recursos financeiros do
PSB são originários de:

1. contribuição de seus filiados
2. doações de pessoas físicas, na for-

ma da lei;
3. recursos do Fundo Partidário de

acordo com a lei;
4. rendas eventuais e receitas decor-

rentes de atividade partidárias na for-
ma da lei;

5. juros de depósitos bancários e apli-
cações financeiras e rendas de bens,
valores e serviços;

6. outros auxílios e rendas de ativi-
dades não vedadas em lei.

Art. 61 – O filiado contribuirá, anualmen-
te, com a quantia mínima correspon-
dente a 10% (dez por cento) do salá-
rio mínimo;

Parágrafo único – O filiado inadimplen-
te não terá direito a voto nas instân-
cias de deliberação do PSB.

Art. 63 – O filiado que ocupar o cargo
comissionado deve descontar em
folha para o PSB, nas seguintes pro-
porções:

I. 10% (dez por cento) dos rendimen-
tos brutos sobre a remuneração inte-
gral, incluídos subsídios e represen-
tação a qualquer título, em se tratan-
do de vereador, deputado estadual e
federal, senador, prefeito, vice-prefei-
to, ministro, vice-presidente e presi-
dente da república;

II. 10% (dez por cento) dos rendimen-
tos brutos quando Secretário de Es-
tado ou de Município, ou membro de
1o. ou 2o. escalão administrativo, e
de assessoria parlamentar, excetua-
dos os que perceberam até (um) sa-
lário mínimo;

III. 10% (dez por cento) sobre os ren-
dimentos líquidos quando titulares de
cargos de escalões inferiores exer-
cidos por indicação partidária.

Do texto acima depreende-se que no
demonstrativo de Resultado do Exercício
deveriam ter sido reconhecidos, a título
de contribuição estatutária, a importância
correspondente à multiplicação do núme-
ro de sócios pelo valor do salário mínimo
vigente no ano.

Pelos demonstrativos, apenas um só-
cio contribuiu, o Presidente do partido,
parlamentar estadual, cuja contribuição
recebeu tratamento  contábil equivocado,
ao ser registrada como doação de pes-
soa física, quando o correto seria contri-
buição de filiado.

A impressão que fica após a análise
dos dados contábeis é que o partido per-
tence a um só dono.

Segundo o estatuto, então, a única pes-
soa habilitada a tomar decisões no parti-
do seria o seu Presidente, o único que
contribuiu financeiramente com o partido.

Ora, se não há contribuição dos sócios
que o constituem para difundir suas idéi-
as, eleger representantes que comun-
guem da proposta política concebida pe-
los seus associados,  será que há por par-
te destes o real interesse  da existência e
continuidade do partido?  Então quem fi-
nancia o funcionamento do partido?  Ou-
tros, alheios à associação? As contribui-
ções de caráter mantenedor derivada dos
sócios figuram nos estatutos por mera for-
malidade ou se constituem na base de
manutenção da associação partidária?

Longe de significar uma ingerência na
autonomia dos partidos, verificar o cum-
primento de seus estatutos é uma neces-
sidade  pela qual devem zelar não ape-
nas os seus integrantes, mas também a
Justiça Eleitoral, vez que tais agremiações
desenvolvendo ou não a contento os seus
objetivos, recebem recursos públicos, por-
tanto, são financiados pela sociedade.
Basta dizer que os partidos políticos têm
direito a recursos do fundo partidário e
acesso gratuito ao rádio e à televisão, na
forma da lei.
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Para se ter idéia dos valores envol-
vidos no repasse da União aos parti-
dos é interessante observar  que  no
exercício social de 1999, conforme
apurou Siqueira, foram distribuídos aos
Diretórios Nacionais dos Partidos Polí-
t icos a importância de R$
51.487.286,25 (Cinqüenta e um mi-
lhões, quatrocentos e oitenta e sete mil,

duzentos e oitenta e seis reais e vinte e
cinco centavos) referentes ao Fundo
Partidário.  E, deste total,  coube a im-
portância de  R$ 513.940,64 (Quinhen-
tos e treze mil, novecentos e quarenta
reais e sessenta e quatro centavos) aos
Diretórios Regionais de Mato Grosso,
conforme demonstração comparada
com as demais receitas  a seguir:

informações prestadas?
A Justiça Eleitoral periodicamente faz

um levantamento real da composição dos
quadros sociais dos partidos, para certifi-
car, por exemplo, se as pessoas declara-
das como sócios já não se desfiliaram da
sociedade, ou se ainda estão vivas?

Quando houver um acompanhamento
sistemático das atividades levadas a cabo
pelos partidos pela Justiça Eleitoral e sua
ampla divulgação, a sociedade brasileira
passará a contar com mais mecanismos e
informação para coibir a distorção na práti-
ca partidária.

4 – PRESTAÇÕES DE
CONTAS ELEITORAIS X

OMISSÕES E
SIMULAÇÕES:  O QUE
HÁ DE REAL NELAS?

As campanhas eleitorais no Brasil têm
se revelado altamente dispendiosas e a
comprovação de seus reais gastos  pe-
rante a Justiça Especializada até as ulti-
mas eleições se revelaram uma improba-
bilidade, como afirma a Revista Época na
matéria publicada em sua edição 213,  de
junho de 2002,   pág. 35 a 39, haja vista os
mecanismos adotados pelas agremiações
partidárias para esconder da Justiça Elei-
toral, por exemplo, o uso de automóveis  e
aeronaves nas eleições:

“Oficialmente, as montadoras de auto-
móveis nunca apareceram nas pres-
tações de contas que os partidos são
obrigados a apresentar à Justiça Elei-
toral.  Mas, não existe campanha de
peso que não rode a bordo de cente-
nas de carros emprestados pela in-
dústria automobilística.  Executivos
de duas fabricantes contaram a Épo-
ca como é o truque.   Elas entrega-
ram os carros para a concessionária
e avisam o nome dos candidatos fa-
vorecidos.  No fim da campanha, os
partidos devolvem os veículos mui-
tos deles em péssimo estado – e a
concessionária  é  compensada com
descontos na hora de renovar o es-
toque com a montadora.  Nunca de-
mos mais de 300 carros.  Todos os
partidos nos fazem o pedido, diz um
deles.

No caso dos jatinhos, essenciais numa
campanha presidencial, em que o candi-
dato acorda em Porto Alegre, almoça em
Belo Horizonte e tem comício à noite no

Quadro Demonstrativo – Recebimento Quotas

do Fundo Partidário em MT (1999)

Partido “A” “B” “C” “D” “E”
Fundo Outras Total FP/TR FP/OR

Partidário (FP) Receitas (OR) Receitas (TR) (%) (%)
(R$) (R$)  (R$)

PSDB      148.113,44      339.112,63   487.226,07 30,40% 43,68%

PMDB      136.925,06        10.310,98   147.236,04 93,00% 1.327,95%

PFL      100.700,00        55.403,21   156.103,21 64,51% 181,76%

PPB 68.000,00 132,00 68.132,00 99,80% 51.515,15%

PTB        48.269,73        25.539,69     73.809,42 65,40% 189,00%

PT 9.948,89 73.078,99 83.027,88 11,98% 13,61%

PSB 1.983,52 36.099,50 38.083,02 5,21% 5,49%

TOTAL 513.940,64 539.677,00 1.053.617,64

Notas: 1- A coluna (A) refere-se ao fundo partidário recebidos pelos respectivos diretórios

nacionais no exercício de 1999;

2- A coluna (B) refere-se às  demais receitas arrecadas pelos partidos políticos:

Contribuições de filiados, parlamentares, doações, etc.

3- A coluna (C) corresponde ao somatório das colunas (A) e (B), compreendendo o

total dos recursos que os mencionados partidos tiveram à disposição em 1999.

4- A coluna  (D) refere-se ao resultado em percentual da  divisão entre o valor do fundo

partidário e o total das receitas,

5- A coluna  (E) refere-se ao resultado em percentual da  divisão entre o valor do fundo

partidário e o valor referente a outras receitas,

6- O resultado das colunas (D) e (E) demonstram o percentual do fundo partidário em

relação ao total da receita (incluindo nesta o próprio fundo partidário) e do primeiro em

relação às demais receitas arrecadadas, respectivamente, evidenciando, assim, o

grau de importância do fundo partidário para a manutenção das atividades dos parti-

dos políticos.

Independente da quantidade de votos
obtidos em pleito eleitoral, todo e qual-
quer partido constituído, com seus atos
protocolados na Justiça Eleitoral, faz jus
ao montante correspondente a um por
cento (1%) do  total do Fundo Partidário,
destacado para entrega em partes iguais
às agremiações partidárias. E esse recur-
so é de aplicação restrita, definida legal-
mente.

Diante dessa realidade, o Tribunal Re-
gional Eleitoral pode precisar à socieda-
de mato-grossense, por exemplo, se essa
verba foi aplicada efetivamente nos fins
legais determinados?

O partido faz comprovação à Justiça
das atividades que realizou com este in-
vestimento público?  O Tribunal Regional
Eleitoral a esse respeito recebe um rela-
tório de atividades do partido?  Por acaso
o Tribunal sabe quantos e onde foram re-
alizados os eventos com fins doutrinári-
os?  Se foram produzidos vídeos, defla-
gradas campanhas de conscientização,
editados livros, cartilhas, etc, ou a sua fis-
calização nesse sentido, limita-se tão so-
mente a acatar os números apontados nas
prestações de contas? É realizada uma
auditoria sobre as demonstrações contá-
beis para certificar-lhe a veracidade das
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Recife, o esquema funciona de duas for-
mas.  O empresário banca o aluguel ou
empresta seu avião. Nas duas situações
o vôo aparece como se tivesse sido feito
por funcionários da empresa.  As contri-
buições em espécie envolvem também
fornecimento de papel, impressão de san-
tinhos e cartazes, doação de camisetas
ou cessão de funcionários.  As empresas
escondem essa ajuda contabilizando tudo
como custo.  Com isso, o candidato fica à
vontade para não declarar as doações à
Justiça.

É tanto dinheiro correndo por fora que
políticos tarimbados disseram a
ÉPOCA que em alguns casos o cai-
xa dois é maior que o oficial”. (FRIE-
DLANDER, 2002)

Os candidatos e partidos investem so-
mas vultosas nas eleições, mas não de-
sejam que a sociedade tome conhecimen-
to destes gastos ou de seus patrocinado-
res, numa tentativa de descaracterização
do abuso do poder econômico, prática
esta condenada  politicamente porque
desvirtua, macula o processo eleitoral,
como asseverou o Ministro Carlos Mário
Veloso, a época, em 11.11.98, Presidente
do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, em
depoimento que prestou à Comissão In-
terna do Senado para Reforma Política:
“... não haverá nem democracia nem re-
pública sem a igualdade.  Esta é inerente
à democracia e à república.  De modo que
é por isso mesmo que a Constituição vári-
as vezes proclama o princípio da igualda-
de.  Penso que o abuso do poder econô-
mico, justamente realizando o desequilí-
brio entre os candidatos, torna irreal o prin-
cípio isonômico, assim tornando ilegítima
a pugna eleitoral...” (SENADO FEDE-
RAL,2000)

As razões para justificar tal comporta-
mento reprovável por parte daqueles que
deveriam estar minimamente  comprome-
tidos com a ética  e terem respeito ao ci-
dadão, já que se colocam na condição de
aspirantes ao cargo de  representantes
do povo, se assentam em vários fatores,
dentre os quais, a branda punição a que
estarão sujeitos partidos e candidatos que
faltarem com a verdade ou deixarem  de
apresentar as suas contas. E ainda, o in-
centivo, conferido pela legislação, ao re-
conhecimento parcial das captações de
recursos. Grave, porém, nesse contexto é
também o caráter meramente formal que

se tem dado às prestações de contas, se-
jam  as decorrentes dos pleitos eleitorais
quanto as anuais, de responsabilidade
dos partidos, assunto este que será abor-
dado no próximo tópico deste estudo,
quando se discorrerá sobre o julgamento
das contas.

A cada nova eleição, a legislação elei-
toral, no campo das prestações de con-
tas, é aprimorada e introduz mecanismos
para facilitar a ação fiscalizadora da Justi-
ça Especializada, todavia, tais expedien-
tes não são suficientes para banir a histó-
rica prática de simular prestações de con-
tas, adotadas por candidatos no país.

Atualmente as disputas eleitorais se
encontram sob a égide da Lei nº 9.504/
97, complementada por resoluções do
TSE, dentre as quais a de nº 20.566/00
aplicada em relação ao pleito de 2000 e a
Resolução no. 20.987/02,  que dispõe
sobre a arrecadação e a aplicação de re-
cursos nas campanhas eleitorais e sobre
prestação de contas nas eleições de
2002.

A legislação vigente impõem aos con-
correntes a cargos públicos o seguinte
comportamento:  a obrigatoriedade de
apresentar as contas de sua campanha
em até 30 dias após a realização do plei-
to, sujeitando-se, aquele que não o fizer,
ao impedimento de sua diplomação, se
eleito for.  A responsabilidade pela veraci-
dade das informações prestadas é  exclu-
sivamente sua.

Necessariamente os gastos efetuados
serão classificados conforme plano con-
tábil padrão concebido pelo TSE. As even-
tuais sobras de recursos financeiros arre-
cadados devem ser “utilizadas pelos par-
tidos políticos, de forma integral e exclusi-
va, para a criação e manutenção de insti-
tuto ou fundação de pesquisa e de doutri-
nação e educação política” (Lei no 9.504/
97, art. 31).

As contas apresentadas devem ser
acompanhadas de documentação legal,
ser bastante detalhadas e demonstrar os
seguintes itens: a) o limite de gastos; b) os
recibos eleitorais recebidos; c) os recibos
eleitorais distribuídos; d) os recursos ar-
recadados; e) as transferências efetuadas;
f) as obrigações a pagar; e g) as origens e
aplicações dos recursos.

A partir da análise das informações
econômicas e financeiras acima referidas
submetidas a sua apreciação,  o juiz elei-
toral decidirá pelo seu deferimento ou re-
jeição.

Encontram-se, os candidatos a qual-
quer cargo eletivo no Brasil, obrigados a
declarar à Justiça eleitoral um valor máxi-
mo de gastos para a campanha. A realiza-
ção de gastos  superiores a esse valor
implica pagamento de multa. É também
obrigatória a constituição de comitês finan-
ceiros para viabilizar a arrecadação de
fundos. Os candidatos podem utilizar re-
cursos pessoais, respeitado o valor máxi-
mo estipulado para a campanha. Tanto
pessoas físicas quanto jurídicas podem
contribuir, desde que obedecidos o limite
de 10% dos rendimentos brutos auferidos
no ano anterior ao pleito, no caso das pri-
meiras, e o limite de 2% do faturamento
bruto das segundas. A pena prevista para
os infratores é multa no valor de cinco a
dez vezes a quantia em excesso, além da
proibição de participação em licitações
públicas, no caso de pessoas jurídicas.

O descumprimento destas e de outras
determinações sujeita os partidos à per-
da de sua segunda fonte de recursos: o
fundo partidário.

Mas, se por um lado à legislação elei-
toral define a natureza dos doadores, de
outro, legitimou brecha  para os candida-
tos que preferem ocultar ao invés de de-
monstrar, situação esta, naturalmente es-
perada pelos eleitores.  O artigo 27 da Lei
9504/97 estabelece que os candidatos
poderão usufruir de doações individuais
no montante equivalente a até 1000 UFIR,
na forma de gastos realizados diretamen-
te pelos doadores, sem que haja a neces-
sidade de contabiliza-las.  É um convite à
fraude, à medida que se  cria uma alterna-
tiva para, sob o manto da pequena contri-
buição, ocultar  grandes doações.

Um outro equívoco presente no texto
legal que regula as prestações de contas
eleitorais diz respeito ao poder de deci-
são conferido aos partidos políticos para
fixarem os limites  de gastos dos candida-
tos nas campanhas.  Quem deve deter um
estudo, uma estimativa de custos demons-
trando o quantum necessário para que um
cidadão se eleja  representante popular,
são os Órgãos que apreciam as contas: o
Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais
Regionais Eleitorais.

Se detém o conhecimento da natureza
dos gastos de campanha (material de pu-
blicidade, aluguéis de comitê eleitoral,
despesas com transporte, cachês artísti-
cos, etc) a ponto de estruturarem um pla-
no contábil para evidenciá-los, reúnem
condições mais que concretas para di-
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mensionar o aporte de recursos  neces-
sários para que o candidato leve aos elei-
tores suas propostas, sobretudo conside-
rando que a serviço desta finalidade en-
contra-se o horário público de campanha
nos meios de comunicação.

Não é necessário que o Tribunal fixe,
mas ao contrário, detenha parâmetros
para mensurar o excesso. É um instrumen-
to de controle a ser empregado pela Jus-
tiça Especializada. Fazendo levantamen-
to junto ao mercado dos elementos de
gastos autorizados pela legislação, com-
putando-os a partir de critérios técnicos
que levem em consideração o número de
votantes, o coeficiente eleitoral e a natu-
reza dos cargos postulados (proporcionais
ou majoritários), é plenamente possível
chegar a uma estimativa muito próxima
da realidade dos dispêndios prováveis de
campanha.  Este é um mecanismo, aliás,
que poderá ser muito útil para combater o
superfaturamento de notas de serviços e
mercadorias,  bem como detectar  dispo-
nibilidades financeiras para a compra de
votos.

A Transparência Brasil, na obra “Cami-
nhos da Transparência”, apresenta uma
análise muito interessante sobre as pres-
tações de contas eleitorais no Brasil, que
demonstra a inconsistência deste instru-
mento e suas conseqüências ao proces-
so eleitoral, ao final  concluindo com su-
gestões importantes para o aperfeiçoa-
mento das eleições suas diversas etapas,
como segue:

“fraude e sonegação na prestação de
contas

Apesar da existência dos expedientes
legais, muitas têm sido as suspeitas
de desobediência legal. Isso porque
o processo de prestação de contas
das campanhas possui uma série de
vícios. Em primeiro lugar, a obrigato-
riedade de comunicação oficial de um
valor máximo de gastos é uma medi-
da inócua, tendo em vista que todos
os candidatos acabam por declarar
montantes superestimados, de modo
a evitar o pagamento de multa.

Em segundo lugar, não há limitação à
contribuição pessoal dos candidatos
às próprias campanhas, desde que
respeitado o valor máximo declara-
do à Justiça eleitoral. Como os parti-
dos políticos têm livre-arbítrio na de-
finição desses montantes no momen-
to do registro das candidaturas, a le-

gislação eleitoral existente é, portan-
to, viciada em benefício dos candi-
datos com maior quantidade de re-
cursos. Em outras palavras, as regras
vigentes não propiciam uma compe-
tição igualitária entre as diferentes
candidaturas.

Em terceiro lugar, a obrigatoriedade da
emissão do recibo eleitoral não tem
sido garantia efetiva de controle e
transparência da arrecadação. Pelo
contrário, permanecem as suspeitas
de que os candidatos arrecadam e
utilizam fundos de maneira ilícita, isto
é, sem registrar nem as receitas, nem
os gastos efetuados. É por isso que
nenhuma conta apresenta sobras de
campanha, e os gastos realizados
acabam sempre superando as recei-
tas. Além disso, como esses dados
não são registrados e as contas de
campanha são aprovadas ou inde-
feridas com base no oficialmente
declarado, o TSE acaba não dispon-
do de bases legais que pudessem
resultar na rejeição das contas.

Por fim, em virtude de o recibo eleitoral
não ser um instrumento efetivo que
obrigue concretamente o registro ofi-
cial de todas as receitas e como há
possibilidade legal de realização de
gastos não contabilizados, as con-
tas de campanha acabam se tornan-
do uma peça de ficção e a prestação
de contas é vista como um acordo de
cavalheiros, no qual cada partido ra-
tifica a lisura da contabilidade alheia,
para que, em troca, possa ter as pró-
prias contas aprovadas.

Conclusões

A fiscalização do processo eleitoral, no
Brasil, contempla a análise de várias
etapas: a) o controle das próprias ins-
tituições fiscalizadoras da Justiça
eleitoral; b) o controle do alistamen-
to dos eleitores e das candidaturas;
c) a fiscalização criteriosa de todas
as etapas da votação, processamen-
to, contagem e divulgação dos resul-
tados eleitorais; d) a análise detalha-
da do sistema de financiamento das
campanhas eleitorais; e, por fim, e) a
fiscalização da prestação de contas.

As principais medidas que se devem
tomar para que se solucionem os pro-
blemas do processo eleitoral no Bra-
sil são: o aperfeiçoamento do con-
trole das campanhas dos candida-

tos e a punição mais efetiva da práti-
ca da compra de votos. Por um lado,
há brechas consideráveis na legis-
lação que reduzem a transparência
do financiamento das candidaturas.
Por outro, como o TSE só pode agir
quando acionado, ele não está dota-
do de meios legais que lhe permitam
realizar investigações quando há
suspeitas de compra de votos e de
arrecadação e uso ilegal de recur-
sos financeiros. Portanto, a transpa-
rência no financiamento das campa-
nhas eleitorais e o banimento da prá-
tica de corrupção pré-eleitoral depen-
dem fortemente do aumento dos po-
deres de fiscalização da Justiça elei-
toral. Sem esse aperfeiçoamento le-
gal, somente a atitude investigativa
da imprensa e a indignação dos ci-
dadãos podem contribuir para o in-
cremento da lisura do processo elei-
toral no Brasil”. (Bezerra,2002)

A estas sugestões deve ser acrescida
uma outra que muito contribuirá para
substancial melhoria na adequada avali-
ação das prestações de contas, qual seja
o acompanhamento simultâneo pelo Tri-
bunal de Contas da captação e aplicação
do fundo de campanha de cada partido e
ou candidato.  Tendo em vista que é o Tri-
bunal Regional Eleitoral quem autoriza
abertura das contas bancárias pelas quais
devem transitar  a movimentação finan-
ceira de campanha, deve este Órgão de-
ter um controle efetivo sobre tal gama de
recursos, a fim de coibir eventuais arran-
jos nas prestações de contas.  Nesse
sentido candidatos e partidos apresenta-
riam ao Tribunal, por ocasião da deflagra-
ção do processo eleitoral, a declaração
de limite de gastos, acompanhada de or-
çamento para a campanha, contemplan-
do  todos os itens previsto na Lei.  O Tribu-
nal faria o acompanhamento da execu-
ção orçamentária, pari passo, e, ao final
de 30 dias decorridos da realização do
pleito, os partidos ofereceriam ao Tribu-
nal, sob a forma de demonstrativos contá-
beis, como ocorre atualmente, a mera con-
solidação das contas.

Atualmente,  como está demonstrado,
há toda uma estrutura legal favorecendo
a apresentação de informações distorci-
das e irreais à Justiça Eleitoral acerca dos
gastos de campanha.  Esta prática enfra-
quece o processo democrático. Se com-
pete ao TSE e TREs fiscalizarem o pro-
cesso eleitoral aí compreendendo o jul-
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gamento das contas, é necessário que
estes Órgãos disponham de mecanismos
de controle e fiscalização, sem os quais a
atuação dos julgadores se revelará inó-
cua. E o que é mais grave,  continuará a
legitimar o fictício, base das conveniênci-
as e artimanhas de certos políticos, que
declaram apenas o que lhes interessa e
favorece.

5- O JULGAMENTO
DAS CONTAS:

FORMA X ESSÊNCIA.
A Lei 9.096/95, que dispõe sobre a or-

ganização partidária, estabelece  (artigo
34) que à  Justiça Eleitoral  cabe fiscalizar
a escrituração contábil e a prestação de
contas do partido e das despesas de cam-
panha eleitoral, devendo atestar se elas
refletem adequadamente a real movimen-
tação financeira, os dispêndios e recur-
sos aplicados nas campanhas eleitorais.
Para o cumprimento desta missão, a Jus-
tiça Eleitoral pode requisitar técnicos do
Tribunal de Contas da União ou dos Esta-
dos, pelo tempo que for necessário.

Os julgadores que decidirão sobre
aquelas despesas, sejam elas partidárias
ou eleitorais, são cidadãos com formação
jurídica (desembargadores, juízes e de-
mais operadores do direito), aos quais
cabem apreciar as matérias relacionadas
às prestações de contas dos partidos po-
líticos (assunto de natureza contábil-finan-
ceira) e das eleições.  A estes, faltam o
conhecimento técnico específico, a fim de
tomarem a decisão pela  aprovação ou
não daqueles movimentos econômico-fi-
nanceiros.

Há legalmente estabelecido um rito
processual, sobretudo junto aos Tribunais,
para se proceder ao julgamento das pe-
ças financeiras, econômicas e contábeis
apresentadas por candidatos e agremia-
ções partidárias. A ação dos julgadores,
nesse sentido, tem se restringido mais ao
caráter formal das contas que propriamen-
te à veracidade das informações nelas
declaradas.

É a esta conclusão que se chega após
a análise de alguns dos julgamentos rea-
lizados pelo Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso em relação a contas de
campanha como também das anuais par-
tidárias,  percebendo-se nitidamente que,
comprovar se são verídicas ou não, as in-
formações nelas contidas, nunca ou mui-
to raramente são objeto de averiguação.

As verificações têm se limitado a tem-
pestividade da apresentação das peças e
demais documentos que integram as pres-
tações de contas; de sua conformidade
com os modelos e demonstrativos legal-
mente estabelecidos, bem como a con-
frontação de dados oficiais declarados ao
TSE, a exemplo do que ocorre com o fun-
do partidário.  Como evidencia Pereira:

“A amplitude dos exames, quando se
constatam divergências entre as pe-
ças apresentadas, baseia-se, exclu-
sivamente, nos registros contábeis e
informações apresentadas pelas
agremiações partidárias.   Esse é o
principal procedimento observado
que serve de subsídio para a Procu-
radoria Regional Eleitoral/MT e o
Pleno do TRE/MT formarem juízo e
decidirem pela aprovação ou desa-
provação das referidas contas, cons-
tituindo-se, esta, a metodologia utili-
zada pelo TRE/MT para a fiscaliza-
ção contábil, com o intuito de atestar
se esta reflete a real movimentação
financeira, a origem e aplicação dos
recursos dos partidos políticos, o
mesmo ocorrendo em relação às
prestações de contas de candidatos”.
(Pereira, 2002).

Para ilustrar o  discorrido são adiante
apresentados os procedimentos observa-
dos pelo TRMT em relação ao processo
de julgamento das contas do Partido da
Social Democracia Brasileira - PSDB re-
lativas ao exercício social de 2000:

1. Instrução da Unidade

Técnica do TRE/MT:

A Coordenadoria de Controle Interno
(COCIN),  tem a atribuição de proceder os
exames das peças contábil-financeira
apresentadas e lançar o seu parecer so-
bre a consistência ou inconsistência  das
contas apresentadas. Cabe ressaltar que
são solicitados esclarecimentos aos diri-
gentes dos partidos políticos, de pontos
que os analistas julgam necessários.

Ao todo neste processo, incluindo a
análise inicial até o julgamento da pre-
sente prestação de contas, foram 03 (três)
informações/pareceres emitidos pela CO-
CIN e 02 (dois) pedidos de diligências
atendidos pelo Diretório do PSDB, dos
quais destaca-se os principais pontos:

COCIN  - análise inicial – Informação
n.º 237/2000, de 16/6/2000: Foi constado

pela analista a tempestividade da entre-
ga das contas (em 28/4/2000), a publica-
ção do Balanço Financeiro em atendimen-
to ao artigo 32 § 2º da Lei n.º 9.096/95 e a
completa apresentação das peças exigi-
das pelo art. 6º da Resolução/TSE n.º
19.768/95.    Em um ponto seguinte cons-
tatou que o valor recebido, relativa às co-
tas do fundo partidário, está de conformi-
dade como o informado pelo TSE (Nas
prestações de contas dos Diretórios Naci-
onais encaminhadas ao TSE, são infor-
mados os repasses aos Diretórios Regio-
nais, via anexo 6, onde de posse deste
dado o TSE faz a comunicação aos TRE’s,
para cruzamento de informações, quan-
do do exame das contas dos diretórios
regionais).     Finalizando a informação a
analista solicita os livros contábeis para
conferência dos dados apresentados,
conforme transcrito, in verbis: “Diante do
exposto, para verificarmos a consistência
da prestação de contas quanto aos valo-
res apresentados nas Demonstrações
Contábeis, solicitamos os Livros Diário e
Razão relativos ao exercício de 1999.”

Diretório Regional do PSDB - Docu-
mento protocolado em 07/7/2000: Docu-
mento endereçado ao Relator do Proces-
so n.º 2.105/2000, para encaminhamento
dos Livros Contábeis Diário e Razão, con-
forme trecho: “... em atendimento à ordem
contida no r. Mandado de Intimação de fl.,
para apresentar os anexos Livros DIARIO
e RAZÃO referente ao Exercício de 1999...”

COCIN  - segunda análise – Informa-
ção n.º 273/2000, de 14/7/2000: De posse
dos livros contábeis diário e razão, foram
constatados os seguintes pontos:

Ausência de informação das disponi-
bilidades bancárias, em especial, o saldo
de R$ 42.753,25 (quarenta e dois mil, se-
tecentos e cinqüenta e três reais e vinte e
cinco centavos) ;

Registro incorreto dos gastos com os
recursos do Fundo Partidário:  estes de-
vem ser separados dos gastos realizados
com “Outros Recursos/Receitas”;

Constatação de transferências aos
Comitês Financeiros dos Partidos do
PMN, PPS, PV e PSB, no montante de R$
64.768,35 (sessenta e quatro mil e sete-
centos e sessenta e oito reais e trinta e
cinco centavos): a analista entende como
irregular tais transferências, face o exercí-
cio de 1999 por não se tratar de ano elei-
toral, e os mencionados comitês, entes
constituídos somente em ano eleitoral e
com duração restrita a este;
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Por fim, constata que os Livros Diário e
Razão estão incompletos, face à supres-
são das contas patrimoniais e não de-
monstração dos lançamentos em partidas
dobradas, solicitando as necessárias re-
gularizações.

Diretório Regional do PSDB - Docu-
mento protocolado  em 10/8/2000: Aten-
dendo ao Mandado de Intimação do Re-
lator, face ao parecer da COCIN, o partido
respondeu às solicitações de esclareci-
mentos, do qual para melhor clareza, se-
gue trechos transcritos, dos pontos elen-
cados no supracitado documento:

“ (...) os valores e registros constantes
do referido Livro Diário/Razão, tra-
duzem exatamente a movimentação
financeira ocorrida no Exercício de
1999, e que apenas adaptou a forma
de apresentação do referido docu-
mento, reeditado na conformidade
da Resolução/TSE, (...).”

” (...). o valor de R$ 64.768,35 (sessen-
ta e quatro mil, setecentos e sessen-
ta e oito reais e trinta e cinco centa-
vos), foi lançado, por equivoco, na
Conta 3.1.1.1.09.05.00 – Transferên-
cias Efetuadas a Comitês Financei-
ros, quando deveria ter sido lançado
na conta 3.1.1.1.09.02.00 – Transfe-
rências Efetuadas à Direção Estadu-
al.    Esclarece mais, que, esse valor
refere-se ao total das contribuições
estatutárias, devidas por força de dis-
posições estatutárias, pelos ocupan-
tes de Cargos de Confiança no Go-
verno do Estado, por indicação das
respectivas agremiações partidárias
(PMN, PPS, PV e PSB)”

”Ao refazer o Livro Diário/Razão, o pe-
ticionário efetuou a correção referi-
da no item 02, supra, bem como as
demais, referidas nos itens 1, 2 e 4,
da Informação COCIN/TRE/MT n.º
273/2000”;

Diretório Regional do PSDB - Docu-
mento protocolado  em 13/9/2000:

Este documento, conforme se depre-
ende dos autos em estudo, foi elaborado
para complementar  à resposta anterior
encaminhada pelo referido Diretório e que
abordou, conforme trechos transcritos do
mesmo, os seguintes pontos:

“Constatou-se que alguns lançamen-
tos foram registrados em contas erradas,

alterando os valores reais ocorridos na
movimentação financeira do partido no
Exercício de 1.999.    Decorre desta cons-
tatação, a necessidade de proceder-se à
substituição do Livro Diário/Razão cons-
tante dos Autos.”

“Decorre, ainda, desta necessária cor-
reção, que as peças que compõem a
Prestação de Contas em análise, fo-
ram preenchidas de modo a retrata-
rem os valores registrados no Livro
Diário/Razão.    Alterados aqueles
valores, surge, conseqüentemente, a
necessidade de alterar algumas das
referidas peças.”

03.“Por todo exposto, é a presente para
requerer a Vossa Excelência (o Juiz-
Relator): 01. ‘.....omissis.......’;

02. A juntada aos autos, das peças se-
guintes, em substituição às anterior-
mente:

Demonstrativo de Receitas e Despe-
sas – Modelo 01;

Balanço Financeiro – Modelo 02;
Balanço Patrimonial – Modelo 03;
Demonstração de Obrigações a Pagar

– Modelo 04;
Demonstrativo dos Recursos do Fun-

do Partidário Distribuídos à Direção
Estadual – Modelo 05;

Demonstrativo dos Recursos do Fun-
do Partidário Distribuídos à Direção
Municipal – Modelo 06;

Demonstrativo dos Recursos do Fun-
do Partidário Distribuídos à Candi-
datos – Modelo 07;

Demonstração de Doações Recebidas
– Modelo 08”

COCIN  - terceira análise – Informação
n.º 345/2000, de 25/9/2000: Na terceira e
derradeira manifestação acerca da análi-
se das prestação de contas, após justifi-
cativas e retificações na contabilidade pro-
cedidas pelo Diretório Regional do PSDB,
a COCIN através do servidor examinador
entendeu sanadas e esclarecidas as im-
propriedades anteriormente apontadas
pelo Setor, conforme trecho transcrito da
informação:

“ Do exposto entendemos que a Agre-
miação logrou êxito no atendimento
à diligência, ficando esclarecidas as
falhas anteriormente apontadas em
nossa informação de folhas 34; con-
tudo ponderamos pela autenticação

dos Livros Contábeis Diário e Razão
conforme disciplina a Portaria n.º 144/
98 deste Regional.”

Após instrução da Unidade Técnica, o
processo é encaminhado com a à concor-
dância da chefia imediata, conforme des-
pacho transcrito, verbis:

“ Exmo. Sr. Relator,
Manifesto anuência com o teor da In-

formação supra;
Informo que a presente prestação de

contas encontra-se regularizada;
.......,
Cuiabá, 25/9/2000
Coordenador de Controle Interno”

Após a instrução técnica, realizada pela
Coordenadoria de Controle Interno, soli-
citando informações, esclarecimentos e
correções das prestações de contas nes-
te estudo, o Diretório Regional do PSDB,
sempre com a concordância e interven-
ção do Juiz-Relator dos autos, o processo
é encaminhado, por solicitação do Rela-
tor,  para o parecer da Procuradoria Regi-
onal Eleitoral (PRE/MT).

2. Parecer da Procuradoria

Regional Eleitoral.

Conforme, trecho transcrito, o parecer
do Sr. Procurador Eleitoral foi no sentido
da regularidade da presente prestação de
contas:

“(...)Mais uma vez, levado o processo à
observação da Coordenadoria de
Controle Interno, esta verificou que
os problemas apontados na Presta-
ção de Contas foram sanados com
êxito pelo PSDB.

Diante das informações apresentadas
e de acordo com a Resolução n.º
19.768/96 do TSE, esta PROCURA-
DORIA REGIONAL ELEITORAL ma-
nifesta-se pela aprovação da Pres-
tação de Contas do Partido Social da
Democracia Brasileira, referente ao
ano de 1999.

É o pronunciamento
Cuiabá, 02 de outubro de 2000.
PROCURADOR REGIONAL ELEITO-

RAL”.

3. Relatório e

Voto do Relator

Recebidos os autos o Juiz-Relator so-
licita a inclusão dos mesmos na pauta da
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próxima sessão plenária, onde, nesta,
apresenta o seu Relatório, seguido do
voto, para posteriores votos dos demais
juízes-membros do Colegiado que com-
põem o Pleno do TRE/MT.

O Relatório foi efetuado retratando su-
cintamente a tramitação, as providências
adotadas e sanadas, e o posicionamento
final  da Coordenadoria de Controle Inter-
no e da Procuradoria Regional Eleitoral,
que neste processo foram no sentido de
que fosse aprovada   a presente presta-
ção de contas.

Quanto ao voto do Juiz-Relator, trans-
creve-se, verbis:

“Assim, diante da regularidade das con-
tas, em consonância com a informa-
ção técnica favorável da COCIN e do
parecer da douta Procuradoria Re-
gional Eleitoral, acolho a prestação
de contas apresentadas pelo Parti-
do da Social Democracia Brasileira
– PSDB, relativas ao exercício de
1999, considero-as regulares.

É como voto, Senhor Presidente.”

4- Voto do Colegiado

Os outros 05 (cinco) juízes-membros
votaram com o Relator, acompanhando a
posição deste.

Neste contexto, de substituição de de-
monstrativos contábeis, de refazimento de
livros contábeis (arquivos permanentes
das entidades) a prestação de contas ga-
nha um papel secundário, meramente pro-
tocolar, ao ser tratada com tamanha su-
perficialidade.

Contabilmente, a forma, que tem pre-
valecido nos julgamentos acima referidos,
não se sobrepõe à essência, pressuposto
para a realização dos registros contábeis,
que carecem de controles internos asse-
gurando-lhes a consistência e confiabili-
dade.

Sob a ótica contábil, as análises das
contas  não podem  estar dissociadas do
processo eleitoral, como ele ocorreu efe-
tivamente- no caso das candidaturas- e,
também, do funcionamento e disposições
estatutárias, em se tratando  da instituição
partido político, pois segundo  Sá, quem
afirma não haver possibilidade de se en-
tender a essência de uma coisa se não
conhecer o que é essa coisa,

“A essência, nos domínios contábeis,
transcende a forma jurídica ou qual-

quer outra como a física, por exem-
plo. (...) a forma, é apenas, uma mo-
dalidade de ordem que estabelece o
reconhecimento universal de algo,
através de características externas
definidas. A essência, todavia, dife-
rentemente, se manifesta através do
exercício da substância, sendo, por-
tanto, esta mesma em evidência (se-
gundo conceito de Heigel em sua “ló-
gica” e que aceitamos), como reali-
dade, muito além da aparência.
(Sá,2000)

Este, aliás, é um aspecto que suscita
um outro questionamento de ordem legal
e merece acurada análise, o tratamento
dispensado ao erro formal e ao erro
material(artigo 30 parágrafo 2o.da Lei
9.504/97) quando a matéria apreciada é
contábil. As Normas Brasileiras de Conta-
bilidade fazem apenas distinção entre erro
e fraude. Materialidade, contabilmente fa-
lando, corresponde à expressão monetá-
ria, ao valor envolvido.  Entre os critérios e
meios de corrigir eventuais erros, não se
encontram aqueles aplicados pelo Tribu-
nal no caso concreto das prestações de
contas do PSDB naquele exercício.

Neste estudo, quando no item 3 (ao dis-
correr sobre O Partido Político -  Meras
Siglas  ou Entidades Autônomas que Ser-
vem ao Interesse Público?), ficou demons-
trado que as prestações de contas do Par-
tido Social Brasileiro – PSB, relativas ao
exercício social de 1998 continham erros
crassos de contabilidade que distorciam
a realidade da entidade, suscitando ques-
tionamentos fundados sobre a própria
natureza da instituição partidária, apon-
tando  a omissão de receitas.  Estes as-
pectos não foram detectados pelo Tribu-
nal, deixando de ser, portanto, objeto de
análise dos julgadores, os quais ao final
do julgamento, terminaram por aprová-la
sem ressalvas.

Sem deter um sistema de controle so-
bre os custos das candidaturas e acom-
panhamento das atividades e funciona-
mento dos partidos, é possível à Justiça
Eleitoral fiscalizar as prestações de con-
tas?

Como juízes e o próprio Tribunal pode-
rão declarar serem inverossímeis as  in-
formações  presentes nos demonstrativos
se não dispuserem de parâmetros de con-
frontação, de conferência?

Para melhor ilustrar esta idéia toma-se
por referência as eleições majoritárias

(Governador e Senado) ocorridas neste
ano de 2002.  Os candidatos eleitos atin-
giram expressiva votação.  O Governador
eleito obteve 618.403 (seiscentos e de-
zoito mil, quatrocentos e três) votos.  Os
Senadores, cada um dos eleitos, atingi-
ram mais de 500.000 (quinhentos mil) vo-
tos.  Mato Grosso é um Estado marcado
por grandes distâncias geográficas, o que
se torna uma dificuldade a mais para o
candidato massificar suas idéias, se con-
siderada a ausência de um sistema inte-
grado de repetidoras de televisão.  Sendo
necessário para obter uma adesão signi-
ficativa dos eleitores o deslocamento des-
ses candidatos aos municípios.  O Tribu-
nal detém algum levantamento, por exem-
plo, acerca das localidades visitadas, do
número de comícios e showmícios reali-
zados, dos jantares e coquetéis, ofereci-
dos por esses candidatos (agenda)?
Como ocorreram os  deslocamentos às
cidades, se por rodovia ou via aérea?  Os
gastos declarados são compatíveis com o
vulto da campanha?

Se o desenvolvimento das campanhas
não for acompanhado pari passo, é pos-
sível aferir a razoabilidade das despesas
declaradas e receitas necessárias para
custeá-las?

O problema das prestações de contas
eleitorais não residem tão somente na
movimentação financeira transitada em
conta corrente bancária oficial, objeto de
manipulação pelo superfaturamento, mas
concentra-se, principalmente, nas doa-
ções estimáveis em dinheiro, caso con-
creto dos aviões, combustíveis, veículos,
que poucos  declaram e quando o fazem,
sempre em valor inferior ao real.

Da mesma forma a movimentação em
conta corrente de terceiros  ou pessoal do
candidato, o caixa 2, é um outro esquema
muito empregado pelos fraudadores elei-
torais.   Exemplo concreto e famoso a esse
respeito é a investigação procedida pela
Receita Federal a  três ex-arrecadadores
da campanha da reeleição de Fernando
Henrique Cardoso, como noticia a revista
Época na edição já referida anteriormen-
te:

“A pedido do Ministério Público, a Re-
ceita Federal descobriu que em 1998
o grupo movimentou em suas contas
mais dinheiro que o declarado no
Imposto de Renda.  O ex- ministro
Luiz Carlos Bresser Pereira, o em-
baixador e ex-ministro Andréa Mata-
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razzo e o ex-diretor do Banco do Bra-
sil Ricardo Sérgio de Oliveira são
suspeitos de ter levantado recursos
que não foram declarados na pres-
tação de contas de FHC.  O procura-
dor Guilherme Schelb, responsável
pela investigação, está convencido
da existência de uma contabilidade
paralela na prestação do presiden-
te.  De cada R$ 5 arrecadados, R$ 1
teria sido por fora.  A Receita tenta
conferir a origem do dinheiro” . (FRI-
EDLANDER, 2002)

Embora a legislação eleitoral legalize
situações que favorecem a maquiagem
das prestações de contas, há meios para
dificultar essa prática muito utilizada por
políticos antiéticos.  Para tanto, a Justiça
Especializada deverá adotar uma políti-
ca de fiscalização que implique inevita-
velmente a  organização de um quadro
de técnicos especializados  no desen-
volvimento de controles adequados ao
financiamento eleitoral, no sentido de coi-
bir a fraude e a corrupção.  Como tam-
bém deter uma equipe igualmente capa-
citada para fazer a verificação,  confe-
rência dos atos e fatos declarados pelos
candidatos e partidos.  A fiscalização das
contas, nos termos aqui concebidos, as-
sume um caráter de inspeção, mais apro-
priado à perícia contábil, no sentido de
investigar a composição do valor real das
prestações de contas, vez que as decla-
radas, como se tem  visto, inclusive, em
cenário nacional,  normalmente, não guar-
dam correlação com a realidade. A perí-
cia, por ser um meio de prova de cunho
científico - que encerra um relatório cir-
cunstanciado, que ao final apresenta uma
conclusão, um parecer -, é   um trabalho
altamente especializado e de grande

emprego nos tribunais, por suas caracte-
rísticas, em muito auxiliaria os julgado-
res nesse feito.

6. CONCLUSÃO
O Brasil se encontra num processo de

consolidação  democrática e nesse senti-
do vem fortalecendo suas instituições.  E
a sistemática das eleições, pleito após plei-
to, tem sido aperfeiçoada para que mere-
ça maior credibilidade.  Romper com a in-
fluência do poder econômico é fundamen-
tal para a sua legitimação como instrumen-
to eficiente de manifestação da vontade
popular.

Nesse sentido muitas discussões têm
sido efetuadas, ganhando grande expres-
são o debate em torno do financiamento
público de campanha, como meio de via-
bilizar o equilíbrio na disputa, promoven-
do a isonomia no processo.

Pelo exposto, o financiamento público
dos partidos e do processo eleitoral já é
uma realidade.  Destinar mais verbas aos
partidos para efetuar as campanhas não
será também solução se não houver con-
trole e fiscalização de sua utilização,  como
enfatiza o contador Sthepan Kanitz, em
seu artigo intitulado “A origem da corrup-
ção”:

“O Brasil não é um país intrinsecamen-
te corrupto.  Não existe nos genes
brasileiros nada que nos predispo-
nha à corrupção, algo herdado, por
exemplo, de desterrados portugue-
ses.  A Austrália, que foi colônia pe-
nal do império britânico não possui
índices de corrupção superiores aos
de outras nações, pelo contrário.  Nós
brasileiros não somos nem mais nem
menos corruptos que os japoneses,

que a cada par de anos têm um mi-
nistro que renuncia diante de denún-
cias de corrupção.  Somos, sim, um
país onde a corrupção pública e pri-
vada é detectada somente quando
chega a milhões de dólares e por-
que um irmão, um genro, um jorna-
lista ou alguém botou a boca no trom-
bone, não por um processo sistemá-
tico de auditoria”. (...) Precisamos da
vigilância de um poderoso sistema
imunológico que combata a infecção
no nascedouro, como acontece nos
países considerados honestos e au-
ditados.  Portanto, o Brasil não é um
país corrupto é um país pouco
auditado”.(Kanitz,2002)

Através da Justiça Especializada bus-
ca a sociedade exercer o controle sobre
as ações daqueles que desejam se tornar
seus representantes e dirigentes, e a esse
papel não podem se furtar os agentes
públicos encarregados de operacionali-
zar o processo eleitoral.

Porém, para a conquista dessa reali-
dade, necessariamente  haverão que se
proceder mudanças substanciais na atu-
al legislação que trata das disputas elei-
torais, notadamente nos aspectos apon-
tados neste trabalho.  Desta feita, prece-
dida de um amplo debate com a socieda-
de, contemplando, por indispensável, o
envolvimento dos profissionais da conta-
bilidade na sua elaboração, pois grandes
contribuições poderão prestar no sentido
de aperfeiçoar os mecanismos que esti-
mulem a transparência nos gastos de
campanha, ampliando o exercício do con-
trole social sobre o processo eleitoral,
desta forma assegurando maior vitalida-
de à democracia brasileira.

O  E S P A Ç O  D O
C O N T A B I L I S T A

O Jornal do CRC – A Tribuna do Contabilista tem espaço reservado
para você. Escreva. Mande seu artigo ou colaboração sobre temas re-

lacionados à Contabilidade ou ao exercício da profissão.
(fonte times new roman, corpo 12, máximo 40 linhas).
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1 – CONSIDERAÇÕES
INICIAIS: A ESCRITA

HISTÓRICA DE UM POVO
Escrever sobre aspectos da América

pré-colombiana é tarefa árdua. Escrever
sobre aspectos contábeis desses povos
parece ser uma missão impraticável. Por
isso, o que pretendemos constitui apenas
uma tentativa de chamar a atenção dos
pesquisadores para o que existia em ter-
mos de realizações humanas, e mais es-
pecificamente em termos contábeis, no
vasto continente americano antes da che-
gada de Colombo, restringindo  nossas
pesquisas à cultura do povo Inca1 .

Em pesquisas históricas a maior difi-
culdade que se encontra diz respeito à
grafia de nomes de personagens, de di-
vindades, de povos e de regiões. Procu-
ramos, dentro do possível, manter os no-
mes na grafia original dos autores pes-
quisados e, ao mesmo tempo, uniformizar
os nomes em toda a extensão de nosso
texto.

Outra dificuldade que encontramos
quanto a exposição foi em virtude da am-
pla divergência reinante entre autores.
Procuramos elaborar um texto que não se
desgastasse em  termos de datas impre-
cisas, de acontecimentos duvidosos ou de
aspectos lendários, haja vista não serem
estes pontos primordiais de nossa expla-
nação

Procuramos tirar conclusões e posi-
ções a partir de uma análise histórica mais
profunda e de olhares mais críticos. Dei-
xamos de lado aspectos lendários e nos

concentramos em aspectos passíveis de
comprovação histórica, ou que pelo me-
nos seja suportável do ponto de vista de
uma lógica ou racionalidade.

Dessa forma, apesar de uma incursão
histórica do povo Inca, preferimos dar ên-
fase ao estudo dos conhecimentos contá-
beis e do profissional que praticou esta
ciência. O texto a partir de nossas obser-
vações no capítulo final ganha caráter pi-
oneiro no estudo da História da Contabili-
dade, uma vez que muitas de nossas opi-
niões não foram objetos de estudos nem
de historiadores, nem de pesquisadores
contábeis.

Sabemos que a Arqueologia, como ci-
ência definida tem pouco mais de um sé-
culo de existência e, no entanto, quanta
maravilha já nos revelou. Em cento e cin-
qüenta anos passamos de uma quase ig-
norância da antigüidade humana, recor-
dada em alguns poucos textos que nos
sobraram, para a imagem nítida de mais
mil nações desaparecidas (Lisboa e An-
drade, 1969: 33). Porém muitos dos co-
nhecimentos antigos estão fora da alçada
da Arqueologia uma vez que não ouve
registros dos mesmos. Estes parecem ser
o caso específico de conhecimentos con-
tábeis, que foram sendo passados atra-
vés de muitos séculos de forma oral.

Outro aspecto importante para a com-
preensão do estudo dos povos pré-colom-
bianos é o conceito que temos do que vem
a ser ou como entendemos o conceito de
império e civilização. Julgam muitos auto-
res que é a formação da organização soci-

al (formação de grupos humanos numero-
sos com classes e responsabilidades bem
definidas) seja o indício mais seguro. Toda
vez que um grupo humano se formou, o
progresso passou a ser feito não mais
numa simples evolução, mas aos saltos
(Lisboa e Andrade, 1969: 28). Com os In-
cas aconteceram a mesma coisa, de uma
simples reunião tribal, aos saltos formou-
se um império e se constituiu em uma das
maiores civilizações de nosso planeta.

Estima-se que o império Inca chegou a
possuir uma população de doze milhões
de habitantes e uma área territorial de
seiscentos mil quilômetros quadrados
(Baity: 1963: 180). Esta área territorial
abrangeu do sul da Colômbia até a parte
norte da Argentina.  A eficácia administra-
tiva deste povo resulta de uma hierarquia
com poderes absolutos. Desde de o Inca
soberano até  último dos funcionários, a
pirâmide social e estratificada de respon-
sabilidades não davam lugar à incerteza
nem a confusão.

Tendemos a encarar determinados tra-
balhos de pesquisa como tarefas desa-
gradáveis, apesar de que a necessidade
de resolver problemas intrigados consti-
tua um desafio criativo. Esta foi a tônica
desta pesquisa, conhecer não somente as

Contabilidade
no Império do Sol

� Contador - Professor e
        Pesquisador do Unileste-MG
�� Contadora - Professora e
           Pesquisadora da Univale

�   Carlos Alberto Serra Negra
�� Elizabete Marinho Serra Negra

1 Convém chamar a atenção do leitor para o múltiplo sentido do vocábulo: Inca é chamado o soberano que residia na cidade de Cuzco; Inca designa também a classe governante

constituída pelos descendentes dos invasores e Inca é a designação dada ao conjunto dos habitantes do império Incaico.



Conselho Regional de Contabilidade do RJPensar Contábil Nov/Dez - 2002 - Jan - 2003

22

Pensar
Contábil

realizações do povo Inca, mas a de trazer,
para os dias atuais, a riqueza esquecida
de seus conhecimentos de Contabilida-
de.

2 – A FORMAÇÃO DO
IMPÉRIO DO SOL

Os Incas tem origens obscuras e con-
trovertidas. Como civilização só iniciaram
sua expansão já no século XV, entretanto
a maioria dos historiadores data de pelo
menos 1000 a.C. o nascimento da cultura
Inca.

Há um consenso histórico de que  povo
Inca seja descendente de camponeses e
criadores de Lhamas2  das terras altas do
Peru. Bushnell apud Giordani (1990: 212)
anota que não se sabe donde vieram efe-
tivamente os Incas, mas não há razão para
supor que migraram de muito longe; o
mais certo é serem originário da mesma
zona de terras altas onde se fixaram, e
não da região costeira, como pretendem
certas teorias, pois, nesta região de gran-
des contrastes em alturas, as pessoas
sentem-se melhor na altitude em que
sempre viveram.

Apesar das inúmeras lendas sobre a
formação do império Inca, sabe-se histo-
ricamente que em finais do século XIII3

de nossa era, a pequena tribo dos Incas
chega ao Vale de Cuzco encontrando e
se aliando a três tribos étnicas diferentes:
os Sahuasiray, os Allcahuissa e os Maras.
A primeira grande conquista dos Incas foi
a tomada e destruição do império de Hua-
ri, que marcou nos Andes centrais um lon-
go período de dispersão política, com vá-
rios estados locais independentes após o
ano mil de nossa era.

Na seqüência de conquistas os Incas
dominaram o império Chimu, que domi-
nava toda a costa setentrional do Peru e
parte do Equador. Sua capital Chan Chan
com população estimada em 80.000 ha-
bitantes, era extremamente urbanizada e
com um centro administrativo e tributário
evoluídos. A queda do reino de Chimu
abriu para os Incas o caminho para a uni-
ficação política dos Andes Centrais (Fer-
reira, 1995: 38).

Em 1438 os Chancas tentam invadir e
tomar a cidade de Cuzco. A chefia Inca
era exercida por Huira Cocha Inca, que

propõe a fuga com o abandono da cida-
de. Discordando dele, seu filho Paocha-
cutec Inca, assumiu a liderança da resis-
tência, cujo sucesso levou não apenas à
derrota dos Chancas mas a sua subordi-
nação política aos Incas.

No ano de 1470 assume Tupac Yu-
panki , que na lenda e na história, este
Inca passa ser o fundador do império. Com
ele, as comunidades incorporadas ao im-
pério sofreram um processo de unificação
e centralização. A partir da capital, foi or-
ganizada uma estrutura agrária também
unificada, construída uma rede de trans-
porte e comunicações, criada uma buro-
cracia eficaz e um poderoso exército.

Em pouco mais de um século, a pe-
quena tribo dos Incas passa de uma pe-
quena confederação do Vale de Cuzco
para formar o império mais vasto de Amé-
rica Pré-Colombiana. É solidificado o Im-
pério do Sol. Segundo Giordani (1990:
213) os primeiros chefes Incas tinham o
título de Sinchi4  porém, é admitida tam-
bém a inserção da palavra Inca no nome
do soberano. Reconhece-se com valida-
de uma lista de nomes como os grandes
chefes Incas a partir do ano 1200 a saber:
Manco Capac, Sinchi Roca, Lloque Yu-
panki, Mayta Capac, Capac Yupanki, Inca
Roca, Yahuar Huacac, Virococha Inca,
Pachacuti Inca Yupanki, Topa Inca Yu-
panki, Huayna Capac

O povo Incaico expandiu-se por uma
área territorial que abrangia desde o sul
da Colômbia, passando pelo Equador,
Peru, Bolívia chegando ano norte da Ar-
gentina. Tão vasta área territorial era de
supor povos com línguas, costumes e cul-
turas diferentes.

3 – DESVENDANDO OS
ASPECTOS CULTURAIS

DOS INCAS
Para a compreensão dos conhecimen-

tos contábeis dos Incas é importante e
necessário que conheçamos e analise-
mos, mesmo que de forma ampla e redu-
zida, os principais aspectos da cultura
desse povo. A Contabilidade como a ci-
ência do Patrimônio está diretamente as-
sociada à organização social de um povo.
O Patrimônio é elemento que influencia e
é influenciado pelos aspectos culturais

das civilizações.
No que se refere à cultura podemos

inferir que os Incas não inovaram muito
em comparação com outras culturas e ci-
vilizações da mesma época. Foram depo-
sitários de um longo passado, do qual
absorveram as técnicas e os conhecimen-
tos das tribos conquistadas. A sua origi-
nalidade decorre da seletividade que fi-
zeram de todo o conhecimento do passa-
do Andino.

Durante milênios todas as tribos peru-
anas e de várias partes da América Latina
souberam da existência dos Incas, que
habitavam a região de Cuzco e que seu
chefe era descendente do deus Sol. Quan-
do os Incas conquistaram os Andes, im-
pôs o culto ao Deus Sol a todo império.
Entretanto, outros deuses habitavam o
panteão Inca, tais como a lua, o arco-íris,
o trovão, o relâmpago e outros elementos
da natureza. Sobre todos eles reinava Vi-
racoha, o criador, que era o pai e mãe do
Sol e da Lua.

Os aspectos lendários de sua religião
eram perpetuados pela cerimônia das vir-
gens do Sol. Estas eram filhas dos nobres
mais importantes e tornavam-se esposas
dos soberanos ou passavam a vida toda
prestando serviços nos templos religiosos.
A cerimônia ao Deus Sol era realizada
pelo soberano Inca que invocava bênçãos
para fertilizar a terra.  A partir daí começa-
va a celebração popular, em que os músi-
cos tocavam e o povo dançava e tomava
chincha5 . O Sol era o deus que fazia as
plantas germinarem e crescerem (Cáce-
res, 1992: 30).

Na literatura, poesia e música, pela fal-
ta da escrita, seus conteúdos eram trans-
mitidas oralmente e se constituíam basi-
camente de motivos lendários e amoro-
sos. Os poetas evocavam, em textos cur-
tos, a solidão do amante na ausência do
ser amado, o tormento do homem que ama
sem esperanças, nas lendas do deus Sol
ou da deusa Lua. Música, poesia e dança
estavam sempre intimamente interligadas
na cultura Inca.

A astronomia, apesar de não haver re-
gistros escritos, era conhecida e pratica-
da pelos Incas. Os Sacerdotes observa-
vam os astros e aplicavam seus conheci-
mentos na vida cotidiana. Sabe-se que o

2 Ruminante da família dos Camelídeos originário do Peru.
3 Note-se que a indicação do século XIII é hipotética e baseia-se numa ruptura que os arqueólogos observaram na tradição cultural local e que sugere a irrupção de um povo novo

na região.
4 Este termo designa o chefe eleito para dirigir uma guerra
5 Bebida alcoólica feita de milho.
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ano Inca correspondia ao ano solar. Este
era dividido em doze meses lunares cu-
jos nomes, sobre os quais os autores an-
tigos não concordam muito, teriam sido
fixados por Mayta Cápac. Cada mês ad-
mitia uma série de rituais que tinham lu-
gar na capital Cuzco e uma série de ativi-
dades econômicas.

Estes fatos são comprovados por Mo-
raes (1998: 41) nos dizendo que eles fazi-
am um uso avançado de matemática, in-
clusive o zero; conheciam muito bem a
Astronomia, pois o sol representava o
deus mais importante, podendo prever
eclipses e fazer calendários, usavam pe-
sos e medidas padronizados.

Das mais célebres realizações da arte
monumental dos Incas que deram a Cu-
zco e Macchu Pichu um incomparável es-
plendor e que fazia a glória do império,
restam atualmente apenas algumas pe-
dras acastoada nas ruas e paredes de ca-
sas andaluzas. Os templos e palácios fo-
ram construídos em diversos planos, to-
dos de pedras e recobertos por um sim-
ples teto de palha. (Favre, 1974: 87).

A arte cerâmica dos Incas era também
muito evoluída. A ausência de torno obri-
gava sempre  ceramista a modelar a lou-
sa à mão. Uma vez modelada, a lousa era
decorada com relevos, gravuras ou estam-
pas com ou sem pintura. De uma maneira
geral as principais peças eram de várias
cores, atestando o notável desenvolvi-
mento da policromia dos índios do Peru.

A industria têxtil dos Andes sucinta com
justa razão a admiração de todos os que a
têm estudado. Quase todas as técnicas atu-
almente conhecidas já eram usadas pelos
antigos peruanos. O algodão cultivado no
litoral, a alpaca e a vicunha das terras altas
forneciam a matéria-prima. As fibras eram a
princípio tingidas com colorantes naturais
sobre a base dos quais os artesãos estabe-
leceram uma gama de mais de 190 cores
diferentes. Eram em seguida fiadas por meio
de rocas depois tecidas através de diversos
tipos de teares rudimentares. Os tecidos
eram usados para confeccionarem as tan-
gas e os ponchos para os homens e os xa-
les e túnicas para as mulheres. Recorria-se
aos tecidos mais trabalhados, como o bro-
cado, o bordado e  a tapeçaria para produ-
zir os tecidos destinados a fins cerimoniais
e uso dos soberanos Incas.

Os Andes eram o centro metalúrgico

mais antigo e mais importante da América
Pré-Colombiana. Se os Incas eram gran-
des aos olhos das tribos sul americanas
que os rodeavam, foi porque eram conhe-
cidos como os mestres dos metais. Igno-
ravam o uso do ferro, mas haviam adquiri-
do uma grande experiência no trabalho
do ouro da prata e do cobre. Os Incas sa-
biam ainda ligar o cobre ao estanho para
obter o bronze. Os objetos de metal eram
freqüentemente incrustados com pedras
preciosas e semipreciosas. Trabalhavam
para os dignitários do império para a pro-
dução de peitorais, braceletes, colares e
brincos que marcavam as diferenças de
status de cada membro da etnia Inca. Pro-
duziam também diversas peças de guer-
ra como os buris, as facas e as foices.

O sistema tributário dos Incas recaia
sobre uma vasta quantidade de provisões
que mantinham as hierarquias civil e reli-
giosa, o trabalho tipo corvéia6 , dos arte-
sãos profissionais e os militares. O impos-
to era obtido através de uma taxação so-
bre o Ayllu. Toda produção e estoque eram
divididos em três partes: uma para o so-
berano, outra para os deuses (sacerdo-
tes) e a terceira para os membros do Ayllu
(Meggers: 1979: 120)

Outro ponto que muito chama a aten-
ção desta cultura é quanto a formulação
da ideologia dominante, quer através de
suas leis, quer seja através dos seus cre-
dos e lendas. Pachacutec é considerado
um dos maiores governantes Incas, ex-
pressou com dignidade certos princípios
morais (Baity, 1963: 193) que foram nar-
rados e guardados pelos conquistadores
espanhóis, dentre os quais destacamos
dois para exemplificação:

� Aquele que assassinar outro sem
a devida autorização ou causa justa con-
dena a si próprio à morte.

� Juizes que secretamente recebem
presentes de litigantes devem ser consi-
derados ladrões e como tal punidos com
a morte.

A forma pela qual a etnia Inca domina-
va a população era através dos contado-
res de história. Porém havia uma história
a ser contada para os nobres e outra dife-
rente para o povo. Os mitos do imperador
Inca como representante absoluto do
Deus-Sol auxiliavam na total e plenamente
servidão dos cidadões do império ao seu
soberano.

4 – O FIM DO
IMPÉRIO INCA

O Inca soberano e supremo é, ao mes-
mo tempo, uma divindade e transmite po-
der a seus filhos. O mito dessa divindade
foi habilmente construído e melhor ainda
difundido entre povo. Historiadores ofici-
ais contavam duas histórias diferentes:
uma para a nobreza e a hierarquia mais
alta e outra para o povo. Esta última, cui-
dadosamente elaborada, excluía tudo que
pudesse diminuir o respeito e a fidelidade
ao soberano. Prova disso nos da Pommer
(1983: 33) contando que a derrota do Inca
Urco frente aos Chancas foi totalmente
ignorada pela história oficial. Assim, reli-
gião, mitos, lendas e histórias foram deli-
beradamente fabricadas por especialistas,
visando divinizar o Inca, fazendo que sua
vontade e seus excessos aparecessem
como a vontade de um deus.

A morte de Huayna Cápac, por volta de
1528 deixou o povo Inca com uma grande
lacuna em termos de liderança. A luta pelo
poder limitava-se a seus dois filhos, Atau-
alpa e Huáscar, que o imperador tivera de
duas esposas.

Ataualpa gozava de vasta popularida-
de na região norte do império, principal-
mente entre os Kurakas e tinha a seu lado
todo o exercito Inca, com o qual muitas
vezes acompanhara e combate.

Por outro lado, Huáscar dispunha de
grande apoio na região sul e gozava de
prestígio entre a etnia Inca. Foi governa-
dor de Cuzco durante os dez anos do rei-
nado de seu pai.

De acordo com Favre (1974: 103) “a
luta encetada para conquistar o poder
imperial vacante não opunha apenas o
norte ainda bárbaro contra o sul civilizado
do país. Não confrontava unicamente as
novas forças sociais com os grupos tradi-
cionais, mas sim a rejeição da estrutura
tribal do império”.

Depois de longos meses de expectati-
va em que os dois adversários aproveita-
vam para consolidar suas posições, Hu-
áscar resolveu abrir as hostilidades. Man-
dou executar parentes de Ataualpa a fim
de intimidar os Yanas7  e lançou tropas ao
norte. Em meio às batalhas entre as cida-
des de Quito e Cuzco vem a notícia do
aparecimento de homens estranhos vin-
dos do mar, espalhando-se pelo império
despedaçado.

6 Trabalho gratuito que era devido pelo camponês ao seu Senhor ou ao Estado.
7 Casta de servidores do estado que não eram escravos.
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Em abril de 1532 no comando de apro-
ximadamente duzentos espanhóis Fran-
cisco Pizarro desembarcava no império
Inca.

Ambos os pretendentes à soberania
Inca tiveram suas atenções despertadas
pela chegada dos espanhóis. Ataualpa
inteiramente ocupado de levar vantagem
sobre Huáscar parece ter tido mais curio-
sidade do que surpresa ou medo. Certa-
mente não apreciava a atitude dos recém
chegados, mas a inferioridade numérica
dos espanhóis o fazia acreditar que pode-
ria facilmente lança-los ao mar quando a
ocasião lhe fosse favorável.

Os partidários de Huáscar viram na che-
gada dos espanhóis um acontecimento
suscetível de modificar a união das forças
político-militares desde que fosse conve-
nientemente explorado. Huáscar enviou
secretamente a Pizzaro seus representan-
tes que receberam palavras encorajado-
ras e com a promessa de apoio dos espa-
nhóis que se preparavam para marchar
contra Atualpa.

Depois de confirmada sua aliança, Pi-
zarro derrotou e capturou Ataualpa na ci-
dade de Cajamarca em novembro de
1532. Porém continuou marchando para
o sul de derrotou também Huáscar no iní-
cio de 1533. Dessa forma, o império esta-
va reunificado, mas o imperador, designa-
do pela sorte das armas, estava nas mãos
dos espanhóis. Huáscar era prisioneiro de
Ataualpa, que por sua vez, era prisioneiro
dos espanhóis. Ataualpa pouco depois
mandou matar Huáscar e considerava-se
vitorioso.

A vitória aparente de Ataualpa, segun-
do Baity (1963: 195) foi de pouca dura-
ção. “Em 1534 o conquistador espanhol
Pizarro depois de coletar um resgate em
ouro pela libertação do imperador Inca,
matou traiçoeiramente Ataualpa. O esta-
do Inca foi esmagado como uma casca de
ovo e seus vastos tesouros enviados para
enriquecer a Espanha”.

De uma certa maneira os espanhóis
souberam atrair e canalizar as diversas
rebeliões dos territórios do império Inca.
De Cajamarca Pizarro decretou a eman-
cipação dos Yanas. Transformou, portan-
to, movimento dos insurretos locais numa
verdadeira revolução social.

O império Inca parecia ter chegado ao
fim, porém a resistência de alguns vilare-

jos continuou por mais quarenta anos.
Somente por volta de 1572, com a morte
do último imperador, Tupac Amaru, o im-
pério terminou e a conquista espanhola
se consolidou de vez.

Como é que poucos espanhóis conse-
guiram conquistar o império Inca que na
época estava com uma população esti-
mada de quinze milhões de pessoa? Vá-
rias são as causas, a  superioridade dos
armamentos: arcabuzes8 , canhões e ca-
valos, pelos modos de guerrear – os In-
cas só lutavam até o pôr-do-sol enquanto
que os espanhóis lutavam a qualquer
tempo e o terceiro fator, sem dúvida, deci-
sivo para o êxito da conquista, na opinião
de Vainfas (1984: 36-39) foi a crise social
e política provocada pelos espanhóis no
mundo Inca, incitando rivalidades e con-
tradições em um império cuja solidarie-
dade tribal já estava em muito abalada.

A generalização de conceitos e opini-
ões requer a eliminação de evidências
conflitantes. Esta foi nossa atitude até este
ponto. Procuramos através da síntese
descrever um pouco do mundo Inca. Na
medida em que a cultura mundial aumen-
ta em complexidade, sua influência sobre
a humanidade torna-se mais crítica. Nos-
sa única esperança é estudar a cultura de
maneira a desvendar seus processos de
desenvolvimento e seu comportamento e,
através de seu conhecimento, poder in-
fluenciar nosso destino.

Para atingir este propósito devemos
descobrir “como” e “por que” as coisas
aconteceram, “quando” e “onde” tiveram
lugar e se cada avanço foi um requisito
necessário. Em se tratando dos conheci-
mentos da Ciência Contábil de um povo,
em tese, extinto há aproximadamente qui-
nhentos anos e que não possuía o lega-
do da escrita, torna-se alvo de muitas in-
terpretações e, logicamente, muitos não
concordarão com o aqui exposto, da mes-
ma forma que, outros ficaram fascinados
pela exposição a seguir. Elogios e críticas
fazem parte da pesquisa histórica.

5 – KIPUS: OS REGISTROS
CONTÁBEIS DOS INCAS
Os registros são como homens. Quan-

do o homem morre, ele continua morto
tão somente enquanto não é relembrado;
dá-se o mesmo com os registros – quan-
do ele não é conservado, nem utilizado,

desintegra-se e morre. A história é consti-
tuída de camadas, e aquilo que não usa-
mos, nem vemos, nós nos inclinamos a
esquecer.

Os registros contábeis são nossas ro-
tas para o passado. Um registro é a pri-
meira coisa que um historiador Contábil
procura descobrir e, através de sua eluci-
dação, procura reconstituir a história.

Ao contrário de outros povos pré-co-
lombianos tais como os Maias e Astecas,
a escrita era proibida no império Inca. Toda
atividade intelectual deste povo se deu
lugar à transmissão oral de conhecimen-
tos que, por sua vez, iria permitir aos cro-
nistas Espanhóis recolhê-las e perpetuá-
las por escrito. Assim, por exemplo, Cris-
tóbal de Molina em sua “Relación de las
Fábulas y Ritos de los Incas” conserva-
nos um certo número de hinos, orações e
a cultura que os sacerdotes de Cuzco ele-
varam aos deuses.

O Sistema de numeração dos Incas era
o decimal, diferente do vigesimal utiliza-
dos pelos Maias e Astecas. Esta particu-
laridade facilitava o registro e  as opera-
ções numéricas.

Na falta de um registro escrito, os Incas
se valiam de instrumento mnemotécnico9

conhecido como Kipu.
Os Kipus são cordas coloridas consti-

tuídas por um cordão de pouco mais de
um metro de comprimento, que se segu-
rava na posição horizontal. Desse cordão
pendiam diversos cordões em posição
vertical com nós de torções variadas.

Cada nó nos cordões tinha a mesma
função, mas com significados variados.
Assim, um nó simples indicava o algaris-
mo um. Nós cada vez mais grossos figu-
ravam os algarismos de dois a nove. O
conceito de zero era conhecido e estava
subtendido nas operações numéricas. Al-
guns historiadores (Faria, Berutti e Mar-
ques, 1998: 109)  chegam a declarar que
os espaços vazios entre os nós dos Kipus
representavam o zero. Em nossa opinião
tal afirmativa não está muito consolidada
entre os estudiosos nem consubstancia-
da em uma lógica  matemática.

De acordo com a posição do nó na par-
te inferior, mediana ou superior dos cor-
dões verticais, os algarismos que eles re-
presentavam eqüivalia a dezena, cente-
na e milhar.

É evidente que o Kipu só era inelegível

8 Antiga arma de fogo portátil, espécie de bacamarte.
9 Significa: Relativo à memória. Fácil de conservar na memória. Que ajuda a memória.
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para quem o tinha feito, ou para quem
havia sido transmitido oralmente o signifi-
cado que se tinha dado a cada um dos
cordões. Sobre a utilização dos Kipus há
uma tripla interpretação. Para uns estes
instrumentos são de caráter narrativo,
para alguns somente de caráter aritméti-
co e para outros uma combinação das
duas abordagens anteriores.

Segundo Bushnell apud Giordani
(1970: 233) os Kipus só serviam, certa-
mente para registrar números. Geralmen-
te se tratavam de mercadorias com por
exemplo  milho e os tecidos.

Meggers (1979: 121) assim descreve
sobre os Kipus: na falta de escrita os In-
cas mantinham registros de tipos e quan-
tidades de produtos armazenados.

Na opinião de Huber (1958: 72) os Ki-
pus iam além do registro de mercadorias
e serviam também para o registro de im-
postos e movimentos da população.

Na visão de Nepomuceno (1998: 22)
os Quipus são uma maneira de registro
contábil feito por objetos representativos
das transações entre pessoas e entre pes-
soas e governo através de nós trabalha-
dos em barbante.

Para Baity (1963: 181) os Kipus eram
usados para contar  o número de cidades,
os impostos que pagavam e as horas que
trabalhavam nas construções de estradas
e outras obras públicas, e os produtos que
produziam e recebiam. Kipus ainda me-
lhor elaborados serviam de lembranças
aos sacerdotes treinados na conservação
da história da tribo, de cantos religiosos e
de ritos.

Há, contudo, interpretações que não se
sustentam entre os demais historiadores.
Para Moraes (1998: 41) o Kipu  era uma
espécie de elaborada calculadora manu-
al feita de cordões coloridos e nós.

Há porém entre os historiadores uma
sentença que discordamos profundamen-
te e que talvez seja a maior razão e moti-
vação de aprofundarmos num estudo so-
bre a Contabilidade do povo Inca que é
dado por Favre (1974: 87) no sentido de
que “O  Kipu não pode ser assimilado de
modo algum a um livro de contabilidade,
cuja leitura é por si só suficiente”.

Contestamos essa opinião por dois
óbvios motivos: primeiramente porque o
registro dos Kipus eqüivale em todos os

aspectos a uma conta contábil. Em traba-
lho de nossa autoria ( Serra Negra, 1998:
2) do ponto de vista da natureza da infor-
mação a contabilidade conjugou os es-
forços de parametrização qualitativa e
quantitativa dos fenômenos patrimoniais
através das contas contábeis. Uma conta
contábil, portanto, deve apresentar um tí-
tulo (nome) e um valor (saldo). O título da
conta reflete a natureza do fenômeno e é
a parte qualitativa, Já o saldo da conta
reflete a ocorrência do fenômeno que é a
parte quantitativa. Assim podemos avali-
ar os fenômenos patrimoniais sob a ótica
de sua natureza e dimensão.

Os Kipus Incaicos possuíam suas ca-
racterísticas qualitativas pelo uso de cada
cordão horizontal e vertical. Os cordões
horizontais representavam grupos contá-
beis, cuja finalidade era o registro de fe-
nômenos de mesma natureza, como por
exemplo, a cobrança de tributos, os esto-
ques, os recenseamentos, etc. Os cordões
verticais,  cada um de cor diferente, repre-
sentavam as contas contábeis propria-
mente ditas. Cada cor correspondia a uma
conta específica. Muitos historiadores con-
tam que, muito provavelmente, os fios
brancos correspondiam à lã dos Lhamas,
os amarelos ao milho, os dourados ao
ouro, e assim por diante. Do ponto de vis-
ta quantitativo os Kipus informavam, com
precisão, as quantidades envolvidas no
registro através das torções dos nós e
suas posições nos cordões verticais.

O segundo motivo que sustentamos em
nossa contestação é que, mesmo nos dias
atuais, os registros contábeis permitem sua
leitura somente aos profissionais da Con-
tabilidade. Entendemos aqui por leitura
não apenas a decifração do código da
escrita, mas o entendimento de seu signi-
ficado, suas relações, causas, efeitos e
conseqüências, que obviamente nenhum
leigo é capaz de fazer na leitura dos re-
gistros contábeis. Contudo, nas mãos dos
contabilistas Incas o Kipu era tão exato,
preciso e detalhado, quanto o livro diário
eletrônico é nas mãos dos contabilistas
do século vinte.

A leitura secreta dos registros históri-
cos dos Kipus desapareceu. Na conquis-
ta da América Andina os Espanhóis quei-
maram milhares de Kipus por não conse-
guirem saber decifrar os códigos dos mes-

mos. Estes  poderiam ter-nos revelado
muito a respeito dos Incas caso tivessem
sido preservados (Baity, 1963: 181).

6 – ESTRATIFICAÇÃO
SOCIAL DOS INCAS E
SEUS PROFISSIONAIS

CONTÁBEIS
A unidade de produção agrícola e re-

produção social dos Incas era o Ayllu, for-
mado por famílias ligadas por laços de
parentescos que, sem serem organizados
em clãs ou linhagens, apresentavam ten-
dência à endogamia10   com descendên-
cia paralela, ou seja, linha masculina para
os homens e feminina para as mulheres.

O trabalho no Ayllu baseava-se na aju-
da mútua entre as famílias na semeadura,
colheita construção de casas, fabricação
e etc. Somente com  matrimônio o indiví-
duo adquiria autonomia e passava a ser
membro efetivo do Ayllu. A chefia do Ayllu
era exercida pelo Kuraka, que assumia
esta função por ser, a nível ideológico,
descendente direto dos fundadores do
Ayllu e do Huaca11 .

A forte centralização político e adminis-
trativa de todo o império Inca tornou ne-
cessário a constituição de uma vasta bu-
rocracia fortemente hierarquizada,  com
pouca estratificação. Assim a unidade
“mater” era os Ayllus constituídos de gru-
pos de 10, 50, 100, 1.000, 5.000 e 10.000
habitantes.

Para cada grupo de 40.000 habitantes
correspondia uma Província e era gover-
nada por um Tukrikuk. Cada um sendo
responsável por igual número de Kurakas.

A chefia dos Tukrikuks era exercida por
um dos quatro conselheiros do império
Inca. Cada conselheiro era subordinado
diretamente ao soberano Inca e eram res-
ponsáveis pelas quatro divisões do impé-
rio: norte, sul, leste e oeste. O império Inca
recebe o nome também de Império dos
Quatro Quadrantes.

No auxílio ao soberano Inca e aos Tuki-
kuk e Kurakas, nas atividades de registro
figuravam o Kipucamayoc a quem cabia a
especializadissima tarefa de manejar os
Kipus. Pelas combinações de cores e nós,
fazia-se a contabilidade para o império
registrando o tributo a ser arrecadado, do
recenseamento da população, do núme-
ro de homens exigidos para a Mita12  , da

10 Regime segundo o qual o indivíduo contrai matrimônio em seu próprio povo
11 Entidade divina dos Andes Centrais. Na mitologia aldeã, o Huaca teria fundado a comunidade e a partir daí, assumia o papel de protetor do Ayllu.
12 Tributo nos Andes Centrais que consistia na prestação de serviço pessoal temporário pelos membros da comunidade ao Kuraka e ao Soberano Inca.
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quantidade de estoques de produtos, etc.
Pela importância de sua atividade o

Kipukamayoc tinha que pertencer à etnia
Inca, enquanto que outros funcionários
poderiam pertencer a outras etnias, des-
de que aculturados pelos Incas. (Ferreira,
1995: 49).

Contudo os historiadores diferem em
muito a que posição social pertencia os
contabilistas Incas. A partir do momento
que o Kipu só era inteligível para o Ki-
pukamayoc que o havia feito ou para aque-
le a quem havia transmitido oralmente seu
significado que se tinha dado a cada um
dos cordões, é de supor que exista um
certo mistério quanto a posição social des-
ses profissionais. Quais eram as pessoas
que se dedicavam à confecção dos Ki-
pus? Muitas são as interpretações dos
pesquisadores.

Na opinião e olhar feminino de Sass
(1977: 95) as meninas Incas aprendiam
tudo o que necessitavam com suas mães.
Fazia parte desta aprendizagem a con-
fecção dos Kipus. Esta afirmativa encon-
tra respaldo no trabalho têxtil que eram
realizadas pelas mulheres.

Para Hagen (1975: 78) os Kipus eram
objetos de leitura de uma casta de cronis-
tas oficiais do império Inca. Dessa forma,
serviam apenas para o relato descritivo
da literatura, poesia e músicas do povo.

Na Visão de Huber (1958: 72) existia o
leitor dos Kipus numéricos que eram os
escrivães do império e a dos Kipus histó-
ricos que eram utilizados pelos cronistas
Incas.

Lehmann (1965: 100) já vê nas ativida-
des do Kipukamayoc as de um simples e
mero funcionário do governo, sem perten-
cer a nenhuma elite em especial, e cujo
conhecimento não era realçado.

Para Waisbard (1977: 234) os Kipuka-
mayocs eram notáveis recenseadores do
império Inca, que anotavam em cordões
com nós tudo o que se podia contar e
transmitir no país; registraram sobre os
Kipus as lutas sangrentas que travaram
entre si os sucessivos herdeiros.

Em nossa opinião, baseada nos estu-
dos realizados, concordamos com a pes-
quisadora Baity (1963: 181). De que nos
tempos dos Incas os registros contábeis
eram elaborados e mantidos por Sacer-
dotes.

Somente uma casta elevada e intelec-
tualizada devia possuir os conhecimen-

tos e a liberdade dos registros, haja vista
a proibição da escrita no império Inca. Tal
como nos governos e empresas dos dias
atuais, os contabilistas dos Incas exerci-
am posição importante na estrutura de
poder e administrativa do Estado.

Segundo Waisbard (1976: 78) a escri-
ta existiu no Peru até o século XIV quando
foi proibida pelo Inca Pachacuitec que a
substituiu pelo sistema complicado dos
cordões dos Kipus. A escrita fora inventa-
da por Huaynacavi Pirhua, mas  o Inca
chefe ordenou por uma lei sob pena de
morte que ninguém usasse os Kelkas13 .

7 – CONSIDERAÇÕES
FINAIS: OS

CONHECIMENTOS
CONTÁBEIS DOS INCAS
A leitura dos Kipus sempre foi prejudi-

cada por inúmeros fatores, dentre os quais
destacamos: à transmissão oral de conhe-
cimentos, a falta de uma normalização de
cores e nós, a destruição de milhares de
Kipus quando da dominação espanhola
no Peru e pelo reduzidíssimo número de
pessoas que sabiam interpretá-lo.

Dessa maneira, podemos hoje fazer
muitas conjecturas sobre os seus signifi-
cados, mas pouco podemos provar. Es-
boçamos algumas idéias, a partir de um
referencial mais lógico e consistente com
o pensamento científico e com a aplica-
ção do princípio de similaridade de tal for-
ma que podemos ver nos Kipus verdadei-
ros e autênticos conhecimentos contábeis
da época dos Incas. Este instrumento não
era apenas um meio de registro, mas a
forma que os Incas  inventaram para man-
ter seu conhecimento sobre a contabili-
dade do seu Estado.

Com todo o respeito aos demais histo-
riadores, refutamos a prova de que os Ki-
pus eram utilizados para fins de registro
histórico do povo, através de suas lendas,
ritos e literatura.

Não há consistência nem sustentação
científica dos Kipus históricos. Basta o
exercício da razão para percebermos que
é impossível que cores e nós possam in-
dicar, sob qualquer forma, aspectos de
registros históricos que são discursivos por
natureza.

Entretanto a lógica estabelecida pelo
Kipu numérico é formidável. Cores indi-
cam contas, ou seja fenômenos da rique-
za patrimonial, nós indicavam os núme-

ros e a posição nos cordões mostravam
as quantidades. Esta concepção possui
consistência e sustentação científica pela
simples aplicação da lógica.

Porém não se pode,  e nem se deve,
ver nos Kipus apenas como uma forma de
registro, mas como um único instrumento
que reuniu o conhecimento contábil de um
povo, e que na sua essência, técnica e
cientificidade são similares ao dos dias
atuais.

Do ponto de vista sistêmico a Contabi-
lidade é uma ciência que possui três di-
mensões, a saber: o registro,  o controle e
a demonstração da riqueza patrimonial da
uma entidade. Destas três dimensões, o
Kipu contempla pelo menos dois, eviden-
ciado se tratar de conhecimentos contá-
beis e não apenas o simples registro.

Uma idéia que a primeira vista parece
estar correta, mas que em análise mais
cuidadosa espanta os historiadores con-
tábeis é ver no Kipu um sistema de parti-
das simples.

Apesar do sistema de partidas simples
haver dominado todo o mundo antigo (Sá,
1997: 35) entre os anos de 1200 a 1500
quase todos os povos evoluídos da terra
produziram registros por partidas dobra-
das, apesar de oficialmente tais partidas
serem descritas somente em 1494 com a
edição da obra Summa de Arithmética,
Geometria, Proportione et Proportionalitá
do Frei Luca Pacioli (Kam, 1990: 19).

No império Inca não foi diferente. Se
considerarmos que o sistema econômico
deles era tão evoluído quanto o político e
que todas as terras e produção pertenci-
am ao Estado (Baity, 1963: 191), os Kipus
também eram instrumentos de partidas
dobradas, com uma única contra-partida
– o Estado e, por isso, a única conta cre-
dora conhecida. Os registros na forma dos
cordões indicam apenas as contas deve-
doras. Tudo era devido ao Estado. As obri-
gações alcançavam apenas uma única
entidade, por conseguinte uma única con-
ta contábil.

Os Kipus também tinham o caráter de
sistema de escrituração. Toda escritura-
ção aplica-se a um determinado objeto
(Viana, 1969: 67). Este pode ser uma es-
pécie de mercadoria; ao conjunto de
bens; a todo um elenco patrimonial; ao
custo de um produto ou serviço; a recei-
ta proveniente de uma só fonte, à recei-
ta de todas as fontes ou ao rédito do exer-

13 Pergaminhos feitos de folhas de árvores sobre as quais se escreviam.
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cício, que é o resultado de toda a gestão
correspondente a um inteiro período de
tempo administrativo.

Da mesma forma, os Kipus aplicam-
se a objetos complexos, concorrendo a
um conjunto de operações independen-
tes e relacionadas a um mesmo fim. São
sistemas de escrituração segundo Via-
na (1969: 68):

a) O Sistema Patrimonial, que tem
por objeto o patrimônio e visa a eviden-
ciar as variações que a gestão imprime
ao patrimônio.

b) O Sistema de Rédito, que é com-
posto dos diversos registros tendentes
a proporcionar a apuração e o conheci-
mento do rédito, isto é: do resultado.

c) O Sistema de Previsão, que tem
por objeto as previsões de receitas e
despesas e visa a por em confronto as
previsões com as realizações.

Os Kipus reúnem, portanto, os siste-
mas patrimoniais e de rédito das opera-
ções e gestões administrativas do Esta-
do Inca. Infelizmente nenhum registro de
previsão foi até hoje encontrado ou que
se tenha notícia de ter existido. Os Ki-
pus eram sistemas contábeis de even-
tos presentes e passados.

Além do registro os Kipus também for-
neciam o controle contábil. Mostramos
que a cultura Inca mostrava-se altamen-
te desenvolvidas em muitas áreas tais
como arquitetura, astronomia, agricultu-
ra, têxtil e metalurgia. Prova disso são
as construções das cidades, o sistema
agrário, seus vestuários e a riqueza pro-
duzida por objetos de ouro. Também era
desenvolvido conhecimento sobre tribu-
tos, estoques, recenseamentos, produ-
ção e comercialização, pilares dos co-
nhecimentos contábeis.

Favre (1974: 66) relata que os Kipu-
camayocs eram os encarregados de
anotar, com auxílio dos Kipus, as entra-
das e saídas dos entrepostos do impé-
rio e de manter em dia o montante dos
efetivos da população dos Ayllus. A cada
ano, eliminava-se de seus Kipus os mor-
tos, os velhos e os doentes, agregando
à lista os homens que houvessem che-
gado a idade adulta pelo casamento a
partir do último recenseamento.

As operações matemáticas dos Incas
eram realizadas no sistema decimal e
facilitadas pela invenção de uma espé-
cie de ábaco. Este consistia em cinco

filas de quatro casas entre as quais se
distribuíam séries de um a cinco grãos
de milho. Os resultados das operações
eram  registrados nos Kipus.

O controle de estoques  e patrimonial
dos Incas eram realizados também atra-
vés dos Kipus. Com base no calendário
lunar os Kipus eram construídos de tem-
pos em tempos, neles eram registrados
o que se havia produzido em um deter-
minado período e o que restava de esto-
que do período anterior.  Cada Ayllu Inca
era responsável pela confecção de seus
Kipus, que entregues aos chefes Ku-
rakas e Tukrikuks eram enviados ao Inca
soberano. Estes novos Kipus eram en-
tão comparados ao outro, feito anterior-
mente a este, e somente de posse do
novo Kipu era possível analisar o que
foi produzido e o que foi consumido nes-
te espaço de tempo.

Desta forma o controle patrimonial era
feito por comparação entre Kipus novos
e antigos. Eram a partir dessa compara-
ção que os Incas tomavam suas decisões
no que se referia a plantação, criação e
produção econômica. Não há, portanto,
como estabelecer na contabilidade Inca
alguma forma de demonstração, entre-
tanto, os kipus prestavam muito bem para
efeito de controle patrimonial. Se consi-
derarmos ainda que os Kipus eram feitos
à base do calendário lunar, é óbvio que a
contabilidade dos Incas possuíam um
exercício social de um ano e com siste-
ma de registros mensais, e não diários,
de suas variações patrimoniais.

Constata-se ainda que com a utiliza-
ção da Myta e do sistema tributário In-
caico enseja-se a primeira noção da
Contabilidade de Custos que são as for-
mas de rateio e de agregação de valor
para a composição de produtos. Na fal-
ta de um sistema monetário e de pro-
cessos de comercialização interna, se
bem que a externa existia, isto é: a co-
mercialização com outros povos sería-
mos ousados, porém levianos, em afir-
mar que a contabilidade dos Incas tives-
se fortes traços de custos de produtos.

Com base no exposto podemos con-
cluir que os conhecimentos contábeis do
povo Inca possuíam as seguintes carac-
terísticas:

1. Registro como forma de lança-
mento contábil realizado através dos Ki-
pus.

2. Controle da riqueza patrimonial
com base na comparação entre um Kipu
e outro.

3. O uso de partidas dobradas como
sistema de registro.

4. Exercício social de um ano de
acordo com o calendário solar.

5. Possuir sistemas contábeis patri-
moniais e de resultado.

6. Realização de registros contá-
beis mensais  de suas variações patri-
moniais

7.  Registros compatíveis com a
Contabilidade de Custos

Em comparação com a contabilidade
praticada a nível mundial em nossos
dias, é espantoso o conhecimento con-
tábil do povo Inca. Os seus conhecimen-
tos contábeis só não produziram as De-
monstrações Contábeis, assim mesmo
porque não possuíam um sistema de
escrita cunciforme.

Terminamos com a sensação indaga-
dora do quanto podíamos ter aprendido
e herdado dos Incas, não só a nível cul-
tural, mas contabilisticamente, se eles
tivessem aderido à invenção da escri-
ta?

Os Incas deixaram marcas indeléveis
nas regiões que outrora dominaram. Os
nobres Incas desapareceram há muito
tempo, e atualmente, sob a República a
distinção entre os índios  e os de san-
gue mistos ou os mestiços, é um pouco
confusa; mas existem ainda muitas co-
munidades tipicamente índias , que re-
fletem a tradição dos antigos Ayllus, a
base da pirâmide da sociedade Inca. A
língua Quechua, a mais importante lín-
gua de cultura na América Pré-Colom-
biana, oficializada pelos Incas nos terri-
tórios sob seu domínio ainda é falada
em várias regiões.

Concluamos mencionando as im-
pressionantes ruínas que restaram no ce-
nário grandioso da cordilheira e que cons-
tituem um perene estado da magnitude
da obra realizada pelos Incas e que com
vigor e persistência admiráveis construí-
ram a estrutura político-social de um im-
pério que ainda hoje é motivo de espan-
to e admiração e constitui objeto de pro-
fundas pesquisas por parte de renoma-
dos cientistas de todas as áreas, inclusi-
ve os historiadores contábeis, que se
empolgaram pelas realizações dos filhos
do Sol.
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I- INTRODUÇÃO:
Na implantação de um sistema de contabilidade de custo, o

grande desafio para o contador consiste na definição do critério
de custeio a ser adotado que atenda às necessidades da em-
presa, conhecer os custos dos produtos em processo, produtos
acabados e dos inventários. Essa informação possibilita a ad-
ministração tomar decisão de receita, custo e lucro.

Outro aspecto de um critério de custeio bem sucedido é per-
mitir a análise dos custos e o fornecimento de informações para
a elaboração dos orçamentos e explicação das suas variações.
Para a escolha de um método de custeio, o conhecimento do
processo de industrialização do produto é fundamental; primei-
ro para estabelecer o critério de custeio; segundo para evitar
flutuações ou omissões muito comuns quando há a elaboração
dos relatórios pela área fabril, a serem enviados para a contabi-
lidade de custo, que servirão de base para a formação dos cus-
tos dos produtos.

Dearden (1971, p 15), diz que um sistema de contabilidade
de custo tem três finalidades:

Prover valores dos inventários de produtos processados e
produtos acabados (essa informação é necessária para a deter-
minação de lucros);

Prover dados para o controle de custos; e
Prover dados para as decisões de receitas (por exemplo,

mudança no abandono de um produto inútil, ou mudança de
linha de produtos).

Leone (2000, p 234) define sistema da seguinte maneira:
O termo sistema é aqui empregado para definir o conjunto de

componentes administrativos de registros de fluxo, de procedi-
mentos e de critérios que agem e integram de modo coordena-
do para atingir determinado objetivo que, no caso, é o custeio
da produção e do produto.

De acordo com esse conceito bastante abrangente, deduz-
se a importância da contabilidade de custo, não apenas como
acumulação de custo, mas também como fonte de informação
necessária à análise do desempenho operacional realizada
pelos setores de responsabilidade da empresa.

Ao setor fabril interessa, por exemplo, qual foi à variação
ocorrida na produtividade das máquinas do mês corrente em
relação ao mês anterior e quanto foi o percentual de perdas do

mês corrente em relação ao mês anterior? Por que o custo mé-
dio do produto foi menor no mês corrente em relação ao mês
anterior e qual o item que influenciou?

Ao setor de engenharia interessa saber por que os custos
com manutenção aumentaram. A área de vendas deseja infor-
mação sobre as margens de contribuição dos pedidos.

A escolha correta do critério de custeio contribui para a toma-
da de decisão pela administração. Essa escolha é de funda-
mental importância, pois ela possibilita uma visão mais ampla e
abalizada da situação em que a entidade se encontra, ajudan-
do, dessa forma, na tomada de decisão por parte dos gestores
ou “tomadores de decisão”.

Existem vários tipos de custeios, desde àqueles com finalida-
des apenas gerenciais aos com objetivos mais amplos. A seguir,
veremos quais os tipos de custeio, suas vantagens e desvanta-
gens, analisando qual é a melhor opção para determinado tipo
de empresa e sua implicação.

II - SISTEMA DE CUSTEIO POR ORDEM
A característica básica do Sistema de Custeio por Ordem de

produção é que os custos são acumulados em ordens distintas
e cada ordem corresponde a um período ou cliente por tratar-se
de produção por encomenda.

Horngren (2000, p.67), diz sobre Custeio por Ordem, “os cus-
tos são acumulados a uma determinada unidade ou lote de um
produto ou serviço”. Este fato diz que os custos relativos a um lote
de produto ou serviço são alocados neste lote. O Custeio por
Ordem é um sistema para alocar custos para produtos ou grupos
de produtos. Ele é utilizado quando é necessário fazer um contro-
le de custos por produto que está na linha de produção.

� Antônio Carlos Cunha Menezes
�� José Argemiro da Silva
��� Pedro Marlus Cavalcante de A. Estrela

�  Contador e mestrando em Ciências Contábeis pela Fundação
Visconde de Cairú - Bahia.

��     Contador, professor e mestrando em Ciências Contábeis pela
Fundação Visconde de      Cairú - Bahia.

���  Contador e mestrando em Ciências Contábeis pela Funda-
ção Visconde de Cairú - Bahia.

Critério de custeio:
Qual é o melhor para
a sua empresa?
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O critério de Custeio por Ordem é utilizado quando se traba-
lha sob encomenda, ou seja, de acordo com as especificações
dos clientes, que definem como e quando querem seus produ-
tos. São exemplos de empresas que trabalham com Custeio por
Ordem:

� Indústrias pesadas;
� Fabricantes de equipamentos especiais (sob encomen-

da);
� Empresas de construção civil;
� Algumas indústrias de automóvel;
� Outras.

III - SISTEMA DE CUSTEIO POR PROCESSO
O custo de um produto é a média obtida entre os custos totais

e a quantidade de produtos fabricados. Esses produtos são idên-
ticos ou similares, quando produzidos em grande escala, não
atendendo, ordinariamente, a encomendas. Esse critério é tam-
bém conhecido como Custeio Contínuo, já que trabalha com

produtos idênticos ou semelhantes de forma contínua. Uma vez
que a produção é uniforme, não há a necessidade de determi-
nar o custo para diferentes grupos de produtos ou por produto
individual.

Existem quatro passos para calcular o custo em processo:
� Calcular o equivalente de produção;
� Determinar o custo a ser alocado;
� Calcular o custo unitário;
� Alocar o custo para os produtos acabados e os produtos

em processo.
Vejamos, a seguir, alguns exemplos de indústrias que utili-

zam o Custeio por Processo:
� Indústrias de cimento, petróleo açúcar, alimentícia, algu-

mas automobilísticas;
� Companhias de telefonia e energia;
� Outras.
O diagrama a seguir apresenta a seqüência de um sistema

de custeio por processo.

IV - SISTEMA DE CUSTEIO POR ABSORÇÃO
Esse método é adequado com os Princípios Fundamentais

de Contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilida-
de. Consiste na apropriação de todos os custos de produção
dos bens elaborados, excluindo-se os custos ou despesas ocor-
ridas após o término do processo produtivo. Logo, todos os cus-
tos relativos à fabricação são distribuídos para todos os produ-
tos acabados, relativos a essa produção.

O critério do Custeio por Absorção é obrigatório para atender
a legislação fiscal, pois é a partir dele que se apura o Imposto de
Renda. O fisco só aceita esse método para apurar o Imposto de
Renda (IR) para as empresas sujeitas à apuração pelo Lucro
Real. Caso uma empresa utilize outro método, necessária se faz
de uma adaptação para este tipo de custeio, ou até fazer os dois
simultaneamente. Essa última opção é pouco provável, devido
aos seus custos serem elevados.

Através desse método, os custos de produção são ativados
na conta estoques; no primeiro momento não vão impactar o
resultado do exercício. Só vai afetar no momento em que a mer-
cadoria é vendida, pois se deduz do lucro bruto o Custo dos

Produtos Vendidos (CPV).
O rateio desses custos pode ser feito por departamentos (os

custos são distribuídos entre os departamentos ou setores) ou
por mão-de-obra direta. No entanto, existem outros métodos de
rateio que não vamos ressaltar.

V - CUSTEIO DIRETO OU VARIÁVEL
Esse método reconhece a apropriação dos custos variáveis

de produção, diretos e indiretos. Os custos fixos são considera-
dos como despesas no período e vão diretamente para o Resul-
tado do Exercício, não passando, dessa forma, pela conta esto-
ques. Esse método contraria os Princípios Fundamentais de
Contabilidade, principalmente o da competência, já que anteci-
pam a ocorrência do custo indireto de produção e subavalia os
estoques. Esse método não é aceito pela legislação, pois há o
reconhecimento antecipado dos custos e há redução do lucro,
afetando o Imposto de Renda (IR).

Leone (2000, p. 323), diz que:
O critério do custeio variável fundamenta-se na idéia de que

os custos e as despesas que devem ser inventariáveis (debita-

       FATOR                          PROCESSO                                   INVENTÁRIO                            RESULTADO
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das aos produtos em processamento e acabados), serão ape-
nas aquelas diretamente identificadas com a atividade produti-
va e que sejam variáveis em relação a uma medida (referência,
base, volume) dessa atividade.

A importância do custeio variável está em oferecer dados para
as análises de lucro-volume, margem de contribuição e ponto
de equilíbrio.

VI - SISTEMA DE CUSTEIO INTEGRAL (RKW)
 Esse método é utilizado apenas para fins gerenciais onde a

apuração dos custos inclui, além dos custos de produção, os
demais custos, bem como as despesas financeiras, é utilizado
para determinar qual o preço de venda de determinado produto,
a fim de suprir todos os custos e as despesas. As empresas
utilizam esse método para saber o custo total do produto e apli-
car o Markup, que é o percentual de lucro que a empresa vai
obter na venda de um produto.

VII - SISTEMA DE CUSTEIO PADRÃO
O Sistema de Custeio Padrão tem o mérito de poder estabe-

lecer o controle operacional e é utilizado no custo da mão-de-
obra direta, nas matérias primas e nas despesas indiretas de
produção. A grande vantagem é o uso de custo igual a cada
unidade de um mesmo produto fabricado. É importante a análi-
se das variações ocorridas nos preços e quantidades.

HONCHI (1977, p. 167) diz que: “A aplicação de um sistema
de contabilidade de custo padrão requer o desenvolvimento das
seguintes fases”:

� Determinação de padrões;
� Contabilidade para os custos efetivos;
� Análise das variações

Esse método é utilizado apenas para fins gerenciais, tam-
bém, com a finalidade de apontar ineficiências e imperfeições
na linha de produção.

VIII - SISTEMA DE CUSTEIO
BASEADO EM ATIVIDADES

O custeio baseado em atividade, ABC - Activing based cos-
ting, visa alocar os custos indiretos aos produtos finais. Este
método é voltado para fornecer informações para fins gerenci-
ais, através de relatórios que levam em conta informações que
afetam a capacidade e os custos fixos, na realidade, o custeio
por atividade é uma ferramenta gerencial. Este método analisa
os custos por  um ângulo diferente da contabilidade de custo
tradicional. Na contabilidade tradicional são apropriados aos
produtos os custos diretos e indiretos. As despesas administra-
tivas,  de vendas,  financeiras e as gerais são consideradas
como sendo do período.

Garrinson e Noreen (2001, p. 223), dizem:
O custeio baseado em atividades ( ABC - Activity based

costing), é um método de custeio projetado para municiar os
gerentes com informações de custo para decisões estratégi-
cas ou de outra natureza que afetem a capacidade e, por
conseguinte os custos “fixos”. O custeio baseado em ativida-
des é também utilizado como um elemento da gestão por ati-
vidade, abordagem de gestão que tem como foco as ativida-
des.

Kaplan (2000, p.77) define:
Uma atividade é uma unidade de trabalho ou tarefa, com o

objetivo específico, como: comprar aço, que é matéria-prima para
a Mike´s Custom Doors, fazer hambúrguer em um restaurante,
entrevistar um cliente em uma agência de bem estar social ou
ajustar uma máquina em uma fábrica.

É uma abordagem que analisa o comportamento dos custos
estabelecendo relações entre as atividades e o consumo de
recursos independentes de fronteiras departamentais, identifi-
cando os fatores que levam a entidade a incorrer custos no pro-
cesso de oferta de produtos e serviços no atendimento ao mer-
cado de clientes.

Um sistema de custeio baseado em atividade analisa o com-
portamento dos custos, estabelecendo relações entre as ativi-
dades e o consumo de recursos, independentemente de frontei-
ras departamentais, permitindo a identificação dos fatores que
levam a instituição a incorrer em custos nos seus processos de
oferta de produtos e serviços e de atendimento a mercados e
clientes.

O ABC (custeio baseado em atividades) tem a finalidade de
alocar da melhor maneira possível os custos indiretos de fabri-
cação (CIF), já que estes são os custos que mais estão crescen-
do nas entidades ultimamente.

Também, pode-se aplicar o ABC aos custos diretos, principal-
mente em relação à mão-de-obra. Neste caso, o ABC não se
torna diferente dos métodos de custeio tradicionais. Sua eficá-
cia e inovação se dão por conta da alocação dos custos indire-
tos de fabricação.

O método do ABC tem finalidade gerencial também, sendo
esta, talvez, a mais importante. Ele tem o objetivo de proporcio-
nar informações para uma ampla variedade de efeitos, como:
análise de lucratividade de um produto ou linha de produto;
estabelecimento de preços de venda; composição do mix de
produtos; eliminação de desperdício; redução dos custos; den-
tre outros.

Martins (2001, p.100), diz que:
Uma atividade é uma combinação de recursos humanos,

materiais tecnológicos e financeiros para se produzirem bens e
serviços. É composta por um conjunto de tarefas necessárias ao
seu desempenho. As atividades são necessárias para a concre-
tização de um processo, que é uma cadeia de atividades corre-
latas inter-relacionada.

CONCLUSÃO:
Há uma grande discussão sobre o melhor sistema de conta-

bilidade de custos. Qual o melhor sistema que atende as neces-
sidades da entidade?

Contadores e Administradores, por exemplo, argumentam que
os custos reais são mais exatos do que os padrões, porque são
baseados em registros constantes da contabilidade, enquanto
que os padrões são determinados por contadores de custos ou
por engenheiros de processo. É evidente que esta crença é
equivocada, porque os objetivos e a realidade do custeio pa-
drão é outra. Outra grande falácia é quando se tenta comparar
vantagens do custeio por atividade - Activity Basead Costing
(ABC), sobre o custeio por absorção, sem ressaltar as desvanta-
gens desse, como por exemplo, o perigo de transformar custos
fixos em custos variáveis, mascarando a realidade.

O melhor sistema de custo é aquele que esteja de acordo
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com o processo do produto, fluxo por onde passa o produto,
para isso é primordial que ao implantar qualquer sistema, o
contador de custo deve está atento para as particularidades
dos sistemas e conhecer bem o processo produtivo, principal-
mente, está consciente de que cada caso é um caso, em tese,
todos os sistemas são bons, mas as entidades são diferentes
em seus objetivos, portanto, o melhor sistema de contabilida-
de de custos é aquele que atende as necessidades da entida-
de levando subsídios à administração para a tomada de deci-
são.

O contador de custo deve fazer as seguintes pergunta ao
tomar a decisão de escolha de qual o sistema de custo deverá
implantar:

� Qual o tipo do produto e suas especificações?
� Qual o tipo de comercialização: produção por encomen-

da ou de produção para os estoque?
� Quais os indicadores de custos, unidades dos materiais,

dos insumos, dos produtos, consumo específico, scrap - perdas,
set-up parada das máquinas?

� Qual o tratamento a ser dado a mão de obra direta e
indireta, fixa e variável?

� Qual o critério de valorização: custo médio, PEPES (pri-
meiro a entrar é o primeiro a sair), UEPS (último a entrar é o
primeiro a sair)?

� Qual o fluxo de produção por onde passarão as unida-
des de produtos na fase de processamento?

� Qual o relatório informativo produzido pelo sistema, qual
a freqüência e a quem interessa?

� Qual a importância da informação para o usuário toma-
dor da decisão?

Em síntese, estas são algumas das considerações a serem
observados antes da tomada da decisão sobre a escolha do
sistema de contabilidade de custos que melhor atenda a entida-
de.
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O Código Civil Brasileiro de 2002 en-
volve a ciência contábil com um modelo
contábil da escola italiana  evidenciando
novas peças contábeis entre outras inova-
ções, tais como novos tipos societários,
além de revogar a primeira parte do velho
Código Comercial Brasileiro de 1850, em
especial as regras de escrituração da es-
cola francesa, e o Decreto nº 3.708/19, que
criou as Sociedades por Quotas de Res-
ponsabilidade Limitada, unificando o Di-
reito Empresarial brasileiro com o Civil. A
operacionalização dessas inovações é de
responsabilidade do Contador que figura
como preposto,  Art. 1.177.

Todos os usuários, do NCC, incluindo
os operadores de direito e os profissio-
nais de contabilidade administração e
economia, devem sempre lembrar que a
palavra empresa, segundo a teoria “da
empresa” e a melhor doutrina jurídica con-
tábil contemporânea, é atividade, objeto
social e não o local, muito menos a pró-
pria sociedade ou estabelecimento. Caso
contrário errarão, 100% na interpretação
do novo ordenamento civil pátrio.

Ao profissional de contabilidade é apre-
sentada de forma clara a delineação de
sua responsabilidade civil ampla, Art.
1.177, por culpa3  na linguagem jurídica,
erro linguagem, perante a sociedade que
o contratou e, por dolo4 , fraude, perante
terceiros, solidariamente com a socieda-
de. A hipótese de crime do profissional de
contabilidade, responsabilidade criminal,
além da não-conformidade civil5 , está
explicada por Hoog e Petrenco6  de for-
ma analítica.

Neste sentido, considera-se perfeita a
entrega de todos os documentos ao pro-

fissional de contabilidade, preposto, se
este recebeu sem protesto, nos termos do
Art. n. 1.171, o que pode levar a uma cul-
pa presumível do profissional de contabi-
lidade pelo não-registro contábil dos fa-
tos relativos à gestão da riqueza. Logo,
não poderá jamais, fazer-se substituir no
desempenho da preposição, sob pena de
responder pessoalmente pelos atos do
substituto e pelas obrigações por ele con-
traídas, conforme define o Art. 1.169.

A escrituração contábil deve ser reali-
zada por um sistema de contabilidade7 ,
ficando dispensado desta exigência o
pequeno empresário, Art. n. 1.179 § 2º.
Entende-se que o mesmo está definido
no Decreto nº 64.567/69, que é contem-
porâneo à época da propositura do NCC,
e não revogado assim, o seu capital soci-
al deve ser de até, 20 vezes o salário mí-
nimo, e sua receita anual de até 100 ve-
zes o valor do mesmo, exercendo ativida-
de artesanal e exígua, em um único esta-
belecimento, com o concurso  apenas de
pessoas de sua família, não  possuindo
empregados. Porém, existem correntes
contrárias e equivocadas a este pensa-
mento; dentre elas podemos citar Fiuza8 ,
relator do NCC, e Diniz9 , professora e
doutora em direito da PUCSP. Estes apre-
sentam uma interpretação ambígua acer-
ca da dispensa da escrituração contábil,
no sentido de que as micro e as  empre-
sas de pequeno porte, caracterizadas
pela Lei nº 9.841/9910 , devem escriturar

somente o Livro Caixa e o Inventário do
estoque. Necessário se faz realçar que
não estamos diante de uma antinomia11 ,
pois as normas não pertencem ao mesmo
ordenamento. Bobbio12  explica que: “é
possível sob uma condição: demonstrar
que não são incompatíveis, que a incom-
patibilidade é puramente aparente, que a
pressuposta incompatibilidade deriva de
uma interpretação ruim, unilateral, incom-
pleta ou errada de uma das duas normas
ou de ambas”. A visão holística coloca em
foco além destas normas: a) o Decreto-
Lei nº 7.661/45 Art. 140 e 186 VII, indefe-
rindo o benefício da concordata pela au-
sência de demonstrações contábeis; b) a
prova no direito do trabalho, CLT Art. nº769
e nº818; c) a prova contábil no CPC Art.
nsº 378 e 379; d) e a prova de fato jurídico
no próprio Código Civil Art. nº 212 inciso II
e V, e Art. nº 1.192. E neste diapasão não
temos nem a micro e nem a empresa de
pequeno porte, dispensadas da escritu-
ração contábil societária, apenas a dis-
pensa da escrituração ou tratamento fis-
cal, diferenciado e simplificado, em sinto-
nia com a Constituição Federal, Art. nº179.

A partir de 11 de janeiro 2003, a escri-
turação contábil terá como base as novas
normas do Código Civil, isto é, “forma
contábil13 ”, que revogou o velho siste-
ma do  Código Comercial “forma mer-
cantil”, com Balancetes Diários14 , Ba-
lanço Patrimonial15 , Balanço de Resul-
tado Econômico16  e Inventário17 , sen-

� Wilson Zappa Hoog

� Bacharel em Ciências Contábeis pela FAE, Mestrando em Direito Profissionalizante em
Gestão Empresarial pela UNIVALI- SC, Perito Contador, consultor e pesquisador de matéria
contábil, professor de perícia contábil, Diretor da Câmara de Perícia do SESCAP1
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do os três últimos anuais, com exceção
das Sociedades Anônimas. Essas conti-
nuarão a utilizar o sistema contábil ameri-
cano (Lei nº 6.404/76, e instruções da
CVM) que, conforme Sá18 , “malsinada
Lei das Sociedades por Ações (Lei nº
6.404/76) e que deformou as demonstra-
ções contábeis.”; “pois há muita falsidade
na avaliação dos balanços no Brasil, mas-
carados os valores que estão por um in-
competente sistema contábil da Lei nº
6.404/76.”, “as demonstrações, tal como
as exige a lei e a própria CVM, não são
peças úteis para o estudo científico da si-
tuação da empresa e conduzem a conclu-
sões falsas.”, “a falsidade de dados, pois,
pode ser por erro, por fraude, ou imposta
pelas leis e normas.”, “em face do que de
defeituoso existe na Lei das Sociedades
por Ações, esta, neste particular, cópia de
um modelo que se tem comprovado de-
cadente e acobertador de fraudes”.  Já
Hoog e Petrenco19 , vêm classificando as
demonstrações contábeis elaboradas nos
termos da Lei nº 6.404/76, como peças
medonhas20 . O processo alternativo, en-
contrado pelo NCC Art. nº 1.031, foi o de
criar um balanço que soluciona esta situ-
ação, denominado Balanço Especial21 ,
de forma que os profissionais de contabi-
lidade terão que conviver com dois tipos
de balanços, o especial e o tradicional22 .

O balanço especial, conforme a melhor
doutrina, divide o Patrimônio Líquido apu-
rado pelos valores de mercado em “líqui-
do e o ilíquido23 ”. Este deverá servir como
base para a resolução das sociedades,
nos casos em que um dos sócios fique
enquadrado em uma das situações a se-
guir: deseje retirar-se da a sociedade;
decesso; dissidência; falência; execução;
justa causa; ou ainda seja remisso. O
mesmo balanço será utilizado também
para avaliação em casos de alienação da
sociedade de parte das quotas ou ações.

O balanço tradicional, elemento da
prestação de contas, Art. nº 1.020, deve
ser submetido à aprovação em reunião
ou assembléia, Art. nº 1.078 inciso I, e
após, junto com a ata, deverá ser arquiva-
do no registro civil de pessoa jurídica ou
na junta comercial, conforme o gênero
societário, seja sociedade Simples ou
Empresária.

Para a elaboração de um modelo sin-
tético, estrutura do Balanço Patrimonial,
obrigatório em 2003, art.nº 1.188 do NCC,
para todas as sociedades24  empresári-
as e simples, exceto as sociedades anô-

nimas, contamos com a robusta partici-
pação do prof. Msc Nelson Nones, o mo-
delo foi desenvolvido a partir de uma tra-
dução livre e sintética do art nº 2.424 do
Código Civil Italiano. Necessária esta
derivação, pois o NCC, não trouxe na ín-
tegra estrutura do Balanço em seu bojo,
apenas que será composto de ativo e
passivo. Mas contemporâneo ao  NCC,
na Europa,  este era o modelo, muito pró-
ximo do que se utilizava no Brasil em 1940
pela Lei  nº 2627 que vigorou ate 1975.

Este modelo tem como, disposição li-
near a ordem crescente de realização ou
exigibilidade, o inverso do arts. nºs178 e
183 da lei 6.404/76. Separando as aplica-
ções de recursos no ativo e as origens no
passivo, sem contas redutoras como o
modelo americano, mas revelando a atu-
alização monetária dos valores patrimo-
niais por força do art. nº 1.183 “forma con-
tábil” que remete ao art. nº 8 da resolução
CFC 750/93, (Principio da Atualização
Monetária).

ATIVO
CRÉDITO SÓCIO, CAP. NÃO INTEGRALIZADO.

Capital não Integralizado
Outros créditos conta sócios

IMOBILIZAÇÕES
Imobilizações imateriais

Custos de ampliação e desenvolvimento de proj.
Direitos de Patente Industrial, licenças e marcas
Aviamento
Despesas de instalação até 10% do Capital
Juros pagos aos sócios
Imobilizados em cursos e antecipações

Subtotal
Imobilizações materiais

Terrenos e Edificações
Aparelhos e Artefatos Industriais e Comerciais
Imobilizações em cursos e antecipações

Subtotal
Imob. financeiras, créd. exigíveis exer. sucessivo

Participações em:
Soc. Controladas, coligadas e controladoras

Subtotal
Total das Imobilizações
ATIVO CIRCULANTE

Estoques
Matéria-prima, prod., serv.
em elaboração e acabados
Adiantamentos

Subtotal
Créditos,  exigíveis no exercício sucessivo

Contra clientes
soc. controladas, coligadas e controladoras

Subtotal
Atividadades de “financiamento” não amortizáveis

Part. Soc. controladas, coligadas
e controladoras

Subtotal
Disponibilidades Líquidas

Depósitos bancários, postais e caixa
Subtotal

Total do Ativo Circulante
Total do Ativo

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social

Reserva de Capital

Reservas de reavaliações

Reserva Legal

Reserva por ações próprias em Tesouraria

Reserva estatuária

Outras reservas, distintamente indicadas

Lucros (prejuízos) levados ao novo exercício

Lucros (prejuízos) do exercício

Total do patrimônio Líquido

FUNDOS (PROV.) RISCOS E ONERAÇÕES

Fundos

Por tratamento de obsolência

e obrigações similares

Por tributos

Subtotal

Provisões

Trabalhistas

Subtotal

Total dos Fundos e Provisões

TRATAMENTO FIM DO LABOR SUBORDINADO

DÉBITOS EXIGÍVEIS, EXERCÍCIO SUCESSIVO

Obrigações

Obrigações conversíveis

Débitos junto a bancos

Débitos junto a outros financiadores

Adiantamentos

Débitos com fornecedores

Débitos representativos de títulos de crédito

Débitos com empresas controladas

Débitos Tributários

Débitos inst. Prev. E de seguridade social

Total dos Débitos E.E.S

Total do Passivo

Como preposto da sociedade Zappa Hoog SS e responsável pela escrituração, declaro que o presente exprime,

com fidelidade e clareza a situação real da empresa e as peculariedades desta.

Wilson Alberto Zappa Hoog

CO. CRC PR – 021594/O-1
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A escrituração empresarial, atos e fa-
tos, exceto a das sociedades anônimas,
será realizada nos seguintes livros:

� Livro de registro de códigos e abre-
viaturas, Art. nº 1.183;

� Livro de registro de inventário, Art.
nsº 1.181 e 1.187;

� Diário - Art. nº 1.180 do NCC;
� Balancetes Diários e Balanços-Art.

1.186 do NCC;
� Razão - RIR art. nsº 250 e 260;
� Razão em UFIR-Decreto-Lei nº

1.598/77, Art.nº42º § 1º;
� Registro de Duplicatas-Lei nº

5.474/69;
� Livro de Atas da Administração-Art.

nº 1.062 do NCC;

� Livro de Atas e Pareceres do Con-
selho Fiscal - Art.nº 1.069 do NCC;

� Livro de Atas da Assembléia – Art.
nº1.075 do NCC;

Nos novos registros contábeis, serão
observadas a aplicação da teoria ultra vi-
res25 , fundamentada no princípio conta-
bil da entidade,  e da autonomia patrimo-
nial código civil de 1916 art. nº 20 contabi-
lizando como direito de receber do admi-
nistrador os valores relativos aos atos  de
culpa (NCC Arts. Nsº 1.016 e 47) contrári-
os ao estatuto, objeto social ou às leis,
como exemplos: uma multa pelo não-re-
gistro de um empregado ou multa por ven-
da sem nota fiscal. Tais fatos deverão ser

registrados no ativo realizável em longo
prazo, e não em despesas, como o siste-
ma francês permitia (Código Comercial de
1.850). Na nova estrutura de Balanço,
modelo italiano, devem, a partir do dia 11
de janeiro de 2003, ser classificados no
primeiro grupo do ativo, Créditos Contra
Sócios Administradores.

No entender de Sá26 , como fator igual-
mente relevante, pelo modelo contábil ita-
liano, NCC Art. nº 1.187 inciso I, temos os
“fundos de reintegração de ativos”, conta-
bilizados no passivo, em substituição ao
modelo americano, Lei nº 6.404/76, Art.nº
183 inciso V, “depreciação” deduzindo o
valor do bem classificado no ativo perma-
nente.

1 Wilson Alberto Zappa Hoog, e-mail zapahoog@.bsi.com.br. Mentor intelectual do Método Zappa de avaliação da carteira de clientes. Co-autor do
livro Prova Pericial Contábil: Aspectos Práticos & Fundamentais – 2ª edição, Juruá 2002 p.438.

2 A escola italiana de contabilidade, por ser esta, parte integrante do novo código civil pátrio, Lei n. 10.406.02  inspirado totalmente no código civil
italiano atualizado até  1961,

3 Culpa é a violação da regra normal de conduta profissional e ética, que gera lesão ou perdas e  danos do direito alheio, inclusive dano moral. Pode
ser in vigilando, pela falta de diligência ou vigilância no exercício da função ou in eligendo, que resulta na falta de cuidado por imprudência, ou seja,
atuação irrefletida, imperícia, que é a ausência de conhecimentos, negligência sendo esta a atuação descuidadosa, desídia que é o descaso, má
vontade ou preguiça. Normalmente é o erro.

4 Dolo, ato premeditado que intencionalmente visa prejudicar ou lesar terceiros; quando realizado junto com outra pessoa, diz-se dolo  em conluio.
Normalmente é a fraude.

5 A não conformidade civil, são os ilícitos , culpa, art nº. 186 do NCC.

6 HOOG, Wilson Alberto Zappa; PETRENCO, Solange Aparecida. Prova Pericial Contábil - Aspectos Práticos & Fundamentais. 2 ed. Curitiba:
Juruá, 2002. 438 p. Nas páginas 50 a 65, trata da Responsabilidade Moral, Ética, Social, Civil, Penal e Filosófica dos profissionais de Contabi-
lidade.

7Sistema de Contabilidade, meio mecanizado, maquinizado, eletrônico ou manual, para proceder à escrituração dos atos e fatos do patrimônio,
objeto da contabilidade, que tem por objetivo o estudo, análise e interpretação de atos e fatos, e, por função a informação aos seus usuários.

8 FIUZA, Ricardo. Novo Código Civil Comentado. São Paulo: Saraiva, 2002.  p. 1.048 e 1.049.

9 DINIZ, Maria Helena.  Novo Código Civil Comentado. São Paulo: Saraiva 2002. p.575.

10 Entendemos ser esta lei relativa ao Direito Tributário e não ao Empresarial.

11 Conforme BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 10 ed. Brasília: UNB, p. 81, Antinomia é a situação de normas incompatíveis
entre si, é uma dificuldade tradicional frente à qual se encontram os juristas.

12 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 10 ed. Brasília: UNB, p.102.

13 Idioma nacional e moeda corrente, por ordem cronológica de dia e mês e ano, com individualização, clareza e caracterização do documento
relativo ao exercício da atividade de empresário ou Sociedades Empresárias e Simples e ainda as atividades sem fins econômicos como as
Associações e Fundações.

14 Balancetes Diários terão um livro próprio e serão efetuados diariamente, de forma contábil, o que quer dizer, com lançamentos diários da folha
de salários e provisão com férias e gratificação de Natal entre outros, Art. nº1.186.

15Balanço Patrimonial, conforme Art. nº 1.188, deverá exprimir, com fidelidade e clareza, a situação real da atividade, indicando distintamente o
Ativo e o Passivo.

16 Balanço de Resultado Econômico, em substituição à Demonstração de Resultado do Exercício Art. nº 1.189.

17Inventário, do estabelecimento e não apenas do estoque, Art. 1.187; esta peça faz parte da Prestação de Contas Anual Art.nº 1.020 devendo ser
aprovada em reunião ou assembléia.

18 SÁ, Antônio Lopes.  Perícia Contábil. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 96,229 e 245.

19 HOOG, Wilson Alberto Zappa; PETRENCO, Solange Aparecida. Prova Pericial Contábil-Aspectos Prático & Fundamentais. 2 ed. Curitiba:
Juruá, 2002.  P. 28, trata das inutilidades do Balanço Patrimonial.

20 A citação de Hoog e Petrenco, balanço como peça medonha está na p. 213.

21 Para a elaboração do Balanço Especial, recomenda-se a leitura da p. 211 a 257, do Livro Prova Pericial Contábil - Aspectos Práticos &
Fundamentais. 2 ed. Juruá 2002, que está atualizado de acordo com o NCC Lei nº 10.406/02, onde estão descritas as técnicas e os
procedimentos contábeis a serem observados.

22 Balanço tradicional está especificado no Art.nº 1.188, composto de Ativo e Passivo.

23  Os líquidos são as certezas, e os ilíquidos são as incertezas quanto à sua realização, que devem ser evidenciados como um axioma contábil.

24 HOOG, Wilson Alberto Zappa; PETRENCO, Solange Aparecida. Prova Pericial Contábil-Aspectos Prático & Fundamentais. 2 ed. Curitiba:
Juruá, 2002.  p. 213 e 224, trata dos novos tipos societários, empresariais e simples.

25 HOOG, Wilson Alberto Zappa, Jornal do CFC, agosto 2002, n.51 Brasília DF, p11. (A Ultra vires Doctrine está presente na contabilidade)

26  SÁ, Antônio Lopes de, Contabilidade e o novo Código Civil, Belo Horizonte - MG: UNA, 2002. p. 90 a 91
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1 ASPECTOS  INTRODUTÓRIOS

“O que não é medido não é gerenciado” (KAPLAN e NOR-
TON, 1997, p. 21).

Um bom sistema de custo deve ser planejado de modo a
permitir decisões eficientes e eficazes, em conformidade com o
negócio, observando requisitos de economicidade. O sistema
de custos ao ser implementado deverá ser capaz de: fazer a
classificação qualitativa dos custos, por meio dos métodos de
custeio; valorar os produtos e atividades, por meio do sistema
de custeio; e por fim, apropriar os custos diretos e alocar os
custos indiretos, fixos e variáveis, de forma eqüitativa e justa a
um determinado objetivo de custo, segundo um sistema de acu-
mulação e rateio.

Um dos propósitos de se custear um produto é obter o senti-
mento de que o valor atribuído a esse objeto é justo. Este senti-
mento de justiça só está presente quando se tem confiança na
informação de custo. Uma possível conseqüência desse atribu-
to, confiança quanto ao custo do produto, é ter uma empresa
mais competitiva. Provavelmente, os decisores, se racionais,
terão possibilidade de tomar decisões mais coerentes; o que
significa dizer: os esforços despendidos e os recursos investi-
dos geraram vantagem competitiva.

Embora a ação de alocar seja tão antiga quanto a própria
Contabilidade, trata-se de um termo contábil relativamente novo,
que, inclusive, não aparece na maioria dos dicionários de con-
tabilidade brasileiros. É preciso recorrer a dicionários, como
Aurélio e Larousse Cultural, para descobrir que alocar é “desti-
nar (verbas, recursos, etc.) a um fim específico ou a uma entida-
de” (FERREIRA, 1975, p. 73). Para autores da área contábil,
como HORNGREN (1985, p. 494), alocação é a “associação de
um ou mais itens de custos, ou de receita, a um ou mais segmen-
tos de uma organização, de acordo com a causa, os benefícios
obtidos, as responsabilidades ou outra medida lógica de utiliza-
ção”; e para MAHER (1997, p. 187), “a alocação de custos é a
distribuição proporcional de custos indiretos a um objetivo de
custo”.

O exame da viabilidade econômica da mensuração pode
determinar que o custo de alguns materiais diretos de baixo

valor unitário seja considerado como custos indiretos. Pregos,
parafusos e colas são exemplos clássicos de materiais diretos a
diversos produtos que recebem tratamento de custos indiretos,
ou seja, são alocados por alguma forma de rateio, pois o custo
do controle não pode ser maior do que o do material controlado.

Nos Estados Unidos da América, em meados do século XIX,
há mais de 150 anos, “como conseqüência da Revolução Indus-
trial e da economia de escala, tornou-se interessante para os
proprietários de empresas (...) direcionar significativas somas
de capital para seus processos produtivos” (JOHNSON e KA-
PLAN, 1996, p. 5). Assim, apareceram organizações hierárqui-
cas como as tecelagens, as ferrovias e as siderúrgicas e, em
conseqüência, a demanda por informações contábeis para a
determinação do preço dos produtos, a partir de operações in-
ternas. Nessa época, “a meta dos sistemas era identificar os
diferentes custos dos produtos intermediários e finais da empre-
sa, e fornecer uma referência para medir a eficiência do proces-
so de transformação.” (JOHNSON e KAPLAN, 1996, p. 6)

Novos e importantes avanços da Contabilidade Gerencial se
deram em conjunção com o movimento da administração cientí-
fica, capitaneada por Frederick W. Taylor, nos últimos anos do
século XIX (JOHNSON e KAPLAN, 1996, p. 8). O objetivo de
Taylor era a criação de padrões físicos para melhorar a eficiên-
cia da utilização da mão-de-obra e da matéria-prima. Entretan-
to, tais medidas foram facilmente convertidas em padrões de
custo, com a finalidade de fixar os custos unitários dos produtos
acabados e ajudar nas decisões gerenciais e, não, para produ-
zir demonstrativos financeiros externos.

Com o aparecimento das corporações diversificadas, no iní-

Determinação de custos
no mundo moderno:
A escolha de critérios para definição dos
vetores de custo no sistema abc
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cio do século XX, como a Du Pont Powder Company, novo de-
senvolvimento da contabilidade gerencial se fez necessário. “Os
gerentes da Du Pont viram-se diante do problema de coordenar
as diversas atividades (...) e de decidir sobre a alocação mais
rendosa do capital a essas diferentes atividades” (JOHNSON e
KAPLAN, 1996, p. 8-9).

Por volta de 1920, em decorrência da evolução tecnológica
provocada pela Primeira Guerra Mundial, a diversidade de pro-
dutos e a complexidade dos processos industriais aumentaram.
“(...) Portanto, a exigência de custos precisos dos produtos e de
controles precisos dos processos deveria ter imposto novas exi-
gências para os sistemas de contabilidade gerencial das orga-
nizações” (JOHNSON e KAPLAN, 1996, p. 10). Mas o que se viu
foi uma estagnação dos sistemas de contabilidade gerencial.
Esta estagnação pode ser atribuída, por um lado, ao elevado
custo e à  baixa capacidade de processamento dos sistemas de
informações da época e, por outro, “(...) à predominância dos
demonstrativos de contabilidade financeira externa no século
XX.” (JOHNSON e KAPLAN, 1996, p. 10-11)

“(...) Com os títulos das corporações cada vez mais em mãos
do público, e as crises periódicas dos mercados de capi-
tais, a demanda por demonstrativos financeiros auditados
aumentou. Auditores e autoridades regulamentadoras (...)
preferiram práticas contábeis conservadoras, baseadas em
transações financeiras objetivas, verificáveis e concluídas,
(...) transações históricas registradas nos livros razão das
firmas”. (JOHNSON e KAPLAN, 1996, p. 10-11)

Entre as duas Grandes Guerras deu-se o crepúsculo da Con-
tabilidade Gerencial, tanto nas indústrias, como nos meios aca-
dêmicos. “(...) Quem estudou contabilidade antes da Segunda
Guerra Mundial foi invariavelmente treinado nos modernos in-
formes financeiros, e não em contabilidade gerencial” (JOHN-
SON e KAPLAN, 1996, p. 117).

A partir da década de 50 foi iniciada no mercado a aplicação
das novas tecnologias desenvolvidas durante a Segunda Guer-
ra Mundial, em decorrência do grande e complexo esforço logís-
tico exigido nas operações de guerra, como por exemplo, Pert/
CPM, Pesquisa Operacional e logística de distribuição. Como
resultante: produtividade e competitividade se tornaram palavra
de ordem e a contabilidade gerencial “renasceu”.

A evolução tecnológica provocou profundas mudanças nos
processos industriais e na prestação de serviços. Em decorrên-
cia, a automação e a robotização motivaram a substituição de
elementos de custos outrora diretos por uma variada gama de
recursos cujos custos só podem ser alocados indiretamente aos
objetivos de custos. Esse investimento no processo produtivo
fez com que os custos indiretos, outrora irrelevantes quando
confrontados com o custo total, se tornassem maiores e mais
relevantes do que os diretos.

Na fábrica moderna, a automação ou a robotização substituiu
a mão-de-obra devido à maior precisão e à redução nas perdas
que proporcionaram. De qualquer maneira, operar plantas auto-
matizadas ou robotizadas exige um staff mais sofisticado, aumen-
tando, ainda mais, os custos indiretos; adicione-se a esse valor,
ainda, a depreciação dessas máquinas. Portanto, a alocação
destes custos passou a ser de extrema relevância, necessitando
ser mais precisa e capaz de gerar sentimento de confiança.

Por outro lado, a importância de conhecer o custo de um
produto, no mundo moderno, tornou-se extremamente prepon-
derante devido à engenharia reversa. Essa tecnologia permitiu
incrementar a concorrência, reduzindo o elemento diferencial
entre os produtos. Diferencial esse, que permitia apreçar valo-
res mais elevados. Em outras palavras, produto com muitos si-
milares tem seu preço estabelecido pelo mercado. Assim sen-
do, a única vantagem competitiva da organização é possuir um
custo mais baixo. Para adotar essa política, é necessário conhe-
cer como os produtos absorvem os recursos alocados nas em-
presas. Somente assim, o tomador de decisão poderá adotar
uma estratégia de custos mais adequada, evitando reduções de
custos do tipo: acabar com o cafezinho, ou cortar linearmente
todos os custos.

Como conseqüência, o domínio da alocação de custos per-
mite determinar o valor justo e eqüitativo de atividades que men-
suram a performance de departamentos e subunidades, deci-
dindo sobre a viabilidade econômica dos objetivos de custos.

Além do exposto acima, uma alocação mais precisa dos cus-
tos indiretos atende a vários outros propósitos, tais como:

(1) prover informações para decisões econômicas – como
por exemplo, criar uma nova linha de produtos, comprar ou
produzir um insumo, ou decidir sobre um preço competitivo
para uma encomenda especial;

(2) motivar gerentes e empregados – como por exemplo, a
realizar as tarefas de acordo com os custos projetados;

(3) justificar custos – como por exemplo, proporcionar uma
determinação de custos justa para os produtos e serviços
negociados entre duas ou mais partes interessadas;

(4) computar reembolsos - como por exemplo, remunerar as
firmas, como as de consultoria, por um percentual dos ga-
nhos com os custos economizados, fruto da implementa-
ção de suas recomendações; e

(5) medir receitas e ativos com a finalidade de informar gru-
pos de interesses externos - como acionistas, investidores
e autoridades tributárias.

 (HORNGREN, FOSTER e DATAR, 1997, p. 473)

Cada decisão requer uma certa quantidade de informações,
a um custo aceitável. Essa dicotomia faz com que o contador, a
todo instante, se veja diante do desafio de conseguir uma aloca-
ção adequada e justa dos custos indiretos. Para se alcançar
essa alocação justa é preciso, primeiro, considerar para qual
propósito uma particular alocação será realizada e então, sele-
cionar o critério apropriado para implementar a alocação (HORN-
GREN, FOSTER e DATAR, 1996, p. 474-5).

A base de alocação, quando selecionada através de critério
apropriado, é denominada vetor ou direcionador de custo. Es-
sas denominações surgiram com o advento do ABC – Activity-
Based Costing. A teoria por sua vez, tentando reduzir a arbitrari-
edade da alocação de custos, bem como garantir uma alocação
eqüitativa, justa e econômica, definiu os critérios para determi-
nação dessas bases ou vetores com base em: causa e efeito,
benefícios recebidos, eqüidade, e capacidade para suportar
(HORNGREN, FOSTER e DATAR, 1996, p. 474-5) e (MAHER,
1997, p. 191). A utilização destes critérios tem por finalidade,
principalmente, gerar sentimento de confiança dos decisores na
informação quanto ao custo do produto.
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Uma vez definido os vetores, para se custear os produtos, há
de se alocar esses custos indiretos entre os vários centros de
custos através de um procedimento de custeio. Os procedimen-
tos para valoração de produtos são apresentados na literatura
de forma bastante consistente por diversos autores, destacan-
do-se: DEARDEN (1976, p. 57-58), ANTHONY (1979, p. 321) e
HORNGREN, FOSTER e DATAR (1997, p. 478).

Neste artigo, serão focados, particularmente, os critérios de
alocação dos custos indiretos, fixos e variáveis, principalmente
por meio de exemplos, de modo a evidenciar, e clarear, as nuan-
ças de cada um dos quatro critérios acima descritos. Antes, po-
rém, será feita uma síntese dos procedimentos de custeio para
valorar um produto e serão apresentados os problemas quanto
à alocação e, conseqüentemente, a necessidade da existência
desses critérios.

2  PROCEDIMENTOS DE CUSTEIO
PARA VALORAR UM PRODUTO

Para valorar um produto é necessário definir o fluxo de custo
da organização. Esse processo (ou, procedimento) pode ser
sintetizado do seguinte modo:

a) definir todos os centros de custos da empresa: os centros
de serviços, o centro “fantasma”, ou dummy cost center, e os
centros de custos operacionais, ou produtivos. É importante res-
saltar que a definição desses centros de custos deve ser feita
em função da estrutura organizacional e do fluxo de custos da
empresa ou da entidade, observando-se, sempre, o custo-be-
nefício de cada informação – quanto custará a sua coleta e quan-
to renderá a quem for beneficiado por ela;

b) determinar todos os custos dos centros de serviços, ou
seja, daqueles que prestam serviços aos outros centros de cus-
tos. Por exemplo, departamento de administração, departamen-
to de manutenção, departamento de sistema, departamento de
compras e departamento jurídico. Essa característica fez com
que a literatura denominasse esses centros de custos como cen-
tros (ou departamentos) de apoio, de suporte ou de serviços;
pois, prestam serviços aos outros setores, sejam de atividade-
meio ou de atividade-fim, sem vínculo direto com os produtos;

c) determinar todos os custos dos centros de custos operaci-
onais, ou produtivos, que são aqueles setores que estão relaci-
onados com as atividades-fim da organização.

Exemplos de custos incorridos por centros de custos de servi-
ços e operacionais, descritos no item “b” e “c”, são salário do
pessoal, depreciação de seus equipamentos (no caso dos ope-
racionais, que não seja diretamente relacionada com apenas
um produto específico), materiais de escritórios, entre outros. Os
custos que pertencem a esses setores são indiretos aos produ-
tos, apesar de diretos aos respectivos setores, e são agrupados
segundo bases de alocação homogêneas para, posteriormen-
te, serem alocados aos setores beneficiados;

d) determinar todos os custos gerais da organização (tais
como, depreciação do prédio ou aluguel do prédio, consertos
dos prédios, segurança, eletricidade, água etc.), bem como a
base de alocação para esses custos, como por exemplo, os
custos de eletricidade podem ser alocados com base no quilo-
watt-hora consumido, o aluguel do imóvel com base no metro
quadrado ocupado e assim por diante. Normalmente, aloca-se
esses custos indiretos a um centro denominado “fantasma” (ou,

“dummy cost center”), que se assemelha ao centro de custos de
serviços descrito no item “b”, sem gerência. Tal como nos seto-
res de serviços, o objetivo desse centro de custos é servir a
todos os setores, de serviços e produtivos, de forma que reali-
zem as suas tarefas da maneira mais eficaz e eficiente possível;

e) utilizando um dos critérios de alocação - causa e efeito,
benefícios recebidos, eqüidade, ou capacidade de suportar, os
custos descritos nos itens “b” e “d”, apropriados aos centros de
serviços e “fantasma”, são alocados aos demais centros de cus-
tos de serviços e operacionais, por meio de um método de alo-
cação, direto, gradual ou recíproco, e segundo uma taxa única,
ou uma taxa dupla (os métodos de alocação são encontrados
fartamente na literatura referenciada e não são objetos deste
artigo). Ao final desta fase, todos os custos indiretos gerais (fan-
tasma) e os dos centros de custos de serviços estarão alocados
aos centros de custos operacionais, ou seja, o valor residual dos
custos indiretos apropriados aos centros de custos de serviços e
“fantasma” será zero;

f) aos custos alocados aos departamentos produtivos ou ope-
racionais são adicionados os custos indiretos destes centros de
custos descritos em “c”, como salário de supervisor, mão-de-
obra indireta do departamento, suprimentos usados no departa-
mento e depreciação de equipamentos, entre outros. Em cada
um dos centros de custos operacionais há de se definir uma
base que seja justa para se ratear os custos aos produtos. Por
exemplo, para o departamento de tornearia pode ser máquina-
hora e para o de montagem, homem-hora. Cada centro deverá
ter a base de alocação que exprima seu esforço da maneira
mais justa;

g) uma vez definida para cada centro de custos operacional a
sua base de alocação, deve-se determinar quanto será ou foi
consumido por cada um desses atributos. Em outras palavras,
no departamento de tornearia, quantas horas de máquina serão
(se o custo for predeterminado), ou quantas foram (se o custo for
o real), consumidas. Esse valor será o divisor do custo total do
centro de custos, determinando a taxa a ser aplicada a cada
produto. Imagine que os custos alocados ao departamento de
tornearia foram $15.000,00, a esse valor é adicionado o custo
que foi incorrido por esse departamento, que montou na quantia
de $10.000,00; o valor total dos custos indiretos apropriados ao
departamento de tornearia passa a ser $25.000,00 ($15.000,00
mais $10.000,00). Espera-se que o departamento de tornearia
tenha utilizado 5.000 máquinas-horas no período. Portanto, o
valor da hora-máquina foi de $5,00 ($25.000 dividido por 5.000
máquinas-hora); e

h) para cada produto que utilizou os serviços de um desses
centros será atribuído o valor da taxa multiplicado pela deman-
da de serviço a que fez jus. Por exemplo, se o produto LLL
utilizou 3 horas do departamento de tornearia, a ele será apro-
priado o valor de $15 ($5/máquina-hora multiplicado por 3 ho-
ras de utilização do serviço desse departamento). O custo total
do produto LLL será o somatório dos custos rateados a ele por
departamento (ou, centro de custo) em que consumiu recursos.
Se o departamento de montagem tem uma taxa de $10 por ho-
mem-hora e esse produto consumiu 4 horas de serviço; o custo
rateado ao produto pelo departamento de montagem será $40
($10/homem-hora multiplicado por 4 horas). O custo do produto
LLL nesses dois departamentos atingirá o valor de $55 ($15
mais $40).
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Os procedimentos apresentados acima ajudam a visualizar o
fluxo de custo da organização: onde os custos se originaram,
quais critérios, métodos e tipo de taxa de alocação foram utiliza-
dos, quais centros de custos absorveram os custos (isto é, quais
centros de custos alocaram custos aos outros centros), quais
bases de alocação foram utilizadas para cada centro de custo e,
finalmente, quais centros de custos ratearam valores aos produ-
tos e que medida ou base de rateio foi utilizada.

3  OS PROBLEMAS DA ALOCAÇÃO E
A NECESSIDADE DOS CRITÉRIOS

Um dos propósitos gerenciais da alocação de custos é influ-
enciar comportamentos. Com este mister, pode-se ter, por exem-
plo, os custos do departamento de manutenção sendo alocados
aos departamentos operacionais na proporção de horas efeti-
vamente usadas em reparos e manutenção. Este procedimento
tende a fazer com que os gerentes operacionais dispensem uma
maior atenção à forma como os funcionários estão operando as
máquinas e, conseqüentemente, essas máquinas costumam
apresentar menos quebras e paradas para manutenção correti-
va. Mas nem sempre tudo acontece conforme o planejado.

Pesquisa efetuada entre executivos canadenses mostrou que
a implementação de programas de alocação de custos, a divi-
sões e departamentos, encontra as seguintes dificuldades:

a) fazer com que as  perdas passem a ser relatada;
b) o crescimento de atritos entre gerentes;
c) a instabilidade dos preços de mercado;
d) a percepção de arbitrariedades na alocação;
e) o uso é difícil de ser monitorado;
f) obter concordância sobre o método de alocação a ser
utilizado; e
g) o processo de alocação é consumidor de tempo.
 (HORNGREN, FOSTER e DATAR, 1997, p. 474)

Destas barreiras, a única que não é gerenciável é a per-
cepção de arbitrariedades na alocação. O fato é que toda
alocação carrega consigo uma parcela de arbitrariedade in-
dependentemente do critério utilizado - não existe um crité-
rio perfeito, capaz de eliminar totalmente as distorções, a
ponto de transformar os custos indiretos em diretos e, por
isso, a busca do critério mais justo para cada caso. E é jus-
tamente essa arbitrariedade intrínseca que tem levado mui-
tos críticos a afirmarem que “(...) a alocação de custos pode
resultar em informações enganosas e decisões ineficazes”.
(MAHER, 1997, p. 188)

Por exemplo, suponha que o salário do presidente da em-
presa é alocado aos departamentos com base no fatura-
mento de cada um deles. Um departamento mais antigo,
com faturamento relativamente elevado, pode ser mais in-
dependente da presidência do que um departamento mais
novo, recentemente criado, com menor faturamento e ne-
cessitando de maior atenção da presidência. Neste caso, a
alocação com base no faturamento redundaria numa apro-
priação maior para o departamento mais antigo, o que não
seria justo. (MAHER, 1997, p. 188)

A chamada economia de escopo, que é representada pela
grande variedade de produtos das empresas modernas, aliada
à complexidade inerente a esses produtos, à economia de es-
cala, à qualidade total, à filosofia de just-in-time, à diversidade
de clientes e de quantidade de encomendas, à automação, à
robotização, etc., têm contribuído para aumentar a relevância
dos custos indiretos de fabricação. Essa relevância é mensura-
da pela proporcionalidade desses custos quando comparados
com os custos totais. Portanto, o valor desses custos alocados
ao produto tornou-se importante ao processo decisório, poden-
do tornar o produto sub ou sobre valorado.

A dificuldade de se efetuar uma alocação justa, ao sub ou
sobre valorar o produto, pode gerar preços de vendas que dei-
xem a companhia em condições desvantajosas para competir
no mercado. Essa condição desvantajosa pode ser apresenta-
da só no preço de vendas, pois operacionalmente ela pode ser
eficiente. Contudo, a alocação equivocada dos custos indiretos
faz com que certos produtos pareçam mais caros do que são e
outros mais baratos do que devem. O mercado, por sua vez,
demandará mais os produtos que serão vendidos a preços mais
baixos do que devem, fazendo, através do lucro, parecer que a
empresa é mais ineficiente do que realmente é.

Os sistemas tradicionais de contabilidade de custos ten-
dem a sobrecarregar o custo dos produtos de alto volume –
não aqueles que causam maior crescimento das despesas
indiretas – e subcustear os produtos de baixo volume, que
são normalmente os principais responsáveis pelo cresci-
mento dos gastos indiretos.  (BRIMSON, 1996, p. 201)

Empresas que continuam a utilizar o sistema tradicional de
contabilidade de custos (como alocar por meio de uma única
base os custos indiretos que, normalmente, são a quantidade
de mão de obra direta [MOD] ou de máquina-hora) e não consi-
deram o número de transações (como uma encomenda de
100.000 unidades que recebe o mesmo tratamento de 100 en-
comendas de 1.000 unidades), tendem a sobrecarregar o custo
de produto com alto volume de produção. A alocação de custos
deveria procurar os vetores (ou, direcionadores) que causam
maior crescimento das despesas indiretas. Por exemplo, 100
encomendas de 1.000 unidades muito provavelmente irão re-
querer um custo de set up 100 vezes superior ao de uma enco-
menda de 100.000 unidades. Na utilização da contabilidade de
custos tradicional esses produtos receberiam o mesmo valor,
fazendo com que as 100 encomendas de 1.000 unidades fos-
sem sub custeadas e uma de 100.000 unidades sobre custea-
da. Em resumo, os produtos de baixo volume operacional nor-
malmente são os principais responsáveis pelo crescimento dos
custos indiretos.

Além disso, há a questão que tem atormentado por décadas
os contadores que atuam na área de custos: qual o critério mais
justo a ser adotado quando se possui um objetivo de custo,
como por exemplo, o aluguel da fábrica, do qual toda a imensa
variedade de produtos se beneficia, mas que não apresenta
relação direta de causa e efeito com nenhum deles?

O ponto de partida na busca da resposta à pergunta acima
formulada é o entendimento de alguns conceitos relacionados
com a alocação de custos indiretos, tais como:

- centro de custos - que pode ser definido como um agrupa-
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mento de itens de custos individuais (HORNGREN, FOSTER e
DATAR, 1997, p. 478). Num extremo, uma empresa pode pos-
suir um único centro de custos indiretos, e no outro, muitos cen-
tros; e

- homogeneidade de centro de custos - um centro de custo é
dito homogêneo, quando todas as atividades, ou transações,
cujos custos são nele acumulados, apresentam uma relação
idêntica do critério de alocação escolhido: causa e efeito, bene-
fícios recebidos, eqüidade, ou capacidade para suportar (HORN-
GREN, FOSTER e DATAR, 1997, p. 475 e 479); ou seja, “as
variações de custos (...) podem ser explicadas por um único
determinante de custo” (JOHNSON e KAPLAN, 1996, p. 206).

A importância deste conceito se encontra no fato de que,
quanto mais homogêneo for o centro de custos, a valoração do
objetivo de custo será mais precisa e mais justa e, portanto,
despertará maior confiança nos usuários dessas informações.
Daí a relevância da escolha de um critério adequado para a
alocação de cada custo indireto a um determinado objetivo de
custo.

Historicamente, pode-se observar que o primeiro critério utili-
zado na alocação de custos foi o de causa e efeito. Este é sem
dúvida o critério mais justo, pois associa os custos indiretos aos
produtos de uma maneira que é passível de ser medida e con-
trolada, como será apresentado no tópico a seguir. Mas, nem
sempre a relação de causa e efeito é possível de ser estabeleci-
da, surgindo então os demais critérios, que buscam reduzir as
distorções que acabavam por gerar preços irreais e informa-
ções perigosamente deformadas.

4  CRITÉRIOS DE ALOCAÇÃO

Os quatro critérios de alocação dos custos indiretos, fixos e
variáveis - causa e efeito, benefícios recebidos, eqüidade e ca-
pacidade de suportar - serão apresentados a seguir, particular-
mente por meio de exemplos, de modo a evidenciar e clarear as
nuanças de cada um deles.

4.1  Causa e Efeito
A alocação de custos baseada no critério de causa e efeito é,

provavelmente, a de maior credibilidade. “Usando este critério,
os administradores identificam a variável, ou as variáveis, que
provocam o consumo de recursos” (HORNGREN, FOSTER e
DATAR, 1997, p. 475), ou seja, a relação de causa e efeito ba-
seia-se no princípio de que quanto maior o uso, maiores os
custos totais.

Note-se que a variação do resultado é causada (ou explica-
da) por uma variação do insumo. Essa relação causal será ex-
pressa matematicamente por meio de correlação. “O termo ‘cor-
relação’ significa literalmente ‘co-relacionamento’, pois indica
até que ponto os valores de uma variável estão relacionados
com os de outra.” (STEVENSON, 1981, p. 367). Ao correlacionar
duas variáveis, há uma que causa e outra que é afetada.

O coeficiente de correlação tem duas propriedades que
caracterizam a natureza de uma relação entre duas variá-
veis. Uma é o seu sinal (+ ou -) e a sua magnitude. O sinal
é o mesmo que o do coeficiente angular de uma reta imagi-
nária que se ‘ajustasse’ aos dados como se fosse num dia-
grama de dispersão, e a magnitude de r indica quão próxi-
ma da reta estão os pontos individuais.
(STEVENSON, 1981, p. 368)

Para eliminar a possibilidade de resultados enganosos,
por conta da interpretação do sinal, Stevenson (1981, 373)
utiliza o coeficiente r2, pois apresenta um resultado estatísti-
co mais significativo. E quanto mais próximo de 1 (um) for o
valor de r2, maior será a correlação entre as variáveis. Quan-
do r2 for 1(um), o relacionamento entre seus pontos é repre-
sentado por uma linha reta formada por esses pontos. Quanto
mais r2 se afastar de 1(um), maior será a dispersão de seus
pontos em relação à reta imaginaria que representaria essa
correlação. As figuras abaixo ilustram  os conceitos acima
apresentados:

Um exemplo clássico de variáveis com alta correlação, isto é,
com r2 próximo de 1 (um), é a utilização de matéria-prima na
manufatura de um produto. Quanto mais unidades se produzir,
mais se consumirá desse insumo, como conseqüência, maiores
serão os custos, pois há uma relação evidente de causa e efeito.

As matérias-primas dividem-se em materiais diretos e materi-
ais indiretos. Quando o material é direto, trata-se de um custo
variável e a sua relação de causa e efeito com o produto é bas-

tante clara. Por exemplo, 1(uma) camisa precisa de 1(um) metro
de pano e cinco botões; ou a pintura de uma sala de 35 m2, sob
determinadas condições, precisa de um galão de tinta. Há uma
relação clara, exata, entre insumos e objetivos de custos. Quan-
do um processo tem perda próxima  de zero e está bem estrutu-
rado, seu  r2, isto é, a relação das unidades produzidas com o
consumo de matérias primas tende a 1 (um); quanto mais desre-
gulado for o processo, mais o r2 se afasta de 1(um).

Correlação (r2)  = 1 Correlação(r2) próxima de 1
Correlação(r2) afastada de1;

ou próxima de zero
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Um outro exemplo interessante é o de uma fábrica de móveis:
- Madeira é considerada material direto, pois quando requisi-

tada no almoxarifado é fornecida na quantidade solicitada, cujo
valor é apropriado à Ordem de Serviço (O.S.)

- Cola é considerado material indireto, pois quando requisita-
da no almoxarifado é fornecido um galão, independente da quan-
tidade necessária na linha de produção. Embora seja uma ma-
téria-prima usada diretamente nos móveis, por ser de custo ge-
ralmente baixo, não é considerada econômica a mensuração e
a valoração de cada aplicação (de cola) no processo de fabrica-
ção dos móveis. Deste modo, recebe tratamento de material
indireto, sendo seu valor apropriado ao setor ou centro de cus-
tos e depois rateado às peças produzidas no período.

Materiais diretos normalmente têm na relação de causa e
efeito um r2 próximo de 1(um). Quanto mais se aproximar desse
valor pode-se predizer que: (1) as perdas ocorridas foram pe-
quenas, insignificantes, e/ou (2) o padrão, tal como 1(uma) ca-
misa deve consumir 1(um) metro de pano, é adequado. Em re-
sumo, o processo produtivo é bem estruturado.

No estudo de materiais diretos em que r2 se afasta significa-
tivamente de 1(um), pode-se inferir que há turbulência no pro-
cesso produtivo. Neste caso, é difícil  definir um padrão para o
processo por ser o mesmo aleatório: o gasto com matéria-prima
pode ser influenciado por variáveis exógenas e/ou o tempo para
processar o mesmo produto pode ser significativamente dife-
rente.

Qualquer material indireto, mesmo sendo bem controlado e
apresentando um padrão bem estruturado, não obterá um r2 tão
elevado quanto o encontrado em um material direto com as
mesmas características. No exemplo apresentado sobre a cola,
o funcionário leva um galão para bancada de trabalho, podendo
vir a não consumi-lo por inteiro, devido a produção assim não o
exigir. Naturalmente, haverá dispersão entre o volume produzi-
do e a demanda dessa matéria-prima nos formulários de contro-
le.

Outros exemplos de custos indiretos são: pregos, parafusos,
tachas, grampos, e outros itens de pequeno valor agregado,
que acabam por receber o mesmo tratamento da cola. É impor-
tante ressaltar que o controle do consumo desses materiais é
feito não no momento da operação, como no caso dos materiais
diretos, mas ao final do período, em função do consumo médio
por unidades produzidas ao longo do período, que pode ser de
um mês, ou um trimestre, ou mais. Neste caso, ao final do perío-
do, verifica-se o que foi produzido e quanto cada peça utilizou
de cola. Compara-se, então, com o que foi solicitado pelo centro
de custos para verificar se o consumo foi adequado, sem des-
perdícios.

Os exemplos até aqui apresentados estão diretamente vincu-
lados com a produção, mas, há outros custos indiretos, como os
custos do departamento de manutenção de uma companhia
aérea, que podem ser rateados às suas diversas linhas comer-
ciais com base no número de horas de vôo de cada linha. Aqui
também se observa a relação de causa e efeito, devido ao fato
de que cada aeronave executa sua manutenção de acordo com
o número  de horas voadas. (MAHER, 1997, p. 191)

O emprego de relação de causa e efeito ocorre, também,
quando se classificam os custos de um departamento (ou centro
de custos) nas categorias fixo e variável. Esse procedimento,
classificar os custos em fixos e variáveis, é conhecido como

Método de Taxa Dupla (Dual - Rate Method). (HORNGREN,
FOSTER e DATAR, 1997, p. 480)

Os custos agrupados sob a classificação de variáveis serão
alocados aos outros departamentos (ou centros de custos) por
meio do critério de causa e efeito. Assuma por exemplo, que o
departamento de Manutenção, utilize 1200 h de trabalho num
período. Esse departamento tem custos fixos no valor de $200/h
de manutenção. Essa empresa possui dois departamentos pro-
dutivos: Tornearia e Montagem. O departamento de Tornearia
consome 900 h de manutenção e o de Montagem 300 h. Os
custos variáveis do departamento de Manutenção alocados a
esses dois departamentos empregarão a relação causa e efeito,
hora de manutenção, sendo seus vetores: (1) departamento de
Tornearia = 900 x $200/h; e (2) departamento de Montagem =
300 x $200/h. A alocação dos custos fixos do departamento de
Manutenção empregará um dos critérios detalhados a seguir.

4.2  Benefícios Recebidos
Este critério está intimamente relacionado com aquelas alo-

cações dos custos fixos, cujas determinações das bases de alo-
cação têm uma relação causal, mas com r2 distante de 1 (um).
Essa relação causal é conhecida na descrição do Coeficiente
Emocional (QE), ou mais especificamente na Psicologia, como
uma relação de argumento assertivo, ou seja, de benefícios re-
cebidos. Por exemplo:

- o custo do aluguel do imóvel de um negócio é alocado em
função do metro quadrado ocupado por centro de custos; e

- o custo da depreciação de uma máquina, que produz vários
produtos, é rateado em função da quantidade de horas de má-
quina utilizada por produto.

Apesar da ocorrência do custo estar vinculada com a ativida-
de, os exemplos acima não caracterizam uma relação de causa
e efeito, pois mudanças no volume da atividade faz com que o r2
se distancie de 1(um). Uma máquina cuja depreciação é de R$
100, se forem produzidas 10 unidades, o custo da depreciação
por peça será de R$ 10; porém, se forem produzidas 100 unida-
des o custo da depreciação por peça será de R$ 1. Diferente-
mente da relação de causa e efeito, onde, com um custo do
metro de pano para produzir uma camisa de R$ 5, a produção
de 10 unidades refletirá um custo de R$ 50, e uma de 100 unida-
des um custo de R$ 500. Na relação de causa e efeito o valor
unitário não varia em função da variação de volume, diferente-
mente do critério de benefícios recebidos.

Normalmente, num sistema de custos, empregando benefíci-
os recebidos, os custos são alocados aos centros, cujas ativida-
des possuem o mesmo direcionador ou vetor de custos, para
posteriormente serem rateados por produtos ou serviços. Por
exemplo, numa loja de departamentos os custos de aluguel,
IPTU, limpeza e força podem ser agrupados em um único centro
de custos para serem alocados sob o m2 ocupado.

Ressalta-se que o custo da energia/força numa loja de de-
partamentos pode ser considerado como um custo fixo, pois, por
exemplo, todas as lâmpadas e o ar condicionado são acionados
e desligados simultaneamente, ou seja, quando a energia/força
está ligada não deixa um único espaço no escuro ou sem ar
condicionado. Neste caso, o consumo do quilowatt hora pode
se dizer constante, gerando uma relação de causa e efeito qua-
se nula, o que contra indica o uso deste critério e justifica a
adoção do critério de benefícios recebidos, pois, na verdade o
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consumo desses insumos são função da área existente.
Um exemplo clássico de alocação por benefícios recebidos é

a depreciação de uma máquina, que é efetuada em cinco anos.
O fato da máquina estar produzindo a plena capacidade, ou
sendo subtilizada, não irá influenciar no valor da depreciação a
ser rateado aos produtos em cada período. Em casos como este,
é efetuado o cálculo do número de horas que cada produto
consome, passando pela máquina, sendo daí obtida a taxa com
a qual o custo da depreciação será rateado aos produtos.

Alguns exemplos interessantes empregando o argumento de
benefícios recebidos são apresentados a seguir:

  (...) um programa de publicidade institucional, que promo-
ve a imagem geral da empresa e não a de cada produto
individualmente. O custo deste programa pode ser alocado
com base nas vendas das divisões, ou seja, à divisão com
maior volume de vendas tem alocada a maior parcela dos
custos do programa de publicidade. A lógica deste critério
de alocação, é a crença de que a divisão que consegue
vender um maior volume, se beneficia mais do que as divi-
sões que vendem menos, e, assim, é justo que receba uma
maior alocação dos custos do programa de publicidade.
(HORNGREN, FOSTER e DATAR,1996, p. 475)

(...) o custo do treinamento de um empregado para aumen-
tar a qualidade não é necessariamente causado por um
particular produto, mas a qualidade de um produto pode
ser beneficiada se os empregados participarem de um pro-
grama de treinamento de qualidade. Neste caso, é justo
que os custos do programa de treinamento dos emprega-
dos sejam rateados em função da redução de unidades
com defeito produzidas.
(MAHER, 1997, p. 191)

Nestes dois últimos exemplos, é importante ressaltar que, se
não houver aumento significativo da venda de um ou mais pro-
dutos relacionados com a publicidade, ou se não houver redu-
ção sensível de peças defeituosas, também não será aplicável o
critério de benefícios recebidos. Neste caso, dever-se-á pesqui-
sar os critérios seguintes: eqüidade ou capacidade de suportar.

Os critérios de causa e efeito e de benefícios recebidos são
mais justos do que os demais, principalmente, quando o propó-
sito da alocação tem relação com decisões econômicas ou com
motivação. (HORNGREN, FOSTER e DATAR, 1996, p. 474-5)

4.3  Eqüidade
Este critério é geralmente utilizado nas negociações entre

duas partes. Segundo HORNGREN, FOSTER e DATAR (1996,
p. 475), nos Estados Unidos da América, a alocação de custo, à
luz deste critério, é a base para o estabelecimento de um preço
satisfatório entre o governo e os fornecedores. A alocação de
custo aqui é vista como razoável ou justa quando representa o
custo, ou o preço, adequado para ambas as partes. Para uma
grande parte das alocações, a eqüidade é um critério em que a
idéia de justo está mais relacionada a um acordo entre as partes
do que a um critério operacional.

Um problema típico de alocação, que se ajusta a este critério,
aparece quando algumas empresas planejam empreender uma
“joint venture”. As empresas podem estabelecer qualquer acor-

do que possam pensar, desde que haja unanimidade sobre a
forma de como dividir os custos e lucros do projeto. Se não
houver acordo, nenhum projeto existirá, assim sendo não há
lucro a se dividir.

Um outro exemplo de acordo, utilizando o critério de eqüida-
de, está na escolha entre o uso de atividade real e o da orçada,
que é uma adaptação do apresentado por HORNGREN, FOS-
TER e DATAR (1996, p. 482-3). Este tipo de exemplo, desenvol-
vido a seguir, mostra como os custos fixos alocados podem afe-
tar o comportamento dos administradores.

Considere o orçamento de $400.000 de custos fixos do de-
partamento de Manutenção, do exemplo mencionado no critério
de causa e efeito. Esse valor, de $400.000, assumido pelo de-
partamento de Manutenção, foi orçado com base na projeção
que o departamento de Tornearia iria utilizar 900 horas de servi-
ço e que o departamento de Montagem, 300 horas.

Se as atividades reais demandadas por esses departamen-
tos forem iguais às orçadas, não há problema quanto a aloca-
ção dos custos fixos do departamento de Manutenção, isto é, os
$400.000. O departamento de Tornearia receberá $300.000,
([900/1200] x $400.000), e o departamento de Montagem
$100.000, ([300/1200] x $400.000). Nesse caso, o valor compro-
metido pelo departamento de Manutenção seria alocado aos
dois departamentos de acordo com a solicitação para a qual se
preparou.

No exemplo acima, houve um acordo no processo orçamen-
tário entre os dois departamentos operacionais, Tornearia e
Montagem, solicitando um compromisso do departamento de
Manutenção que, por sua vez, teve de preparar uma capacida-
de para atendê-los. Máquinas foram compradas, contratos assi-
nados, pessoas contratadas, etc. Os custos fixos desse departa-
mento de serviço (Manutenção) terá um critério de eqüidade na
alocação aos departamentos operacionais, se esses valores
forem iguais ao orçado: $300.000 ao departamento de Tornea-
ria e $100.000 ao de Montagem. Vale mencionar, que uma vez
os custos fixos tenham sido orçados com base em compromis-
so, o departamento de Manutenção terá de se preparar e seu
valor real será praticamente igual ao projetado. Podendo, até,
dizer que seus valores são constantes, principalmente, se as
rubricas forem compostas de itens, como: despesas de contra-
tos, depreciação, despesas com salários de pessoal especializa-
do, etc. Mudanças nesses valores significam, mudança na ca-
pacidade de atender.

Problemas ocorrem, se a alocação dos custos fixos, como o
exemplo apresentado, for com base nas atividades reais e es-
sas diferirem das atividades orçadas. Assuma que o departa-
mento de Tornearia, apesar de projetar utilizar 900 horas de
atividades do departamento de Manutenção, tenha efetivamen-
te usado apenas 500 horas. O departamento de Montagem, por
sua vez, empregou as atividades do departamento de Manuten-
ção conforme tinha planejado, 300 horas. Se alocação dos cus-
tos fixos do departamento de Manutenção for em base das ativi-
dades reais, os $400.000 serão alocados da seguinte forma:

1 - Departamento de Tornearia = $250.000, ([500 / 800] x
$400.000).

2 - Departamento de Montagem = $150.000, ([300 / 800] x
$400.000).

Nesse caso, o departamento de Montagem está sendo pena-
lizado em $50.000, por projetar de forma coerente suas necessi-
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dades e realizá-las conforme o planejado.
Em contra partida, administradores, como o do departamento

de Tornearia, podem ser motivados a planejar demandas acima
do que pensam em realizar. Pois, se por ventura, essas deman-
das ocorrerem, os departamentos de serviços, como o de Manu-
tenção, terão capacidade adicional para atendê-los. Caso a de-
manda real seja inferior à projetada, os outros departamentos
operacionais, como o de Montagem, absorverão um custo supe-
rior, mostrando uma ineficiência, que na realidade não existe.

O acordo, isto é, o emprego do critério de eqüidade na aloca-
ção dos custos fixos, para situação semelhante a essa, está no
uso da demanda orçada como base de alocação. A prioridade
no uso do serviço, também, deverá ser em função da demanda
orçada. Esse procedimento tem como sua principal justificativa
forçar os gerentes operacionais a fazerem um planejamento de
longo prazo o mais realista possível, permitindo, às organiza-
ções, comprometerem seus custos de infra-estrutura com maior
eficácia e consistentes com o horizonte de planejamento de cur-
to e longo prazo, tanto para os departamentos de serviços como
para os operacionais.

O emprego da atividade real como base de alocação, em
situações como do exemplo acima, caracteriza a utilização do
critério de benefícios recebidos e, nesse caso, pode levar a or-
ganização a decisões incongruentes. Se todos os departamen-
tos operacionais desejarem ter certeza que serão atendidos,
irão projetar a demanda do serviço de forma que, havendo um
erro, essa demanda real seja inferior a orçada, pois o custo da
ociosidade será absorvido pelos outros departamentos operaci-
onais, principalmente por aqueles que projetaram corretamente
a demanda de serviços a serem consumidos. Em resumo: o
emprego das atividades reais como base de alocação, pode
gerar um comportamento em seus gerentes operacionais que
pode tornar a empresa “inchada”, perdendo sua competitivida-
de.

4.4  Capacidade para Suportar
Os critérios de alocação têm uma relação muito estreita com

cada tipo de custo, como apresentado acima, mas nem sempre
o vetor adequado é o mais evidente e mais lógico. Essa afirma-
tiva é válida para situações semelhantes a de um supermercado
que rateia seus custos aos produtos em função do metro qua-
drado ocupado. À primeira vista, parece razoável essa aloca-
ção: todos os custos que esse tipo de empresa incorre são para
ter capacidade de atender aos produtos que serão vendidos;
portanto, aquele que ocupar maior espaço estará consumindo
mais atenção e mais recursos alocados à sua venda. Essa pre-
missa é baseada na suposição de que o supermercado disponi-
biliza área para vendas de produtos, e aquele que utilizar maior
espaço estará automaticamente consumindo mais recursos.

O erro desta suposição está na consideração de que os pro-
dutos com menores margens de contribuição são, geralmente,
os que são mais demandados pelo mercado. Por exemplo, num
supermercado feijão e arroz possuem menor margem que whisky
escocês e champanhe francesa, em contrapartida, a demanda
sobre feijão e arroz é muito superior aos outros dois produtos.
Se a demanda fosse controlável pela administração de qual-
quer empresa, esta sempre optaria por vender os produtos com
maiores margens de contribuição, pois estaria maximizando o
lucro da empresa.

Para exemplificar o que mencionamos acima, imagine um
supermercado com dois produtos: A e B (o que será exposto
para dois produtos, vale para n produtos). O produto A é vendido
a $5 e tem um custo variável de $2; o produto B tem o preço de
vendas em $4 e custo variável de $2. O produto A ocupa 60% da
área do supermercado, enquanto o B, 40%. Os custos fixos tota-
lizam no período $100.000. A projeção de vendas, para o próxi-
mo período, é apresentada no quadro abaixo. Seus valores fo-
ram baseados em demandas de períodos passados.

PRODUTO DEMANDA PROJETADA
A 20.000 unid.
B 30.000 unid.

Se forem alocados os custos fixos no critério de benefícios
recebidos o valor para A será $60.000, (60% de $100.000), e B
$40.000, (40% de $100.000). A base de alocação é em função
do metro quadrado ocupado; A demanda 60% da área e B 40%.
Se forem estudados individualmente o ponto de equilíbrio, con-
siderando os custos alocados em base à área ocupada, tere-
mos:

PRODUTO A B
Receita = 5 x Qa 4 x Qb
(-) Custo Variável = 2 x Qa 2 x Qb
Margem de Contribuição = 3 x Qa 2 x Qb
(-) Custo Fixo  = 60.000 40.000
Lucro = 0 0

Ao solucionar-se as equações:
3 x Qa – 60.000 = 0; e
2 x Qb – 40.000 = 0, ter-se-á:

Qa = 20.000 unid. e Qb = 20.000 unid.

O leigo sempre afirmará: quando a empresa vender acima de
40.000 unidades, ela terá lucro. A afirmativa deixa de ser reali-
dade, pois a demanda do mercado não foi considerada como o
elemento base para a alocação dos custos fixos. Qualquer livro
de Contabilidade Gerencial consideraria o “mix” de mercado, no
qual A tem 40% da demanda (20.000 / [20.000 + 30.000]) e B
60% (30.000 / [20.000 + 30.000]), para calcular o ponto de equi-
líbrio. E, para tanto, empregaria a fórmula:

O significado da fórmula é: o valor esperado da margem de
contribuição, isto é, a margem de contribuição média de um
produto, é igual  ao somatório da margem de contribuição de
cada produto multiplicado pela probabilidade de ocorrência de
cada produto. A probabilidade de ocorrência de cada produto é
o seu respectivo “mix”. Assim sendo:

E(mc) = (3 x 0,4) + (2 x 0,6) = 1,20 + 1,20 = 2,40

O valor de $2,40 é a margem de contribuição média ao ven-
der um produto; desse valor o produto A contribui com $1,20, (3
x 0,4), e B, também, com $1,20, (2 x 0,6). Os dois valores, embo-

E(mc)=          mc
i
 x p(mc)

n

i=l
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ra, coincidentes têm origens em valores diferentes:
� Produto A – a margem de contribuição unitária é $3, mas

a probabilidade de ocorrência é de 40%.
� Produto B – a margem de contribuição unitária é $2, mas

a probabilidade de ocorrência é de 60%.
Como a margem de contribuição média de uma unidade é

$2,40, pode-se dizer que no ponto de equilíbrio há de se comer-
cializar as seguintes quantidades:

Margem de Contribuição = 2,40 Q
(-) Custos Fixos = 100.000
Lucro = 0

Ao vender-se 41.667 unidades, a empresa alcançaria o pon-
to de equilíbrio. O produto A representaria 40% das vendas, isto
é, 16.667 unidades; o produto B, com 60%, teria de vender 25.000
unidades. Acima dessas quantidades é que a empresa começa-
ria a ter lucro. Naturalmente, esses valores poderiam ser atingi-
dos unitariamente. Para tanto, ter-se-ía de alocar os custos fixos
com base no critério de capacidade para suportar – cada produ-
to receberia a proporcionalidade com que contribui para a mar-
gem de contribuição média de uma unidade. Como visto anteri-
ormente, A contribui com $1,20, num total de $2,40, que é 50%;
e B, conseqüentemente, com os 50% restantes. Nesse caso,
aloca-se à A 50% dos custos fixos, $50.000 (50% de $100.000)
e à B $50.000.

A análise do ponto de equilíbrio passaria ser então:

PRODUTO A B
Receita  = 5 x Qa 4 x Qb
(-) Custo Variável = 2 x Qa 2 x Qb
Margem de Contribuição = 3 x Qa 2 x Qb
(-) Custo Fixo = 50.000 50.000
Lucro = 0 0

As unidades a serem vendidas de A seriam 16.667 (50.000 /
3) e de B 25.000 (50.000 / 2).

Lição: o vetor de restrição é a demanda de mercado e não a
quantidade de recursos utilizada por produto; pois se houvesse
possibilidade de decidir o que vender, qualquer gerente racio-
nal só venderia o produto A.

Além do problema apresentado anteriormente, o critério de
capacidade para suportar possui problemas com centros de
custos cujas atividades não possuem direcionadores ou vetores
de custos explícitos. Por exemplo, são atividades que conso-
mem recursos como: salários e despesas de presidentes e dire-
tores, gastos com propagandas institucionais, imposto de ren-
da, despesa com segurança etc. Esses custos não possuem
nenhum tipo de relacionamento com os produtos, mas são ab-
solutamente necessários para que a empresa desempenhe suas
atividades.

Normalmente, empresas que empregam estratégia de preço,
classificada como “market skimming” clássico, “política de apre-
çamento, que só pode ser dirigida à camada de demanda que
está disposta a pagar um preço mais elevado pela aquisição de
um produto, qualquer que seja a razão” (SARDINHA, 1995, p.
52), com barreiras de entrada na marca, possuem essa catego-
ria de custos em maior escala. As empresas de alta costura ou

de “pret-a-porté”, cujo mercado mundial suplanta US$ 60 bi-
lhões em vendas, gastam muito dinheiro em itens como: propa-
ganda, associando sua marca a nome de artistas famosos; des-
files com manequins reconhecidas mundialmente, assessoria
de imprensa, atendimento ao cliente do tipo personalizado etc.

Universidades famosas também utilizam seus recursos, isto
é, seus professores, em atividades que à primeira vista não têm
correlação com o benefício/custo do ensino, tal como: tempo
com pesquisa, seminários, consultoria a empresas do ramo, ar-
tigos em revistas especializadas, etc. Se o professor estivesse o
tempo todo em sala de aula, poder-se-ia dizer: o gasto com
professor por aluno será menor. Essa afirmativa é baseada na
visão míope de que o professor estará disponível a mais horas
aula e, conseqüentemente, a mais alunos.

É preciso não esquecer que a grande maioria dos alunos
procuram uma instituição de ensino visando sua colocação futu-
ra no mercado de trabalho. E o importante não é o custo da
instituição por aluno, mas quanto o aluno estará disposto a pa-
gar para obter a tão almejada oportunidade futura. No mercado
mundial, o que se está percebendo nessa última década, tanto
nos Estados Unidos (EUA) como no Brasil, é que as instituições
renomadas, tal qual, Stanford, Columbia, Chicago, etc., nos EUA,
e FGV, COPPEAD, USP, PUC-Rio, UERJ etc. no Brasil, possuem
uma demanda bem superior à que podem atender. Outras insti-
tuições, que focam sua estratégia nos custos, não têm preenchi-
do as turmas como projetaram inicialmente.

Naturalmente, a pergunta de um contador de custos, conhe-
cedor das atividades administrativas, é: o que devo fazer para
alocar tais custos sem induzir a gerência à possibilidade de
decisões incongruentes? Uma das possíveis respostas estaria
na filosofia do cálculo de produtos conjuntos, quando estes pos-
suem preço de mercado, isto é: todos os produtos contribuem
igualmente para obterem o mesmo lucro (ou, a mesma mar-
gem).

Facilitando a classificação dos centros de custos de uma or-
ganização para apresentar um relatório mostrando o lucro por
produto, devemos tomar emprestado, também, o conceito em-
pregado na decisão de retirar ou adicionar produtos em linha.
Esse conceito divide os custos em: evitáveis e inevitáveis. (HORN-
GREN, SUNDEN e STRATTON, 1999, p. 173)

Centros de custos definidos como evitáveis são os que pos-
suem atividades diretamente relacionadas com o produto e a
não existência do produto implica automaticamente na não exis-
tência dessas atividades. Assim sendo, todos os custos variá-
veis são custos evitáveis, pois quando retiramos um produto de
linha esses custos desaparecem; o inverso ocorre quando se
decidi adicionar uma nova linha de produto.

O mesmo acontece com custos fixos dedicados exclusiva-
mente a uma única linha de produto. Por exemplo: uma máqui-
na especializada para um produto, quando o retiramos de linha,
a empresa automaticamente exclui esse tipo de custo; um setor
de compras numa loja de departamentos ou num supermerca-
do, quando essa linha de produto é extinta, esse setor, como
conseqüência, tem seus custos suprimidos. Pode-se então di-
zer: os custos variáveis são os custos cujo critério de alocação
emprega a relação causa e efeito; os custos fixos definidos como
evitáveis utilizam o critério de alocação de benefícios recebidos
e, normalmente, sua base de alocação, é a unidade. A menção
à base de alocação unidade é razoável nas áreas industriais,
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pois existindo uma atividade que produz um único produto com
o mesmo processo, conseqüentemente, ter-se-á o mesmo custo
por unidade. Em outras palavras, o centro de custos delimitado
pelo setor de prensa, que estampa unicamente o capô do carro
Honda Civic, pode computar o valor do capô por dividir o custos
desse centro de custos pelo número de unidades produzidas no
período; a base de alocação é a unidade ou o número de capôs
produzidos.

Os centros de custos são classificados como inevitáveis quan-
do na retirada de um produto de linha seu valor se mantém
constante ou próximo do anterior. Em resumo, não há relação
direta entre os produtos comercializados pela empresa e as ati-
vidades empreendidas por esses centros de custos. A inclusão
ou a exclusão de um produto de linha não tem relação com a
pesquisa de marketing ou com pesquisa e desenvolvimento ou
com os gastos com a diretoria. As decisões com gastos nessas
atividades são discricionárias à empresa, independente da ven-
da ou da existência de um produto. Contudo, os custos fixos
inevitáveis podem ser subdivididos em: identificáveis e não iden-
tificáveis.

Os custos fixos inevitáveis e identificáveis são aqueles que
possuem um direcionador ou um vetor de custo, seja ele defini-
do pelos critérios de benefícios recebidos ou por eqüidade. O
direcionador ou vetor quando for definido pelo critério de bene-
fícios recebidos, a base de alocação será comum a todos os
produtos que utilizam essa atividade, como: hora máquina, ho-
mem hora, metro quadrado, quilowatt hora, etc. O custo unitário
de cada uma dessas atividades é multiplicado pela utilização
efetiva do recurso. Por exemplo: um setor de montagem tem um
custo determinado de $10 / homem-hora; o produto XYZ utilizou
100 homens-hora do setor, portanto, o custo rateado ao produto
foi $1.000 ($10 / homem-hora x 100 homens-hora).

O emprego dos custos fixos inevitáveis e identificáveis que
empregam o critério de alocação por eqüidade foi descrito na
seção anterior. Normalmente, esses custos são oriundos de cen-
tros de custos de serviços para serem alocados aos centros de
custos operacionais, a fim de que estes determinem suas taxas
à serem rateadas aos produtos (vide como se determina as ta-
xas em HORNGREN, FOSTER e DATAR, 1997, p. 483 – 489).
De qualquer maneira, a filosofia do critério de eqüidade, se for
necessária, pode, também, ser empregada aos produtos. Se
uma máquina foi adquirida para produzir 80.000 unidades de A,
com um consumo de 160.000 horas de seu tempo, e 40.000
unidades de B, com um consumo de 40.000 horas de máquina.
Podemos ratear os custos aos produtos na mesma filosofia des-
crita no critério de eqüidade, isto é, 80% do custo para A e 20%
para B.

Finalmente, para a determinação do lucro por produto neces-
sita-se, ainda, subtrair da receita os custos fixos inevitáveis com
bases de alocações não identificáveis. Acatando a filosofia de
que todos os produtos contribuem igualmente para pagar esses
custos, a diferença da receita com o somatório dos custos variá-
veis, mais os custos fixos evitáveis e mais os custos fixos inevitá-
veis com bases de alocações identificáveis para todos os produ-
tos gerará a lucratividade da empresa (que é, também, o soma-
tório da lucratividade de cada produto). A relação dos custos
fixos inevitáveis com base de alocação não identificáveis sobre
a lucratividade da empresa será a proporcionalidade aplicada a
todos os produtos. Para melhor exemplificar o que foi menciona-

do, solucionemos o problema descrito a seguir na empresa ALO-
CA.

A empresa ALOCA S.A. é uma loja com 3 linhas de produtos:
Tapeçaria, Móveis e Eletrodomésticos. Na reunião de diretoria
do ano recém encerrado, o Diretor de Marketing sugeriu acabar
com a linha de produto Móveis, dado que seu resultado não foi
satisfatório. Os demonstrativos de resultados de cada produto,
para o período em discussão, são apresentados a seguir (os
resultados são em milhares de reais).

Tapeçaria Móveis Eletrodom. Total
Receita 1.000 3.000 2.000 6.000
Despesas Variáveis 500 2.100 1.200 3.800
Margem de Contribuição 500 900 800 2.200
Despesas Fixas 255 1.020 425 1.700
Lucro Operacional 245 (120) 375 500

O presidente apresentava-se confuso sobre o problema em
eliminar a linha de produto que deu origem à empresa. Estava,
também, sem compreender claramente o significado dos valo-
res apresentados. Portanto, solicitou ao Sr. Real, o Diretor Fi-
nanceiro da empresa, uma exposição detalhada das contas aci-
ma.

O Sr. Real explicou que as despesas variáveis referem-se
aos custos dos produtos vendidos, mais os impostos indiretos
sobre as respectivas vendas, como ICMS, etc. As despesas fi-
xas, totalizando $1.700.000, foram rateadas aos produtos de
acordo com a área ocupada por cada linha de produto na loja.
Tapeçaria ocupa 15% da área da loja; móveis, 60%; e eletrodo-
mésticos, 25%. A discriminação das contas que compõem as
despesas fixas são:

Itens Valor
Despesa com pessoal da linha de tapeçarias $        70.000
Despesa com pessoal da linha de móveis 150.000
Despesa com pessoal da linha de
  eletrodomésticos 120.000
Despesa com pessoal da administração
  geral (diretores, etc.) 220.000
Propaganda com a linha tapeçarias 30.000
Propaganda com a linha móveis 150.000
Propaganda com a linha eletrodomésticos 80.000
Propaganda institucional 60.000
Aluguel da loja 400.000
Segurança 120.000
Força e luz 200.000
Imposto predial 100.000
Despesas Fixas: Total $ 1.700.000

Os diretores a este ponto da reunião ficaram completamente
mudos. Cada um deles procurava nos olhos dos companheiros
uma resposta: retirar ou não o produto de linha.

O presidente, sabendo de sua competência, o contratou para
aconselhar a diretoria se tira ou não o produto de linha.

SOLUÇÃO:
Se por ventura, a linha de móveis for descontinuada, a em-

presa terá prejuízo. A margem de contribuição de $2.200.000
será reduzida para $1.300.000; pois a contribuição de $900.000
da linha de móveis deixará de existir. Os custos fixos, por sua
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vez, só terão uma redução de $300.000 (oriunda da despesa
com pessoal da linha de móveis, = $150.000, e da de propagan-
da com a linha de móveis, = $150.000); custos que deixarão de
existir com a retirada  da linha de móveis por estarem relaciona-
dos diretamente com esses produtos, razão pela qual são cha-
mados de custos evitáveis. Assim sendo, os custos da empresa
passarão de $1.700.000 para $1.400.000. Como o lucro é a
diferença entre a Margem de Contribuição e os Custos Fixos,
este será: $1.300.000 - $1.400.000 = ($100.000). Os custos evi-
táveis relacionados com a linha de tapeçaria montam ao valor
de $100.000 (incluído a esse valor está: despesa com pessoal
da linha de tapeçaria, = $70.000, e propaganda com a linha de
tapeçaria, = $30.000). Essa categoria de custo, custos evitáveis,
totaliza na linha de eletrodomésticos o valor de $200.000 (que é
composto de: despesa com pessoal da linha de eletrodomésti-
cos, = $120.000, e de propaganda com a linha de eletrodomés-
ticos, = $80.000 ).

Diferentemente de um supermercado, onde a não existência
de arroz, feijão, etc. faz com que a empresa perca o foco no
negócio, essa loja não perderá seu objetivo se retirar e/ou incre-
mentar linhas de produtos diferentes. Portanto, é adequado con-
siderar o critério de benefícios recebidos para alocar os custos
fixos inevitáveis e identificáveis, que podem ser compostos dos
itens: aluguel da loja ($400.000), força e luz ($200.000) e impos-
to predial ($100.000), totalizando $700.000. A base de alocação
será o metro quadrado ocupado, pois há uma relação direta
com esses três itens. A força e luz foi inclusa sob esse vetor,
metro quadrado ocupado, pois, como discutido anteriormente,
se imagina que o custo da eletricidade é constante, já que terá
de deixar todas as áreas iluminadas e refrigeradas. Como, a
linha de tapeçaria ocupa 15% da área, a linha de móveis 60% e
a linha de eletrodomésticos 25%, o valor alocado será:
Linha de Tapeçaria.............. = $105.000, (15% de $700.000);
Linha de Móveis................. = $420.000, (60% de $700.000); e
Linha de Eletrodomésticos..= $175.000, (25% de $700.000).

A esse ponto, podemos mostrar uma Lucratividade por pro-
duto, isto é, a lucratividade de cada produto após reduzir das
vendas os custos variáveis, fixos evitáveis e fixos inevitáveis e
identificáveis. A tabela a seguir nos mostra esse valor (valores
em milhares de reais):

Tapeçaria Móveis Eletrodom. Total
Receita  = 1.000 3.000 2.000 6.000
(-) Despesas
   Variáveis =   500  2.100  1.200  3.800
(=) Margem de
      Contribuição = 500 900 800 2.200
(-) Despesas
     Fixas Evitáveis =     100     300    200     600
(=) Margem
      Operacional  = 400 600 600 1.600
(-) C. Fixos Inevitáveis
      e Identificáveis =     105     420    175     700
(=) Lucratividade 295 180 425 900

Da lucratividade pode-se deduzir os custos fixos inevitáveis
não identificáveis, isto é, aqueles que não têm um direcionador
de custos explícito. Portanto, empregando o critério de capaci-
dade para suportar, podemos utilizar a filosofia de todos os pro-

dutos contribuem igualmente para obterem o mesmo lucro. Para
tanto, são necessários dois passos:

a) primeiro, é preciso calcular o percentual da relação entre o
total dos custos fixos inevitáveis e não identificáveis e  a lucrati-
vidade total. - os itens dos custos fixos inevitáveis e não identifi-
cáveis foram definidos como: despesa com pessoal da adminis-
tração ($220.000), propaganda institucional ($60.000) e segu-
rança ($120.000), num total de $400.000. O percentual da rela-
ção custos fixos inevitáveis e não identificáveis com a lucrativi-
dade é 0,4444.... ($400.000/$900.000). Assim sendo, todos os
produtos contribuirão com 44,44...% de sua lucratividade para
pagar esses itens dos custos fixos inevitáveis e não identificá-
veis; e

b) segundo, calcula-se o valor dos custos fixos inevitáveis e
não identificáveis de cada linha - os valores arredondados dos
custos fixos inevitáveis e não identificáveis de cada linha de
produto é determinado pela multiplicação do percentual calcu-
lado no item anterior pela lucratividade de cada linha:
Linha de
Tapeçaria.............. = $131.000, (44,444..% de $295.000);
Linha
de Móveis................. = $  80.000, (44,444..% de $180.000); e
Linha de
Eletrodomésticos.. = $189.000, (44,444..% de $425.000).

O relatório ao apresentar o lucro por linha e produto poderia
considerar os critérios descritos neste trabalho, podendo mos-
trar a DRE da seguinte forma (valores em milhares de reais):

Tapeçaria Móveis Eletrodom. Total-
Receita  = 1.000 3.000 2.000 6.000
(-) Despesas Variáveis =    500  2.100  1.200  3.800
(=) Margem
      de Contribuição  = 500 900 800 2.200
(-) Despesas
     Fixas Evitáveis =     100     300    200     600
(=) Margem
      Operacional  = 400 600 600 1.600
(-) C. Fixos Inevitáveis
      e Identificáveis   =     105     420    175     700
(=) Lucratividade 295 180 425 900
(-) C. Fixos Inevit. e
Não Identificáveis  =     131       80    189    400
(=) Lucro 164 100 236 500

Lição: (1) Nunca se tira um produto de linha quando sua
margem operacional é superior a zero, a menos que haja uma
oportunidade melhor. Lembre: ele está contribuindo para pagar
os custos fixos inevitáveis. Portanto, só uma contribuição supe-
rior deve ser considerada.

(2) Se um produto tiver Margem Operacional positiva e Lucra-
tividade negativa, confira os direcionadores de custos. Caso
estejam corretos, procure por oportunidades para melhorar a
rentabilidade da organização. Só tire o produto de linha quando
surgir essa oportunidade.

(3) Quando um produto tem uma lucratividade positiva, não
deverá ter lucro negativo. Caso ocorra, há uma alta probabilida-
de de que a alocação de custos esteja errada.
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5  CONCLUSÃO
As decisões gerenciais considerando custos de produtos não

são simplórias. Se o escopo de tempo a que estas se referem for
de curto prazo e os fatores tecnológicos se mantiverem razoa-
velmente constantes, pode-se dizer que o custeio por contribui-
ção ou a teoria da restrição são as informações adequadas para
as decisões. Contudo, se as decisões têm por fim a sobrevivên-
cia a longo prazo da empresa, como o preço meta, obter redu-
ção de custos para ganhar fatia de mercado, etc., ter-se-á de
conhecer como os recursos organizacionais são absorvidos pe-
los produtos. Assim sendo, apesar da crítica de alguns autores,
alocar custos aos produtos não é errado. O problema está na
determinação errada do vetor por meio do qual os custos serão
alocados.

Custo é um dos fatores estratégicos na economia moderna. O
administrador, a todo instante, está diante do desafio da estraté-
gia de redução de custos. Para tanto, necessita compreender e
dialogar com o contador sobre quais são os critérios mais ade-
quados a cada caso para alocação dos custos aos produtos.
Suas decisões deverão estar baseadas nesses critérios.

Naturalmente, o primeiro critério a considerar é escolher um
vetor ou direcionador que tenha relação de causa e efeito entre
o objeto de custo e os custos para realizar a própria atividade,
ou seja, que tenha um coeficiente de correlação próximo de 1
(um). Este tipo de relação, contudo, só é apropriado para os
custos classificados como variáveis e, hoje, muitos dos custos
organizacionais são fixos.

O segundo critério, para uma escolha na forma natural, é o
de benefícios recebidos. À primeira vista, todo centro de custos
que utiliza os recursos deverá absorver proporcionalmente
esses custos. Pode-se afirmar que essa assertiva é razoavel-
mente justa e eqüitativa. Contudo, alguns problemas oriundos
da aplicação deste critério podem ser identificados: (1) nem
sempre os recursos são alocados conforme foram emprega-
dos efetivamente; (2) o vetor determinante pode ser o mercado
ao invés de um elemento físico; e, (3) o centro de custos por ser
discricionário, não tendo vetor ou direcionador de custos. Mes-
mo quando há direcionador a definição do mesmo nem sem-
pre é simples.

No terceiro critério, o da eqüidade, a alocação de custo é
considerada razoável ou justa quando a idéia de justo está mais
relacionada a um acordo entre as partes do que a um critério
estritamente operacional. Quando não há acordo não há ativi-

dade, não há custo, não há preço e não há negócio. É preciso ter
um especial cuidado na adoção deste critério, em algumas situ-
ações, de modo a motivar positivamente os administradores.

Nem sempre o vetor adequado e mais justo é o mais evidente
e mais lógico. O quarto critério, capacidade para suportar, é apli-
cado à alocação de certos custos cujo o vetor está vinculado
com o “mix” do produto ou com itens como o salário da adminis-
tração, dentre outros, que não possuem nenhum tipo de relacio-
namento com os produtos, mas que são absolutamente neces-
sários para que a empresa desempenhe suas atividades. Nes-
se último caso, em que os custos não possuem nenhum tipo de
relacionamento com os produtos, a melhor forma de alocar es-
ses custos fixos, chamados inevitáveis não identificáveis, é por
meio da adoção da filosofia de que todos os produtos devem
contribuir igualmente para pagar estes custos, ou, em outras
palavras, devem contribuir com o mesmo percentual para a lu-
cratividade da empresa. Entretanto, quando o vetor for função
do “mix” dos produtos, a alocação deverá ser proporcional à
contribuição que cada produto tem à contribuição global.

É comum em trabalhos de consultoria determinar os custos
de produtos utilizando o ABC – Activity Based Costing, esque-
cendo os dois últimos critérios (eqüidade e capacidade para
suportar) para definir a alocação de custos. No entanto, muitas
das vezes, esses critérios são mais eqüitativos e justos que o
emprego do de benefícios recebidos. Neste trabalho, procurou-
se chamar a atenção para que, ao desenhar o sistema de cus-
tos, os profissionais envolvidos vejam criteriosamente os direci-
onadores a serem empregados. Além do mais, é bom ter como
lembrança que os sistemas de custos devem ser reavaliados de
tempo em tempo.

Finalmente, espera-se que este trabalho ajude as pessoas
que procuram entender o processo de alocação de custos de
uma forma mais clara, pois ensinar como se projeta um sistema
de custos e as técnicas a serem empregadas não é muito difícil.
Difícil é definir os vetores, que estão relacionados com os crité-
rios aqui discutidos. Podemos até afiançar que, para projetar
sistemas de custos, a experiência ou os “anos de estrada” são
elementos cruciais ao sucesso. Assim como, para uma melhor
qualidade das decisões, os gerentes e executivos deverão com-
preender os aspectos aqui discutidos. Caso contrário, ter um
número como o custo de um produto e achar que esse valor é
como uma “panacéia”, significa correr riscos ao insucesso de
sua empresa.

Contabilista
Crie seu e-mail gratuitamente

com o domínio @crcrj.org.br

Visite o portal do CRC (www.crc.org.br) e cadastre-se
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