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Uma publicação do

Neste ano, estou iniciando nova gestão no Conselho Re-
gional de Contabilidade, como vice-presidente de Pesquisa 
e Desenvolvimento Profissional e, conseqüentemente, como 
editora da revista Pensar Contábil.

Durante a gestão anterior, diversas melhorias foram feitas 
na revista visando ao aumento da pontuação Qualis/Capes, o 
que foi conseguido, passando de Local C para Nacional C. Pre-
tendemos continuar esse trabalho e contamos também com a 
colaboração no envio de artigos que nos permitam manter a 
qualidade alcançada.

Também na gestão anterior, foi iniciada a implantação da 
revista Pensar Contábil Eletrônica, utilizando-se, como plata-

forma, o software SEER/IBICT, bem como a Base de Dados 
de Periódicos Científicos da Área de Contabilidade e Gestão, 
intitulada ATENA, iniciando-se a implantação com as revistas 
Pensar Contábil, Contabilidade do Mestrado em Ciências Con-
tábeis (UERJ) e Sociedade, Contabilidade e Gestão (UFRJ). 
São parceiros do CRC-RJ, na implementação da Base de Da-
dos, o CFC, a UFRJ e o IBICT – Instituto Brasileiro de Ciência 
e Tecnologia. Em breve, informaremos o endereço para acesso 
à Base, a qual será de livre acesso para qualquer leitor e para 
as revistas interessadas na hospedagem de suas coleções. Es-
tão sendo formalizadas as parcerias e elaborado o regulamento 
para seleção das revistas interessadas em fazer parte da Base.
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Orientações aos colaboradores  
da Revista Pensar Contábil
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Os artigos são apreciados e pontuados para uma edição específica da revista. 

Envio e regras para publicação de artigos:
Os artigos deverão ser inéditos, podendo estar no idioma português, espanhol ou inglês. Devem ser encami-
nhados para o e-mail pensarcontabil@crcrj.org.br, nos prazos e características a seguir:

Para publicação na Revista número Prazo para receber artigos
 40 – Abr/Mai/Jun - 2008 28/03/08
 41 – Jul/Ago/Set - 2008 30/06/08
 42 - Out/Nov/Dez  - 2008 30/09/08

a) em folha de rosto, deverá constar:
 -  o título do artigo;
 -  identificação e qualificação do(s) autor(es) constando: o nome completo, número de registro (se for o caso), for-

mação e qualificação profissional e/ou acadêmica (no caso de citar instituição de ensino, informar também o CEP, 
Cidade e UF correspondente);

 -  endereço completo, telefone, fax e e-mail do(s) autor(es);
b) a estrutura de apresentação do artigo deverá conter: título do artigo, resumo e palavras-chaves, assim como os 

mesmos tópicos em inglês (title, abstract, key words), introdução, desenvolvimento e conclusão;
c) a bibliografia completa deverá ser apresentada em ordem alfabética no fim do texto, de acordo com as normas da 

ABNT (NBR-6023 revisada);
d) a formatação do artigo deve ser: 
 - digitado em Word, tamanho A4, fonte Times New Roman;
 - fonte tamanho 12 para texto e tamanho menor para citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação e 

legendas das ilustrações e tabelas;
 - as folhas devem apresentar margem esquerda e superior de 3 cm; direita e inferior de 2 cm; 
 - entrelinhas simples;
 - alinhamento justificado;
e) os artigos deverão estar redigidos em português. Os artigos de autores do exterior serão publicados em inglês, 

espanhol ou português, conforme o caso;
f) os artigos deverão ter no mínimo 10 e no máximo 15 páginas;
g) os artigos deverão ter sido completa e perfeitamente revisados;
h)  os direitos autorais dos artigos publicados nesta revista são dos autores, sendo concedidos pelos mesmos os 

direitos da primeira publicação ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro.
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Fernanda Amorim Ribeiro de Castro 
Rio de Janeiro – RJ 
Mestranda em Ciências Contábeis – FACC/UFRJ1

fernanda_amorim@hotmail.com

Pesquisa sobre Balanço Social nos 
Mais Influentes Periódicos Acadêmicos 
Internacionais de Contabilidade
Resumo 
 O balanço social é potencialmente uma ferramenta para 
avaliação da responsabilidade social corporativa, mas para 
que isto seja realmente verdadeiro faz-se necessário que 
seja um instrumento não enviesado, permitindo aos usuários 
destas demonstrações uma visão abrangente dos reflexos 
da atividade da empresa na sociedade, com destaque es-
pecial para os impactos ambientais, dada a relevância desta 
demanda social. A importância de tal consideração, aliada à 
gravidade das atuais discrepâncias sociais e à posição de 
destaque que as empresas ocupam no estrato social, tem 
feito surgir nos últimos anos uma produção acadêmica no 
Brasil de volume significativo sobre os relatórios sociais cor-
porativos. É importante questionar-se se tal movimento tem 
ocorrido também no exterior. Este artigo tem como objetivo 
principal analisar a relevância do tema nos principais perió-
dicos acadêmicos internacionais de contabilidade. Para que 
tal meta seja alcançada, este artigo se baseou no trabalho de 
Bonner, Hesford, Stede e Young (2006) para definir os perió-
dicos Accounting, Organizations and Society; Contemporary 
Accounting Research; Journal of Accounting and Economics; 
Journal of Accounting Research e The Accounting Review 
como os mais influentes na classe contábil. Constatou-se que 
a produção acadêmica sobre o tópico balanço social não tem 
apresentado uma evolução significativa ao longo dos anos, 
tendo até pouco destaque frente a outros temas contábeis. 
Verificou-se ainda que a ênfase no tema apresenta variações 
consideráveis entre os cinco periódicos pesquisados.
Palavras-chave: balanço social; periódicos internacionais; respon-
sabilidade social.

Abstract
 The social report is a potential tool to evaluate corporate 

social responsibility, but to achieve that it is necessary that 
it gives to the different stakeholders, without bias, a general 
vision over the real impacts of the companies’ activities in the 
society as a role, mainly the environmental impacts due to its 
relevance as a social demand. Considering the importance 
of this subject, added by the actual social differences and the 
important position of the companies in the social context, an 
increment in the Brazilian academic production, studying the 
corporate social reports, has been observed in the last years. 
It is important to identify if this movement is also happening 
in the international context. The purpose of this article is to 
analyze the relevance of this subject in the most influential in-
ternational academic journals of accounting. To achieve that, 

this article adopted as a basis the five most influential journals 
defined by Bonner, Hesford, Stede e Young (2006) – Accoun-
ting, Organizations and Society; Contemporary Accounting 
Research; Journal of Accounting and Economics; Journal of 
Accounting Research; e The Accounting Review. The finds 
suggested that the international academic production over 
this subject have not presented a significant evolution during 
the past years. Additionally they suggested that there are 
considerable differences between the emphasis gave to so-
cial reports in these five journals. 
Key Words: social report; international journals; social responsibility.

1. Introdução
A gravidade das atuais discrepâncias sociais vem acen-

tuando as discussões acerca da necessidade de um maior 
envolvimento das empresas nas questões socioambientais 
e de uma maior transparência dos reflexos das suas ativida-
des na sociedade em geral. A partir daí, pesquisadores bra-
sileiros têm investido um tempo relevante no debate sobre 
temas como a responsabilidade social e o balanço social, e, 
conseqüentemente, tem surgido, no decorrer dos anos, uma 
produção acadêmica significativa a respeito.

Especialmente em relação ao balanço social, que é uma 
potencial ferramenta de avaliação das relações entre empre-
sa e sociedade, as pesquisas brasileiras vêm revelando que 
existem problemas relacionados à qualidade da informação 
desses relatórios, principalmente no que tange a parâmetros 
como a abrangência, a transparência, a comparabilidade e 
ao viés para marketing. 

Apesar de no cenário internacional o balanço social já ser 
um tema debatido há mais tempo do que no Brasil, pouca 
evidência existe da produção acadêmica nos periódicos de 
contabilidade acerca do assunto, principalmente no tocante 
à qualidade desses relatórios. Com isso, o objetivo principal 
do presente estudo é analisar, por meio de um paralelo com 

Artigo recebido em 28/09/2007 e aceito em 05/11/2007.

1 FACC-UFRJ – Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio de Janeiro – CEP: 21.941-590 – Rio de Janeiro – RJ.
2 COPPE-UFRJ – Coordenação dos Programas de Pós-graduação de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro – CEP: 21.941-590 – Rio de Janeiro – RJ.

Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. 10, n. 39, p. 5 - 13, jan./mar. 2008

			 Jose Ricardo Maia de Siqueira
Rio de Janeiro – RJ 
Professor do Mestrado em Ciências Contábeis –FACC/UFRJ1

Doutor em Engenharia de Produção – COPPE/UFRJ2

jrms@facc.ufrj.br

Trabalho classificado em 4º lugar no Prêmio Contador Geraldo de La Rocque – 2007



6 

CRC-RJ  Conselho Regional de Contabilidade do RJPensar Contábil 

a realidade da pesquisa sobre balanço social no Brasil, a re-
levância do tema nos principais periódicos acadêmicos inter-
nacionais de contabilidade.
 
2. Pesquisa sobre Balanço Social no Brasil

Segundo Perottoni e Cunha (1997, p. 13), o “Balanço 
Social é um conjunto de informações econômicas e sociais, 
que tem por objetivo a divulgação de informações sobre o 
desempenho econômico e financeiro das empresas e sua 
atuação em benefício da sociedade”. Se o que se deseja é 
um instrumento não enviesado que permita a mensuração 
da responsabilidade social corporativa, este conceito carrega 
dentro de si certo grau de tendenciosidade. Para atingir este 
objetivo, o balanço social deve demonstrar não só os efeitos 
positivos da atividade econômica, mas também seus efeitos 
daninhos, como a emissão de efluentes, a poluição do ar e a 
devastação de áreas verdes, só para citar alguns exemplos. 
O que se deseja obter é uma ferramenta que permita à socie-
dade avaliar se, ao longo do processo produtivo, a empresa 
forneceu uma contribuição social primordialmente positiva 
ou negativa. Não esquecendo, obviamente, seu papel como 
fonte de informações para o processo decisório.

Assim, o balanço social deve cobrir as atividades relacio-
nadas às suas responsabilidades sociais, que, em uma rela-
ção não exaustiva, incluem: “a preservação do meio ambien-
te, a qualidade dos produtos, a conseqüência da utilização 
destes pelo consumidor, o padrão dos serviços prestados e 
os efeitos diretos das atividades sobre o bem-estar da comu-
nidade” (ARRIGONI, 2002, p. 45). Tudo isto de forma isenta, 
o que leva o foco ao conceito de balanço social de Souza 
(1997, p. 2), que, devido a uma menor tendenciosidade, 
é mais preciso, ou seja, o balanço social trata-se “de uma 
avaliação para medir e julgar os fatos sociais vinculados à 
empresa, tanto internamente (empresa/empregados) como 
externamente (empresa/comunidades)”. Nota-se que a ava-
liação será sobre fatos sociais, e, conseqüentemente, a de-
finição de socialmente responsável, ou não, pela sociedade 
será conseqüência das decisões corporativas.

Desta maneira, o balanço social estará se mostrando um 
instrumento útil, e sobre esta questão é de fundamental im-
portância que “os profissionais da contabilidade tenham cada 
vez mais na sua consciência a idéia de que o produto de seu 
trabalho só tem mérito e utilidade na medida em que exista 
utilidade para os usuários do seu produto” (IOB, 2002, p. 6).

Contudo, a capacidade dos balanços sociais para gerar 
informações úteis tem se mostrado prejudicada. Segundo Si-
queira e Vidal (2003), os balanços sociais têm apresentado 
problemas quando analisados à luz de quatro parâmetros: 
abrangência, transparência, comparabilidade e viés para po-
tencialização de resultados. As pesquisas relativas a balanço 
social no Brasil têm apontado, consistentemente, a existência 
de problemas relacionados a estes quatro parâmetros. Tal fato 
se encontra exposto a seguir, estruturado na forma dos quatro 
parâmetros, sendo que o último — viés para potencialização 
de resultados — será tratado aqui como viés para marketing.

2.1. Abrangência
A Fipecafi (2003, p. 33) postula que o balanço social possui 

quatro vertentes: o balanço ambiental, o balanço de recursos 
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humanos, demonstração do valor adicionado e benefícios e 
contribuições à sociedade. Os balanços sociais brasileiros fre-
qüentemente não contemplam, em sua plenitude, o conjunto 
de informações que a sociedade demanda. Cunha e Ribeiro 
(2004, p. 12) chegaram a destacar em seu trabalho que, do 
total de 284 empresas analisadas, apenas três apresentaram 
informações concernentes a todos os aspectos relevantes.

Já Siqueira e Vidal (2003) afirmam que as “informações 
sociais são pouco abrangentes, não cobrindo todas as ver-
tentes apontadas pela Fipecafi. Mesmo quando isto aconte-
ce, a informação ainda é parcial já que omite dados”.

Um dos temas que têm despertado maior preocupação entre 
os stakeholders refere-se à questão ambiental. Tal fato é refor-
çado pela própria Fipecafi (2003), que inclui o balanço ambiental 
como uma das vertentes do balanço social. Esta linha temática 
tem grande importância no ambiente corporativo, dado o poten-
cial de agressão ambiental das atividades econômicas. 

No entanto, apesar da relevância da questão ambiental 
no mundo moderno, Siqueira e Vidal (2003) identificaram em 
sua amostra três balanços sociais — Metrô de São Paulo, Fe-
braban e Asbace/ATP — que não apresentaram tópicos que 
atendessem à vertente do balanço ambiental. Não se pode 
esquecer que a existência de qualquer organização é agressi-
va ao meio ambiente; o que varia é o grau desta agressivida-
de. A geração de energia elétrica é potencialmente agressiva; 
conseqüentemente, o consumo desta energia é um indicador 
relevante. Não há nenhuma menção a estas informações nos 
balanços sociais analisados. E é importante destacar que na 
amostra se encontra o Metrô de São Paulo, que tem na ener-
gia elétrica um dos mais significativos insumos.

Mesmo nos relatórios sociais onde existem tópicos cobrin-
do todas as vertentes, a abordagem continua parcial, pois 
informações relevantes não são fornecidas. Vejamos alguns 
exemplos. No demonstrativo da Eletronuclear não há nenhu-
ma informação sobre medição dos níveis de radioatividade 
dos recursos hídricos que cercam as usinas de Angra dos 
Reis. Nenhum dos relatórios revela o consumo de energia 
elétrica, e somente o relatório da Aracruz aborda o consumo 
de água em suas operações (SIQUEIRA e VIDAL, 2003).

2.2. Comparabilidade
Silva e Freire (2001) deixam transparecer sua preocupa-

ção com a comparabilidade dos balanços sociais tradicionais 
– BST. Para os autores, “algumas entidades, em especial o 
IBASE no Brasil, tem procurado estabelecer um BST padrão, 
de modo a permitir uma comparação da empresa com seus 
concorrentes. Entretanto, como o nível de divulgação do BST 
ainda encontra-se restrito (...), os modelos padrões de BST 
possuem um efeito limitado” (Silva e Freire, 2001, p. 3).

Outro artigo chama atenção para uma maior penetração 
do modelo Ibase, constatando que mais “de um terço dos ba-
lanços analisados (...) continham informações no modelo pro-
posto pelo Ibase (...). Porém, a maioria das empresas ainda 
utiliza modelos diversos, muitos deles corporativos” (Oliveira, 
2003, p. 6). Tal constatação não deixa de ser preocupante, 
pois é um claro indício de que os balanços sociais ainda se 
encontram distantes de uma maior padronização que permi-
tiria a comparação entre empresas e períodos distintos.

Ao abordar a DVA — uma das vertentes do balanço so-
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cial – Silva et al (2001, p. 13) concluem que “este demons-
trativo ainda precisa de reformulações, para que através da 
congruência e unicidade no tocante a forma de evidenciar 
as informações se possa ter mais confiabilidade nos dados 
apresentados”.

Já Miranda et al (2001), ao analisar 13 empresas que 
apresentaram uma demonstração com o balanço social, no-
taram que apenas cinco indicadores apareceram em 100% 
dos demonstrativos. São eles: alimentação, encargos sociais 
compulsórios, saúde, saneamento e meio ambiente. E isso 
reforça a dificuldade de comparação.

Já Guarneri (2001) conclui em seu trabalho que ficou evi-
denciada a inexistência de um padrão para divulgação de 
informações socioambientais e a ausência de dados quanti-
tativos comparáveis e confiáveis, o que desperta a descon-
fiança no público interessado.

2.3. Transparência
A transparência pode ser analisada à luz de três parâme-

tros: identificação de um responsável, existência de notas 
explicativas e auditoria das demonstrações sociais.

Oliveira (2003) destaca que as informações apresenta-
das se mostraram prejudicadas em diversos dos relatórios 
sociais analisados, já que foram apresentadas informações 
descritivas sem a preocupação de se apresentar a dimen-
são temporal. Assim, foi evidenciado o total de investimentos 
sociais realizados ao longo dos anos sem uma definição do 
período em que ocorreram. Muitas das empresas “simples-
mente descreveram os projetos que apóiam sem analisar os 
resultados ou explicitar quantias” (OLIVEIRA, 2003, p. 12). 
Ou seja, os usuários destas demonstrações não conseguem 
identificar a relevância dos investimentos, nem sua eficácia. 
Provavelmente, muitas destas dúvidas poderiam ser dirimi-
das se houvesse a identificação de um responsável que ser-
viria como um elo entre a empresa e a sociedade.

Siqueira e Vidal (2003) destacam que, das 22 empresas 
que publicaram seu balanço social, 13 delas não forneceram 
nenhuma indicação quanto ao responsável pela geração da-
quelas informações. Foram elas: Febraban, ASBACE/ATP, 
Infoglobo, Aracruz, Banco do Nordeste, O Boticário, CELG, 
Cecrisa, Acesita, Light, Biobrás, Azaléia e Eletronuclear. 

Nove delas deram informações parciais. Deste total, cin-
co apresentaram um órgão interno ou organização externa 
como coordenador da publicação — Metrô de São Paulo, 
Belgo, Correios, Petrobras e RBS. Por vários motivos, trata-
se de uma informação pobre, não só porque a qualificação 
“coordenação” é pouco esclarecedora, mas também porque 
não se sabe da perenidade dos indivíduos dentro das orga-
nizações. Se os profissionais forem contratados por projetos, 
ficará muito difícil resgatar uma informação com o fluir do 
tempo (SIQUEIRA e VIDAL, 2003).

Em três das empresas são apresentados profissionais com 
responsabilidade parcial. Na Perdigão, Randon e CHESF, 
são apresentados profissionais responsáveis pelo texto. Na 
Randon há ainda a identificação de que a publicação foi feita 
sob a coordenação de uma área da Divisão de Controlado-
ria e Recursos Humanos. Estas informações não podem ser 
consideradas esclarecedoras. Não há nenhuma indicação de 
que o responsável pelo texto também foi responsável pelos 

dados que suportam o texto. Conseqüentemente, falta trans-
parência sobre a origem dos dados externalizados para a 
sociedade. Não há nenhuma indicação da formação destes 
profissionais, não permitindo obter indícios sobre a capaci-
dade destes de lidar com dados financeiros e gerenciais. A 
única exceção à regra é o balanço social apresentado pela 
Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA,  
que apresenta como profissional responsável pelo relatório 
o contador Sílvio Cabral dos Santos, identificando até o seu 
registro no CRC (SIQUEIRA e VIDAL, 2003).

O baixo nível de auditagem nas demonstrações brasileiras 
é outro aspecto que agrava seu problema da transparência, 
tanto nos relatórios societários quanto nos sociais. Enquanto 
em diversos outros países todas as empresas de médio e 
grande porte são obrigadas a publicar suas demonstrações 
contábeis — trata-se da realidade de Argentina, México 
e Chile, não sendo uma exigência apenas nos chamados 
países ricos —, aqui grande parte das empresas não são 
obrigadas a publicar balanços por estarem protegidas pela 
denominação companhia limitada. Grandes companhias, 
com faturamento de milhões, ou até de bilhões de dólares, 
não publicam seus balanços anualmente por terem ao final 
de sua denominação a expressão “ltda.”. Quando se trata 
de demonstrações financeiras auditadas, o número de em-
presas cai ainda mais. No fim da década de 1990, havia um 
auditor para cada grupo de 24.615 habitantes, enquanto nos 
Estados Unidos esta proporção era de 1 x 1.327, na Ingla-
terra de 1 x 1.316 e na Holanda de 1 x 898. Menos de 0,3% 
do universo empresarial brasileiro era auditado. Pouca coisa 
mudou. Trata-se de um dos mais baixos níveis de auditagem 
entre as maiores economias do planeta (BETING, 1999, p. 
34). Nenhum dos balanços sociais da amostra analisada por 
Siqueira e Vidal (2003) foi auditado.

Quanto às notas explicativas, elas são fundamentais para 
conseguir um entendimento amplo das demonstrações pu-
blicadas. Em um estudo avaliando os balanços sociais pu-
blicados por empresas catarinenses, Pinto e Ribeiro (2003) 
constataram que nenhum dos balanços sociais apresentava 
notas explicativas.

2.4. Viés para Marketing
Este é provavelmente um dos parâmetros à luz do qual 

mais críticas têm surgido. 
Em um estudo desenvolvido sobre uma amostra de 88 

empresas de pequeno, médio e grande porte que encami-
nharam seus balanços sociais à Assembléia Legislativa do 
Rio Grande do Sul visando concorrer ao Prêmio de Respon-
sabilidade, concluiu-se que diferentemente “da contabilidade 
tradicional, que evidencia ativos e passivos, os Balanços So-
ciais em sua maioria buscam apenas demonstrar o ativo so-
cial das empresas, desconsiderando o outro lado, necessário 
para haver equilíbrio” (DAVID E OTT, 2003, p. 12).

Oliveira (2003, p. 12) é ainda mais categórico e afirma que 
muitas “vezes os balanços sociais podem refletir uma falsa 
realidade, mostrando aquilo que as empresas acham que iria 
agradar aos stakeholders”.

Tais assertivas simplesmente corroboram o que foi detec-
tado em diversos estudos (GUARNERI, 2001; SILVA e FREI-
RE, 2001; PINTO e RIBEIRO, 2004).
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3. Objetivo do Trabalho 
Fatores como a globalização, a abertura de mercados e 

os avanços tecnológicos trouxeram crescimento econômico 
e internacionalização do capital, mas também contribuíram 
para o aumento das disparidades sociais. Em paralelo, cres-
ceram as discussões acerca da necessidade de um maior 
envolvimento das empresas nas questões socioambientais e 
de uma maior transparência dos reflexos das suas atividades 
na sociedade em geral, principalmente os impactos ambien-
tais. Nesse contexto, destacou-se o debate sobre a respon-
sabilidade social corporativa e o balanço social, sendo este 
último visto como uma potencial ferramenta de avaliação das 
relações entre empresa e sociedade.

No Brasil, apesar da publicação do balanço social da Ni-
trofértil, o marco do aprofundamento das discussões sobre 
o assunto foi, em 1997, a publicação de um artigo do soció-
logo Herbert de Souza intitulado “Empresa pública e cidadã” 
(CUNHA E RIBEIRO, 2004). A partir daí, considerando a rele-
vância do tema, aliada à gravidade das atuais discrepâncias 
sociais no Brasil e à posição de destaque das empresas no 
estrato social, pesquisadores brasileiros têm investido um 
tempo relevante no debate da temática sobre balanço social, 
e, com isso, com o passar dos anos, tem surgido uma produ-
ção acadêmica de volume significativo sobre o tema.

Apesar de no cenário internacional balanço social já ser um 
assunto debatido há mais tempo, uma vez que, segundo Cunha 
e Ribeiro (2004), desde a década de 1960 as empresas ameri-
canas, como conseqüência da Guerra do Vietnã, já tinham co-
meçado a elaborar um modelo de demonstração social para a 
prestação de contas junto ao público, pouca evidência existe a 
respeito da produção acadêmica acerca do assunto.

Diante do exposto, o objetivo principal deste artigo é ana-
lisar a relevância do tema nos principais periódicos acadêmi-
cos internacionais de contabilidade. 

4. Metodologia
Considerando o objetivo proposto, este trabalho pode ser 

classificado como descritivo, uma vez que, de acordo com 
Salomon (1999, p. 160), este tipo de pesquisa compreende: 
“descrição, registro, análise e interpretação da natureza atu-
al ou processos dos fenômenos”. Quanto à modalidade, ela 
pode ser considerada uma pesquisa bibliográfica, pois se uti-
liza de material publicado para contextualizar o andamento 
da pesquisa sobre balanço social. 

4.1. Coleta de dados
Para Rey (apud OLIVEIRA, 2002), a produção acadêmica 

e sua comunicação são essenciais para o desenvolvimento 
do conhecimento científico. Em outras palavras, a produção 
acadêmica é um produto natural e indispensável da pesquisa 
científica, pois é por meio dela que o tema é amplamente 
discutido e disseminado. Entre os meios formais de comu-
nicação científica, Oliveira (2002, p. 69) destaca que os pe-
riódicos têm “um papel importante no fomento da qualidade 
da pesquisa e para o avanço do conhecimento”, pois, além 
de poderem ser colecionados, classificados, catalogados e 
reproduzidos infinitamente, eles atingem mais velozmente o 
público, servem como fonte de bibliografia e contribuem para 
a atualização dos leitores, ainda mais se forem jornais de 

prestígio, dotados de um sistema adequado de avaliação e 
crítica dos artigos e comprometidos com o seu papel de fo-
mento da qualidade e disseminação das informações.

Considerando esses aspectos, tomou-se como base o ar-
tigo de Bonner et al (2006) para definir os periódicos interna-
cionais mais influentes na área contábil. Após análise de 16 
estudos desenvolvidos para classificar os periódicos acadêmi-
cos internacionais de contabilidade, os autores chegaram aos 
cinco jornais mais influentes da área: Accounting, Organiza-
tions and Society (AOS); Contemporary Accounting Research 
(CAR); Journal of Accounting and Economics (JAE); Journal of 
Accounting Research (JAR) e The Accounting Review (TAR).

Com base nestes cinco periódicos, foram analisados os 
artigos que versam sobre o tema balanço social, obtidos atra-
vés da inclusão de palavras-chave no sistema de busca das 
bases de dados dos Periódicos da Capes. 

A pesquisa das palavras-chave compreendeu duas eta-
pas. Na primeira, as palavras escolhidas foram: social ac-
counting, social auditing, social report e sustainability report. 
À luz da quantidade reduzida de ocorrências na primeira bus-
ca, novas palavras foram selecionadas, considerando até a 
relevância da questão ambiental para o tópico discutido. Para 
esta segunda seleção, foi consultado o banco de palavras-
chave do Journal of Business Ethics, por ser este um periódi-
co com orientação voltada para o tema de responsabilidade 
social. As novas palavras-chave resultantes foram: social 
disclosure, environmental disclosure, environmental report, 
environmental accounting e corporate social reporting. 

4.2. Resultados da coleta de dados 
A primeira etapa da coleta de dados resultou na Tabela 

1, a seguir:

Tabela 1  Resultado da primeira etapa da coleta de dados

Pe
ri

ód
ic

os

Palavras-chave

Social 
Accounting

Social 
Auditing

Social 
Report

Sustainability 
Report

En-
cont.

Váli-
dos

En-
cont.

Váli-
dos

En-
cont.

Váli-
dos

En-
cont.

Váli-
dos

AOS 14 3 1 - 3 - 1 1

CAR - - - - - - - -

JAE - - - - - - - -

JAR - - - - - - - -

TAR 6 - - - 1 - - -

TOTAL 20 3 1 - 4 - 1 1

Considerando o número reduzido de artigos válidos para 
análise, foi realizada a segunda etapa da coleta de dados, cujo 
resultado se encontra na Tabela 2. Cabe ressaltar que nesta 
fase houve sete artigos repetidos, ou seja, já tinham sido identi-
ficados em algum momento do trabalho, e três comentários de 
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livros (book reviews), que foram desconsiderados na Tabela 2.

Tabela 2   Resultado da segunda etapa da coleta de dados

Pe
rió

di
co

s

Palavras-Chave

Social 
Disclosure

Environ-
mental 

Disclosure

Environ-
mental 
Report

Environ-
mental 

Accounting

Corporate 
Social 

Reporting

En-
cont.

Váli-
dos

En-
cont.

Váli-
dos

En-
cont.

Váli-
dos

En-
cont.

Váli-
dos

En-
cont.

Váli-
dos

AOS 7 3 8 4 2 1 5 2 8 -

CAR 1 1 1 - - - 1 - - -

JAE - - 1 - - - - - - -

JAR - - - - - - - - - -

TAR 1 - - - - - 5 1 1 -

Total 9 4 10 4 2 1 11 3 9 -

Os resultados dos artigos encontrados corroboram com a 
pesquisa de Bonner et al (2006) no que diz respeito aos te-
mas dos artigos publicados nos cinco jornais mais influentes 
da área contábil. Para eles, enquanto CAR, JAE, JAR e TAR 
não estão muito focados em publicar artigos cujos tópicos 
se distanciem da temática mais tradicional da contabilidade, 
como, por exemplo, a contabilidade financeira, que represen-
ta mais de 50% do seu acervo, 40% do material da AOS são 
referentes à contabilidade gerencial (contra menos de 17% 
dos demais jornais) e 20% cobrem outros tópicos também 
importantes para a área, como é o caso da contabilidade so-
cioambiental, por exemplo. 

Cabe ressaltar que, dos 67 títulos de artigos encontrados, 
41, ou seja, aproximadamente 62%, não possuem “texto 
completo” na base de dados — a grande maioria das déca-
das de 1970 e 1980 — e conseqüentemente foram desconsi-
derados para fins desta pesquisa. 

5. Análise dos Artigos
Nas subseções a seguir, será oferecido um panorama dos 

artigos considerados válidos para análise — pois se encon-
tram relacionados à evidenciação de informações sociais 
corporativas —, dividido nas duas rodadas realizadas. 

5.1. Artigos da etapa 1
Após análise dos quatro artigos considerados válidos na 

primeira etapa, todos eles da Accounting, Organizations and 
Society, verificou-se que nenhum deles buscava analisar a 
qualidade dos relatórios sociais publicados, seguindo uma 
linha diferenciada em relação à traçada pela bibliografia na-
cional pesquisada para fins desta pesquisa. 

5.1.1. Corporate social reporting and stakeholder accountabi-
lity: the missing link

O trabalho de Cooper e Owen (2007), apesar de tratar de re-
latórios sociais, propõe-se, por meio da análise realizada em 12 
relatórios retirados do UK Sustainability Reporting Award Sche-
me, de 2003, a fazer uma avaliação crítica de até que ponto as 
reformas institucionais que as empresas têm feito com o intuito 

de aumentar o poder dos stakeholders e conseqüentemente 
melhorar a transparência acompanham as atuais iniciativas, 
como, por exemplo, a proposta de publicação obrigatória dos 
relatórios para as empresas cotadas em bolsa.

5.1.2. The construction of a social account: a case study in an 
overseas aid agency

Este artigo de O’Dwyer (2005) trata de um estudo de caso 
que examina a evolução da implantação de um sistema de 
informações sociais, focando no papel dos stakeholders e 
expondo a complexidade do assunto, as contradições, as 
tensões e os obstáculos ocorridos, principalmente pela inicial 
falta de comprometimento da diretoria.

5.1.3. The social accounting project and Accounting Organiza-
tions and Society – Privileging engagement, imaginings, new 
accountings and pragmatism over critique?

Já o terceiro artigo analisado, de autoria de Gray (2002), 
dá um panorama da literatura sobre social accounting nos úl-
timos 25 anos, com prioridade para o papel exercido pela Ac-
counting Organizations and Society nesse desenvolvimento.

5.1.4. Ethics and accountability: from the for-itself to the for-
the-other

Finalmente a quarta contribuição da Accounting, Organi-
zations and Society, de autoria de Shearer (2002), explana 
que o crescimento da preocupação com as questões sociais 
e ambientais levou a uma maior necessidade de transparên-
cia das organizações, que, segundo o autor, não pode estar 
dissociada de certos pressupostos éticos. O autor, então, 
propõe o estabelecimento dessa transparência nas entida-
des econômicas, por meio da ética de Emmanuel Levinas. 

5.2. Artigos da Etapa 2
Considerando o resultado da primeira etapa, nova análise 

foi realizada, utilizando outras cinco palavras-chave, confor-
me descrito anteriormente. Como resultado, 12 artigos foram 
considerados válidos para análise, sendo 10 da Accounting, 
Organizations and Society, um da Contemporary Accounting 
Research e um de The Accounting Review.

Dos 12 artigos considerados válidos nesta etapa, verifi-
cou-se que dois deles (Villiers e Staden, 2006; Li, Richardson 
e Thornton, 1997) mais se aproximam da linha seguida pelos 
autores brasileiros. 

5.2.1. Can less environmental disclosure have a legitimizing 
effect? Evidence from África 

De acordo com este artigo da Accounting, Organizations 
and Society, de autoria de Villiers e Staden (2006), na teoria 
da legitimidade (legitimacy theory), as empresas se empe-
nham para manter a sua imagem de legítima e este ponto é 
muito usado nas pesquisas de contabilidade socioambiental, 
uma vez que a revisão literária sugere que os níveis desse 
tipo de informação vão se alterar de acordo com as crises 
de legitimidade. Por meio de uma análise de mais de 140 
relatórios anuais, os autores realizaram uma pesquisa para 
verificar o comportamento das informações sociais e ambien-
tais nas companhias sul-africanas. 
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A literatura mostra que existem várias razões para a re-
dução das informações sociais. Entre elas, estão aquela em 
que o administrador deixa de fornecer a informação na ex-
pectativa de reduzir a importância do assunto e aquela em 
que, com o objetivo de manter a imagem de socialmente 
responsável, a ênfase passa para aquelas informações que 
representam “boas notícias”.

Os resultados sugerem, entre outros aspectos, que os 
administradores, em sua maioria, mencionaram que a maior 
razão para não dar informações ambientais é a falta de re-
querimentos legais a respeito. Adicionalmente, verificou-se 
que as empresas acham as informações gerais menos ame-
açadoras do que as específicas, o que indica que elas irão 
diminuir as informações específicas na medida em que sen-
tirem sua legitimidade ameaçada. Outro aspecto importante 
foi o fato de que empresas de mercados com impactos mais 
negativos no meio ambiente tendem a fornecer informações 
mais gerais do que específicas. 

Estes resultados permitem fazer um paralelo com o que 
vem sendo apresentado na literatura brasileira a respeito da 
utilização das informações sociais com um viés para marke-
ting, uma vez que as empresas da amostra optam por dimi-
nuir a quantidade de informações ou fornecer informações 
menos específicas, quando percebem que estas podem 
“desgastar” a sua imagem. 

5.2.2. Corporate disclosure of environmental liability informa-
tion: theory and evidence 

Segundo Li, Richardson e Thornton (1997), neste artigo 
publicado na Contemporary Accounting Research, as pes-
quisas vêm demonstrando inconsistências nas informações 
ambientais. A realizada pela Price Waterhouse, por exemplo, 
demonstra que 62% das empresas da amostra sabem que 
estão expostas a passivos ambientais, mas não os mencio-
nam no relatório. Já outra pesquisa analisada pelos autores 
sugere que as empresas são relutantes em informar “más 
notícias”, referentes ao meio ambiente. Três outros estu-
dos sugerem que as informações ambientais não refletem 
a performance atual das empresas. Com isso, o estudo de-
senvolve um modelo que explica a informação incompleta a 
respeito dos passivos ambientais. Os resultados do modelo 
sugerem que as informações diminuem à medida que o risco 
de incorrer em custos aumenta. Além disso, verificou-se que 
empresas com “boas notícias” fornecem mais informações 
do que aquelas com “más notícias”.

Apesar de os testes focarem em custos, o artigo permite fa-
zer um paralelo com o que vem sendo apresentado na litera-
tura brasileira a respeito da utilização das informações sociais 
com um viés para marketing, uma vez que tanto a literatura 
quanto as conclusões apresentadas pelos autores sugerem 
que as empresas não estão demonstrando como deviam as 
suas “más notícias”, o que pode levar a uma indicação de que 
elas estão passando aos usuários externos um perfil social-
mente responsável mais acentuado do que o real.

5.2.3. Social disclosure, financial disclosure and the cost of 
equity capital

Este artigo de autoria de Richardson e Brendan (2001) 
busca testar a relação entre informações financeiras e so-

ciais com o custo de capital, baseado nas considerações 
literárias de que informações financeiras e sociais podem 
influenciar o custo do capital. As primeiras porque reduzem 
erros estimados e a assimetria das informações, e as segun-
das por diversas razões, como, por exemplo, o fato de inves-
tidores estarem mais propensos a aceitar menos retorno em 
investimentos que preencham os requisitos sociais. 

5.2.4. Managing public impressions: environmental disclosu-
res in annual reports

O artigo de Warsame e Pedwell (1998), apesar de tratar 
mais diretamente das informações ambientais, foca, principal-
mente, na influência das pressões externas no nível dessas in-
formações. Entre os resultados obtidos, destaca-se a sugestão 
de que, em uma situação de conflito de interesse dos stakehol-
ders, as empresas tendem a dar informações em nível diferen-
te para o público mais relevante para elas — como, por exem-
plo, os acionistas — e, em contrapartida, tendem a ignorar o 
considerado menos importante — como os ambientalistas.

5.2.5. The role of environmental disclosures as tools of legiti-
macy: a research note

O trabalho de Cho e Patten (2006), levando em considera-
ção os resultados conflitantes de pesquisas sobre a relação 
entre informações e performance ambiental, tem como um 
dos objetivos investigar até que ponto as informações são uti-
lizadas para reforçar a legitimidade corporativa, diferenciando 
as informações monetárias das não-monetárias. Os resulta-
dos sugerem que, aparentemente, as empresas usam as in-
formações ambientais como uma ferramenta de legitimidade. 
Além disso, aquelas que operam em um ambiente considera-
do menos sensível e que têm uma pior performance tendem a 
dar um nível maior de informações não monetárias, enquanto 
nas empresas que atuam em um ambiente mais sensível não 
foi encontrada diferença significativa. Em contrapartida, as in-
formações não monetárias são bem maiores naquelas empre-
sas com pior performance em um ambiente mais sensível do 
que nas demais que atuam em outro tipo de ambiente. 

5.2.6. The accuracy of financial report projections of future 
environmental capital expenditures: a research note

O artigo de Patten (2005), por meio da revisão literária, 
demonstra que as informações ambientais vêm sendo am-
plamente criticadas por não corresponderem à medida real 
da performance ambiental das empresas. Ele então sugere 
que existem pelo menos dois problemas não considerados 
nos trabalhos passados: o primeiro é que eles se utilizam de 
medidas gerais das informações ambientais, e o segundo é 
que eles tendem a utilizar medidas de performance passa-
da, não levando em conta que estas podem ser um sinal de 
ações futuras. Com isso, o objetivo do estudo é avaliar até 
que ponto um item específico das informações ambientais 
(projeção de gastos com poluição) está relacionado com as 
ações subseqüentes (gastos reais). Um dos resultados obti-
dos foi que os gastos reais são menores que os projetados 
em mais de 75% da amostra observada.

5.2.7. The relations among environmental disclosure, envi-
ronmental performance, and economic performance: a simul-
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taneous equations approach
O objetivo deste artigo — de autoria de Al-Tuwaijri, Christen-

sen e Hughes (2004) — é fazer uma análise integrada das infor-
mações ambientais, da performance ambiental e da performan-
ce econômica, uma vez que pesquisas anteriores tenderam a 
apresentar a relação em pares e não uma análise que parta da 
integração entre as três dimensões. Um dos resultados obtidos 
foi uma relação positiva entre a boa performance ambiental e 
uma maior quantidade de informação. Além disso, observou-
se que uma boa performance ambiental está significativamente 
associada com uma boa performance econômica.

5.2.8. The relation between environmental performance and 
environmental disclosure: a research note

No artigo de Patten (2002), é sugerido que estudos passa-
dos sobre a relação entre performance ambiental e informa-
ção ambiental não apresentam resultados significativos por 
não levarem em conta o tamanho e a classificação da em-
presa. Considerando esses dois aspectos, ele conduziu a sua 
pesquisa com uma amostra de 131 empresas americanas e 
encontrou, entre os resultados, uma sugestão de que existe 
uma relação negativa significativa entre ambas as variáveis. 

5.2.9. Stakeholder influence on corporate reporting: an ex-
ploration of the interaction between WWF-Australia and the 
Australian minerals industry

O objetivo do artigo de Deegan e Blomquist (2006) é ava-
liar a influência dos stakeholders nos relatórios ambientais, 
mais especificamente a World Wide Fund for Nature (WWT), 
além da visão e da reação dos administradores a essa pres-
são. Os resultados sugerem que, apesar de alguma resis-
tência, as iniciativas do WWT podem influenciar revisões nos 
códigos das empresas e mudanças nas informações.

5.2.10. A full cost environmental accounting experiment
O artigo de Herbohn (2005) busca fazer uma reflexão crí-

tica acerca da aplicabilidade das técnicas de valuation dos 
custos ambientais, que não vêm apresentando muito suces-
so. Para tanto, se utiliza do caso do Australian Government 
Department, que, diferentemente de outros, leva em consi-
deração a reação dos administradores e dos stakeholders.

5.2.11. Disclosing new worlds: a role for social and environ-
mental accounting and auditing

Lehman (1999) informa que nos últimos anos tem se obser-
vado um crescimento nas áreas de contabilidade e auditoria 
ambiental. Considerando esse desenvolvimento, o principal 
objetivo deste artigo é fazer uma análise crítica da fundamen-
tação na qual esses temas estão sendo construídos.

5.2.12. The market valuation of environmental capital expen-
ditures by pulp and paper companies

Já o artigo de Clarkson, Li e Richardson (2004), retirado 
do periódico The Accounting Review, indica que estar em 
conformidade com a regulamentação ambiental pode gerar 
aumento de custo para empresas de setores mais sensíveis, 
como as indústrias de papel e químicas. Com isso, as teorias 
tradicionais de economia sugerem que as empresas vão gas-
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tar somente o necessário para atender aos requerimentos mí-
nimos. Porém a literatura sugere que existem benefícios em 
exceder esse patamar. Diante desta sugestão, o objetivo do 
estudo é verificar a avaliação de mercado dos gastos ambien-
tais em empresas pouco poluidoras e nas grandes poluido-
ras, além da utilização dessas informações para a avaliação 
de futuros passivos. Os resultados indicam que os investido-
res utilizam a performance ambiental para essa avaliação. 
Além disso, ele sugere que existe o benefício econômico 
associado com os desembolsos das empresas pouco polui-
doras, enquanto não existe com os das grandes poluidoras.

6. Conclusão
A bibliografia brasileira consultada vem com fre-

qüência criticando a qualidade dos balanços sociais pu-
blicados. Tais críticas, de forma explícita ou não, recaem 
em quatro parâmetros: abrangência das informações, 
transparência, viés para marketing e comparabilidade.

Já os artigos oriundos dos quatro periódicos aca-
dêmicos internacionais de contabilidade mais in-
fluentes segundo o trabalho de Bonner et al (2006) 
— Accounting, Organizations and Society; Contemporary 
Accounting Research; Journal of Accounting and Econo-
mics; Journal of Accounting Research e The Accounting 
Review —, e obtidos segundo a metodologia anteriormen-
te descrita, seguem uma linha diferenciada e mais variada.

Em dois dos trabalhos analisados (VILLIERS e STADEN, 
2006; LI, RICHARDSON e THORNTON, 1997), observou-se 
uma maior aproximação com a bibliografia nacional, onde os 
autores detectaram claramente o gerenciamento da evidencia-
ção de informações tendo em vista a reação comportamental 
dos usuários externos, assemelhando-se à crítica freqüente-
mente feita por diversos autores brasileiros ao uso do balan-
ço social como instrumento de gerenciamento de imagem.

Adicionalmente, chama atenção no trabalho de 
Villiers e Staden (2006) o destaque dado à falta de re-
querimentos legais a respeito de informações ambien-
tais, que aliada à maleabilidade das informações espe-
cíficas sinalizam para uma baixa comparabilidade nos 
relatórios, embora os autores não destaquem este ponto. 

Notam-se ainda indícios de aproximação com as crí-
ticas efetuadas por autores nacionais em relação à exis-
tência de um viés para marketing nos relatórios sociais, 
nos artigos de Patten (2005) e Cho e Patten (2006), em-
bora tal fato não seja explicitado por estes autores. No 
primeiro artigo tal indício é sutil, já que se observou em 
mais de 75% da amostra que os gastos ambientais reais 
são menores que os projetados, comportamento espera-
do quando se deseja deixar transparecer para os usuá-
rios externos uma tendência de elevação de investimentos 
em um setor que é caro à sociedade — o meio ambiente.

Com relação à relevância do tema nos principais periódi-
cos internacionais de contabilidade, nota-se que, dado o nú-
mero de artigos publicados nos cinco jornais mais influentes 
e a baixa quantidade de artigos encontrados na pesquisa, ela 
pode ser considerada como pequena. De fato, os resultados 
do estudo de Bonner et al (2006) demonstram que a conta-
bilidade financeira — com mais de 50% dos artigos da CAR, 
da JAE, da JAR e da TAR , 19% dos textos da AOS —, a con-
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tabilidade gerencial — em aproximadamente 40% dos textos 
da AOS e 17% dos artigos das CAR, JAE, JAR e TAR — e a 
auditoria — em 29% dos artigos da CAR e aproximadamente 
20% dos textos das AOS, JAR e TAR — ainda são considera-
das os assuntos mais relevantes para esses periódicos.

Além disso, observou-se que, no período disponível na 
base de dados, não houve uma evolução significativa da 
produção acadêmica acerca do tema nesses periódicos. Do 
total de artigos encontrados nas duas etapas da coleta de 
dados — desconsideradas as repetições —, verificou-se que 
a maior produção foi realizada na década de 1970, sucedida 

por uma queda considerável na década de 1980 e de uma 
aparente estabilidade nas décadas seguintes.

Percebe-se claramente que a ênfase dada ao tema apre-
senta variações consideráveis entre os cinco periódicos 
pesquisados, já que dos artigos analisados apenas um veio 
da Contemporary Accounting Research e outro veio de The 
Accounting Review. Todos os demais vieram da Accounting, 
Organizations and Society.

Finalmente, é importante destacar que a variabilidade de en-
foques observada nos artigos internacionais analisados sinaliza 
um rico caminho que pode ser trilhado pelos autores nacionais.
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Avaliação de Empresas 
em Perícias Contábeis: 
um Estudo de Casos
Resumo

A perícia contábil consiste numa ferramenta utilizada pelo 
Poder Judiciário quando o objeto do processo judicial envol-
ve questões e matérias de natureza contábil, e por este moti-
vo necessitam da apreciação e interpretação de um contador 
para ser esclarecidas. O presente artigo aborda uma impor-
tante aplicação da perícia contábil, a avaliação de empresas, 
considerando que o processo de avaliação consiste na bus-
ca de estimar um valor justo de mercado para uma empre-
sa, que, apesar de ter como base modelos essencialmente 
quantitativos, trabalha com expectativas e valores construí-
dos, pelo menos parcialmente, em bases subjetivas, enquan-
to as decisões judiciais necessitam estar fundamentadas em 
fatos, eventos e ocorrências concretas. Neste contexto, este 
artigo apresenta o estudo de cinco laudos periciais, elabo-
rados por uma empresa prestadora de serviços de perícias 
contábeis judiciais, analisando a propriedade das técnicas 
de avaliação de empresas utilizadas em situações reais e 
fazendo uma avaliação crítica, segundo a teoria das princi-
pais metodologias. Os resultados obtidos com a análise dos 
laudos periciais demonstraram a presença deste problema 
no cotidiano do perito contador, visto que eles apresentaram 
algumas falhas metodológicas, principalmente quanto à de-
terminação de algumas variáveis dos modelos de avaliação 
de empresas adotados.
Palavras-chave: Perícia contábil, avaliação de empresas, perito 
contador, laudo pericial, modelos de avaliação.

Abstract
The forensic accounting consists of a tool used by the judi-

ciary when the object of the proceeds involves questions and 
matters of accounting nature, and for this reason, need the 
appreciation and interpretation of an accountant to be clari-
fied. The present study broaches an important application of 
forensic accounting, which is company valuation, considering 
that the valuation process consists in the search of the market 
fair value for a company, and although it is based essentially 
in quantitative models, it works with expectations and values 
constructed, at least partially, in subjective bases, while the 
sentences need to be based on facts, events and concre-
te occurrences. In this context, this work presents the stu-

dy of five reports, made by a forensic accounting company, 
analyzing the properties of the techniques of valuation utilized 
in real situations, and criticizing it, comparatively to the the-
ory of the most known methodologies. The results reached 
with the analysis of the expert reports had demonstrated the 
presence of this problem in the daily work of the accounting 
expert, since the reports had presented some methodologies 
imperfections, mainly related to the determination of some 
items of the valuation models adopted.
Key Words: Forensic accounting, company valuation, forensic ac-
countant, expert report, valuation models.

1. Introdução
A matéria que constitui os processos judiciais pode ser 

em grande parte apreciada pelos juízes e advogados que ali 
atuam. Entretanto, há situações em que, pela natureza emi-
nentemente técnica das questões que envolvem, necessitam 
ser apreciados e interpretados por especialista no assunto, 
pois excedem a competência do Direito.

Assim, na busca de uma sentença capaz de refletir a ex-
pressão da justiça, a Lei outorgou aos juízes o direito de re-
correr a um profissional de sua confiança, com conhecimento 
especializado na área específica sobre a qual recai a con-
trovérsia, capaz de contribuir com sua experiência e saber, 
auxiliando-o. Este especialista se denomina “perito”.

Quadro I - Empresas Selecionadas para Análise

Mabelle Martinez Montandon
Rio de Janeiro – RJ 
Mestre em Ciências Contábeis – FACC/UFRJ1

mabelle@petrobras.com.br

			 Jose Ricardo Maia de Siqueira
Rio de Janeiro – RJ 
Professor do Mestrado em Ciências Contábeis – FACC/UFRJ1

Doutor em Engenharia de Produção – COPPE/UFRJ2

jrms@facc.ufrj.br

Pierre Ohayon
Rio de Janeiro – RJ 
Professor do Mestrado em Ciências Contábeis – FACC/UFRJ1

Doutor em Administração – USP3

pohayon@facc.ufrj.br

1 FACC-UFRJ – Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio de Janeiro – CEP: 21.941-590 – Rio de Janeiro – RJ.
2 COPPE-UFRJ – Coordenação dos Programas de Pós-graduação de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro – CEP: 21.941-590 – Rio de Janeiro – RJ. 
3 USP – Universidade de São Paulo – CEP 055508-900 – São Paulo – SP.

Artigo recebido em 28/09/2007 e aceito em 05/11/2007.
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Neste contexto, surge o papel do perito contador, chama-
do a atuar para auxiliar a Justiça quando o objeto do litígio 
envolver questões e matérias de natureza contábil. 

Dentre os diversos encargos passíveis de atribuição ao 
expert contábil, encontra-se a tarefa de avaliar empresas, 
que, conforme destaca Alberto (2002):

“Esta é, se não a principal, uma das mais importantes apli-
cações da perícia contábil, pois que se inserem os haveres no 
próprio objeto da contabilidade, o patrimônio, e, naturalmente, 
o grande fator determinante dos dissídios individuais ou cole-
tivos, concretos, potenciais ou latentes, se fundam, certamen-
te, nos haveres de uma entidade (física ou jurídica)”.

Entretanto, a avaliação de empresas para fins judiciais 
não é tarefa fácil, e diversos fatores influenciam neste pro-
blema. Assim, podem-se citar, dentre outros:

• Grande parte das avaliações envolve empresas de peque-
no e médio porte, as quais não atribuem a devida importância 
à sua contabilidade, e não raras vezes sequer a possuem;

• A avaliação de empresas em um ambiente litigioso traz 
inúmeras incertezas, visto que as partes se encontram em 
discórdia, pleiteando por seus interesses, e podem omitir da-
dos e informações preciosas para a avaliação, visando ao 
benefício próprio;

• Processos de avaliação de empresas utilizam expectati-
vas e valores construídos, ao menos parcialmente, em bases 
subjetivas; já as decisões judiciais necessitam estar funda-
mentadas em fatos, eventos e ocorrências objetivas;

• Escassez de trabalhos acadêmicos que tratem das pe-
culiaridades do assunto avaliação de empresas com o enfo-
que pericial-contábil.

Não obstante a complexidade do cenário e as dificuldades 
encontradas, o perito terá de cumprir seu encargo e elaborar o 
laudo pericial, revelando a essência acerca do que se discute, 
e suprindo a justiça com as informações de que necessita para 
esclarecer as dúvidas levadas a seu conhecimento.

O presente artigo buscará analisar a propriedade e ade-
quação da utilização das técnicas mais usuais de avaliação 
de empresas em perícias contábeis mediante o estudo de 
cinco laudos periciais.

2. Metodologia
Com base na classificação proposta por Vergara (1997), 

a pesquisa em questão é exploratória quanto a seus meios, 
e descritiva quanto aos seus fins. Ainda considerando a clas-
sificação proposta por Vergara (1997), quanto aos meios, fo-
ram empregadas as técnicas de pesquisa classificadas como 
bibliográfica e estudo de caso. 

Quanto à escolha dos casos e método de coleta dos da-
dos, optou-se por realizar um estudo de múltiplos laudos ju-
diciais contábeis cujo objetivo da designação da perícia fosse 
a avaliação de empresas. 

Assim, selecionou-se para este estudo uma única empresa 
prestadora de serviços de perícias contábeis, atuante em diver-
sas varas cíveis do Estado do Rio de Janeiro, à qual foram re-
queridos os arquivos documentais correspondentes aos laudos 
periciais elaborados no período compreendido entre setembro 
de 2003 e setembro de 2005, designado para o estudo. 

Foram selecionados os laudos cujo objetivo era a avaliação 
de empresas, independentemente da finalidade dela. Cinco 
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laudos enquadraram-se nas especificações predeterminadas.
Cada Laudo foi analisado individualmente sob o ponto de 

vista de quem lê o laudo entregue em juízo, ou seja, apenas 
com as informações constantes dele e seus anexos. Em se-
guida, é descrita a metodologia de avaliação adotada pelo 
perito, e finalmente é feita uma análise crítica das técnicas 
utilizadas na avaliação, confrontando-as com a teoria. 

Ao final de cada caso, foi elaborado um quadro-síntese 
contendo os aspectos críticos que podem afetar o valor dos 
ativos avaliados, sendo divididos em:

• Omissões: não forneceu elementos suficientes para se 
construir o julgamento da avaliação realizada, podendo ocul-
tar inclusive valores construídos arbitrariamente, que afetem 
a avaliação do ativo; e

• Inconsistências: utilização de procedimento inapropriado 
aos objetivos a que se propõe.

Devido às limitações inerentes ao estudo de caso, como o 
fato de não permitir generalizações para o universo, indepen-
dentemente do número de casos estudados (Yin, 1989), este 
estudo se propõe a entender as situações práticas envolven-
do o tema e avaliá-las criticamente sem, no entanto, inferir 
sua extensão para os demais laudos periciais já elaborados 
sobre o assunto.

Outra limitação deste estudo é que somente os laudos e os 
seus anexos foram disponibilizados para a pesquisa, do mesmo 
modo como são entregues ao juiz. Assim, não se obteve acesso 
aos documentos que foram utilizados pelo perito para proceder 
às avaliações, exemplificando: livros contábeis, extratos bancá-
rios, declarações de impostos, entre outros documentos.

3. Perícia Contábil
Magalhães et al (1995) conceituam perícia como um tra-

balho de notória especialização feito com o objetivo de obter 
prova ou opinião, e acrescentam que se destina a orientar 
uma autoridade formal no julgamento de um fato. 

O conceito perícia contábil está necessariamente ligado 
ao conceito geral de perícia, visto que a adjetivação apenas 
designa a matéria sobre a qual a perícia recairá, ou em qual 
área do conhecimento humano irá atuar. 

Conforme ressalta Crepaldi (2002), a contabilidade nas-
ceu da necessidade de controlar o patrimônio. Independen-
temente das diferentes definições atribuídas à contabilidade, 
todos os conceitos convergem em seus enunciados para o 
controle do patrimônio através das informações. Desta for-
ma, o objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades 
econômico-administrativas, que a contabilidade estuda, ana-
lisa e controla, registrando e informando sobre as mutações 
qualitativas e quantitativas ocorridas.

Alberto (2002) afirma que, uma vez definido o objeto da 
Ciência Contábil, qual seja, o patrimônio, é possível inferir 
que a perícia será de natureza contábil sempre que recair 
sobre elementos objetivos, constitutivos, prospectivos ou ex-
ternos, do patrimônio de quaisquer entidades. 

O Conselho Federal de Contabilidade, pela Resolução nú-
mero 858 de 21 de outubro de 1999, que reformulou o teor da 
NBC T 13, conceitua perícia contábil como o conjunto de pro-
cedimentos técnicos e científicos destinado a levar à instância 
decisória elementos de prova necessários a subsidiar a justa 
solução do litígio, mediante laudo pericial contábil e/ou parecer 
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pericial contábil, em conformidade com as normas jurídicas e 
profissionais, e a legislação específica no que for pertinente.

Embora a ênfase se dê em relação à atuação judicial da 
prova, a perícia se reporta a uma instância decisória qual-
quer, em juízo ou fora dele. 

Assim, a perícia contábil tem por objetivo geral a cons-
tatação, prova ou demonstração da verdade real sobre seu 
objeto. É através do laudo pericial que o conhecimento do ex-
pert é transferido para o ordenamento da instância decisória, 
judicial ou extrajudicial. 

Para Zarzuela et al (2000), o laudo pericial é documento pro-
cessual de interesse judiciário, o qual consiste na exposição mi-
nuciosa, circunstanciada, fundamentada e ordenada das apre-
ciações e interpretações realizadas pelo perito, que oferecerá 
ao juiz subsídios para a formação de seu convencimento.

É no laudo pericial que se encontra por escrito o pronun-
ciamento ou manifestação do especialista sobre suas con-
clusões a respeito do assunto controvertido, ou sobre o qual 
haja dúvida, submetido à sua apreciação, conforme escreve 
Sá (1994), ou seja, o laudo pericial é o produto final do tra-
balho do perito, é esta peça que será entregue pelo perito ao 
juiz, para auxiliá-lo na solução do contraditório.

Como destaca Moura (2002), o laudo pericial é presumi-
velmente verídico, somente admitindo contestação quando 
existir prova em contrário ou quando for incoerente. 

Assim, o laudo pericial deve ser fundamentado, devendo 
apresentar os subsídios técnico-científicos para que haja 
uma indelével apreciação jurídica e pleno entendimento do 
juiz no momento da sentença, como ressaltam Manoel e Fer-
reira Júnior (2005).

Deste modo, a responsabilidade do perito, em sua função 
de auxiliar da justiça, está evidenciada pela influência que o 
laudo pericial pode exercer sobre uma sentença. Portanto, 
como afirma Alberto (2002), o perito deve agir consciente-
mente, conduzindo seu trabalho com rigor científico, buscan-
do encontrar a verdade demonstrável cientificamente.

4. Avaliação de Empresas
Segundo Martins et al (2001), ao se avaliar uma empre-

sa, o objetivo é alcançar o valor justo de mercado, ou seja, 
aquele que representa, de modo equilibrado, a potencialida-
de econômica de determinada companhia.

Contudo, conforme ressalta Pasin (2004), o valor de um 
negócio só é efetivamente definido ao fim do processo de 
negociação entre o comprador e o vendedor. O “valor jus-
to” de uma empresa, determinado pelos processos de ava-
liação, representa apenas o valor potencial de um negócio 
em função da expectativa de geração de resultados futuros, 
pois cada agente pode atribuir valor a uma empresa segundo 
suas próprias premissas.

Sendo assim, como a utilidade atribuída a um bem por 
um indivíduo não pode ser objetivamente mensurada, não 
se consegue fugir de certa subjetividade na determinação de 
valores de ativos.

Nenhum modelo de avaliação é capaz de fornecer um va-
lor preciso, único e inquestionável para uma empresa, mas 
sim uma estimativa, pois, apesar de tais modelos serem es-
sencialmente quantitativos, o processo de avaliação contem-
pla também aspectos subjetivos. Não existe um valor correto 

para um negócio, já que cada agente pode possuir uma per-
cepção diferente perante um empreendimento. 

Vários são os modelos de avaliação de empresas existen-
tes na literatura de finanças, os quais podem ser utilizados 
em conjunto ou separadamente. Sua escolha deve conside-
rar o propósito da avaliação e as características próprias do 
negócio a ser avaliado. 

A avaliação de uma empresa pode partir de dois pressu-
postos: a continuidade; ou a descontinuidade dela.

4.1. Modelos patrimoniais
  Os modelos patrimoniais de avaliação normalmente são 

utilizados em situações específicas, quando se tem interesse 
nos ativos da empresa, e não no potencial de geração de 
resultados futuros que estes ativos representam, como, por 
exemplo, para determinar o valor de liquidação de uma orga-
nização em falência ou em concordata.

Martins et al (2001) definem o modelo de avaliação patrimo-
nial contábil como aquele baseado na diferença entre os ativos 
e os passivos exigíveis, mensurados conforme os princípios 
contábeis tradicionais.  Apesar de esta abordagem ser simples 
e fácil de ser aplicada, diversos fatores dificultam a utilização 
deste método como indicador efetivo do valor econômico da 
empresa. Perez e Famá (2002) destacam os seguintes:

• Os ativos normalmente estão registrados a valores de 
entrada e não de saída;

• A contabilização de acordo com o regime de competência, 
associada com os conceitos da realização de receitas e da con-
frontação de despesas, torna a contabilidade desbalanceada 
com relação a alguns direcionadores de valor, como o conceito 
do valor do dinheiro no tempo e do risco associado; e, 

• Existem operações que não são registradas nas de-
monstrações contábeis tradicionais, e que são muito relevan-
tes para apuração do valor econômico de uma empresa. 

Assim, este modelo só é válido para situações muito espe-
cíficas, em que os valores dos itens patrimoniais mensurados 
pelos princípios contábeis não divergem muito de seus valores 
de mercado e o goodwill não representa valor significativo. 

Já na abordagem da avaliação patrimonial pelo mercado, 
conforme definem Martins et al (2001), os ativos e passivos 
exigíveis são mensurados com base no valor de mercado de 
seus itens.  

Embora este modelo seja válido para um número maior 
de situações que o modelo de avaliação patrimonial contábil 
— pois, por considerar valores de saída, se aproxima mais do 
valor econômico de mercado —, também desconsidera o va-
lor do goodwill da empresa, bem como os benefícios futuros 
que o conjunto dos ativos e passivos seria capaz de gerar.

Famá e Leite (2003) destacam ainda que é necessário li-
dar com o grande desafio na aplicação deste método, que é 
a medição do valor de mercado dos ativos permanentes.

  
4.2. Método dos múltiplos

  O método da avaliação relativa — no qual se inclui o mo-
delo baseado em múltiplos — baseia-se na idéia de que ativos 
semelhantes devem ter preços semelhantes, assim, pressupõe 
que o valor de uma empresa pode ser estimado em função dos 
múltiplos de outras empresas que apresentem características 
semelhantes. 
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De acordo com Martelanc et al (2005), o valor da empresa 
A dividido por um indicador de referência — que pode ser 
o lucro dessa empresa — gerará um múltiplo que pode ser 
aplicado ao lucro da empresa B para se obter seu valor. Com 
isso, é possível avaliar uma empresa encontrando outra em-
presa semelhante que tenha sido negociada recentemente, 
ou mediante a comparação com os valores de mercado das 
empresas de capital aberto. 

Além da necessidade de poucas informações, Martelanc 
et al (2005) destacam como vantagens a simplicidade e a 
rapidez na precificação de novas informações. As desvan-
tagens, segundo os autores, são: não considera a diferença 
nos fundamentos das empresas comparáveis; é impactado 
pela qualidade limitada das informações; não considera as 
especificidades de cada transação; é afetado quando o setor 
inteiro está super ou subavaliado. 

Segundo Pasin (2004), os principais tipos de múltiplos 
são: múltiplos de lucro líquido; múltiplos de EBIT, EBITDA, 
fluxo de caixa para a empresa e fluxo de caixa para o acio-
nista; múltiplos de valor patrimonial; múltiplos de receitas; e 
múltiplos específicos. 

Pasin (2004) concluiu, através de seu estudo, que não 
há um consenso sobre como se devem escolher empresas 
comparáveis; quais características as empresas devem pos-
suir em comum para serem consideradas comparáveis; e 
que múltiplos utilizar para avaliar empresas. 

Este fato dá margem a uma possibilidade de manipula-
ção muito grande, capaz de justificar qualquer valor para a 
mesma empresa. Neste sentido, Damodaran (2006) afirma 
que um analista tendencioso poderá escolher um grupo de 
empresas comparáveis que confirme suas pressuposições 
sobre o valor de uma empresa. 

Devido a suas limitações, diversos autores consideram este 
método útil quando utilizado como complementar outras abor-
dagens. Benninga e Sarig (1997) apelidam a avaliação por 
múltiplos como o teste “psicológico” para o resultado de outras 
técnicas, no sentido de que servem mais para validar outros mé-
todos (como o do fluxo de caixa descontado, por exemplo) do 
que como a principal forma de medir o valor de uma empresa. 

Segundo Pasin (2004), o principal múltiplo de lucro líquido 
é o preço/lucro. O inverso — lucro/preço — é uma das mais 
populares medidas de avaliação de rendimento do título. 

4.3. Método do fluxo de caixa descontado 
 O método da avaliação por fluxo de caixa descontado tem 

sua fundamentação no conceito de finanças de valor presen-
te, que, conforme definição de Brigham e Weston (2000), 
significa o valor hoje de um fluxo ou de uma série futura de 
fluxos de caixa. 

De acordo com Damodaran (2006), o valor da empresa 
pode ser determinado pelo fluxo de caixa projetado, desconta-
do por uma taxa que reflita o risco associado ao investimento. 
As cinco principais variáveis para a avaliação de empresas por 
este modelo, conforme mencionam Martins et al (2001), são:

• Fluxo relevante de caixa: uma empresa vale aquilo que 
consegue gerar de caixa no futuro;

• Período de projeção: o fluxo de caixa deve ser projetado 
para um espaço de tempo que permita sua previsão com ra-
zoável confiança;

• Valor da perpetuidade ou residual: os fluxos de caixa não 
cobertos pelo período de projeção devem ser quantificados;

• Condições de endividamento financeiro; e
• Taxa de desconto: a taxa de juro usada para descontar 

fluxos de caixa ao seu valor presente deve ser aquela que 
melhor reflita o custo de oportunidade e os riscos.

Para a avaliação de empresas por fluxo de caixa desconta-
do, Damodaran (2006) propõe dois caminhos: o primeiro é ava-
liar apenas a participação do acionista no negócio, o segundo 
é avaliar a empresa como um todo. Embora ambas as aborda-
gens descontem fluxos de caixa esperados, os fluxos de caixa e 
taxas de desconto são diferentes em cada caminho.

Martins et al (2001) explicam que o valor econômico da 
empresa representa o valor presente dos fluxos de caixa 
operacionais providos pela empresa, independentemente de 
quais sejam as fontes de recursos, inclusive terceiros. Já o 
valor para os acionistas se restringe aos fluxos de caixa dos 
sócios, e representa o fluxo líquido, depois de computados 
os efeitos de todas as dívidas assumidas para completar o 
financiamento da empresa.

Consoante destacam Perez e Famá (2002), o método de 
avaliação de empresas através do fluxo de caixa descontado 
vem sendo considerado pelo mercado como o método tecni-
camente mais adequado.

Entretanto, conforme pondera Damodaran (2006), não há um 
modelo de avaliação considerado melhor; o modelo adequado 
para uso em um cenário específico dependerá de uma varieda-
de de características da empresa que está sendo avaliada:

“O modelo utilizado na avaliação deve ser adaptado para 
atender às características do ativo que está sendo avaliado. 
A infeliz verdade é que o inverso é freqüentemente verda-
deiro. Tempo e recursos são gastos tentando fazer com que 
os ativos se encaixem em um modelo de avaliação pré-es-
pecificado, ou porque ele é considerado o melhor modelo, 
ou porque não se pondera o suficiente sobre a escolha do 
modelo.”

Ressalte-se que os métodos apresentados não são mu-
tuamente excludentes, mas sim complementares, pois cada 
um deles atende a determinados objetivos e análises. 

É importante destacar que o perito contador deve valer-se 
do rigor metodológico para fundamentar seu laudo, utilizando 
as técnicas usuais e especiais, aplicáveis à situação.

5. Análise dos Casos

5.1. Caso Restaurante
Ação cível de dissolução e liquidação de sociedade (res-

taurante), em que o Sócio A, insatisfeito com a co-adminis-
tração do Sócio B, ajuizou ação requerendo a retirada dele 
da sociedade, alegando que haviam ocorrido desvios de di-
nheiro, demissão de funcionários injustificadamente, altera-
ção da empresa responsável pela contabilidade sem a sua 
anuência, entre outros motivos. O juiz proferiu sentença em 
que determinou a retirada do Sócio B. 

5.1.1. Análise do Caso Restaurante
A metodologia utilizada pelo perito para avaliação foi uma 

“adaptação” do modelo de fluxos de caixa descontados, mas, 

Avaliação de Empresas em Perícias Contábeis: um Estudo de Casos

Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. 10, n. 39, p. 14 - 22, jan./mar. 2008



18 

CRC-RJ  Conselho Regional de Contabilidade do RJPensar Contábil 

em vez de fluxos de caixa, o perito descontou fluxos de lucro 
líquido contábil. 

Entretanto, o lucro líquido contábil se fundamenta no for-
mato exigido pela legislação e, por isso, não representa os 
fluxos de caixa. Na abordagem de avaliação por fluxos de 
caixa descontados, o que importa é a capacidade de gera-
ção de caixa do ativo.

De outro lado, na análise de regressão, usou apenas qua-
tro anos, nos quais os lucros apresentaram forte oscilação; 
assim, não há como projetar uma tendência linear, pois pode 
não existir correlação entre os pontos, e a regressão perde 
seu poder de previsão.

De acordo com esta abordagem de avaliação, cinco variá-
veis principais devem ser determinadas: o fluxo relevante de 
caixa, o período de projeção, o valor residual, as condições 
de endividamento e a taxa de desconto. 

Para a determinação dos fluxos de caixa, deve-se primei-
ramente definir se o que se almeja é encontrar o valor da em-
presa, ou o valor para o acionista. No caso em tela, o objetivo 
é o valor para o acionista, pois, conforme mencionado na 
revisão de literatura, este se restringe aos fluxos de caixa dos 
sócios, representando o fluxo líquido, depois de computados 
os efeitos de todas as dívidas.

Assim, devem-se descontar os fluxos de caixa do acionis-
ta esperados, ou seja, os fluxos de caixa residuais após de-
dução de todas as despesas e pagamentos de juros e prin-
cipal, ao custo do patrimônio líquido. Isto pode ser realizado 
partindo-se do lucro operacional da empresa e a partir dele, 
realizando-se os ajustes necessários. 

Os itens que distinguem esta medida do resultado contá-
bil são: depreciação, desembolsos de capital e necessidades 
de capital de giro, pois, no modelo de avaliação por fluxos de 
caixa, o que importa são os efeitos que ocorrerão no fluxo fu-
turo de caixa; deste modo, itens que não representam saídas 
de caixa adicionais e, de outro lado, itens que representam 
compromissos de desembolsos futuros devem ter seus efei-
tos anulados. 

O perito também evidenciou em seu laudo que a empresa 
objeto da perícia necessitava de investimentos para conser-
vação dos móveis, utensílios e máquinas; entretanto, este 
ajuste não foi considerado na avaliação.

Quanto ao período de projeção, esta é uma variável com 
alto grau de subjetividade; depende da percepção do ava-
liador. Entretanto, independentemente do período abrangido 
pelo estudo, a metodologia utilizada para a determinação do 
horizonte de projeção deveria ser informada. 

A avaliação de empresas, exceto no caso de empresas 
com prazo de vida útil predeterminado, parte do pressuposto 
de que ela existirá indefinidamente. Ou seja, pode-se dizer 
que, mesmo após o período de projeção, a empresa continu-
ará gerando valor, o qual deve ser determinado. Os autores 
pesquisados sugerem a adoção do método da perpetuidade 
para a determinação deste valor residual. No caso em tela, 
este fator não foi considerado.

Quanto ao endividamento, o perito não relatou nenhuma 
evidência de dívidas onerosas ou contingências significativas 
que pudessem alterar substancialmente o valor da avaliação.

Já a taxa de desconto, utilizada para trazer a valor presente 
os fluxos de caixa e o valor residual, deve refletir o custo de 

oportunidade, espelhando o risco dos fluxos de caixa futuros. 
Os autores pesquisados sugerem a adoção do custo do patri-
mônio líquido, no caso da determinação do valor para o acionis-
ta. No caso em tela, não foi justificada pelo perito a metodologia 
adotada para a determinação da taxa de desconto de 25%.

A determinação do custo de capital próprio em pequenas 
e médias empresas, como no caso em tela, é sempre um 
problema para o perito, que tem de encontrar uma solução 
aceitável metodologicamente, uma vez que seu trabalho é 
produzir um laudo sólido. 

Conforme esclarece Damodaran (2006):
“O maior problema, ao se usarem modelos de avaliação 

por desconto de fluxos de caixa para avaliar empresas de 
capital fechado, é a medição de risco (para utilização na es-
timativa de taxas de desconto), uma vez que a maioria dos 
modelos de risco/retorno exigem que os parâmetros de risco 
sejam estimados a partir de preços históricos do ativo objeto 
de análise. Como os títulos de empresas de capital fechado 
não são negociados, isto não é possível.”

Assim, as metodologias existentes para a determinação 
do custo do capital próprio não abordam apropriadamente a 
questão das pequenas e médias empresas. O perito deve, 
no entanto, estabelecer critérios para a determinação desta 
variável e segui-los, de maneira apropriada, para que possa 
sustentar seus argumentos no laudo pericial.

O perito também mencionou ter realizado um estudo de 
mercado. O objetivo deste estudo seria auxiliar o processo 
de avaliação, quando se buscariam empresas semelhantes 
à empresa avaliada cuja negociação tivesse ocorrido recen-
temente. O perito optaria então pela realização da avaliação 
por um método adicional, o método da avaliação relativa, 
e compararia os resultados obtidos por ambas as aborda-
gens, possibilitando chegar a um valor que representasse a 
melhor estimativa possível do valor econômico da empresa. 
Sem entrar no mérito das limitações do método, o perito não 
evidenciou de que maneira foi realizado o estudo, tornando 
menos transparente o laudo emitido.

Além das considerações acima, o fato constatado pelo pe-
rito de não existir contrato de locação do imóvel onde funciona 
a empresa pode representar um fator de importância, pois a 
Lei garante direitos ao locador de imóveis para fins comerciais, 
mas a inexistência de um contrato poderia gerar problemas, 
como o despejo ou o aumento do valor de aluguel do imóvel 
por índices arbitrários, já que não há previsão contratual. 

O Quadro 1 contém a síntese dos aspectos críticos detec-
tados neste estudo:

Quadro 1  Quadro Síntese Caso Restaurante

Variável Descrição Caracterização Risco

Fluxo 
de lucro 
descontado

Em vez de trabalhar com 
fluxos de caixa descon-
tados, o perito trabalhou 
com uma projeção de 
lucros, trazendo-os a valor 
presente.

Inconsistência Pode haver 
superava-
liação ou 
subava-
liação do 
ativo.
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Despesas 
com reinves-
timentos

Não foram considerados os 
compromissos com inves-
timentos em manutenção e 
conservação.

Omissão Pode haver 
superavalia-
ção do ativo.

Período de 
projeção

Não foi informado como 
se chegou ao período de 
projeção.

Omissão Pode haver 
subavaliação 
do ativo.

Valor residual Não foi considerada a possibi-
lidade de geração de caixa ao 
final do período de projeção.

Inconsistência Sub-avalia-
ção do ativo.

Taxa de 
desconto

Não foi informado de que 
forma se chegou à taxa de 
desconto.

Omissão Pode haver 
superava-
liação ou 
subavaliação 
do ativo.

Fonte: os autores.

No caso das omissões, em que não há elementos sufi-
cientes para se analisar o procedimento realizado, também 
não se pode dizer que a avaliação foi prejudicada, visto que 
os itens até podem ter sido determinados corretamente, mas 
não foram explicados.

Já as inconsistências foram detectadas ao analisar os pro-
cedimentos e verificar que eram inapropriados, por afetarem 
o processo de avaliação, como o desconto de fluxos de lucro 
líquido e o descarte das despesas com reinvestimentos e do 
valor residual.

5.2. Caso Indústria
Ação cível de apuração de haveres, em que o Sócio A, pro-

prietário de 3,7729% das ações do capital social da companhia, 
o qual também era gerente de uma empresa controlada da 
companhia, foi excluído do quadro societário, sem receber a re-
muneração correspondente ao valor de suas cotas. Os Sócios 
Remanescentes argumentaram que o Sócio A causara prejuí-
zos à companhia quando administrava a sua controlada e por 
este motivo não fazia jus a receber nenhuma remuneração por 
suas cotas. O Sócio A, inconformado, ajuizou ação requerendo 
a apuração dos haveres devidos pela sua exclusão.

5.2.1. Análise do Caso Indústria
O perito utilizou o modelo de avaliação patrimonial contábil, 

apurado pela diferença entre os ativos e os passivos exigíveis, 
mensurados conforme os princípios contábeis tradicionais.

Apesar de esta abordagem ser de fácil determinação, visto 
que o valor do patrimônio líquido de uma empresa é facilmente 
identificado nos registros contábeis, a principal crítica a este 
método é que ele desconsidera outros fatores relevantes, tais 
como: adoção do regime de competência; operações que não 
são registradas nas demonstrações contábeis tradicionais, 
tais como operações de leasing e a existência de goodwill.

Conforme destaca Damodaran (2006), enquanto o valor 
de mercado de um ativo reflete seu poder de lucro e os fluxos 
de caixa esperados, em decorrência da adoção de princípios 
contábeis, o valor contábil de um ativo reflete seu custo origi-
nal, que pode se desviar significativamente do valor de mer-
cado se o poder de realização de lucros do ativo tiver sofrido 
variação considerável desde a sua aquisição.

Do mesmo modo, Gitman et al (1997) escrevem que este mé-
todo ignora os potenciais rendimentos esperados da empresa e, 
geralmente, se distancia do valor da empresa no mercado.

Neste caso, o perito pode ter considerado que os valores 
dos itens patrimoniais mensurados pelos princípios contábeis 
não eram muito diferentes de seus valores de mercado e que 
o goodwill não representava valor significativo. Contudo, a 
metodologia utilizada não foi justificada.

O Quadro 2 contém a síntese dos aspectos críticos detec-
tados neste estudo:

Quadro 2  Quadro Síntese Caso Indústria

Variável Descrição Caracterização Risco

Ava-

liação 

contábil

Utilizou metodolo-

gia que ignora os 

potenciais rendi-

mentos esperados 

da empresa.

Inconsistência Pode haver 

subavaliação 

do ativo.

Fonte: os autores.

A adoção desta abordagem de avaliação foi considerada 
uma inconsistência, pois, conforme pesquisado, os resulta-
dos apresentados por este método, com freqüência, diferem 
significativamente do valor de mercado da empresa, levando 
a uma subavaliação do ativo.

5.3. Caso Confecção
Ação cível de apuração de haveres, na qual Marido e Mu-

lher constituíram uma Confecção de roupas, onde trabalha-
ram juntos durante aproximadamente dez anos, quando en-
tão ocorreu o divórcio. Durante o período do relacionamento, 
foram constituídas três empresas, uma sucedendo a outra 
em virtude de problemas fiscais. A participação societária 
de cada um dos litigantes variou de empresa para empresa, 
sendo que a Mulher não constava como sócia da última em-
presa constituída. Ocorre que, quando do divórcio, o casal 
pactuou um acordo para a divisão dos bens, no qual as co-
tas da Confecção couberam ao Marido. Entretanto, a Mulher 
ajuizou esta ação por entender haver sido prejudicada com 
o acordo, que, segundo ela, só foi aceito por se achar em 
situação emocional prejudicada.

5.3.1. Análise do Caso Confecção
No caso em análise, o perito não atribuiu valor econômico 

à empresa, justificando que não existiam documentos idône-
os e que a empresa possuía muitas dívidas históricas, além 
de não pagar os impostos devidos.

Inicialmente, destaca-se que o perito, neste caso, deparou 
com um empecilho ao desenvolvimento do seu trabalho, que 
foi a ausência de contabilidade regularmente processada, 
fato que, como destaca Ornelas (1996), é um problema muito 
comum em micro e pequenas empresas. 

Ornelas (1996) sugere que, neste caso, o perito deve 
buscar recuperar as informações contábeis, ponto de partida 
de sua análise, através do contrato social e suas alterações, 
documentos fiscais de compra e venda, folhas de pagamen-
to, livros fiscais de entradas e saídas, declaração de rendi-
mentos da pessoa jurídica, escrituras de compra e venda, 
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enfim, de tudo o mais que conseguir coletar de informações. 
E, ainda, deve proceder a inventário dos bens e direitos e 
obrigações na data dos exames periciais, apurando, assim, o 
patrimônio líquido por diferença. 

Mas, ainda assim, embora esta seja, talvez, a única possi-
bilidade técnica avaliativa para a ausência de livros escritura-
dos, esbarra em dois aspectos importantes, ainda de acordo 
com Ornelas (1996): o primeiro é que o balanço patrimonial 
elaborado pelo perito não vai representar a situação patrimo-
nial na data do evento; o segundo é que este fato depende 
da existência de ao menos alguns livros e documentos que 
possam ser consultados pelo perito. 

No laudo não foi mencionado se houve a tentativa de pro-
ceder ao levantamento deste “balanço”, e os motivos pelo 
qual este procedimento não pôde ser realizado. Contudo, ain-
da que fosse possível obter tal balanço, há que considerar as 
críticas preconizadas a uma avaliação com base contábil.

Quanto às dívidas fiscais e tributárias, segundo informa-
ções do laudo, estas pertencem às empresas constituídas 
anteriormente. O perito considerou estas dívidas na ava-
liação; entretanto, as empresas são entidades distintas e 
como tal devem ser avaliadas. As dívidas pertencentes às 
empresas constituídas anteriormente não deveriam ter sido 
consideradas na avaliação da empresa atual.

Adicionalmente, o perito identificou que a empresa vendia 
seus produtos com margem de contribuição muito baixa, e 
que, em decorrência das dívidas historicamente acumula-
das, não conseguia prazos para pagamento aos seus forne-
cedores, e, por conseqüência, não podia conceder prazo de 
pagamento aos clientes, fator que dificultava as vendas.

Pode-se dizer que, ao se avaliar uma empresa, o objetivo é 
alcançar o valor que representa a potencialidade econômica de 
determinada companhia. No caso de uma empresa em que não 
se vislumbra a capacidade de gerar benefícios futuros, e em 
que o valor de liquidação dos seus ativos e passivos não produ-
zirá valor positivo, não há nada para dizer em valor econômico. 

Assim, se ainda, após todas as observações e análises, o 
perito julgasse que a continuidade da empresa era duvidosa, 
a alternativa seria fazer apenas uma avaliação a valores de 
mercado dos passivos e ativos. Mas, para realizar a avaliação 
por esta metodologia, é necessária a existência de ao menos 
alguns livros e documentos, e, neste caso, o perito considerou 
que não existiam documentos idôneos no qual a perícia pudes-
se se basear, fato que inviabilizaria a adoção desta técnica.

Se, após as devidas análises, todos os métodos possí-
veis de avaliação para esta empresa fossem descartados, o 
perito deveria explicitar isso no laudo e declarar que não foi 
possível realizar o seu trabalho.

O Quadro 3 contém a síntese dos aspectos críticos detec-
tados neste estudo:

Quadro 3  Quadro Síntese Caso Confecção

Variável Descrição Caracterização Risco

Princípio 
da 
identidade

Considerou as dívidas 
pertencentes a empresas 
constituídas anteriormente 
pelos mesmos sócios.

Inconsistência Sub-avaliação 
do ativo.

Fonte: os autores.

Ao se considerarem as dívidas pertencentes às empresas 
constituídas anteriormente, apesar de pertencerem aos mes-
mos sócios, feriu-se o princípio da entidade. A entidade ava-
liada deveria ter sido considerada isoladamente; de outra for-
ma, os resultados apresentados poderiam ser subavaliados.

5.4. Caso Serviço de Bufê
Ação cível de cobrança, ajuizada por um hospital particu-

lar contra o Sr. Netto, uma vez que ele levou um funcionário 
seu, que havia sofrido um grave acidente de carro, para ser 
socorrido no hospital em questão. Para que seu funcioná-
rio fosse atendido, assinou um termo de responsabilidade 
financeira, obrigando-se solidariamente a pagar as despesas 
originárias do tratamento. Em decorrência da gravidade do 
acidente, seu funcionário permaneceu internado por, aproxi-
madamente, um mês. Finda a internação, nem o funcionário 
do Réu nem o Réu quitaram a dívida junto ao hospital. Assim 
sendo, o Hospital ajuizou ação exigindo o pagamento da dí-
vida, e o juiz proferiu sentença condenando o Réu a quitar 
a dívida. Deste modo, o Hospital executou a sentença, e re-
quereu a penhora das cotas do Réu em seu Serviço de Bufê, 
para garantir o pagamento.

5.4.1. Análise do Caso Serviço de Bufê  
Neste caso, novamente, o perito deparou com o problema 

da ausência de contabilidade regularmente processada. 
Foram apresentados os talonários de Notas Fiscais da em-

presa e as Declarações do Imposto de Renda dos exercícios 
de 2002 e 2003; entretanto, em diligência, o perito realizou um 
teste de controles, ao adquirir um produto da loja, antes de se 
identificar, e detectou que a empresa não fornecia nota fiscal ao 
consumidor, caso este não solicitasse, e, assim, considerou que 
as informações das receitas poderiam apresentar distorções. 

Apesar de o ponto identificado pelo perito apresentar uma 
falha de controle, deve-se considerar a representatividade 
deste valor nas receitas, visto que foi relatado pelo perito no 
laudo que a principal atividade é a realização de festas para 
pessoas jurídicas, que usualmente exigem nota fiscal, e não 
a venda de alimentos na loja. 

Apesar disso, o perito realizou uma tentativa de avaliar a 
empresa, utilizando a metodologia dos múltiplos de faturamen-
to, sem, entretanto, justificar de que modo chegou ao multipli-
cador utilizado. Conforme mencionado na revisão bibliográfica, 
o método de avaliação relativa envolve diversas considerações 
controversas, como a seleção das empresas comparáveis e, 
nos casos cabíveis, a decisão do múltiplo a ser utilizado. 

Entretanto, esta avaliação não foi concluída, pois o perito 
mencionou que não teve acesso ao valor das dívidas, que 
teriam de ser deduzidos do valor encontrado. 

Outro fator muito peculiar a esta avaliação se deve ao fato 
mencionado de que uma porção significativa do valor do ne-
gócio deriva de uma “pessoa chave”. 

Conforme esclarece Damodaran (2006), “em casos extre-
mos, em que todo o valor de um empreendimento depende 
de uma pessoa, o valor pode cair para próximo de zero se a 
pessoa-chave sair ou morrer”.  

Observando as argumentações do perito, infere-se que a 
sua conclusão foi que a empresa não possuiria valor eco-
nômico sem o Sócio Réu, visto que, neste caso, a “marca” 
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estava atrelada não à empresa, mas ao dono, sendo a sua 
presença imprescindível para o sucesso do empreendimen-
to. O Quadro 4 contém a síntese dos aspectos críticos detec-
tados neste estudo:

Quadro 4  Quadro Síntese Caso Serviço de Bufê

Variável Descrição Caracterização Risco

Múltiplos Não foi justificada no 
laudo a escolha do 
múltiplo nem de que 
forma foi escolhida a 
empresa comparável.

Omissão Pode haver uma 
superavaliação ou 
subavaliação do 
ativo.

Fonte: os autores.

Apesar de o perito não ter concluído a avaliação pelo mé-
todo relativo, houve uma omissão da explicação da escolha 
da empresa comparável, e da forma de determinação do 
múltiplo; assim, não há elementos suficientes para se anali-
sar o procedimento adotado.

5.5. Caso Ponto Turístico
Ação cível de cobrança ajuizada pelo Sr. Machado contra 

a Cia. XYZ, já que o primeiro pactuou um contrato de compra 
e venda de suas cotas da Cia. Engenharia com a Cia. XYZ, 
que pagaria pelas cotas adquiridas em nove parcelas. Mas 
a Cia. XYZ não conseguiu honrar integralmente a sua obri-
gação, fato que gerou a ação judicial. Assim, uma vez que a 
Cia. XYZ possui 76,99 % das ações da Cia. Ponto Turístico 
no seu ativo, estas foram penhoradas a fim de assegurar re-
cursos suficientes para garantir o pagamento da dívida.

5.5.1. Análise do Caso Ponto Turístico
O perito utilizou duas abordagens para a determinação do 

valor da empresa.
A primeira abordagem, o modelo de avaliação patrimonial 

contábil, foi realizada somente em decorrência do questiona-
mento de uma das partes em quesito. O perito calculou-o de 
duas formas, primeiramente pela diferença entre o Ativo e o 
Passivo Exigível — referendando o valor obtido pela soma 
das contas que o compunham — e apresentou o resultado. 

A outra abordagem, o modelo dos fluxos de caixa descon-
tados, conforme mencionado anteriormente, depende da de-
terminação de cinco variáveis principais: o fluxo relevante de 
caixa, o período de projeção, o valor residual, as condições 
de endividamento e a taxa de desconto. 

O objetivo da perícia em análise é chegar ao valor mais 
próximo do valor para o acionista. Assim, devem-se descon-
tar os fluxos de caixa do acionista esperados e realizar os 
ajustes necessários. 

Para determiná-lo, o perito partiu do lucro antes do pagamen-
to dos impostos, ajustando-o, mediante o acréscimo do montan-
te da depreciação. Porém não foram feitas afirmações no laudo 
acerca da necessidade de reinvestimentos; deste modo, não há 
como afirmar se havia mais algum valor a ser ajustado.

Quanto ao período de projeção, não houve explanação 
acerca da metodologia utilizada para considerar dez anos. 
Conforme demonstrado anteriormente, apesar de esta va-
riável envolver certa subjetividade em sua determinação, é 

necessário que a metodologia utilizada para a determinação 
do horizonte de projeção seja informada. 

Não se considerou o valor residual na avaliação. No caso 
em análise, onde não se fez nenhuma ressalva à continuida-
de da empresa, pressupõe-se que ela continuará gerando 
valor mesmo após os dez anos projetados; assim, este valor 
deveria ter sido determinado, adotando-se, por exemplo, o 
método da perpetuidade.

Quanto ao endividamento, a única evidência de dívidas 
significativas, no valor de US$ 103.500,00, foi convertida 
para reais e deduzida do valor encontrado.

Quanto à taxa de desconto, deve ser utilizada uma taxa que 
reflita o risco dos fluxos de caixa futuros, e, no caso da determi-
nação do valor para o acionista, Damodaran (2006) e Martins et 
al (2001) sugerem a adoção do custo do patrimônio líquido. 

Entretanto, no caso em análise, não foi justificada a metodolo-
gia adotada para a determinação da taxa de desconto de 15%.

O Quadro 5 contém a síntese dos aspectos críticos detec-
tados neste estudo:

Quadro 5   Quadro Síntese Caso Ponto Turístico

Variável Descrição Caracterização Risco

Necessidade 
de reinvesti-
mentos

Não foi informado 
se havia ou não a 
necessidade.

Omissão Pode haver 
superavaliação 
do ativo

Período de 
projeção

Não foi informado 
como se chegou 
ao Período de 
projeção.

Omissão Pode haver 
subavaliação do 
ativo.

Valor 
residual

Não foi considerada 
a possibilidade de 
geração de caixa ao 
final do período de 
projeção.

Inconsistência Pode haver 
subavaliação do 
ativo.

Taxa de 
desconto

Não foi informado 
de que forma se 
chegou à taxa de 
desconto.

Omissão Pode haver 
superavaliação 
ou subavaliação 
do ativo.

Fonte: os autores.

6. Conclusão
Mediante o estudo dos cinco laudos periciais, demonstrou-

se a presença de problemas no cotidiano do perito contador, 
visto que os laudos periciais analisados apresentavam falhas 
metodológicas, principalmente quanto à determinação das 
variáveis dos modelos de avaliação de empresas adotados. 

Estas limitações podem representar três problemas prin-
cipais: 

• Fere a principal exigência acerca da perícia, que é a fun-
damentação das conclusões levadas ao laudo pericial;

• Pode gerar distorções significativas nos resultados das 
avaliações, as quais terão impacto na sentença e, conse-
qüentemente, na vida das pessoas envolvidas;

• A ausência de elementos que permitam constatar a qua-
lidade da perícia realizada pode deixar margens para ques-
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tionamentos do laudo pericial, prolongando o processo com 
recursos, sobrecarregando o sistema judiciário, além de au-
mentar as custas processuais.

Assim, foi possível chegar a algumas conclusões com re-
lação às abordagens para avaliação utilizadas pela empresa 
abrangida pelo estudo:

• Os métodos utilizados nos casos em análise foram: mé-
todo patrimonial contábil; método do fluxo de caixa desconta-
do; método dos múltiplos, ou seja, os métodos mais usuais, 
de acordo com os autores pesquisados;

• Quando da utilização da abordagem patrimonial contábil, 
o principal problema identificado foi a falta de justificativa da 
adoção do método em detrimento de outros existentes, tendo 
em vista suas limitações;

• Houve um caso em que foram consideradas dívidas per-
tencentes a outras empresas constituídas pelos mesmos só-
cios, indo de encontro ao princípio contábil da entidade; 

• Nos casos analisados em que o perito utilizou a aborda-
gem do fluxo de caixa descontado, inferiu-se que ocorreram 

algumas falhas metodológicas na determinação das variá-
veis deste método: 

• Fluxo relevante de caixa: percebe-se que, em alguns ca-
sos, não se consideraram os ajustes referentes à deprecia-
ção, necessidade de capital de giro e de reinvestimentos; 

• Período de projeção: em nenhum caso houve explana-
ção acerca da metodologia utilizada na determinação do ho-
rizonte de projeção; 

• Valor residual: em todos os casos, desconsiderou-se o po-
tencial de geração de resultados ao final do período projetado; 

• Taxa de desconto: em nenhum caso houve explicação 
acerca do modelo utilizado para estimar a taxa de desconto.

Partindo-se do pressuposto de que o trabalho dos profis-
sionais de contabilidade “só tem mérito e utilidade na medida 
em que exista utilidade para os usuários do seu produto” (IOB, 
2002) e constatando, ao longo deste trabalho, a existência de 
alguns indícios da grande dificuldade inerente à emissão de 
laudos envolvendo avaliação de empresas, sinaliza-se que 
há ainda um longo caminho a percorrer.
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Quadro I - Empresas Selecionadas para Análise

Uma Contribuição à Análise 
de Fatores que Influenciam 
o Equilíbrio do Sistema 
Previdenciário

Quadro I - Empresas Selecionadas para Análise

Cláudia Lima Félix
Rio de Janeiro – RJ 
Mestranda em Ciências Contábeis – FAF-UERJ1

Bacharel em Ciências Contábeis – UFF2

felix.claudia@yahoo.com.br

			 Heliton José Ribeiro
Rio de Janeiro – RJ 
Mestrando em Ciências Contábeis – FAF-UERJ1

Bacharel em Ciências Contábeis – UFF2

helitonribeiro@yahoo.com.br

Fernando P. Tostes
Rio de Janeiro – RJ 
Doutor em Ciências Contábeis – FEA/USP3

Bacharel em Administração – EBAP-FGV4

Professor Adjunto no Depto. de Contabilidade - FAF/UERJ1

fernando.tostes@uol.com.br

1 FAF/UERJ – Faculdade de Administração e Finanças da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – CEP: 20.550-900 – Rio de Janeiro – RJ.
2 UFF – Universidade Federal Fluminense – CEP: 24.210-000 – Niterói – RJ.
3 FEA/USP – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo – CEP: 05.5508-900 – São Paulo – SP.
4 FGV – Fundação Getúlio Vargas – CEP: 22.250-900 – Rio de Janeiro – RJ.

Resumo
A Previdência Social é formada por um conjunto de progra-

mas e benefícios que têm por fim garantir recursos necessá-
rios à manutenção de seus segurados e dar amparo público 
aos não-contribuintes do sistema. Para o cumprimento desta 
missão, são estabelecidas normas que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial dos recursos previdenciários. Neste artigo 
os autores analisam a formação do sistema previdenciário bra-
sileiro e estabelecem uma relação entre o déficit no sistema e 
o evento fraudes. A partir de uma revisão bibliográfica, foi con-
firmada a magnitude dos riscos associados a fraudes a que es-
tão expostos os regimes previdenciários e confirmada a impor-
tância de uma estrutura consistente de controle interno como 
instrumento de detecção e minimização desses eventos. 
Palavras-chave: previdência, segurado, gestão, controle interno, fraude.

Abstract
The Social security is formed by a set of programs and be-

nefits designed to guarantee the necessary funds to protect 
the insured and to give public support to not-contributors of 
the system. To fulfill this mission the Government issues rules 
to preserve the financial and actuarial balance of this public 
pension fund. In this article the authors analyze the develo-
pment of the Brazilian social security system, establishing a 
relation between its financial deficiencies and the occurrence 
of frauds. We used the bibliographical methodology to study 
the magnitude of the risks associated with frauds in the social 
security system and, in doing so, confirming the importance 
of a consistent structure of internal control as the main deter-
rent instrument to reduce fraud.
Key words : social security , internal control , fraud.

1. Introdução
A necessidade de preservação da estabilidade econômica 

e da garantia dos recursos materiais necessários à sobrevi-
vência do homem e de seus familiares levou-o a constituir 
organizações sociais, formadas por grupos com interesses 
afins, onde cada um contribuía com uma parcela de sacrifício 
financeiro para a formação de um fundo assistencial que lhe 

Artigo recebido em 22/07/2007 e aceito em 08/02/2008.

atendesse nos momentos de necessidade. Contudo, devido à 
diversidade de relações trabalhistas existentes, e conseqüen-
temente aos diversos interesses envolvidos, a partir de deter-
minado momento na história o Estado, soberano e conhecedor 
das necessidades da coletividade, assumiu a responsabilida-
de de traçar regras e gerenciar os recursos que preservassem 
as condições mínimas necessárias aos seus filhos, instituindo 
a previdência social. O Estado passa então a ser o grande 
financiador das necessidades sociais, providas através das 
contribuições dos empregados e empregadores.

A previdência social brasileira tem como fundamento dis-
posições constitucionais que visam ao equilíbrio financeiro e 
atuarial, com a finalidade de preservação dos recursos ne-
cessários à concessão e manutenção dos benefícios previ-
denciários pagos aos dependentes do sistema. No entanto, 
diversas crises econômicas ocorridas nos últimos tempos 
têm feito com que o Estado não consiga atender às muitas 
necessidades sociais, afetando diretamente a proteção aos 
mais desvalidos. Em função do desequilíbrio financeiro que 
afeta a estabilidade desse setor desde há muito tempo, em 
1998 o Governo brasileiro implementou mudanças na forma 
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de captação e gerenciamento dos recursos, com a divisão da 
previdência em três segmentos distintos, cada um segundo 
as características de seus segurados, e estabeleceu normas 
de controles financeiros e operacionais.

Contudo, não basta ditar regras: primordial se faz que 
existam mecanismos de controle que possibilitem o acom-
panhamento individualizado das concessões de benefícios 
e o rastreamento dos procedimentos adotados, uma vez que 
todas as concessões de benefícios necessitam da avaliação 
de pessoas, funcionários do sistema, suscetíveis a falhas e 
desvios de conduta.

Diante da possibilidade de existência de falhas nos pro-
cessos de controle das entidades de previdência, estariam 
estas aptas a detectar e tomar medidas corretivas?

2. Conceito e Origem
A seguridade social tem seu início na Alemanha no ano de 

1883, quando o primeiro-ministro Von Bismarck instituiu um 
sistema onde eram previstas algumas medidas obrigatórias 
de proteção social: o seguro doença, o seguro acidentes de 
trabalho, o seguro invalidez e velhice e o seguro específico de 
condições de trabalho. Posteriormente, em 1908, a Inglaterra 
instituiu um sistema assistencialista que tinha como beneficiá-
rias apenas as pessoas com mais de 70 anos, e cuja fonte de 
recursos era o orçamento público. Em 1911 foi criado naque-
le país o seguro-desemprego, ainda com recursos públicos. 
Somente em 1925, o regime passa a ser contributivo, com a 
participação de empregados no financiamento do sistema.

Em 1913, a Suécia adotou um sistema universal de pre-
vidência, com previsão para aposentadoria por idade e por 
invalidez. O sistema era financiado com recursos fiscais. A 
partir de 1960 o sistema passou a ser contributivo, e foi ado-
tado um regime complementar, com financiamento através 
da contribuição dos segurados.

Na mesma esteira de acontecimentos, outros países se-
guiram os exemplos e instituíram seus regimes de previdên-
cia, podendo ser públicos ou privados.

No Brasil, os montepios foram as primeiras formas de se-
guro previdenciário, formados por grupos de pessoas que se 
associavam e contribuíam para um fundo, com o objetivo de 
pagamento de pensão a um beneficiário indicado pelo asso-
ciado, no momento de seu infortúnio. Em 1923, com a edição 
do decreto nº 4.682, de 24 de janeiro, a previdência social 
tem seu marco legal. A lei conhecida como Eloy Chaves cria 
o sistema de Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAP’s), 
financiadas de forma tripartite, pelos empregados, empresas 
e governo, com a concessão de benefícios de aposentadoria 
por invalidez, aposentadoria ordinária (por tempo de serviço), 
pensão por morte e assistência médica.  

A partir da EC1 nº 20/98, a previdência social brasileira 
passou a ser constituída por três regimes previdenciários: 
Regime Geral de Previdência Social – RGPS, Regime Pró-
prio de Previdência Social – RPPS e Regime de Previdência 
Complementar – RPC.

2.1. Regime Geral de Previdência Social – RGPS
O RGPS é aquele ao qual se vinculam compulsoriamente 

todos os trabalhadores: empregados contratados, avulsos, 
domésticos, profissionais liberais, servidores públicos ex-
clusivamente titulares de cargos em comissão (CF, art. 40, 
§ 13), e servidores públicos não estáveis, ou seja, regidos 
CLT2. Tem caráter contributivo e filiação obrigatória para 
empregados e empregadores. É custeado pela contribuição 
dos trabalhadores, das empresas e do Estado e tem gestão 
subordinada ao Ministério da Previdência Social. As carac-
terísticas deste sistema são de natureza coercitiva e caráter 
redistributivo. Entende-se por natureza coercitiva a obriga-
toriedade de contribuição, instituída através de modalidades 
tributárias. Redistributiva porque tem a obrigação de dar am-
paro público aos não-contribuintes do sistema.

Segundo o MPAS, em 2006 a arrecadação foi de aproxi-
madamente $ 160 bilhões em contribuições de empregados e 
empregadores. Contudo os benefícios concedidos não ficam 
restritos aos contribuintes do regime, mas a todos quantos 
necessitam de assistência, concedida através das modalida-
des seguro-desemprego e seguro-saúde, entre outros. 

2.2. Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS
O RPPS é uma inovação do sistema previdenciário na-

cional introduzida através da Lei nº 9.717, de 27/11/98, que 
estabeleceu que cada unidade da federação tivesse apenas 
um regime previdenciário, incluindo todos os servidores do 
Executivo, Legislativo e Judiciário. Posteriormente, a EC nº 
20, de 15.12.98, que tramitava no Congresso Nacional ha-
via vários anos, também estabeleceu o instituto dos regimes 
próprios. O RPPS surge como proposta capaz de mitigar os 
problemas inerentes à cobertura do pagamento das futuras 
aposentadorias e pensões dos servidores públicos, segmen-
to de trabalhadores considerados como os grandes colabo-
radores para o déficit da economia nacional. 

Os RPPS congregam servidores públicos estatutários e 
têm caráter contributivo e filiação obrigatória, nos termos do 
artigo 40 da CF/88, alterada pela EC nº 20/98.

Art. 40 – Aos servidores titulares de cargos efetivos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime 
de previdência de caráter contributivo, observados critérios 
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto 
neste artigo.

Os segurados dos regimes próprios e seus dependen-
tes fazem jus aos benefícios previdenciários nas seguintes 
condições:

• Quando aposentados por invalidez permanente;
• Quando aposentados compulsoriamente, após 70 

anos;
• Quando aposentados voluntariamente, mediante imple-

mento de condições necessárias à obtenção deste benefício 
legal;

• Quando pensionista, assim reconhecido o direito quan-
do do falecimento do segurado.

1   EC – Emenda Constitucional nº 20/98, Modificou o sistema de previdência social, estabelecendo normas de transição e outras providências.2 USP – Universi-
dade de São Paulo – CEP 055508-900 – São Paulo – SP.

2  CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas.

Cláudia Lima Félix    Heliton José Ribeiro     Fernando P. Tostes



 25

CRC-RJ  Conselho Regional de Contabilidade do RJ Pensar Contábil 

Uma Contribuição à Análise de Fatores que Influenciam o Equilíbrio do Sistema Previdenciário

          Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. 10, n. 39, p. 23 - 28, jan./mar. 2008

No Brasil, são geridos por entidades públicas constituídas 
na forma de sociedades civis ou fundações (pessoas jurídi-
cas de direito público), instituídas com o objetivo de operar 
planos de benefícios de caráter previdenciário. 

Atualmente 5.564 municípios e 25 estados brasileiros, 
além do Distrito Federal, têm constituído seus RPPS, com 
um patrimônio aproximado de R$ 25 bilhões. 

2.3. Regime de Previdência Complementar – RPC
O RPC foi instituído pela lei n 6.435, de 15 de julho de 

1977, revogada pela Lei Complementar n. 109, de 29 de maio 
de 2001. Tem caráter complementar, organizado de forma au-
tônoma em relação ao regime geral, e tem como finalidade 
instituir e executar planos de benefícios de caráter previden-
ciário. É formado pelas Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar e Entidades Abertas de Previdência Privada.

As Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
(EFPCs), também conhecidas como Fundo de Pensão, são 
dirigidas por sociedades civis ou fundações sem fins lucra-
tivos, destinando-se exclusivamente aos empregados de 
determinada empresa ou de um grupo de empresas. Têm 
sua normatização, orientação e fiscalização definidas pelo 
Ministério da Previdência Social. Têm natureza previdenci-
ária e objetivam a administração e execução de planos de 
benefícios previdenciários. 

As Entidades Abertas possuem caráter contributivo de 
filiação não obrigatória. Estruturadas na forma de regime 
financeiro de capitalização, são planos previdenciários que 
permitem a acumulação de recursos por período contratado. 
São conhecidos como Plano Gerador de Benefício Livre – 
PGBL e Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL. A principal 
distinção está na forma de tributação. São regulamentados 
pelo Ministério da Fazenda. 

A EFPCs, entre dezembro de 2002 e dezembro de 2003, 
apresentaram um faturamento de R$ 18,6 bilhões, represen-
tando um crescimento de 39,7% no período. Seus ativos, R$ 
239,7 bilhões, o que correspondia a um acréscimo de apro-
ximadamente 27,5%. Com base neste, o resultado projetado 
para 2006 é de R$ 173 bilhões de reais.

3. Gestão
O modelo de previdência adotado no Brasil, a partir da 

Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98, é de uma gestão 
quadripartite, com a participação dos trabalhadores, empre-
gadores, aposentados e Governo nos órgãos colegiados (ar-
tigo 194, parágrafo único, inciso VII). 

Esta questão foi analisada por Marcelo Viana3, ex-secre-
tário de Previdência Social do MPAS. Para ele as políticas 
públicas devem levar em conta não somente os interesses 
dos agentes sociais, mas assegurar sua participação na de-
finição dos objetivos, metas e mecanismos de controle que 
permitam maiores resultados. Conclui sua análise com a se-
guinte frase:

“A convicção é de que não se pode aperfeiçoar o regime 
básico de previdência social no Brasil sem compromissos 

mais amplos entre Governo, trabalhadores, empregadores 
e aposentados mediante a gestão compartilhada do mesmo, 
com a criação de espaços institucionais de pactuação dos 
interesses em questão. Parece claro que só a legitimidade 
de um sistema erguido com base na negociação e no con-
senso pode conferir a estabilidade e a credibilidade requeri-
das pelo sistema previdenciário, em razão da alternância de 
partidos no poder em países democráticos.”

As modificações introduzidas pelos regramentos jurídicos 
têm como objetivo a busca do equilíbrio financeiro e atuarial 
da previdência, motivadas pelo déficit do sistema com impac-
to direto na economia nacional. 

Estabelecer mudanças nas regras de concessão de 
aposentadorias e pensões, segregar trabalhadores entre 
regimes diferenciados e estabelecer padrões de controle e 
transparência representam um conjunto de iniciativas ne-
cessárias na reestruturação do equilíbrio nas contas previ-
denciárias. Contudo, estas medidas, por si sós, não resol-
verão a questão. 

O rombo previdenciário que ameaça o orçamento público 
para as próximas gerações tem de ser tratado a partir de um 
controle estratégico, gerencial e operacional efetivos, através 
da revisão de métodos e processos capazes de atenuar a 
ineficiência e o descontrole. Há que buscar a solvência do 
sistema a partir da análise das variáveis endógenas e exóge-
nas que afetam o ambiente de negócio.

As variáveis exógenas podem ser avaliadas sob o enfo-
que financeiro e demográfico. Do ponto de vista financeiro, 
os regimes próprios e os fundos de pensão têm uma partici-
pação expressiva no mercado financeiro de títulos públicos, 
com um crescimento acentuado do volume de operações do 
setor com aplicações que giram em torno de R$ 200 bilhões. 
Isto requer um adequado tratamento regulatório das políticas 
de governança e investimentos. Do ponto de vista demográ-
fico, a avaliação deve ocorrer em função do aumento da ex-
pectativa de vida, redução da taxa de natalidade e redução 
da proporção de pessoas em idade produtiva que contribuem 
para o sistema. Esta questão foi fundamental para a mudan-
ça da forma de financiamento do setor público, de um mode-
lo de repartição simples para um modelo de capitalização, 
implementado para os servidores que ingressaram no servi-
ço público após a promulgação da EC nº 20/98. 

A variável endógena está relacionada à operacionalidade 
dos regimes. A importância do patrimônio das entidades de 
previdência tem requerido o desenvolvimento de novas tec-
nologias de gestão, mais sofisticadas e complexas, e pessoal 
mais qualificado e comprometido. 

4. Risco
Os regimes de previdência movimentam anualmente 

aproximadamente R$ 400 bilhões. Para administrarem este 
patrimônio, os gestores, públicos ou privados, precisam ava-
liar as diferentes variáveis a que estão sujeitos, com o ob-
jetivo de reduzir riscos prováveis. Os riscos fazem parte da 
vida de uma organização, porém decidir que tipo de riscos 

3  Marcelo Viana Estevão de Moraes, ex-secretário de Previdência Social do MPAS, escreveu o artigo  “Gestão Quadripartite na Previdência Social”, onde analisa 
o artigo 194 da CF/88, que trata do mesmo tema.
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assumir e a forma de gerenciá-los depende de definição es-
tratégica. Uma adequada avaliação dos riscos proporciona 
aos gestores a possibilidade de priorização de mecanismos 
de controle e gestão, na direção da boa governança. 

Segundo a Australian Standard AZ/NZS 4360-1999, “risco 
é a chance de acontecer algo que causará impacto nos ob-
jetivos, e que é mensurado em termos de conseqüências e 
probabilidade”. 

Os riscos podem estar relacionados ao ambiente do negó-
cio, a questões financeiras ou operacionais, de acordo com a 
afetação ao patrimônio. A literatura é vasta no que concerne 
à definição dos diversos tipos de riscos. Entre as mais cita-
das, estão as que definem riscos de negócio como aqueles 
em que a corporação assume propositadamente com o intuito 
de criar vantagem competitiva e adicionar valor aos acionistas; 
riscos financeiros são os relacionados a possíveis perdas nos 
mercados financeiros, podendo ser subdivididos em risco de 
mercado, risco de crédito, risco de liquidez, riscos legais. 

O Comitê da Basiléia define risco operacional como “o ris-
co de perdas resultantes de processos internos, indivíduos e 
sistemas inadequados ou falhos ou de eventos externos”. 

As regras estabelecidas para o gerenciamento do sistema 
previdenciário estão voltadas para o controle, com o desen-
volvimento de mecanismos que preservem a saúde financei-
ra e atuarial, através da detecção tempestiva dos riscos.

O gerenciamento do risco operacional é fator tão importante 
para o alcance do equilíbrio financeiro e atuarial, que o Ministé-
rio da Previdência editou uma cartilha intitulada “Modelo brasi-
leiro de gerenciamento de riscos operacionais da Previdência 
Social”. O objetivo é apresentar a metodologia desenvolvida 
pela Assessoria de Gerenciamento de Riscos em suas ações 
de identificação, análise, avaliação, mensuração, tratamento e 
monitoramento dos riscos associados às atividades, funções 
ou processos da organização. A metodologia está embasa-
da nas melhores práticas internacionais de Gerenciamento 
de Riscos e em normas internacionais, tais como a Australian 
Standard AZ/NZS 4360-1999 (Risk Management Standards) e 
o COSO – The Comitee of Sponsoring Organizations.

Sendo um fator inerente ao negócio de qualquer organi-
zação, a implantação de técnicas de identificação e avalia-
ção de riscos, capazes de auxiliar na previsibilidade e ge-
renciamento destes, é o grande diferencial de uma gestão, 
por permitir a mitigação das possíveis conseqüências de sua 
ocorrência. Este estudo visa analisar os riscos operacionais 
relacionados à fraude no sistema previdenciário. 

5. Fraude
A fraude é um dos riscos operacionais inerentes ao negó-

cio de qualquer organização. Sua tipologia é vasta, e pode 
ocorrer desde uma apropriação indébita até a pirataria ou fur-
to, em qualquer nível funcional. Já foi atribuído à fraude um 
caráter democrático porque sua prática não está restrita aos 
funcionários do “chão da fábrica”, mas também aos sócios e 
aos donos das organizações. 

Notícias veiculadas na mídia e transcritas neste estudo re-
velam a fragilidade dos sistemas de controle na prevenção e 

combate aos desvios de recursos previdenciários. Os escân-
dalos são muitos, e a cada dia sabemos de algo novo. Não 
tão novo. Sonegação de impostos, corrupção ativa e passiva 
e desvio de recursos são velhos conhecidos da população, 
que, estarrecida, a tudo assiste sem saber o que fazer para 
extirpar esse câncer, que mina a reputação do país, corrói a 
imagem das instituições e sangra os cofres dos fraudados.

“PF desmonta quadrilha acusada de fraudar Previ-
dência em até R$ 5 milhões

A Força Tarefa Previdenciária, formada pela Polícia Fe-
deral, Previdência Social e Ministério Público Federal, pren-
deu na manhã desta terça-feira, em Belo Horizonte (MG), 15 
pessoas acusadas de fraudes contra a Previdência Social. 
Até o momento, a “Operação Freud” já identificou 400 be-
nefícios falsos, com prejuízo entre R$ 4,5 milhões e R$ 5 
milhões.” (Folha Online, 19/06/2007)

Cláudio Weber (2004)4, falando sobre “Corrupção e Infor-
mação”, argumenta que “A corrupção não ocorre somente 
na área pública, mas todos os atos questionáveis poderiam 
ser atribuídos a falhas de caráter, falhas de formação, como 
um sinal da ineficiência do Estado em alocar os recursos que 
tem à disposição para cumprir sua função”. 

Segundo Sá e Hoog (2005), “Fraude não é apenas o furto 
comum, pela subtração direta de bens, mas toda forma de 
lesão ao direito de terceiros, tramada através de artifícios, 
executada através de métodos e práticas desonestas”. 

Para Pinheiro e Cunha (2003), “A relevância do estudo rela-
tivo a fraudes, não tem sido objeto de investigação metodoló-
gico-científica na mesma ordem de grandeza que o fenômeno 
tem sido mensurado em recentes pesquisas, através de con-
ceituadas instituições que atuam nos meios empresariais”.

O Conselho Federal de Contabilidade atribui à adminis-
tração da entidade a responsabilidade pela prevenção e 
detecção de fraudes e erros, que devem ocorrer através da 
implementação e manutenção de adequados sistemas de 
contabilidade e controle interno. 

A KPMG5 realizou uma pesquisa, em 2000, intitulada “A 
fraude no Brasil”. A pesquisa revelou que 81% dos respon-
dentes vivenciaram fraudes em suas organizações, e que 
55% dos respondentes acreditam que seus próprios fun-
cionários são a maior fonte de ameaça, especialmente seu 
pessoal de suporte (49%). Oitenta e cinco por cento dos res-
pondentes reconheceram que os montantes envolvidos em 
fraude foram inferiores a R$ 1 milhão; porém, em 54% dos 
casos, não se recuperou nenhuma parte do dinheiro.

As fraudes não são ações que brotam nas organizações. 
Elas dependem da conivência de seus agentes e das fra-
gilidades dos sistemas organizacionais. O fraudador nunca 
está sozinho. Analisando essa questão, Gil (1998) declara: 
“Conivência é a não adoção de uma atitude proativa por pro-
fissional exercendo função ou cargo na empresa; quando 
da ocorrência de eventos fora de padrões da normalidade, 
formais ou informais junto à operacionalização das linhas de 
negócios organizacionais”.

Mesmo diante do conhecimento da possibilidade de frau-
des, o que se observa é a complacência das organizações e 

4 Cláudio Weber Abramo é diretor executivo da Transparência Brasil, organização não-governaental que se dedica ao combate à corrupção. A análise apresenta-
da faz parte de uma palestra proferida para funcionários e convidados da Controladoria Geral do Município, em 2004.

5 KPMG – Empresa de Auditoria Independente. 
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a falta de adoção de medidas preventivas e corretivas e de 
combate aos atos ilícitos, com medidas de punição. 

O Código Penal classifica os atos lesivos à previdência 
como apropriação indébita previdenciária (artigo 168-A); es-
telionato (quando da obtenção de benefício indevido, median-
te fraude, causando prejuízo à autarquia previdenciária, art. 
171); peculato mediante erro de outrem (inserção de dados 
falsos em sistema de informações, art. 313-A e modificação 
ou alteração não autorizada de sistema de informações, art. 
313-B); e sonegação de contribuição previdenciária. (337-A).

De acordo com a tipicidade da fraude, Gil (1998) a analisa 
sob os seguintes enfoques: 

Sistêmica – com conhecimento detalhado do modelo or-
ganizacional e sua respectiva tecnologia de controles e parti-
cularmente seu ambiente e sua plataforma de informática. 

Quantitativa – deve antever a existência de fraudes e propor 
atuação com análise de risco, indicadores de qualidade ope-
racional e da segurança, estatísticas, erros intencionais e não 
intencionais, gráficos de tendências de fraudes, dimensiona-
mento de sinais exteriores de riqueza, parâmetros que neces-
sariamente devem utilizar a informática para a quantificação.

Comportamental – os dados de pesquisa são consensuais 
em identificar que a maioria das ações fraudulentas é de ori-
gem interna, ou seja, são arquitetadas por profissionais que in-
tegram o quadro de funcionários e colaboradores da empresa. 

Com o objetivo de minimizar os riscos operacionais relacio-
nados com ações fraudulentas, a pesquisa da KPMG revelou 
que 93% das organizações pretendiam aprimorar seu sistema 
de controles internos; 38% pretendiam se concentrar em méto-
dos internos de detecção, com ênfase na sensibilização geren-
cial com relação ao problema; 38% pretendiam estabelecer um 
código de conduta corporativa; 31% pensavam na implementa-
ção de treinamento de prevenção e detecção de fraude. 

É consenso que os sistemas de controles internos são os 
mecanismos capazes de auxiliar na detecção e controle das 
fragilidades dos sistemas corporativos. 

6. Controle Interno
Controles representam um conjunto de normas e de pro-

cedimentos adotados sobre as atividades, pessoas ou órgãos 
com o objetivo de auxiliar no cumprimento de rotinas estabe-
lecidas, contribuindo para a proteção do patrimônio da organi-
zação, através da adoção de ações que ajudem na prevenção 
e detecção de erros e fraudes. Exercem papel importante na 
administração pública e privada ao serem capazes de fornecer 
informações relevantes e tempestivas sobre o desempenho 
das atividades frente às diretrizes estratégicas definidas. 

Segundo Almeida (2003), “controle interno é um conjunto 
de procedimentos organizados por métodos ou rotinas, com o 
objetivo de proteger os ativos, produzir dados contábeis confi-
áveis e ajudar a administração e condução dos negócios”.

Segundo as áreas de atuação e procedimentos adotados, 
os controles se dividem em contábeis e administrativos. Os 
controles contábeis compreendem todos os métodos e pro-
cedimentos diretamente relacionados com a salvaguarda 
do patrimônio e a fidedignidade dos registros. Os controles 

administrativos compreendem todos os métodos e procedi-
mentos que dizem respeito à eficiência operacional e ao pla-
nejamento estratégico.

Na iniciativa privada, as normas de controle são definidas 
pelo CFC e pelos órgãos reguladores do mercado de capitais, 
sistema financeiro e de seguros, entre outros. No setor público, 
o controle interno tem sua construção prevista na CF/88 e em 
legislações complementares afetas à administração pública. 

O controle adotado pelos sistemas previdenciários deve 
seguir os mesmos princípios norteadores da boa governan-
ça, voltados para a ética, transparência, eqüidade e respon-
sabilidade no trato de questões que envolvem os interesses 
do negócio e os da sociedade como um todo. Neste sentido, 
cabe aos gestores a definição de diretrizes estratégicas e ope-
racionais que possibilitem a instalação e manutenção de um 
ambiente de controle forte, e a implantação e disseminação de 
uma cultura de gerenciamento de riscos e combate a fraudes. 

Os escândalos envolvendo fraudes na previdência mostram 
a fragilidade dos sistemas de controle e a necessidade de mu-
danças urgentes nos procedimentos de avaliação de risco. No 
setor público, a atuação do controle ainda é muito voltada para 
o compliance. Em uma nova abordagem, o controle deve ter 
uma visão mais ampla e aprofundada dos sistemas, com ên-
fase em trabalhos que visem à avaliação da produtividade e à 
verificação da qualidade da gestão dos negócios da empresa. 

Na realização deste estudo, foram analisados relatórios de 
auditoria de duas entidades do sistema previdenciário nos quais 
os pesquisadores atuam com o objetivo de identificar as falhas 
detectadas pelos sistemas de controle e que poderiam acarretar 
prejuízos às entidades. Entre as fragilidades, são destacadas: 

• Falha de procedimento na análise de Certidões de Tem-
po de Contribuição emitidas pelos RPPS e utilizadas pelo 
RGPS no sistema de Compensação Previdenciária6, acarre-
tando pagamento indevido aos RPPS;

• Detecção de aumento na folha de pagamento de inativos 
em função da implantação indevida de valores em decorrên-
cia de interpretação equivocada de norma relativa a cálculo 
de reajustamento dos proventos, definida pela EC nº 41/ 03;

• Fragilidades na segurança de informações no que se re-
fere a falhas de acesso, falta de controle de senhas, possibili-
dade de manipulação de dados, aliadas à obsolescência;

• Liberação indevida de cotas reservadas de pensão;
• Falhas operacionais na análise de tempo de serviço, di-

reitos pessoais e eventuais, acarretando aumento indevido 
de despesa. 

O gerenciamento de risco no RGPS, implantado pelo Mi-
nistério da Previdência em 2004, tem como objetivo monitorar 
a matriz de riscos no âmbito do MPS; promover a integração 
estratégica entre os diversos órgãos de controle e gerenciar 
as informações estratégicas, através de um fluxo de comuni-
cação entre as pessoas, áreas ou organizações internas e ex-
ternas envolvidas no processo de gerenciamento de risco. Foi 
planejado para que os riscos fossem administrados em toda 
organização desde o nível de comando até os de execução. 
Ficou evidente no relatório de gestão que essa comunicação 
no RGPS é falha, não chegando aos níveis de execução.

6 Compensação Previdenciária – procedimento no qual o RGPS e os RPPS compensam entre si as despesas com pagamento de aposentadorias em função da 
contagem recíproca de tempo de contribuição previdenciária.
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7. Considerações Finais
As fraudes ocorridas no sistema previdenciário têm san-

grado os cofres dos regimes próprios e geral, em função da 
participação direta dos agentes públicos em concessões irre-
gulares de benefícios, e da sonegação de contribuições nos 
diversos setores da economia. O aprimoramento do modelo 
de gestão das entidades do sistema previdenciário, por meio 
da internalização dos princípios da boa governança corpora-
tiva, poderá mitigar os riscos a que estão sujeitas. Para isso 
fica evidente a necessidade de mudança de procedimentos 
de controle, com o envolvimento de órgãos deliberativos e 
executivos na definição de estratégias que visem a atenuar 
os riscos e a conseqüente redução de fraudes. A busca de 
uma boa governança deve ser o foco do administrador. 

Os riscos operacionais relacionados ao sistema previ-
denciário são diretamente afetados pela baixa qualificação 

profissional e pela ação direta e intencional de seus agentes, 
pela falta de segregação de funções, pela obsolescência ou 
fragilidade de seus sistemas informatizados, pela falta de 
ações corretivas e conivência dos órgãos públicos respon-
sáveis pela verificação do cumprimento das normas legais. 
Fica evidenciado que, apesar da existência de mecanismos 
legais de proteção aos recursos previdenciários, nem sem-
pre estes são suficientemente fortes para proteger o patri-
mônio das organizações. 

A análise dos controles internos levou à avaliação da ne-
cessidade da constituição de um código de ética e de manu-
ais de procedimentos específicos, com foco na identificação 
e mitigação de riscos. Mostrou, ainda, a necessidade de con-
tratação de auditorias externas para avaliação dos controles 
internos envolvidos na geração de informações e nos pro-
cessos de gestão. 
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Impactos do Não 
Reconhecimento da Inflação 
na Demonstração do Fluxo 
de Caixa e na Demonstração 
das Origens e Aplicações de 
Recursos: uma Simulação
Resumo

Este artigo discute a estrutura conceitual da Demons-
tração dos Fluxos de Caixa (DFC) e da Demonstração das 
Origens e Aplicações de Recursos (DOAR). Seu objetivo 
principal é demonstrar a necessidade da correção monetá-
ria integral nas demonstrações contábeis. Para tanto, é fei-
ta uma simulação que envolve a elaboração da DFC, pelo 
método direto e indireto, e da DOAR. Para sua realização, 
foi pesquisada literatura disponível, que inclui artigos, disser-
tações e teses que tiveram seus objetivos ligados ao tema 
apresentado. Com isso, pode-se dizer que a pesquisa é clas-
sificada como bibliográfica e descritiva que utilizou o método 
da simulação para alcançar seus objetivos. Verificou-se que 
a DOAR, mesmo criticada, continua tendo um papel informa-
cional relevante. Concluiu-se que a inflação pode provocar 
distorções na capacidade informacional das demonstrações 
em estudo, levando os usuários da Contabilidade a tomar 
decisões equivocadas. 
Palavras-chave: Demonstração dos Fluxos de Caixa – Demonstração 
das Origens e Aplicação de Recursos – Correção Monetária Integral. 

Abstract
This paper discusses the framework of concepts related to 

the Cash Flow Demonstration and also the Demonstration of 
the Origin and Application of Sources. Its main objective is to 
demonstrate the need of an integral coin value correction in the 
book value demonstrations. In order to reach that, we bring a 

simulation which involves the elaboration of the Cash Flow De-
monstration, by both direct and indirect methods, and the De-
monstration of the Origin and Application of Sources, as well. 
For this paper we searched the available literature, which in-
cludes articles, dissertations and theses with objectives related 
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to the presented issue. We can surely affirm that the following 
research is considered as being bibliographic and descriptive, 
based on the simulation method to reach its objectives. It could 
be noticed that the Demonstration of the Origin and Application 
of Sources, even being criticized, still plays a relevant informa-
tive role. It was concluded that inflation causes distortions on 
the informative capacity of the studied demonstrations, leading 
accounting users to make mistaken decisions.
Key-words: Cash Flow Demonstration – Demonstration of the Origin 
and Application of Sources – Integral Coin Value Correction.

1. Introdução
Diversas são as definições de Contabilidade, sendo que 

o núcleo desses conceitos está ligado à capacidade infor-
macional sobre os aspectos patrimoniais, econômicos e fi-
nanceiros das entidades a seus usuários. Observa-se que as 
demonstrações contábeis são parte dos produtos que devem 
ser elaborados para que esta atinja seus fins. Hendriksen e 
Van Breda (1999) explicam que o principal objetivo da divul-
gação de informações financeiras é apoiar os acionistas e 
outros indivíduos na tomada de decisões financeiras, ajudan-
do-os a predizer os fluxos de caixa da empresa. 

Neste estudo foram analisadas as demonstrações DOAR 
e DFC. As demais demonstrações são de grande valia e pos-
suem características próprias e úteis, mas o objetivo desta 
pesquisa se restringe a estes dois demonstrativos.

Conforme Marques (2004), a DOAR tem como objetivo 
apresentar os efeitos de determinadas transações ocorridas 
durante o exercício, mensurando as alterações que sucede-
ram ao longo deste período. Já a DFC tem como finalidade 
apresentar informações sobre os fluxos das transações que 
afetaram o caixa da empresa ao longo de determinado perí-
odo, de forma organizada e estruturada.

Verifica-se que a DFC se preocupa em retratar o fluxo 
dos recursos financeiros que transitaram pela contas caixa e 
bancos em determinado período. Porém no Brasil a DOAR é 
obrigatória e a DFC opcional, embora exista um projeto de lei 
que preveja a substituição da DOAR pela DFC. 

Essa substituição é justificada pela facilidade de entendi-
mento pelos usuários. Iudicíbus, Martins e Gelbcke (2000) 
informam que esta pressão se deve exclusivamente à maior 
facilidade de entendimento da DFC pelos usuários; nela é 
visualizado de forma mais clara o fluxo dos recursos financei-
ros durante o período, apesar de a DOAR ser mais rica em 
termos de informações.

Em países com taxas de inflação relevantes, há uma pre-
ocupação com a capacidade informacional das demonstra-
ções contábeis devido à perda do valor aquisitivo da moeda.

Iudicíbus e Marion (2002) enfatizam esta observação 
quando comentam que o poder preditivo da DOAR é notável 
quando elaborada em moeda de poder aquisitivo constante.

A pesquisa efetuada por Rodrigues, Mendes e Marques 
(2002) analisou o impacto da inflação nas demonstrações 
contábeis de três empresas, comparando os índices de ren-
tabilidade dos relatórios corrigidos e de relatórios sem corre-
ção, e identificou que os usuários da Contabilidade podem 
estar tomando decisões com informações distorcidas e que 
não refletem a verdadeira posição patrimonial.  

Sendo assim, o objetivo deste artigo é discutir os impactos 

provocados pelo não reconhecimento da inflação na DOAR e 
na DFC. Especificamente, pretende-se apresentar a DOAR e 
a DFC enquanto fonte de informações aos usuários, discutir 
os aspectos que levam ao reconhecimento da perda do poder 
aquisitivo da moeda e enunciar uma simulação para mostrar 
as distorções que podem ocorrer em virtude do não reconheci-
mento da inflação nas duas demonstrações analisadas. 

Para realizarmos este artigo, foram pesquisados artigos, 
dissertações e teses, bem como literatura disponível sobre o 
assunto, além de nos valermos de uma simulação para jus-
tificar as teorias, caracterizando, dessa forma, este estudo 
como uma pesquisa bibliográfica e descritiva que utiliza a 
técnica da simulação para atingir seus fins.

A pesquisa está dividida em três partes, além desta in-
trodução. A primeira consiste na apresentação da DOAR e 
da DFC. Na segunda parte é feita uma simulação com as 
demonstrações ajustadas e sem ajuste. Por fim, foram enun-
ciadas as considerações finais sobre a pesquisa.

2. Demonstrações Contábeis
As entidades, por força de lei, geralmente são obrigadas a 

publicar relatórios contábeis que reflitam a posição econômi-
ca, financeira e patrimonial. A elaboração de demonstrações 
contábeis, juntamente com a escrituração, a auditoria e a aná-
lise de balanços, forma o conjunto das técnicas contábeis.

Além de servirem como obrigação legal, as demonstra-
ções contábeis são utilizadas pelos gestores para análise 
e tomada de decisões. Neste estudo são apresentados os 
objetivos, as estruturas, as limitações e as características de 
duas demonstrações: a Demonstração das Origens e Aplica-
ções de Recursos – DOAR e a Demonstração dos Fluxos de 
Caixa – DFC.

2.1. Demonstração das origens e aplicações de recursos
A DOAR preocupa-se em apresentar o capital circulante 

líquido e suas alterações ocorridas em determinado período 
de tempo. Entende-se por capital circulante líquido a diferen-
ça entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante. Por tam-
bém enfatizar as alterações ocorridas nos recursos, a DOAR 
não deve ser confundida com um fluxo de caixa por ser mais 
abrangente. Iudícibus; Martins e Gelbcke (2000) explicam que 
essa abrangência ocorre devido ao fato de a DOAR represen-
tar uma demonstração das mutações na posição financeira 
como um todo. Constitui-se de uma demonstração obrigató-
ria, tendo em vista o artigo 176, item IV, da lei 6.404/76.

As origens de recursos são representadas pelo aumen-
to no capital circulante líquido, e estas provêm das próprias 
operações da empresa, da integralização de capital dos acio-
nistas/proprietários e também de terceiros, através de em-
préstimos e financiamentos a longo prazo.

Já as aplicações são representadas pela diminuição do 
capital circulante líquido e se originam principalmente de 
aquisições/aumento do ativo permanente, redução do passi-
vo exigível a longo prazo em detrimento do passivo circulante 
e distribuição de dividendos.

2.1.1. Métodos de divulgação
Para apresentar a DOAR, existem dois métodos de divulga-

ção: direto e indireto. Esses se distinguem em virtude da men-
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(-) Imposto de renda e CSLL e CSL 
diferidos

(+) Imposto de renda

(-) Participações no Lucro (+) Provisão para contingências

(=) RGO (=) RGO
Fonte: Marques (2004).

O método empregado pelas entidades é o indireto, tam-
bém conhecido como método da reconciliação, tendo em vis-
ta que esse método facilita a percepção da integração entre o 
demonstrativo de resultado e a DOAR, já que se tem o lucro 
líquido como ponto inicial.

2.2. Demonstração dos fluxos de caixa
A DFC é um relatório facultativo de elaboração e publica-

ção, conceituado por Iudícibus, Martins e Gelbcke (2000) como 
uma demonstração que apresenta tão-somente as variações 
ocorridas no caixa e conta-corrente bancária das entidades. 

No caso de empresas brasileiras sociedades anônimas de 
capital aberto que optem por captar recursos através da emis-
são de American Depositary Receipts – ADR, devem observar 
a legislação societária dos Estados Unidos e obrigatoriamente 
divulgar a DFC, conforme o Pronunciamento 95 do Financial 
Accounting Standards Board – FASB. O objetivo principal é 
enunciado no SFAS 95 (1987), relatado no § 4: “O propósito 
primário da demonstração dos fluxos de caixa é prover infor-
mação relevante sobre os pagamentos e recebimentos de cai-
xa de uma empresa num determinado período de tempo”.

A pesquisa de Mello (2003) analisou as DFCs, através 
de um estudo exploratório de 14 empresas brasileiras emis-
soras de ADRs e que, portanto, devem possuir registro na 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM e na Securities and 
Exchange Comission – SEC; conseqüentemente, observam 
a normatização do SFAS 95. Foi constatado que os investi-
dores brasileiros não dispunham das mesmas informações 
que os investidores norte-americanos devido ao fato de o for-
mato da apresentação divergir entre os dois países.

Willians (1995) vê na DFC uma fonte de informação desti-
nada aos administradores, investidores e credores para

1. avaliar a capacidade das empresas em gerar fluxos de 
caixa líquidos futuros positivos; 2. avaliar a capacidade das 
empresas em liquidar suas obrigações, pagar dividendos e 
satisfazer suas necessidades de financiamentos externos; 
3. avaliar as razões das diferenças entre o lucro líquido e o 
caixa associado aos recebimentos e pagamentos; 4. avaliar 
os efeitos sobre a posição financeira das empresas de am-
bas as transações, de investimento e financiamento.

Wallace & Collier (1991) expandem o conceito de caixa 
para disponibilidades, ou seja, o total do numerário em mãos 
mais o somatório das contas correntes mantidas nos bancos 
e as aplicações financeiras de curtíssimo prazo, as quais se 
convertem prontamente em dinheiro a um custo irrelevante.

Disponibilidades = Caixa + Bancos + Aplicações Financeiras

Nos parágrafos 8, 9 e 10 do SFAS 95 (1987), é enfatizado 
que os investimentos de curto prazo altamente líquidos que 
são prontamente conversíveis em montantes conhecidos de 
caixa e tão próximos a seus vencimentos que apresentam 
risco insignificante de mudanças de valor devido a alterações 

suração dada aos Recursos Gerados pela Operação – RGO.
De maneira geral, a estrutura indicada para a sua divulga-

ção pode ser observada no Quadro 1. 

Quadro 1  Composição da DOAR

1. Origens

(a) Lucro/Prejuízo líquido do Exercício
     Receitas/Despesas que não afetam o capital circulante líquido
     Aumento do Capital social por integralização
     Contribuição para reservas de capital
     Aumento no passivo exigível a longo prazo
     Redução no ativo realizável a longo prazo
     Alienação de ativo permanente

TOTAL DAS ORIGENS

2. Aplicações

Dividendos propostos
Aquisição de ativo imobilizado
Aumento do ativo realizável a longo prazo
Redução no passivo exigível a longo prazo

TOTAL DAS APLICAÇÕES

(b)

3. Aumento ou Redução do Capital Circulante Líqüido

Total das origens - Total das aplicações

4. Variação do Capital Circulante Líqüido

Fonte: Assaf Neto (2001).

No método indireto, os recursos oriundos das operações são 
classificados a partir do lucro líquido, fazendo-se os ajustes com 
as contas de resultado, sem afetar o caixa da entidade.

Já no método direto, conforme Marques (2004), o RGO é 
achado pelo confronto entre as receitas e as despesas que 
geraram ou consumiram, respectivamente, o capital circulan-
te líquido. 

Quadro 2  Capital Circulante Líquido Gerado pelas Operações: 
método direto e método indireto

Método Direto Método Indireto

Receita de vendas 
e prestação de serviços

Lucro (prejuízo) líquido
 do exercício

(-) IPI e ICMS faturados 
e contribuições

(+) Depreciação, amortização 
e exaustão

(-) Custo das vendas (-) Receita da equivalência 
patrimonial

(-) Despesas com vendas (+) Resultado na baixa 
de ativo imobilizado

(-) Despesas com salários 
e encargos sociais

(+) Despesas financeiras 
de longo prazo

(-) Despesas com honorários 
de administradores

(-) Receitas financeiras 
de longo prazo

(-) Despesas financeiras de curto 
prazo

(+) Provisão para perdas
investimentos permanentes

(+) Receitas financeiras de curto 
prazo

(+) Amortização do ágio na com-
pra de participações
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na taxa de juros são equiparados e agregados ao caixa para 
efeito de elaboração da DFC. Como exemplos, têm-se: notas 
do tesouro, commercial paper, fundos do mercado monetário, 
fundos federais vendidos. Saliente-se que esses itens devem 
possuir um prazo de liquidação não superior a três meses.

A qualidade e a confiabilidade da DFC são paralelas ao 
entendimento do que é considerado como caixa, ou seja, é de 
grande valia que os conceitos expostos sejam observados.

Cheng, Liu & Schaefer (1997) examinaram a relevância 
informacional da DFC observando o SFAS n. 95 para os 
investidores. Foi feito um estudo empírico, através de uma 
amostra de 3.982 empresas-ano (período de 1988 a 1994), 
comparando as associações entre os preços das ações de 
empresas que observam o SFAS n. 95. Concluíam que o 
SFAS n. 95, através da DFC estimada, produz efeitos positi-
vos nos preços das ações das empresas pesquisadas.

O fluxo de caixa, geralmente, é formado por três grupos: ati-
vidades operacionais, atividades de investimentos e atividades 
de financiamentos. Esses grupos, para efeito de classificação, 
levam em conta a atividade do ingresso/desembolso.

As atividades de financiamento relacionam-se com a es-
trutura de financiamento da empresa. Conforme o SFAS 95 
(1987), as atividades de financiamento incluem a obtenção 
de recursos de proprietários, e aqueles a eles fornecidos 
como um retorno sobre, ou um retorno de, seus investimen-
tos; empréstimos de dinheiro e pagamentos dos montantes 
emprestados ou outra forma de liquidação da obrigação; e a 
obtenção e pagamento por outros recursos conseguidos de 
credores por crédito de longo prazo.

As atividades de investimento referem-se às mutações da 
estrutura de investimento da entidade que afetam o caixa e 
seus ativos, excluindo os de natureza operacional. No SFAS 95 
(1987), são incluídos como atividades de investimento os em-
préstimos efetuados e a aquisição ou baixa de instrumentos de 
endividamento ou de patrimônio, e de propriedade, planta, equi-
pamento e outros ativos produtivos, isto é, ativos mantidos para, 
ou usados na, produção de bens ou serviços pela empresa (que 
não os materiais que fazem parte do estoque da firma).

As atividades operacionais englobam as entradas e as 
saídas de caixa necessárias à manutenção das operações 
da entidade. São formadas, quase que exclusivamente, pe-
los itens que compõem a DRE. Em sua quase totalidade, 
refletem o efeito no caixa dos resultados econômicos que 
compõem a demonstração de resultado. No SFAS 95 (1987), 
as atividades operacionais incluem todas as transações e 
outros eventos que não estão definidos como atividades de 
financiamento ou investimento nos parágrafos 15 a 20. As 
atividades operacionais geralmente incluem a produção e 
entrega de bens e fornecimento de serviços. Os fluxos de 
caixa das atividades operacionais são geralmente os efeitos 
no caixa de transações e outros eventos que entram na de-
terminação do resultado líquido.

3. Simulação dos Efeitos da Inflação na Doar 
e na DFC

Observando os objetivos desse trabalho, nessa seção é 
apresentada uma simulação abordando a elaboração e a aná-
lise da DOAR e da DFC pelos métodos do custo histórico (le-
gislação atual) e pelo método da correção monetária integral.

Para efeito dessa simulação, parte-se do Balanço Patrimo-
nial de dois períodos consecutivos e da Demonstração do Re-
sultado. A inflação observada no período foi de 12%, e é feita 
uma análise com os índices da DFC e também da DOAR. Devi-
do ao fato de o enfoque se restringir a DOAR e a DFC, não são 
explicados os cálculos das variações na DRE e no BP, apresen-
tando-se apenas a razão auxiliar da conta disponibilidades para 
efeito da elaboração das demonstrações objeto do estudo.

- 1,00 em janeiro/20X2

- 1,03 em março/20X2

- 1,06 em junho/20X2

- 1,09 em setembro/20X2

- 1,12 em dezembro/20X2
Assim, tem-se o Quadro 3 com o Balanço Patrimonial dos 

períodos 20X1 e 20X2, e no Quadro 4 a Demonstração do 
Resultado do Exercício findo em 31/12/20X2.

Quadro 3  Balanços patrimoniais - Períodos 20X1 e 20X2 - Legisla-
ção Societária e Correção Monetária Integral

Balanço Patrimonial 20X1 20X2 20X2

Em R$ Mil Histórico Histórico Integral

Disponibilidades 2.000 2.400 2.400

Equipamento - 6.000 6.720

Depreciação 
acumulada

- (600) (672)

Total do ativo 2.000 7.800 8.448

Contas a pagar a longo 
prazo

- 5.400 5.400

Capital realizado 1.500 1.700 1.886

Lucros (Prejuízos) 
acumulados

500 700 1.163

Total do Passivo e PL 2.000 7.800 8.448

No Balanço Patrimonial é notada a primeira situação de 
divergência entre os métodos: pode-se verificar que a conta 
Lucros (Prejuízos) Acumulados sofre uma variação de quase 
67%. Essa diferença é explicada no Quadro 4.

Quadro 4  Demonstrações do resultado do período findo em 
31/12/20X2 - Legislação Societária e Correção Monetária Integral

Demonstração do Resultado - 31/12/20X2 Histórico Integral

Receita de vendas 3.000 3.265

Perda Monetária Clientes - (85)

Custo dos produtos vendidos (1.800) (1.903)

Resultado Operacional Bruto 1.200 1.277

Despesas com Depreciação (600) (672)

Despesas de Vendas (400) (411)

Perda Monetária de Disponibilidades - (276)

Ganho Monetário com Contas a Pagar a Longo Prazo - 686

Resultado Líquido 200 603
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No quadro anterior, temos dois resultados diferentes, e nota-
se que essa variação se dá em virtude do ganho monetário com 
Contas a Pagar a Longo Prazo. Essa conta contém os valores 
referentes ao ganho pelo não desembolso para quitação de 
uma obrigação futura, ou seja, a empresa obtém ganhos mo-
netários com a postecipação de um pagamento. O contrário é 
visto na Perda Monetária de Disponibilidades, que representa 
um prejuízo oriundo da utilização de terceiros de recursos finan-
ceiros próprios. Essa perda é detalhada no Quadro 5.

Para elaborar as DFCs e as DOARs, foram consideradas 
as seguintes informações:

a. As vendas foram efetuadas à vista, em janeiro/20X2, 
por R$ 1.500,00 e R$ 1.500,00 a prazo, em junho/20X2, com 
recebimento em dezembro/20X2;

b. O custo dos produtos vendidos representa 60% 
do preço de venda, os pagamentos são efetuados 3 meses 
após as vendas, e as compras são efetuadas no mesmo mês 
das vendas;

c. Em 02/01/20X2, a empresa adquire uma máquina 
no valor de R$ 6.000,00; no período foram pagos 3 parcelas 
em março, junho e setembro no valor de R$ 200,00 cada. A 
depreciação é feita pelo método linear à taxa de 10% a.a.;

d. Foram reconhecidos R$ 200,00 de despesas de 
vendas em junho e R$ 200,00 em dezembro, pagos respec-
tivamente nos meses de reconhecimento. 

e. Foram integralizados R$ 200,00 ao capital social 
em setembro/20X2;

f. O razão auxiliar da conta disponibilidades é apre-
sentado no Quadro 9;

g. Nos quadros 10, 11 e 12, são apresentadas as DFCs 
pelo método direto e indireto e as DOARs respectivamente.

Quadro 5  Razão auxiliar: disponibilidades

Razão Auxiliar: Disponibilidades Valor 
Histórico

Valor  em 
Moeda Forte

Saldo anterior 2.000 2.000

Recebimento de Vendas/Janeiro 1.500 1.500

Recebimento de Vendas/Dezembro 1.500 1.339

Pagamento de Fornecedores/Março (900) (874)

Pagamento de Fornecedores
/Setembro

(900) (826)

Pagamento de Contas a Pagar/Março (200) (194)

Pagamento de Contas a Pagar/Junho (200) (189)

Pagamento de Contas a Pagar/Setembro (200) (183)

Integralização de Capital 200 183

Despesas de Vendas/Junho (200) (189)

Despesas de Vendas/Dezembro (200) (179)

Valor Nominal 2.400 2.390

Valor Corrigido 2.676

Perda Monetária (276)

Observa-se no quadro apresentado que a perda monetária é 
influenciada principalmente pelo financiamento das vendas (Re-
cebimento de Vendas em Janeiro) e pelo saldo inicial da conta, 
já que esses valores expressos em moeda forte representariam 
no final do período R$ 1.680,00 e 2.240,00, respectivamente.

Quadro 6  Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Direto 
– Legislação Societária e Correção Monetária Integral

Demonstração 
dos Fluxos de Caixa

Histórico Integral

Atividade Operacional

Recebimento de Clientes 3.000 3.180

Pagamento de Fornecedores (1.800) (1.904)

Pagamento Despesas com Venda (400) (411)

Perda com Caixa (276)

FCO 800 589

Atividade de Investimentos

Pagamento de Contas a Pagar a LP (600) (635)

FCI (600) (635)

Atividade de Financiamentos

Aumento do Capital Social 200 206

FCF 200 206

Saldo Inicial de Disponibilidades 2.000 2.240

Saldo Final 2.400 2.400

O fluxo de caixa operacional pelo método da correção mone-
tária integral apresenta uma particularidade. A perda com caixa 
no valor R$ 276,00 não fora gerada somente por atividades ope-
racionais, tendo em vista que esse valor também contempla a 
integralização de capital social (ganho em R$ 6,00) e as amorti-
zações das contas a pagar a longo prazo (perda em R$ 35,00).

Quadro 7  Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Indireto 
– Legislação Societária e Correção Monetária Integral

Demonstração dos Fluxos de Caixa Histórico Integral

Lucro líquido do 20X2 200 603

(+) Despesas com Depreciação 600 672

(-) Ganho Monetário com Contas a Pagar (686)

(-) Pagamento com Contas a Pagar a L.P. (600) (635)

(+) Aumento do Capital Social 200 206

Saldo Inicial de Disponibilidades 2.000 2.240

Saldo Final 2.400 2.400
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Quadro 8  Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos 
– Legislação Societária e Correção Monetária Integral

Demonstração 
das  Origens 

e Aplicação de Recursos

Históri-
co

 V 
em %

Integral  V 
em %

Origens

Lucro líquido 200 3,12 603 8,02

(+) Despesa com depreciação 600 9,38 672 8,94

(-) Ganho Monetário com Contas 
a Pagar

- 0,00 (686) -9,12

Sub-Total - Das Operações 800 12,50 589 7,84

Outras Origens 5.600 87,50 6.926 92,16

Integralização de Capital Social 200 3,12 206 2,74

Aumento do Exigível a Longo 
Prazo

5.400 84,38 6.720 89,42

Total das Origens 6.400 100 7,515 100

Aplicações

Pagamento de 
Contas a Pagar a Longo Prazo

600 10 635 8,63

Adições em 
Imobilizado

5.400 90 6.720 91,37

Total das Aplicações 6.000 100 7.355 100

Aumento do CCL 400 160

  Ativo Circulante 400 160

  Passivo Circulante 0 0

  Capital Circulante Líqüido 400 160

O movimento em prol da substituição da DOAR pela DFC 
tem como um dos principais argumentos a maior facilidade de 
entendimento e elaboração da DFC. Um exemplo é o estudo de 
Lustosa (1997), o qual comenta que a DOAR sempre foi uma 
peça informativa pouco entendida, sendo apenas uma obriga-
ção legal, já que até mesmo os contadores não a entendem.

Porém, na simulação anterior, verifica-se claramente uma fa-
miliaridade da DOAR com a DFC pelo método direto, sendo até 

mesmo mais visível a concepção de operações e aplicações 
que resultam na variação do capital circulante líquido – CCL. 

 A diferença na variação do CCL apresentada pelo valor 
histórico e pela correção monetária integral é explicada pela 
correção do saldo inicial de disponibilidades, já que no histó-
rico, para efeito do cálculo do CCL, permanece no valor de 
R$ 2.000,00, na correção monetária integral, o valor inicial 
(R$ 2.000,00) é corrigido pela inflação no período de 12%, 
representando um valor corrigido de R$ 2.240,00. 

4. Considerações Finais e Recomendações
Este artigo descreveu a estrutura conceitual da DFC, da 

DOAR e uma breve revisão sobre o reconhecimento da per-
da do poder aquisitivo da moeda e suas possibilidades de 
reconhecimento, além de apresentar uma simulação que ex-
pôs as divergências e a necessidade do reconhecimento da 
inflação nas demonstrações contábeis analisadas.

Ficou evidente que ambas as demonstrações são úteis 
para o processo decisorial, já que enfatizam as variações 
e o comportamento dos fluxos financeiros das empresas. A 
DOAR, mesmo muito criticada, demonstrou sua relevância 
quando evidenciou a diferença nas variações do CCL em vir-
tude da correção do saldo inicial das disponibilidades.

A necessidade de correção dos demonstrativos é urgen-
te, já que na simulação apresentada se verificou que, sem 
correção, o fluxo de caixa operacional gerado seria de R$ 
800,00, caindo para R$ 589,00, ou seja, uma variação de 
aproximadamente 26%. Na DOAR esse efeito é ainda maior, 
já que o aumento do CCL elaborado em conformidade com a 
legislação atual apresentou um saldo positivo de R$ 400,00, 
enquanto no método da correção monetária integral o CCL 
cresceu R$ 160,00, ou seja, uma variação de 150%.

Do ponto de vista acadêmico, fica clara a necessidade de 
pesquisas futuras que envolvam essas demonstrações con-
tábeis e o efeito da inflação em sua capacidade informacio-
nal. Uma proposta seria um estudo empírico para demonstrar 
o real efeito que a falta de correção provoca nessas de-
monstrações contábeis, influenciando, conseqüentemente, 
o processo de tomada de decisão, e levando os acionistas, 
investidores e outros usuários das informações contábeis a 
decisões prejudiciais a seus objetivos. Também estudos que 
aplique em índices financeiros.
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Balanço Social: 
Instrumento de Evidenciação 
dos Objetivos Sociais
Resumo

Este artigo teve por finalidade mostrar a importância da 
elaboração e da publicação do Balanço Social pelas empre-
sas. A sociedade em geral vem cobrando das empresas a 
contribuição na melhora da qualidade de vida e da retribui-
ção com o meio ambiente, já que utilizam, na grande maioria 
das vezes, recursos naturais para alcançar os seus objetivos. 
Como excelente ferramenta de gestão, o Balanço Social tem 
por objetivo principal a evidenciação dos investimentos feitos 
pelas empresas nas áreas social e ambiental. Essa ferra-
menta serve, ainda, como uma forma de marketing, onde a 
sociedade verifica como os recursos gerados pela empresa 
estão sendo aplicados em benefício da população.
Palavras-chave: Social, Gestão, Evidenciação, Contabilidade.

Abstract
This article had for purpose to show the importance of the 

elaboration and the publication of the Social Balance for the 
companies. The society at all comes has been charging com-
panies the contribution in the improvement of the quality of life 
and the repayment with the environment, since they use natu-
ral resources to reach it’s objectives in the majority of times. As 
excellent tool of management, the Social Balance has for main 
objective the disclosure of the investments made for companies 
in social and ambient areas. This tool still serves as a marketing 
form, where the society verifies how the resources generated for 
the company are being applied in benefit of the population. 
Key Words: Social Balance, Management, Disclosure, Accounting. 

1. Aspectos Introdutórios
As empresas, a cada ano que passa, vêm amadurecendo 

junto com a sociedade. Hoje não são somente os lucros que 
fazem um negócio prosperar. A globalização vem acirrando 
a concorrência entre as empresas. Aquela que se destacar 
perante a sociedade é a que poderá angariar mais clientes e 
ter seus produtos em evidência. As empresas precisam mos-
trar ao mundo qual a sua parcela de responsabilidade junto à 
própria sociedade e ao meio em que se vive. 

A forma de as empresas trabalharem e o destino dos recur-
sos vêm tomando destaque no meio empresarial e se dissemi-
nando junto à população. A contabilidade, como ciência social 
aplicada, vem acompanhando essas mudanças no auxílio a 
esse processo. Vem cumprindo o seu papel de prestar informa-

ções aos usuários e auxiliar no processo decisório de gestão. 
Segundo Kroetz (2001), a história da contabilidade acompanha 
a evolução da humanidade, procurando suprir suas necessida-
des em termos de controle e gerenciamento da riqueza.

Uma ferramenta recém-criada e que já é adotada por 
grandes empresas chama-se Balanço Social. Este demons-
trativo, junto com a Demonstração de Valor Adicionado, vem 
se destacando na mídia como o meio pelo qual as empresas 
divulgam qual a sua contribuição para o meio ambiente e 
para a sociedade em geral.

Quanto à metodologia utilizada, segundo Vergara (2000), 
pode-se classificar quanto aos fins para os quais será aplica-
da. Quanto aos meios, utilizamo-nos de pesquisas documen-
tais e bibliográficas. 

2. Conceitos Iniciais
O Balanço Social é um instrumento de gestão e informação 

que tem o objetivo de reportar, de forma transparente, informa-
ções econômicas, financeiras e sociais do desempenho das 
entidades aos mais diferenciados usuários da informação. É 
um demonstrativo publicado anualmente pelas empresas que 
tem a finalidade de reunir informações sobre projetos, benefí-
cios e ações sociais voltadas para os funcionários, os investi-
dores, os analistas de mercado, os acionistas e a comunidade, 
sendo também um instrumento estratégico para avaliar e mul-
tiplicar o exercício da responsabilidade social corporativa.

Tinoco (2002, p. 59) explica que o Balanço Social é “um 
instrumento de gestão e de informação que visa evidenciar, 
da forma mais transparente possível, informações econômi-
cas e sociais do desempenho das entidades aos mais dife-
renciados usuários”.
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Balanço Social: Instrumento de Evidenciação dos Objetivos Sociais

Considerado como inspiração sociológica dos novos tem-
pos, o Balanço Social foi instituído em uma época em que 
ocorreram transformações profundas de pensamento quanto 
ao uso da riqueza. A Alemanha é reconhecida como o primeiro 
país a apresentar este tipo de informação, cujo nome definido 
foi Balanço Social. Isto foi possível devido aos movimentos dos 
operários que reivindicavam melhorias na qualidade de vida, 
respeito e dados informativos sobre o papel das empresas 
para com a sociedade. Sendo assim, o Balanço Social deve 
ser algo real e consciente para todos os âmbitos da sociedade 
(sociedades empresariais, entidades filantrópicas, empresas 
públicas, governo, conselhos de classe, entre outros). Nos 
dias atuais, a responsabilidade social do setor privado é ter em 
mente que as empresas fazem parte da vida da população.

A idéia da responsabilidade social das empresas se deu 
pela primeira vez nos Estados Unidos da América com a guer-
ra do Vietnã, no início dos anos 60, durante o governo Nixon, 
que resultou em grande insatisfação popular, com manifes-
tações e reprovações do tal litígio. Mas somente na década 
de 60 é que as grandes empresas americanas passaram a 
apresentar anualmente relatórios descrevendo sua política-
social. Hoje, os relatórios econômico-sociais são chamados 
de social audit, voltados basicamente para o ambiente exter-
no, para a satisfação de consumidores, clientes, qualidade 
dos produtos, controle de poluição e preservação do meio 
ambiente. Já na Europa, a responsabilidade social das em-
presas popularizou-se nos anos 70. Segundo Tinoco (2001), 
em 1971 a companhia alemã Steag formulou uma espécie 
de relatório social, um balanço de suas atividades sociais. A 
França foi o primeiro país a editar e a publicar uma lei sobre 
Balanço Social. Em 12 de julho de 1977 foi aprovada a Lei nº 
77.769, relative au bilan social de l’entreprise, posta em práti-
ca no ano de 1979. Esta lei obrigava as empresas com mais 
de 300 empregados a publicar o Balanço Social. A referida lei 
possui méritos inegáveis, reconhecendo na forma institucio-
nal a importância dos trabalhadores de um grande número 
de empresas externas com os usuários da informação con-
tábil. Marques (2002, p. 71) relata que no Reino Unido se 
fala muito de responsabilidade social nos seguintes termos: 
“As pressões exercidas pelos movimentos sociais em cima 
dos dirigentes de empresas são numerosas e muitas vezes 
inesperadas, assim, entidades de classe levam o patronato 
inglês também a tomar posição por reconhecer certas formas 
de responsabilidade social”.

No Brasil, a mudança da mentalidade empresarial se deu 
através da Carta de Princípios do Dirigente Cristão de Em-
presas, publicada em 1965 pela Associação de Dirigentes 
Cristãos de Empresas do Brasil (ADCE Brasil). Na década 
de 80, a Fundação Instituto de Desenvolvimento Empresarial 
e Social (FIDES) elaborou um modelo. O assunto começou 
a ser discutido e inserido no meio empresarial a partir dos 
anos 80, através de diversos estudos do Departamento de 
Contabilidade e Atuária da Faculdade de Economia e Admi-
nistração da USP. O primeiro documento brasileiro do gênero 
que carrega o nome de Balanço Social foi publicado em 1986 
pela Nitrofértil, empresa estatal situada na Bahia. No mesmo 
período também foi elaborado o Balanço Social do Sistema 
Telebrás, publicado em meados da década de 80. O Banco 
Banespa realizou o seu Balanço Social em 1992. A maior 

ênfase ocorreu somente em 1996, através de uma campa-
nha iniciada pelo sociólogo Herbert de Souza (Betinho), que, 
juntamente com o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 
Econômicas (IBASE) e com o jornal Gazeta Mercantil, ob-
teve a adesão de diversas empresas à proposta de publica-
ção de um Balanço Social, em um modelo único e simples. 
Esse balanço tinha como objetivo principal a diminuição da 
pobreza e das injustiças sociais, construindo uma cidadania, 
desenvolvendo a responsabilidade social no setor empresa-
rial brasileiro, em busca do desenvolvimento humano, social 
e ambiental. Em 18 de junho de 1997 ocorreu o lançamento 
oficial do Balanço Social, onde empresários tiveram a opor-
tunidade de debater o assunto e discutir o programa, assu-
mindo o compromisso de apresentar resultados no mesmo 
ano por meio de demonstrações quantitativas e qualitativas 
do desempenho social das empresas, tantos dos aspectos 
internos, como também das relações das empresas com a 
sociedade. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Souza 
(1997), apud in Serra Negra (2002, pp. 71-72), explica que:

A idéia é demonstrar quantitativa e qualitativamente o 
papel desempenhado pelas instituições no plano social. Isso 
inclui os aspectos internos e as relações da empresa com a 
comunidade local. Vários são os itens de verificação: edu-
cação, saúde, atenção à mulher, preservação do meio am-
biente, contribuições para a melhoria da qualidade de vida 
e de trabalho dos funcionários, desenvolvimento de projetos 
comunitários, erradicação da pobreza, geração de renda e 
criação de postos de trabalho [...]. Apesar da grave crise 
social, apontada por sintomas como desemprego, fome e 
miséria, há sinais animadores. Algumas empresas já estão 
trilhando esse novo caminho social.

Araújo (2001) explica que o Balanço Social é uma demons-
tração do lado social e humano da empresa, da responsabili-
dade social e do compromisso da entidade com as gerações 
presentes e futuras. Na sua forma mais ampla, continua o 
autor, essa peça contábil reflete a interação da empresa com 
os elementos (meio ambiente, comunidades, colaboradores 
etc.) que contribuem para sua existência.

3. Responsabilidade Social 
Sendo uma ciência que estuda a situação patrimonial e o 

desempenho econômico-financeiro das empresas, a conta-
bilidade possui os instrumentos necessários para contribuir 
para a identificação do nível de responsabilidade social dos 
agentes econômicos. Estes instrumentos, fundamentados na 
relevância que lhes conferem, vão se traduzir no Balanço So-
cial. Sob a óptica de Torres (1999), a principal função do Ba-
lanço Social, compondo as demonstrações contábeis, é tornar 
pública a responsabilidade social de uma empresa, fazendo 
parte do processo de pôr as cartas na mesa, mostrando com 
transparência e clareza, demonstrando quantitativa e qualitati-
vamente para os empregados, para os atentos clientes e para 
os acionistas, fornecedores e investidores o que a empresa 
está fazendo na área social. A empresa cumpridora do seu pa-
pel social investe no seu próprio futuro e tem o direito de tornar 
públicas todas as suas ações para com a sociedade, atrain-
do mais consumidores, pois estes passam a ter uma idéia da 
mentalidade dos dirigentes da empresa, associando-a à quali-
dade do produto ou serviço oferecido no mercado. 
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A responsabilidade social das entidades é a produção de 
empregos e renda, que deverão ser distribuídos de forma 
eqüitativa a todos os envolvidos em sua geração, proporcio-
nando aos que estão fora do mercado de trabalho perspec-
tiva de retorno, principalmente nos países do terceiro setor, 
em particular o Brasil.

A responsabilidade social corporativa não está situada so-
mente no âmbito de doações ou filantropias praticadas pelas 
empresas privadas. Seu conceito se aproxima mais das estra-
tégias de sustentabilidade de longo prazo, performance e lu-
cros, no que também se inclui a necessária preocupação com 
os efeitos da atividade desenvolvida e o objetivo de proporcio-
nar bem-estar para a sociedade. Conclusivamente, a publica-
ção do Balanço Social cada vez mais ganha o seu espaço, 
gerando discussões sobre a responsabilidade das empresas 
enquanto agentes sociais para o desenvolvimento do país e 
o bem-estar da sociedade, não somente assumindo o papel 
na produção de bens e serviços. Kroetz (2000) explica que as 
dificuldades governamentais decorrentes de inúmeras crises 
fizeram com que os empresários percebessem a importância 
da valorização do homem e do investimento cultural, que são 
as principais determinantes do sucesso de mercado.

Segundo Oliveira (2002), apud in Petrelli (2004), a respon-
sabilidade social da empresa funde-se em uma nova visão da 
realidade econômica. É uma nova filosofia, um novo modo de 
conceber as relações entre os fatores de produção (trabalho 
e capital), dos quais surge uma nova concepção de empre-
sa, a empresa cidadã, preocupada em não somente otimizar 
lucros, mas em melhorar as condições de vida na socieda-
de, em todos os aspectos. A revista Exame, da Editora Abril 
S/A, vem publicando desde o ano de 2000 o “Guia Exame 
da Boa Cidadania Corporativa”, onde destaca as empresas 
socialmente responsáveis. As dez empresas que mais se 
destacaram no guia foram: Ambev, Banco Real, Basf, Celpe, 
CPFL, Elektro, Promon, Refap, Serasa e Suzano. Segundo 
Rosenburg (2006), poucos assuntos evoluíram tão rapida-
mente no universo empresarial brasileiro nos últimos anos 
como a discussão sobre a responsabilidade corporativa. A 
autora explica, ainda, que as empresas estão num estágio de 
preocupação com a sustentabilidade. O contexto atual, mar-
cado pela urgência de temas como a degradação ambiental 
e a exclusão social pela emergência dos movimentos sociais 
e de novas potências globais, entre outros aspectos, leva as 
companhias a lançar um novo olhar sobre suas responsabi-
lidades e seus impactos na sociedade. O resultado é que as 
questões ambientais e sociais, que sempre foram marginais 
aos negócios, estão chegando ao coração da estratégia.

Vassallo (2006) explica que, sobretudo nos últimos anos, 
a questão da responsabilidade social se tornou um dos gran-
des desafios estratégicos de companhias de todo o mundo. 
Explica, ainda, que a discussão vai muito além do papel das 
empresas em relação às pessoas que vivem próximas às suas 
operações. Vai muito além, também, de quanto elas podem 
contribuir para a melhoria das condições sociais de uma cida-
de ou mesmo de uma região. Ficou óbvio que a forma como 
as empresas se colocam diante de seus acionistas, do meio 
ambiente, dos clientes, consumidores, fornecedores e empre-
gados será decisiva para a sua perenidade. Responsabilidade 
social tornou-se sustentabilidade. E sustentabilidade tornou-

se estratégia de negócios, jeito de operar e de conquistar con-
fiança e resultados. Ratificando as assertivas acima, De Luca 
(2005) afirma que a responsabilidade social é considerada 
uma estratégia competitiva para as empresas de todos os seg-
mentos, que atuam em um ambiente cada vez mais complexo, 
onde a qualidade dos produtos e os preços mais atraentes não 
se configuram mais como elementos diferenciais, mas como 
exigências naturais decorrentes dos negócios. Segundo Frey 
(2002), as empresas que praticam a responsabilidade social 
adquirem o respeito das pessoas e das comunidades que são 
impactadas por suas atividades, constituindo fatores cruciais 
de vantagem competitiva e sucesso empresarial.

3.1. Contabilidade social 
Sá (1994), apud in Kroetz (2000), relata que a prosperidade 

da sociedade depende da prosperidade das células sociais, pois 
são as atitudes administrativas das entidades as grandes pro-
pulsoras das mudanças sociais, favoráveis ou desfavoráveis. 

Porém o novo perfil tecnológico-econômico-social exigido 
pela globalização requer que a contabilidade se torne mais 
ativa no sentido de prestar informações atuais, demonstran-
do as mutações do patrimônio líquido no ambiente social. 
Sendo assim, entra em ação a contabilidade com sua cultura 
e tecnologia, oferecendo aos profissionais da área armas ca-
pazes de gerar, demonstrar e analisar o perfil da responsabili-
dade social. A sociedade sempre esperou da ciência contábil 
sua parcela de comprometimento com a busca do bem-estar 
social, pois, além da proposta de uma reflexão a respeito da 
responsabilidade social do contador, exercida pela ciência 
contábil, busca-se mostrar um vasto campo a ser explorado: 
a área social. São as empresas controladas pelos instrumen-
tos contábeis que proporcionam dados capazes de produ-
zir informações que servem de base às decisões dos mais 
diversos usuários, tanto internos como externos. As ações 
do governo provocam alterações nos comportamentos das 
pessoas e modificações no patrimônio das empresas. Cabe 
à contabilidade registrar, demonstrar e explicar as mutações 
ocorridas em seu objeto de estudos. Assim, surge a Sociolo-
gia da Contabilidade com o principal objetivo de estudar as 
interações sociais internas e externas das empresas, dando 
origem a uma nova contabilidade, a Contabilidade Social. 
Esse modelo permanece ainda muito vago e pouco aplicável. 
Poucas foram as empresas que se arriscaram a publicar seu 
Balanço Social com a intenção de prestar contas das ações 
benéficas e maléficas no meio em que atuam, prevenindo e 
controlando as medidas que poderão ter conseqüência sobre 
a sociedade e o meio ambiente. Contudo, o desenvolvimento 
da Contabilidade Social se faz necessário, pois a sociedade 
passou a exigir de seus gestores e administradores mais cla-
reza em suas ações para que possam ser responsabilizados. 
O consumidor, por sua vez, faça a opção no momento em que 
adquira produtos, não somente pelo preço e qualidade, mas 
a relação entre a empresa e o meio ambiente; e a empresa 
e a sociedade. A Contabilidade Social mostra os verdadeiros 
impactos — causa e efeito — sobre a circulação de riquezas 
entre as empresas e a sociedade. Logo, visa criar um sistema 
com a capacidade de demonstrar, avaliar e explicar os dados 
sobre as atividades das empresas para com a sociedade e 
o meio ambiente, podendo, no final de cada exercício social 
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ou em qualquer tempo, preparar informes como o Balanço 
Social e a Demonstração do Valor Adicionado (DVA).

3.2. Balanço Social 
 O Balanço Social não se originou somente das pressões so-

ciais, mas também da necessidade das empresas de alcançar 
seus objetivos, tendo como base um instrumento de identifica-
ção de problemas e oportunidades, e de apoio para a adminis-
tração, demonstrando os seus gastos e suas influências para 
as promoções humanas, sociais, ecológicas e ambientais. Para 
Danziger (1993), apud in Tinoco (2001, p. 30) o Balanço Social 
“é um documento importante, espelho da situação social da em-
presa, ele testemunha o clima que a rege. Plataforma de coo-
peração ou de reivindicação, ele inaugura de maneira implícita 
uma nova era nos relatórios entre a direção e os assalariados”. 
Existem dois objetivos para o surgimento do Balanço Social en-
quanto demonstração: objetivos genéricos, que têm a finalidade 
de suprir as necessidades de apresentação de informações de 
caráter social e ecológico, e os objetivos específicos, com as 
finalidades de: (1) revelar, com as demonstrações contábeis, as 
estratégias de sobrevivência e o crescimento da empresa; (2) 
evidenciar as contribuições para a qualidade de vida da popula-
ção; (3) a abrangência do universo das interações sociais entre 
clientes, fornecedores, associações, o governo, os acionistas, 
os investidores, entre outros; (4) apresentação dos investimen-
tos no desenvolvimento de pesquisas tecnológicas; (5) ampliar 
o grau de confiabilidade da sociedade na empresa; (6) contri-
buição para a implementação e manutenção de processos de 
qualidade, sendo a própria demonstração do Balanço Social 
um parâmetro para tal; (7) verificar a participação do processo 
de gestão dos funcionários (gestão participativa); e (8) servir de 
base para negociações laborais entre os empresários, sindica-
tos e representantes dos empregados, entre outros.

4. Modelo de Balanço Social
Francischini (2004) afirma que a publicação do Balanço 

Social pelas empresas brasileiras é considerada importante 
por ser uma forma de demonstração transparente na atuação 
social delas. A atuação das empresas no campo social é ana-
lisada sob as seguintes perspectivas: sociedade, acionistas, 
processos internos, aprendizado e crescimento. O modelo de 
Balanço Social estabelecido pelo IBASE vem sendo utilizado 
pelas empresas dos mais variados segmentos econômicos por 
se tratar de um modelo simples e objetivo, que foi desenvolvido 
com as colaborações de empresas públicas e privadas. Por 
ser um modelo simples, serve como estímulo para que muitas 
empresas passem a publicar seu balanço social, e, através das 
informações apresentadas, possibilitar comparações da atua-
ção social de uma empresa ao longo dos anos e entre outras 
empresas pertencentes ao mesmo segmento econômico. 

O CRC-RJ, para certificação de empresas cidadãs, utiliza-
se de três modelos de Balanço Social: o do próprio CRC-RJ, 
o do Instituto Ethos e o do IBASE. Os modelos estão dispo-
níveis no seguinte link: http://www.crc.org.br/eventos/empre-
sa_cidada/emp_cidada.asp. Várias empresas foram certifi-
cadas através do envio das informações, como, por exemplo, 
a Acesita S/A, Ampla S/A, Banco do Brasil, CEF, CEDAE, 
Linha Amarela S/A entre outras.

Sendo publicado anualmente, o Balanço Social será en-

tendido como um instrumento gerencial e estratégico que, 
contendo um conjunto de informações sobre projetos sociais, 
benefícios ao corpo funcional, investidores, analistas de mer-
cado, acionistas e toda a comunidade, serve de base para a 
avaliação da prática da responsabilidade social corporativa. 
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) publicou a Res. 
CFC nº 1.003, de 19 de agosto de 2004, onde aprova a NBC T 
15 – Informações de Natureza Social e Ambiental. O item 15.2 
trata das informações a serem divulgadas, conforme abaixo:

a. Geração e Distribuição de Riqueza;
b. Recursos Humanos;
c. Interação da Entidade com o Ambiente Externo;
d. Interação com o Meio Ambiente;
e. outras que julgar necessárias.
Segundo a mesma norma, as informações contábeis con-

tidas na Demonstração de Informações de Natureza Social 
e Ambiental são de responsabilidade técnica de contabilista 
registrado no CRC. Spinelli (2000) explica que a contabili-
dade, como ciência, utiliza conceitos matemáticos, sociais, 
sociológicos voltados para o planejar, organizar, controlar, 
comunicar, motivar e mensurar a eficiência e a eficácia de 
um processo de gestão, de início, meio e fim. 

A finalidade do Balanço Social é mostrar o que a empre-
sa faz por seus profissionais, dependentes, colaboradores e 
comunidade, dando transparência às atividades que buscam 
melhorar a qualidade de vida para todos. Ou seja, sua função 
principal é tornar pública a responsabilidade social empresa-
rial, construindo maiores vínculos entre a empresa, a socie-
dade e o meio ambiente.

4.1. Elaboração e implementação do balanço social
Segundo Tinoco (2001), o processo de elaboração do Ba-

lanço Social tem como objetivo principal mostrar ao usuário da 
informação certa realidade econômica e social da empresa, em-
bora esta realidade esteja sempre em estágio de avaliação. O 
autor afirma, ainda, que em decorrência do Balanço Social as 
relações entre o fator capital e o fator trabalho podem ser bem 
mais regulados e harmonizados à medida que as forças sociais 
avancem e tomem posição, especialmente nos países do Ter-
ceiro Mundo, entre eles o Brasil, onde se observa a ocorrência 
de um capitalismo selvagem e desumano. O Balanço Social 
tem sido consagrado por várias empresas como um instrumen-
to de gestão e informação, principalmente nos países onde o 
capitalismo está mais desenvolvido. Normalmente é divulgado 
pelas empresas para os seus funcionários e para a comunidade 
onde está localizada, com informações sociais e econômicas, 
não colocando em questão a sua estrutura organizacional e os 
lucros apurados, pois estes são objetos principais da sua cons-
tituição. Isto permite uma relação consensual e não conflituosa 
entre dirigentes e assalariados. Não existe diferença entre o re-
latório elaborado para os acionistas e o relatório elaborado para 
o pessoal. Todas as informações que são úteis para o julgamen-
to da situação econômica, social e ambiental estão reunidas em 
um único documento. As informações sociais e as informações 
econômicas devem ser elaboradas e publicadas juntas.

A elaboração do Balanço Social comporta duas fases: na 
primeira, a pessoa responsável e designada para elaborá-lo 
deverá promover e coordenar a concepção do documento. 
O escopo, os meios e os objetivos por alcançar são defini-
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dos e planejados visando à sua elaboração. A segunda fase 
compreende a execução do trabalho planejado, após ajus-
tamento de rotina, em que os indicadores e as fontes de in-
formações foram previamente definidos. Com o decorrer do 
tempo, o trabalho se incorpora às rotinas administrativas da 
empresa, passando a ser elaborado e divulgado, como ocor-
re com os demonstrativos contábeis. Quanto à implementa-
ção do Balanço Social nas empresas, esta se realiza através 
de quatro fases: (1) fase política — traduzida na tomada de 
consciência por parte da direção da empresa, da necessida-
de de ter o Balanço Social como ferramenta de gestão e de 
relação com a sociedade; (2) fase operacional — nesta eta-
pa se busca implantar de forma operacional a demonstração 
do Balanço Social, exigindo o aperfeiçoamento do sistema 
organizacional e dos seus subsistemas, o que viabiliza a co-
leta, o tratamento e a geração de informações; (3) fase de 
gestão — mediante a integração dos novos objetivos sociais 
da empresa, o Balanço Social passa de simples instrumento 
de informação para instrumento de apoio e gestão. Esta é a 
fase em que se adicionam os objetivos sociais e ecológicos 
aos objetivos econômicos, afetando o processo da tomada 
de decisão nos diversos níveis da empresa, servindo de sub-
sídio para o planejamento estratégico; e (4) fase de avalia-
ção — nesta fase são avaliados os procedimentos utilizados 
na preparação e comunicação das informações, bem como 
a influência que as mesmas exerceram na tomada de de-
cisão e implementação de novas posturas administrativas. 
Esta é a fase da retroalimentação do sistema, reavaliando-se 
todos os procedimentos, informações, implementações e re-
sultados, oriundos da análise do Balanço Social. Yuri (2007) 
explica que o IBASE, em 1998, para estimular a participa-
ção de um maior número de corporações na elaboração e 
publicação do Balanço Social, lançou o Selo Balanço Social 
Ibase/Betinho. O selo é conferido, anualmente, a todas as 
empresas que publicam o balanço social no modelo sugerido 
pelo IBASE, dentro da metodologia e dos critérios propostos. 
Através do referido Selo, as empresas podem mostrar, em 
seus anúncios, embalagens, balanço social, sites  da Inter-
net e campanhas publicitárias que investem em educação, 
saúde, cultura, esportes e meio ambiente. Nesse sentido, o 
mesmo autor informa o número de empresas que fizeram a 
publicação do Balanço Social, com base no modelo IBASE, 
conforme tabela abaixo:

Tabela 1  Número de empresas que publicaram o Balanço Social

Ano
Nº de empresas 

que publicaram o BS
Nº de empresas 

que receberam o selo

1997 22 -

1998 35 -

1999 59 -

2000 127 08

2001 173 25

2002 177 22

2003 212 41

2004 165 59

2005 98 63

2006 54 52
Fonte: Yuri (2007).

4.2. Fontes de informação para a elaboração do 
Balanço Social

O Balanço Social se sobrepõe a uma estrutura orga-
nizacional concebida para outros objetivos. Os serviços 
operacionais preparam as informações de gestão, que são 
transmitidas ao longo da hierarquia na empresa. Procurando 
utilizar-se ao máximo dos indicadores disponíveis espalha-
dos pela empresa, o Balanço Social tem a função de reunir 
esses indicadores, dando-lhes um tratamento adequado em 
termos de transparência. A gama de informações que com-
porta pressupõe a cooperação dos departamentos e a cola-
boração dos funcionários responsáveis pela coleta de dados 
que servirão como base para a sua elaboração.

 São três os departamentos funcionais na elaboração do 
Balanço Social que são as principais fontes de informação: o 
departamento de pessoal, o departamento de contabilidade e 
o departamento de sistemas de informação. O departamento 
de pessoal envolve-se com os empregados, desde a admissão 
até a sua saída da empresa. O departamento de contabilidade 
registra os fatos administrativos e faz elaborar os demonstrati-
vos contábeis previstos. Quanto ao departamento de sistemas 
de informação, Tinoco (2001) afirma que ele tem como principal 
objetivo prover informações monetárias e não-monetárias des-
tinadas às atividades e decisões dos níveis: operacional, tático 
e estratégico da empresa, constituindo-se, assim, em peça fun-
damental do sistema gerencial da entidade. Observa-se, com 
isso, que o sistema de informação usa a informatização como 
instrumento de apoio, estando sempre em constante avanço 
e modernização tecnológica, rapidez no tratamento, armaze-
namento e divulgação da informação, constituindo-se, assim, 
numa ferramenta importante na elaboração do Balanço Social. 

4.3. Análise dos Indicadores
A função básica do Balanço Social é utilizar ao máximo 

os indicadores disponíveis nos departamentos funcionais da 
empresa, reunindo-os e dando-lhes um tratamento adequa-
do, em termos de transparência, para os agentes sociais. 
Pela óptica de Kroetz (2000), o Balanço Social deve informar 
a influência da empresa na sociedade e no meio ambiente, 
através de investimentos realizados na educação, na cultura, 
no esporte e no meio ambiente. No plano interno, as informa-
ções deverão estar voltadas para a qualidade de vida da em-
presa e a promoção humana de seus funcionários, através 
de investimentos realizados na educação profissional e for-
mal, saúde, segurança no trabalho, alimentação e esporte. O 
Balanço Social poderá divulgar indicadores baseados no pla-
nejamento estratégico, que revelam as tendências do futuro 
da entidade, agregando parte do relatório da administração 
a seu corpo de informações, numa visão proativa. São múl-
tiplas as relações dos indicadores que podem ser extraídos 
do Balanço Social. Estes fatores são de ordem quantitativa 
e qualitativa. Podem ser obtidos indicadores de caráter eco-
nômico e de caráter social. São considerados, entre outros, 
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indicadores de caráter econômico: (1) valor adicionado por 
funcionário; (2) relação entre salários pagos aos funcionários 
e valor adicionado; (3) relação entre salários e as receitas 
brutas da empresas; (4) contribuição do valor adicionado da 
empresa para o produto interno bruto; (5) produtividade so-
cial da empresa; e (6) carga tributária da empresa em relação 
a seu valor adicionado. Quanto aos indicadores de caráter 
social, destacam-se: (1) evolução de vagas de emprego na 
empresa; (2) promoção dos funcionários na escala salarial 
da empresa; (3) relação entre a remuneração do pessoal, 
gerência e operários; (4) participação e evolução do pessoal 
por sexo e instrução; (5) classificação do pessoal por faixa 
etária; (6) classificação do pessoal por tempo de empresa; 
(7) nível de faltas dos funcionários ao trabalho; (8) benefícios 
sociais concedidos (médico, odontológico, moradia, educa-
ção); (9) política de higiene e segurança no trabalho; e (10) 
política de proteção ao meio ambiente. 

5. Demonstração do Valor Adicionado (DVA)
Normalmente, as empresas na prática de suas atividades 

vendem produtos e serviços, adquirem despesas e auferem 
receitas. As receitas, sendo maiores que as despesas, resul-
tarão em lucro. Assim, deve ser ressaltado que as empresas 
lucrativas geram riquezas com valor superior ao total de seus 
lucros, pois o lucro nada mais é do que a riqueza gerada pela 
empresa para si própria, ou para seus proprietários. Desta for-
ma, Rossetti (2003) afirma que, em condições normais, o valor 
de saída é superior aos custos de todos os suprimentos. E a 
diferença é exatamente igual ao valor adicionado, representa-
do pelos custos pagos aos fatores de produção, sob a forma 
de salários, aluguéis, arrendamentos, juros, depreciações e 
lucros. Logo, o valor adicionado das empresas é representado 
pela diferença entre a receita total e os produtos e serviços in-
termediários adquiridos de terceiros. Valor adicionado é o valor 
da produção, avaliada a preço de mercado, e o valor de seu 
consumo intermediário. Preparada pelo sistema de informa-
ções contábeis, a DVA tem o papel de apresentar um conjunto 
de dados que revelam a riqueza gerada pela empresa, bem 
como sua distribuição dentro do seu ciclo operacional. Através 
da DVA se torna possível perceber a contribuição econômica 
das empresas dentro do segmento no qual atuam, constituin-
do, assim, o Produto Interno Bruto (PIB). 

Tinoco (2002) explica que a DVA evidencia, de forma 
transparente, esse valor gerado e sua repartição entre os 
segmentos beneficiários, que são: pessoal, acionistas, Esta-
do e financiadores externos.

O CFC, através de Res. nº 1.010, de 21 de janeiro de 2005, 
publicou a NBC T 3.7, que trata da DVA. No item 3.7.1.2, define 
a DVA como a demonstração contábil destinada a evidenciar, 
de forma concisa, os dados e as informações do valor da rique-
za gerada pela entidade em determinado período e sua distri-
buição. Sua publicação deve ser feita de forma comparativa do 
exercício atual com o exercício anterior, como é feito com os ou-
tros demonstrativos contábeis, e é de inteira responsabilidade 
do profissional de contabilidade devidamente registrado.

5.1. Elaboração da Demonstração do Valor Adicionado
A elaboração da DVA não tem como objetivo substituir a 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), cuja função 

é informar como se forma o resultado líquido em determi-
nado período. A DVA tem como principal objetivo fornecer 
informações aos diversos grupos que participam das opera-
ções. Tem como importante aspecto a base de mensuração: 
produção ou venda. Martins, apud in Tinoco (2001), informa 
que a DRE é uma demonstração egoísta do ponto de vis-
ta de agregação social, pois ele concebe que ela privilegia 
somente o lucro das empresas e não se preocupa com os 
outros agentes sociais, que também agregam. Já na DVA, 
fica claramente quantificada a geração de riqueza dentro da 
empresa, bem como a distribuição dessa riqueza entre os 
grupos sociais envolvidos em suas atividades. 

É necessário que as empresas privadas, públicas, não-
governamentais se tornem conscientes da responsabilidade 
social e pública, e os grupos envolvidos nas suas atividades 
entendam que, através da DVA, obterão as informações ne-
cessárias para a tomada de decisões, visualizando, assim, 
a riqueza produzida dentro da empresa e a sua respectiva 
contribuição para este desempenho.

A Res. CFC nº 1010/05 publica um modelo simplificado 
de DVA.

6. Custo x benefício para a elaboração do 
Balanço Social

 Como já afirmado, o Balanço Social é um documento 
muito importante, pois na sua estrutura estão as informações 
necessárias para benefício dos usuários. Contudo, faz-se ne-
cessário analisar o seu custo-benefício. O custo da coleta, 
escrituração e demonstração pode ser superior ao benefício 
oriundo da informação. Segundo Kroetz (2000), o custo-be-
nefício do Balanço Social é de difícil mensuração, visto que 
as informações divulgadas atendem a um variado número de 
usuários, e cada um desses usuários impõe um grau diferen-
ciado de importância e utilidade. Os investimentos realizados 
na área ambiental e social são de grande relevância para a 
prevenção de possíveis gastos adicionais, perdas, desper-
dícios e multas, além de melhorar a qualidade de vida da 
população e dos funcionários, melhorando, assim, a imagem 
da empresa e a qualidade dos produtos oferecidos, aumen-
tando a produtividade e os lucros obtidos. Conclui-se, por-
tanto, que entre os benefícios produzidos com a divulgação 
do Balanço Social está a possibilidade de que seus usuários 
possam avaliar as ações desenvolvidas pelas empresas di-
vulgadoras, em relação às influências que elas exercem so-
bre seus ambientes interno e externo, formando, com isso, 
os seus próprios juízos de valores, desencadeando ações 
individuais ou coletivas de aprovação ou repúdio às ações 
políticas organizacionais e governamentais.

7. Considerações Finais
O presente trabalho não tem a intenção de esgotar o as-

sunto. Muito se tem a estudar sobre a elaboração e publica-
ção do Balanço Social. Verificou-se que este demonstrativo, 
de suma importância, constitui-se numa ferramenta de ges-
tão, onde as empresas podem evidenciar seus investimentos 
nas áreas social e ambiental.

O Balanço Social acaba sendo uma forma de realização 
de marketing das empresas, graças ao qual seu nome pode 
estar na mídia como uma empresa socialmente responsável. 
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Mas, para se obter o resultado esperado, esta propaganda 
deverá ser a mais honesta possível e se tornar eficaz, atra-
vés das comparações feitas pelos clientes, fornecedores, in-
vestidores e pela sociedade em geral. 

O assunto é de tal importância, que nos cursos de Ciên-
cias Contábeis das Instituições de Ensino Superior já vêm 
sendo incluídas, em suas grades curriculares, duas disci-
plinas voltadas para essa área, que são Balanço Social e 
Contabilidade Ambiental, a exemplo do Centro Universitário 
Augusto Motta – UNISUAM, no Rio de Janeiro. 
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É necessário, ainda, que seja feita a proposta de um mo-
delo único de Balanço Social, criando a obrigatoriedade de 
publicação pelas empresas, de tal forma que a contabilidade 
faça cumprir o seu papel: prestar informações aos usuários 
e permitir a comparabilidade entre os demonstrativos dos di-
versos setores. Schewz (2001, p. 80) faz, com muita proprie-
dade, o seguinte comentário: “cabe aos profissionais de con-
tabilidade a responsabilidade pela maximização da utilidade 
da informação contábil e todo o trabalho de procurar atender 
aos diferentes usuários destas informações”. 
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Análise Comparativa da Utilização
de Instrumentos de Gestão em 
Indústrias Automobilísticas no 
Brasil e em Empresas Mundiais e 
Brasileiras 
Resumo

Os instrumentos de gestão, quando adequadamente de-
lineados e interpretados, podem contribuir para assegurar 
a continuidade das organizações. Assim, no artigo faz-se 
análise comparativa da utilização de instrumentos de gestão 
em indústrias automobilísticas no Brasil e em empresas mun-
diais e brasileiras. Na análise utilizam-se dados referentes 
aos anos de 2000 e 2002, de pesquisa realizada pela empre-
sa Bain & Company em 708 empresas de 22 países. Estes 
são comparados com os dados coletados em uma amostra 
por acessibilidade de 13 indústrias automobilísticas no Brasil, 
que foi extraída de uma população composta das 25 indús-
trias filiadas à Associação Nacional de Fabricantes de Veícu-
los Automotores (ANFAVEA). Efetuou-se também análise da 
evolução da utilização destes instrumentos pelas indústrias 
automobilísticas no Brasil no período de 2000 a 2004 e da 
expectativa de uso em 2005 e 2006. Os resultados eviden-
ciam que a maioria dos instrumentos obteve evolução posi-
tiva de utilização, demonstrando, assim, que existe uma ten-
dência ao uso destes instrumentos, tanto em âmbito mundial 
e nacional, como nas indústrias automobilísticas no Brasil.
Palavras-chave: Instrumentos de gestão. Processo de gestão. In-
dústrias automobilísticas.

Abstract
Management tools, when correctly delineated and inter-

preted, can contribute in making sure organizations continue 
to survive. This article conducts a comparative analysis of the 
utilization of management tools in the Brazilian automobile in-
dustry and within worldwide and Brazilian companies. In this 
analysis data is used taken from the years 2000 to 2002 from 
research carried out by Bain & Company in 708 companies 
in 22 countries. Data from that research is compared with a 
sample taken from 13 companies of the Brazilian automobile 
industry, these 13 companies, used for accessibility motives, 

come from the 25 companies affiliated to the National As-
sociation of Motor Vehicle Makers (Associação Nacional de 
Fabricantes de Veículos Automotores - ANFAVEA). Also this 
article conducts an analysis of the evolution of the utilization 
of these tools within the Brazilian automobile industry over 
the period of 2000 to 2004 and the expectation for their use 
in 2005 and 2006. The results obtained show that with the 
majority of tools their utilization evolved positively, therefore 
providing evidence that a tendency exists toward the use of 
these tools, as much in the national and international arena 
as within the Brazilian automobile industry. 
Key Words: Forensic accounting, company valuation, forensic ac-
countant, expert report, valuation models.

1. Introdução
Com as mudanças que vêm ocorrendo nos cenários econô-

micos dos mercados locais, regionais, nacionais e internacio-
nais, as empresas cada vez mais requerem instrumentos de 
gestão. No contexto mundial, conforme pesquisa realizada pela 
Bain & Company (2004), que coletou dados em 708 empresas 
de cinco continentes, América do Norte, América do Sul, Euro-
pa, Ásia e África, foi observado que no processo de gestão a 
maior parte das organizações utiliza instrumentos de gestão.

A indústria automobilística está neste contexto. De acordo 
com dados da Presidência da República do Brasil (ano 2004) 
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(www.presidencia.gov.br), em todo o mundo, a indústria automo-
bilística vem passando por fortes ajustes, dentro da estratégia 
de produção globalizada. Esses ajustes envolvem não apenas 
a terceirização de atividades direta ou indiretamente relaciona-
das com o processo de produção, mas também, a relocalização 
de investimentos voltados para a fabricação de produtos, para 
atender ao mercado mundial.

Logo, torna-se relevante conhecer os instrumentos de gestão 
utilizados por este setor, tendo em vista sua importância dentro 
do contexto econômico nacional. Além disso, considera-se im-
portante averiguar se há diferenças em termos de empresas 
mundiais e empresas brasileiras, comparativamente com as in-
dústrias automobilísticas no Brasil, no que concerne à utilização 
de diferentes instrumentos de gestão.

A proposição de estudar os instrumentos de gestão em-
basa-se no momento atual, em que informação e qualidade 
do processo de gestão são elementos fundamentais para o 
desenvolvimento e afirmação das empresas nos mercados. 
Os gestores se vêem obrigados a gerar resultados de forma 
contínua e crescente. Para tanto, emerge a necessidade de 
identificar instrumentos que possam contribuir para a melho-
ria do processo decisório.

Os instrumentos de gestão considerados no presente artigo 
são: planejamento estratégico, benchmarking, pesquisas com 
clientes, alianças estratégicas, remuneração por desempenho, 
gestão da qualidade total, balanced scorecard e economic va-
lue added. Estes instrumentos de gestão foram selecionados 
porque representaram um grau de utilização superior a 50% 
na pesquisa realizada pela Bain & Company (2004).  

2. Instrumentos de Gestão
A função administrativa, conforme Fayol (1989), tem o en-

cargo de formular o programa geral de ação da empresa, de 
constituir o seu corpo social, de coordenar os esforços, de 
harmonizar os atos. Nesta perspectiva, segundo Stoner e Fre-
eman (1985), administração é o processo do planejamento, 
organização, liderança e controle do trabalho dos membros 
da organização, e do emprego de todos os outros recursos 
organizacionais para atingir os objetivos estabelecidos. 

Existe um vínculo estreito entre o planejamento e o controle. 
De acordo com Atkinson et al (2000, p.590), “o planejamento 
identifica o objetivo da empresa e desenvolve estratégias e os 
processos para alcançá-lo”. Por sua vez, o controle faz os mem-
bros da empresa mantê-la no caminho e direção ao alcance de 
seus objetivos. O controle, na concepção de Robbins e Coulter 
(1998), é o último elo na cadeia funcional da administração. 

Um dos desafios na gestão das organizações diz respei-
to ao uso de medidas adequadas no processo de avaliação 
empresarial. Gomes e Salas (1999) mencionam que o uso 
de medidas inadequadas prejudica o processo de avaliação 
de desempenho das organizações. Ressaltam que as medi-
das utilizadas pela contabilidade tradicional, que englobam 
indicadores financeiros como índices de liquidez, solvência 
e rentabilidade, quando não reconhecidas suas limitações, 
podem prejudicar a tomada de decisões.

Desta forma, as empresas constantemente buscam alterna-
tivas mais seguras em suas decisões, pois existem limitações 
nas decisões baseadas exclusivamente nas medidas finan-
ceiras. Estas limitações fizeram com que os instrumentos de 

gestão já existentes fossem aprimorados, e, por conseguinte, 
o surgimento de novos instrumentos foi inevitável no decorrer 
do aprimoramento do processo de gestão.

Gomes e Salas (1999, p. 184) entendem que a “flexibilidade 
e capacidade de adaptação, obrigatoriamente implícitas nos 
processos de controle, se apresentam como o marco divisório 
entre a má e a boa gestão”. Logo, os instrumentos de gestão 
são decorrência de necessidades advindas das mudanças 
que vêm se desenvolvendo ao longo do tempo.

3. Método e Técnicas de Pesquisa
O método de pesquisa adotado é o empírico descritivo, 

tendo em vista que procurou verificar a utilização de contro-
les de gestão, abordados na literatura, em uma realidade 
observável. A pesquisa descritiva, conforme Demo (2000), 
observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos 
sem manipulá-los. Procura descobrir, com precisão, a pos-
sível freqüência com que o fenômeno ocorre, sua relação e 
conexão com os outros, sua natureza e características. 

Para a coleta dos dados, a técnica de pesquisa utiliza-
da é do tipo levantamento ou survey. Tripodi, Fellin e Meyer 
(1981, p.33) definem esta técnica como “um levantamento 
de informações ou opiniões por meio de um questionário ad-
ministrado a uma amostra (geralmente aleatória) da popu-
lação estudada”. Gil (1999) menciona que as pesquisas de 
levantamento visam à interrogação direta do que se pretende 
conhecer, solicitando-se as informações sobre o problema a 
ser estudado, mediante análise quantitativa dos dados.

O universo de pesquisa deste estudo constitui-se das in-
dústrias automobilísticas estabelecidas no Brasil. A popula-
ção específica do estudo refere-se às indústrias filiadas à As-
sociação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
– ANFAVEA (www.anfavea.com.br), que totalizam  25 empre-
sas. Da população considerada, 13 empresas responderam 
ao questionário da pesquisa. Portanto, estas constituem a 
amostra do estudo. Para fins comparativos, também fazem 
parte deste estudo dados das pesquisas realizadas em 708 
empresas de 22 países, pela Bain & Company (2004), nos 
anos de 2000 e 2002.

Como instrumento de pesquisa, foi aplicado um questio-
nário, contendo perguntas fechadas, nas empresas objeto 
de estudo, no período de setembro a dezembro de 2004. O 
questionário, de acordo com Gil (1995, p.124), consiste numa 
“técnica de investigação composta por um número mais ou 
menos elevado de questões apresentadas por escrito às pes-
soas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 
sentimentos, interesses, expectativas, e situações vivencia-
das”. O questionário aplicado é uma adaptação de parte do 
instrumento de pesquisa utilizado na pesquisa realizada pela 
Bain & Company, com 60 empresas brasileiras, publicada pela 
revista HSM Management, de março/abril de 2004.

A abordagem utilizada para análise dos dados é a quantita-
tiva, seguindo um plano previamente estabelecido, com ques-
tionário estruturado e com questões fechadas. De acordo com 
Richardson (1989, p.70), a abordagem quantitativa caracteriza-
se pelo emprego da quantificação, “tanto nas modalidades de 
coleta de informações (opiniões e dados), quanto no tratamento 
dessas através de técnicas estatísticas, desde as mais simples 
como percentual, média, desvio-padrão, às mais complexas, 
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como coeficiente de correlação, análise de regressão”.
Quanto à perspectiva da pesquisa, esta se caracteriza 

como de corte transversal e longitudinal, pois abrange o 
período de 2000 a 2006. Richardson (1989, p.148) enfatiza 
que “o estudo de corte transversal trata de dados, os quais 
são coletados em um ponto no tempo, com base em uma 
amostra selecionada para descrever uma população nesse 
determinado momento”. Por sua vez, o estudo de corte longi-
tudinal possui caráter histórico e de projeção futura.

4. Descrição e Análise dos Dados Coletados 
na Pesquisa

Na descrição e análise dos dados, compara-se a utilização 
dos instrumentos de gestão nas indústrias automobilísticas no 
Brasil e em empresas no âmbito mundial e brasileiro. Também 
se demonstra um histórico de utilização dos instrumentos de 
gestão em indústrias automobilísticas no Brasil, no período de 
2000 a 2004, e a expectativa de uso em 2005 e 2006.

4.1. Evolução dos instrumentos de gestão em empre-
sas mundiais, empresas brasileiras e em indústrias 
automobilísticas no período de 2000 a 2002

A Tabela 1 apresenta um comparativo da utilização de ins-
trumentos de gestão, em empresas mundiais, em empresas 
brasileiras e em indústrias automobilísticas no Brasil.

Tabela 1:  Comparativo da utilização dos instrumentos de gestão em 
empresas mundiais, empresas brasileiras e em indústrias automobi-
lísticas no Brasil em 2000 e 2002

In
st

ru
m

en
to

s

Ano 2000 Ano 2002

Uso no 

mundo 

em (%)

Uso no 

Brasil 

em (%)

Uso 

nas 

indús-

trias 

auto-

mo-

bilísti-

cas em 

(%)

Uso no 

mundo 

em (%)

Uso no 

Brasil 

em (%)

Uso 

nas 

indús-

trias 

auto-

mo-

bilísti-

cas 

em (%)

Planejamento 

Estratégico

76 89 76,92 89 84 84,62

Benchmarking 69 78 69,23 84 84 84,62

Pesquisas com 

Clientes

60 68 84,62 78 80 84,62

Alianças 

Estratégicas

53 50 76,92 69 45 92,31

Remuneração 

por 

Desempenho

52 61 61,54 76 76 92,31

Gestão da 

Qualidade Total

41 60 92,31 57 61 100,00

Balanced 

Scorecard

36 30 30,77 52 51 38,46

Economic 

Value Added

32 39 46,15 52 47 53,85

Fonte: Questionários aplicados nas indústrias automobilísticas e pesquisa da 
Bain & Company (2004) aplicada no mundo e no Brasil.

Os dados que compõem a Tabela 1 foram primeiramente 
analisados conjuntamente em cada ano. Depois, fez-se uma 
análise individual, tendo em vista a evolução de utilização 
dos instrumentos de gestão pelas empresas. 

4.1.1. Comparação do uso dos instrumentos de ges-
tão no ano de 2000

 No ano de 2000, verifica-se que há alguns instrumentos 
que demonstram equilíbrio de utilização em âmbito mundial 
e nas indústrias automobilísticas no Brasil. O planejamento 
estratégico apresenta-se de forma semelhante nas indústrias 
automobilísticas no Brasil, 76,92%, e no mundo 76% de fre-
qüência, mas com percentual (89%) bem superior no Brasil. 
O benchmarking também se apresenta de forma semelhante 
entre indústrias automobilísticas, com 69,23%, e no mundo 
com 69%, e acima no Brasil, com 78%. 

Semelhanças também são verificadas entre empresas bra-
sileiras e as indústrias automobilísticas pesquisadas. O controle 
de gestão remuneração por desempenho apresenta-se seme-
lhante entre empresas no Brasil (61%) e indústrias automobilís-
ticas no Brasil (61,54%), mas diferente no mundo, com 52% de 
freqüência. Da mesma forma, o balanced scorecard apresenta-
se nas indústrias automobilísticas com 30,77% e no Brasil com 
30% de freqüência, mas com 36% nas empresas mundiais.

Em outros instrumentos de gestão, como pesquisas com 
clientes, não há semelhança nas freqüências, sendo que nas 
indústrias automobilísticas é de 84,62%, enquanto no mundo é 
de 60% e no Brasil, de 68%.  Alianças estratégicas, por sua vez, 
se apresentam nas indústrias automobilísticas no Brasil, com 
76,92%, enquanto no mundo com 53% e no Brasil com 50%. 

Distorções maiores constatam-se em gestão da qualidade 
total: nas indústrias automobilísticas com 92,31%, no mundo 
com 41% e no Brasil com 60%. Isto se deve provavelmente à 
importância dada a este instrumento pela indústria automobi-
lística.  O economic value added apresenta percentuais mais 
próximos entre o Brasil, com 39%, e o mundo, com 32%, dis-
tanciando-se das indústrias automobilísticas, com 46,15%.

4.1.2. Comparação do uso dos instrumentos de gestão no 
ano de 2002

Em 2002, constata-se que há alguns instrumentos que 
demonstram equilíbrio de utilização em âmbito mundial, no 
Brasil e nas indústrias automobilísticas no Brasil. O bench-
marking apresenta-se nas indústrias automobilísticas com 
84,62% e 84% no mundo e no Brasil. O planejamento es-
tratégico apresenta-se nas indústrias automobilísticas com 
84,62%, no Brasil com 84% e no mundo com 89%. O instru-
mento Pesquisas com clientes ficou semelhante nas indús-
trias automobilísticas, com 84,62%, e no Brasil, com 80%, 
mas um pouco distante do mundo, com 78%. 

Alianças estratégicas foi o instrumento que apresentou 
maior distorção: nas indústrias automobilísticas com 92,31%, 
enquanto no Brasil 45% e no mundo com 69%. Remunera-
ção por desempenho evidencia um percentual significativo 
nas indústrias automobilísticas no Brasil, 92,31%, enquanto 
no mundo e no Brasil ambos registram 76% de uso. Gestão 
pela qualidade total também apresenta grande distorção, nas 
indústrias automobilísticas com 100% de utilização, enquan-
to no Brasil 61% e no mundo com 57% de freqüência.
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centuais inferiores de utilização, apresentou evolução positi-
va nos períodos analisados. No mundo apresenta 62,50%, 
no Brasil 20,51% e nas indústrias automobilísticas no Brasil 
16,68%. Este instrumento, embora com menor freqüência de 
utilização, nas indústrias automobilísticas apresenta-se su-
perior ao balanced scorecard, em ambos os anos.

Analisando-se os dados conjuntamente, as freqüências 
de uso nos anos de 2000 e 2002 indicam que a maioria dos 
instrumentos de gestão obteve evolução positiva. Isto de-
monstra que existe uma tendência à utilização destes ins-
trumentos, em âmbito mundial e nacional e nas indústrias 
automobilísticas do Brasil. 

4.2. Evolução da utilização dos instrumentos de 
gestão nas indústrias automobilísticas no Brasil no 
período de 2000 a 2004 e expectativa de uso para 
2005 e 2006

A evolução da utilização dos instrumentos de gestão pes-
quisados nas indústrias automobilísticas no Brasil, referente 
ao período de 2000 a 2004 e à expectativa de uso em 2005 
e 2006, está evidenciada na Tabela 2.

Tabela 2  Evoluação da utilização dos instrumentos de gestão no 
período de 2000 a 2006
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68,23 76,32 84,62 100,00 100,00 100,00 100,00
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84,62 84,62 84,62 92,31 92,31 92,31 92,31
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76,32 92,31 92,31 100,00 100,00 100,00 84,62

R
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D
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61,54 76,32 92,31 92,31 92,31 92,31 92,31

Embora com diferenças, mas menos significativas, encon-
tra-se o balanced scorecard, no Brasil com 51% e no mundo 
com 52%, porém um pouco distante nas indústrias automo-
bilísticas, com 38,46%. Da mesma forma, o economic value 
added, que se apresenta nas indústrias automobilísticas com 
53,85%, no mundo com 52% e um pouco distante no Brasil, 
com 47% de freqüência.

4.1.3. Análise longitudinal do uso dos instrumentos de ges-
tão nos anos de 2000 e 2002

Por meio da análise dos dados das pesquisas constantes 
na Tabela 1, verifica-se a evolução quanto à utilização dos 
instrumentos de gestão no mundo, no Brasil e nas indústrias 
automobilísticas no Brasil, nos anos de 2000 e 2002.

Com relação ao planejamento estratégico, percebe-se que 
em termos mundiais a evolução de utilização de 2000 para 
2002 foi de 17,11%, enquanto no Brasil existiu uma involu-
ção de 5,62% e na indústria automobilística uma evolução 
de 10,01%. Verifica-se que este instrumento possui elevado 
percentual de utilização, tanto em âmbito mundial e nacional 
como nas indústrias automobilísticas no Brasil.

No instrumento de gestão benchmarking, verifica-se que exis-
tiu uma evolução positiva, tanto no mundo, com 21,74%, como 
no Brasil, com 7,69%, e nas indústrias automobilísticas no Brasil, 
com 22,23%. Este instrumento de gestão apresenta significativo 
crescimento de utilização no período de 2000 a 2002, demons-
trando sua importância na gestão dos empreendimentos.

Como ocorrido com o benchmarking, Pesquisas com 
clientes também se apresentou com evolução positiva; no en-
tanto, apenas em termos de mundo (30%) e Brasil (17,65%) 
para as indústrias automobilísticas ficou estável. Percebe-se 
que também este instrumento de gestão apresenta elevado 
percentual de utilização nos três grupos de empresas.

Como ocorrido com o planejamento estratégico, Alian-
ças estratégicas apresentou involução em âmbito nacional, 
aproximadamente 10%. Já em termos mundiais, a evolução 
foi de 18,87% e nas indústrias automobilísticas no Brasil de 
20,01%. Este instrumento possui especialmente elevado 
percentual de utilização nas indústrias automobilísticas.

O instrumento de gestão Remuneração por desempenho 
apresentou evolução positiva nos períodos analisados, bem 
como nos segmentos focados. No que se refere ao mundo, 
houve uma evolução de 46,15% no percentual de utilização, 
no Brasil de 24,59% e nas indústrias automobilísticas no Brasil 
de 50%. Observa-se uma evolução expressiva na utilização 
deste instrumento nas indústrias automobilísticas no Brasil. 

Gestão da qualidade total é um instrumento que possui 
destaque na indústria automobilística, atingindo 100% de uti-
lização no ano de 2002. No Brasil permaneceu estável e em 
termos mundiais apresentou evolução de 39,02%. Destaca-
se a importância dada pelas indústrias automobilísticas no 
Brasil a este instrumento.

No que concerne ao balanced scorecard, mesmo com per-
centuais inferiores de utilização nas empresas, constatam-se 
evoluções expressivas no uso deste instrumento: no mundo 
atinge 44,44%, e no Brasil, 70%. Nas indústrias automobilís-
ticas, a evolução ficou em 25%. Destaca-se a evolução ocor-
rida no Brasil no período de 2000 para 2002.

O instrumento economic value added, ainda que com per-
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46,15 46,15 53,85 53,85 68,23 76,32 84,62

Fonte: questionários aplicados.

Analisando-se individualmente a utilização dos instrumen-
tos demonstrada na Tabela 2 pode-se constatar que a uti-
lização do planejamento estratégico evoluiu no período de 
2000 para 2001 em 10,01%; de 2001 para 2002 permaneceu 
estável; de 2002 para 2003 evoluiu em 9,06%; de 2004 para 
2005 obteve evolução de 8,33%; depois, apresenta-se cons-
tante até 2006, com 100% de utilização.

A indicação de uso freqüência de indicação de utilização 
do benchmarking elevou-se no período de 2000 para 2001 em 
11,11%, de 2001 para 2002 em 6,14%, de 2002 para 2003 
em 22,49%, e de 2003 em diante permaneceu constante até 
2006, com 100% de utilização. Conforme Watson (1994), a 
evolução e incorporação do benchmarking decorre do proces-
so de identificação, aprendizagem e adaptação das práticas e 
processos de uma organização de qualquer lugar do mundo.

O instrumento de gestão Pesquisas com clientes apresen-
ta evolução na utilização pelas indústrias automobilísticas no 
período de 2002 para 2003, com um crescimento de 9,09%. 
No período de 2000 a 2002 se manteve em 84,62% de utiliza-
ção, e no período de 2003 a 2006, com 92,31% de utilização. 

No período de 2000 para 2001, Alianças estratégicas evi-
dencia uma evolução de 20,01%; de 2001 para 2002 perma-
neceu estável em 92,31% de utilização; de 2002 para 2003 a 
evolução atingiu 8,33%; a partir daí, manteve-se estável até 
2006, com 100% de utilização.

Remuneração por desempenho apresentou variação no 
período de 2000 para 2001 em 24,99%, e de 2001 para 2002 
em 20,01%. A partir de 2002, permaneceu estável em todos 
os anos, com 92,31% de utilização. 

 Semelhante ao instrumento de gestão Pesquisas com clien-
tes, Gestão da qualidade total apresenta evolução de 2001 para 
2002 de 8,33%. Em 2000 e 2001 foi indicado com 92,31% de uti-
lização, e de 2002 a 2006 foi apontado com 100% de utilização.

Balanced scorecard apresenta-se com significativa evolu-
ção no período. Partiu de 30,77%  de utilização em 2000 para 
92,31% em 2005 e 2006. De 2000 a 2001 evoluiu 24,99%; de 
2001 a 2002 manteve-se constante, com 38,46% de utiliza-
çãoç; de 2002 a 2003 evoluiu 80,01%; de 2003 a 2004 ficou em 
22,23%; de 2004 a 2005, em 9,09%, e manteve-se constante 
em 2006, com 92,31% de utilização. Denota-se que os respon-
dentes indicaram crescente utilização no período considerado 

na pesquisa desse instrumento de gestão. O balanced score-
card possibilita a existência de harmonia entre as medidas de 
resultados e vetores de desempenho, refletindo as metas co-
muns de muitas estratégias, bem como estruturas semelhantes 
entre os setores e empresas (KAPLAN; NORTON, 1997).

O instrumento de gestão economic value added também se 
apresenta com evolução significativa no período analisado. Em 
2000 e 2001, evidencia 46,15% de utilização, e evolui 16,68% de 
2001 a 2002, permanecendo constante em 2003, com 53,85% 
de utilização. Depois evolui todos os anos: de 2003 para 2004 
aumenta em 28,56%, de 2004 a 2005 em 11,11% e de 2005 
para 2006 em 10,01%, chegando a 84,62% de utilização.

Infere-se do exposto que todos os instrumentos de gestão 
apresentaram evolução positiva na análise temporal, desta-
cando-se que 50% destes atingem 100% de perspectiva de 
utilização no ano de 2006. Assim fica evidenciado o interesse 
na utilização destes instrumentos como suporte para o pro-
cesso de gestão das indústrias automobilísticas no Brasil.

5. Considerações Finais
Na análise comparativa da utilização de instrumentos de 

gestão, em indústrias automobilísticas no Brasil e em empre-
sas mundiais e brasileiras, dois tipos de dados foram utiliza-
dos. Os dados referentes às empresas mundiais e brasileiras 
foram extraídos de pesquisas realizadas pela Bain & Com-
pany nos anos de 2000 e 2002. Estes foram confrontados 
com os dados coletados por meio de questionário nas indús-
trias automobilísticas no Brasil.

Por meio da análise comparativa dos dados coletados, 
percebeu-se que o instrumento de gestão Planejamento es-
tratégico obteve maior percentual de utilização em empresas 
mundiais (89% em 2002) e em empresas brasileiras (89% 
em 2000). Nas indústrias automobilísticas do Brasil, o des-
taque recaiu no instrumento Gestão da qualidade total, com 
100% de freqüência em 2002.

Verificou-se também que a maioria dos instrumentos de 
gestão apresenta evolução positiva, demonstrando que exis-
te uma tendência favorável à utilização destes instrumentos, 
tanto em âmbito mundial e nacional quanto nas indústrias au-
tomobilísticas do Brasil. A evolução percebida de 2000 para 
2002 é mais significativa nas empresas mundiais, em segui-
da nas indústrias automobilísticas no Brasil, e por último em 
empresas brasileiras.

 Adicionalmente, verificou-se a evolução dos instrumentos 
de gestão nas indústrias automobilísticas no Brasil no período 
de 2000 a 2004 e a expectativa de uso para 2005 e 2006. 
No que diz respeito à evolução dos instrumentos de gestão 
nas indústrias automobilísticas no Brasil, nota-se que todos os 
instrumentos obtiveram evolução positiva na análise temporal. 
Destaca-se também que 50% dos instrumentos de gestão atin-
gem 100% de perspectiva de utilização até o ano de 2006. 

Na análise temporal da utilização dos instrumentos de 
gestão na indústria automobilística, compreendendo o perío-
do de 2000 a 2006, destaque para os instrumentos que atin-
giram 100% de utilização e apresentam a mesma expectati-
va para o período que se segue. Os instrumentos de gestão 
com este percentual de utilização em 2004 e com a mesma 
tendência futura são Planejamento estratégico, Alianças es-
tratégicas, Benchmarking  e Gestão da qualidade total. 
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Assim, conclui-se que existem mais semelhanças do que 
divergências na comparação dos percentuais de utilização 
dos instrumentos de gestão em âmbito mundial, brasileiro e 
nas indústrias automobilísticas no Brasil. Além disso, na aná-
lise temporal das indústrias automobilísticas, verificou-se ten-
dência crescente na utilização dos instrumentos que já vêm 
adotando como suporte para o processo de gestão.

Recomenda-se que futuras pesquisas sobre o tema inves-
tiguem as motivações para utilização dos instrumentos de 
gestão levantados nas empresas pesquisadas. Além disso, 
que sejam pesquisados os efeitos da utilização dos referidos 
instrumentos de gestão nessas empresas, tanto sob o ponto 
de vista comportamental quanto de resultados econômico-
financeiros.
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Autores: George S. Guerra Leone e Rodrigo José Guerra Leone
O livro expõe a dificuldade existente na tarefa de determinar e controlar os custos e ainda a certeza de 
que os custos exatos não existem. Além disso, mostra que os custos resultam das ações e decisões 
tomadas pelos administradores e que a contabilidade está no meio de dois verbos: gerar e gerir.

Diante  disso, o livro adota a perspectiva de que são imprescindíveis a harmonia do dueto e a 
criação de um bom quadro de medições — em sua maioria, tratadas por meio dos métodos 
quantitativos —, ainda não disponível para os contadores e administradores, muito embora 
vários especialistas já tenham inovado nesse tema na última década. 
FGV Editora 
www.editora.fgv.br
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