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Nesta edição, publicamos cinco artigos relevantes para a 
ciência contábil. O primeiro, “Gestão de Custos no Legislativo 
Municipal por meio do Custeio por Absorção: um Estudo de 
Caso”, consiste em analisar a gestão de custos no Legislativo 
Municipal por meio do custeio por absorção. Trata-se de um 
estudo exploratório, de natureza qualiquantitativa, que utiliza as 
técnicas da análise documental e descritiva. A partir da análise 
do processo de alocação dos custos na Câmara Municipal, o 
gestor poderá inferir sobre as matérias cuja votação e discus-
são mais consomem recursos do orçamento, além de promover 
o controle de gastos e identificar possíveis desperdícios.

O segundo, “Análise Comparativa do Desempenho Contábil-
Financeiro de Empresas Socialmente Responsáveis”, tem por 
objetivo  analisar o desempenho de empresas socialmente res-
ponsáveis, por meio do uso de indicadores contábil-financeiros 
de Liquidez, Endividamento e Lucratividade, referentes ao ano 
de 2006. No terceiro artigo, “Criação de um Modelo de Indicado-
res Contábeis para Avaliar a Gestão Financeira em Prefeituras 
Municipais”, os autores estruturam um modelo de indicadores 
contábeis para avaliar a gestão financeira dos municípios, princi-
palmente dos pequenos, baseado na análise das contas de uma 
prefeitura do Rio Grande do Sul. Como método de pesquisa, 
aborda-se o estudo de caso, utilizando-se de pesquisa documen-
tal da legislação e de demonstrativos contábeis municipais.

Contabilidade avançada em foco 
O quarto trabalho, “A influência da oferta de contabilidade 

gerencial na percepção da qualidade dos serviços contábeis 
prestados aos gestores de micro, pequenas e médias empre-
sas”, visa investigar as variáveis que afetam a qualidade dos 
serviços contábeis prestados por contadores externos, segun-
do a percepção dos gestores de micro, pequenas e médias 
empresas (MPMEs). Seguindo o foco gerencial, o artigo “Co-
mentários sobre a Evidenciação das Operações de Arrenda-
mento Mercantil no Contexto da Convergência com as Práti-
cas Contábeis Internacionais: o Caso da Petróleo Brasileiro 
S/A” tem por finalidade analisar, no contexto do atual processo 
de convergência das normas contábeis brasileiras com as in-
ternacionais, a evidenciação das operações de arrendamento 
mercantil nos relatórios de uma companhia brasileira de capi-
tal aberto, selecionando como exemplo a empresa Petróleo 
Brasileiro S/A, devido à representatividade de suas operações 
no cenário brasileiro.  

Prezados leitores, esperamos que o esforço conjunto dos au-
tores, dos membros do Corpo Editorial e de toda a equipe de 
apoio do CRC-RJ possa proporcionar momentos de leitura pra-
zerosa e útil a vocês.

Diva Maria de Oliveira Gesualdi
Vice-Presidente de Pesquisa e Desenvolvimento Profissional  
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Gestão de Custos no Legislativo 
Municipal por meio do Custeio por 
Absorção: um Estudo de Caso

Fabiano Maury Raupp
Florianópolis – SC
Mestre em Administração – CPGA/UFSC�

Professor do Departamento de Administração Empresarial
da ESAG/UDESC2

fabianoraupp@hotmail.com

Resumo
O objetivo do artigo consiste em analisar a gestão de cus-

tos no Legislativo Municipal por meio do custeio por absor-
ção. Trata-se de um estudo exploratório, de natureza quali-
quantitativa, caracterizado como um estudo de caso. A coleta 
de dados deu-se por meio de entrevistas semiestruturadas e 
documentos primários. Na análise dos dados foram utiliza-
das as técnicas da análise documental e descritiva. Os da-
dos coletados na Câmara Municipal de Paulo Lopes, Estado 
de Santa Catarina, compreenderam aspectos relacionados 
à identificação dos gastos, proposta de centros de custos, 
agrupamento dos gastos em cada centro de custos, aloca-
ção dos gastos dos centros de custos auxiliares aos produ-
tivos, alocação dos gastos dos centros de custos produtivos 
aos produtos. Buscou-se empreender uma pesquisa no âm-
bito do Poder Legislativo considerando que os estudos são 
realizados, normalmente, com o Executivo, como ocorre com 
os trabalhos de Duarte (2002), Moura (2003), Alves Filho e 
Martinez (2006), Rêgo, Barbosa e Araújo (2007), Corbari et 
al (2007), Gerikg  et al (2007), Souza (2008), Mauss e Souza 
(2008). O processo de apropriação dos custos seguiu a meto-
dologia do custeio por absorção (com departamentalização). 
A partir da análise do processo de alocação dos custos na 
Câmara Municipal, o gestor poderá inferir sobre as matérias 
cuja votação e discussão mais consomem recursos do orça-
mento, além de promover o controle de gastos e identificar 
possíveis desperdícios. 
Palavras-chave: Gestão de Custos. Legislativo Municipal. Custeio 
por Absorção.

Abstract
This article consists in analyze the Municipal Legislative 

cost management through the absorption costing. This is an 
exploratory study, based on both quality and quantity, cha-
racterizing it as a case study. The data collection was done 
through semi-structured interviews and primary documents. 
Documental and descriptive techniques were applied to the 
data analysis. The data collected at Paulo Lopes town coun-

cil, in the state of Santa Catarina, included aspects related to 
expenses identification, proposal of a cost center, grouping 
the expenses of each cost center, allocation of the expen-
ses of the productive cost centers to the products. The re-
search was done within the Legislative Branch since other 
researches are normally done within the Executive Branch, 
as it is in Duarte (2002), Moura (2003), Alves Filho & Martinez 
(2006), Rêgo, Barbosa & Araújo (2007), Corbari et al. (2007), 
Gerik et al. (2007), Souza (2008), Mauss & Souza (2008). 
The process of costs appropriation followed the absorption 
cost methodology (by departments). Based on the process 
of costs allocation analysis within the Town Council, the ma-
nager will be able to deduce which subject consumes more 
funds from the budgets to be voted and discussed, besides 
of promoting the control over the expenses and identifying 
possible waste.
Key words: Cost management. Municipal Legislative. Absorption 
costing.

1. Introdução
A partir dos anos 80, com a intensificação da crise fiscal 

do Estado e a exposição da economia nacional à compe-
tição internacional, o Estado precisou reorientar a política 
econômica e, em particular, conter despesas. Em razão 
da dificuldade política de aumentar a carga tributária, uma 
das alternativas foi o corte de gastos. A política de corte de 
gastos atravessou a década de �980 alcançando o limite de 
suas possibilidades. Esta percepção não se restringiu aos 
economistas acadêmicos, mas passou a integrar o discur-
so do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional 
(ALONSO, �999). 

Artigo recebido em �3/�2/2008 e aceito em 30/0�/2009.

�  CPGA/UFSC – Curso de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Santa Catarina – CEP: 88.0�0.970 – Florianópolis – SC. 
2  ESAG/UDESC – Escola Superior de Administração e Gerência da Universidade do Estado de Santa Catarina – CEP: 88.035-00� – Florianópolis – SC. 
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Para Remígio (2002), a carência de recursos financeiros 
e a expectativa da sociedade quanto aos serviços que o Es-
tado promete oferecer constituem a razão de ser de diversas 
correntes de estudo, que vão desde a Economia do Setor 
Público, passando pelo Direito Tributário e Financeiro, bem 
como pela Ciência das Finanças.

O estudo da atividade fiscal, ou seja, aquela desempe-
nhada pelos poderes públicos com o propósito de obter e 
aplicar recursos para o custeio da rede de serviços públicos, 
é, conforme Baleeiro (�968), o objeto precípuo e clássico da 
Ciência das Finanças. Ainda segundo o autor, está inserida 
também no escopo da atividade fiscal a utilização do instru-
mento financeiro para a provocação deliberada de certos re-
sultados econômicos e políticos, como a repressão à inflação, 
a luta contra o desemprego, a restauração da prosperidade, 
a proteção à indústria nacional, a promoção do desenvolvi-
mento econômico, a nivelação das fortunas e a correção de 
iniquidades na distribuição da renda nacional. 

Se a Ciência das Finanças se propõe a orientar as polí-
ticas públicas (de receita e de despesa) e a suprir a econo-
mia com informações oriundas das consolidações de dados 
originados na atividade financeira pública, não tem ela, em 
si mesma, instrumentos apropriados para gerar informações 
que levem em consideração o custeio dos serviços públicos, 
matéria de que tanto se necessitaria para direcionar a toma-
da de decisão por parte do Estado (REMÍGIO, 2002).

Com os sistemas de informação existentes, segundo 
Alonso (�999), o governo não sabe em que medida cada 
tipo de despesa contribui para os resultados obtidos, bem 
como não sabe quais atividades agregam valor ao resultado 
final das ações de governo. Também ignora qual é a taxa 
de recursos consumida pelas atividades e quanto custam os 
processos de trabalho ou os programas governamentais. O 
governo desconhece onde há desperdício e onde há efici-
ência na aplicação dos recursos. O modelo de gestão tradi-
cional do setor público prioriza o controle dos recursos e dos 
procedimentos formais, e não os resultados, o desempenho, 
a eficiência. 

Remígio (2002) entende que o custeio dos serviços possi-
bilita à Administração Pública a identificação de desperdícios 
e a avaliação das relações entre custo e benefício das diver-
sas alternativas de políticas públicas que estão à disposição, 
permitindo que bens públicos sejam produzidos com menor 
custo e maior eficiência.

Um modelo de gerenciamento de custos auxilia os gesto-
res, responsáveis pelas finanças públicas, na análise de re-
sultados, desempenho e eficiência dos serviços públicos. Os 
indicadores de custos também são cruciais na implementa-
ção de estratégias cooperativas. O sucesso de parcerias da 
Administração Pública com instituições públicas ou privadas, 
nacionais ou internacionais, depende, e muito, de medidas 
de desempenho. Não faz sentido estabelecer parcerias em 
que o custo das atividades é maior que o custo praticado pela 
Administração Pública ou por instituições não governamen-
tais, até porque as parcerias quase sempre utilizam recursos 
públicos, e estes estão sujeitos ao princípio constitucional da 
eficiência (ALONSO, �999). 

A busca da eficiência exige que se mescle a teoria geral 
das Finanças Públicas (na qual se incorporam as regras do 

Direito Financeiro e Tributário e as de Contabilidade) com os 
métodos de custeio propostos pela Contabilidade de Custos, 
a fim de que resulte desta combinação um modelo de infor-
mação gerencial capaz de permitir a avaliação das diferentes 
aplicações dos recursos públicos, além de uma correta ava-
liação das relações entre o custo e o benefício observado 
nos serviços oferecidos à sociedade (REMÍGIO, 2002).

Considerando que o objetivo do artigo consiste em anali-
sar a gestão de custos no Legislativo Municipal por meio do 
custeio por absorção, inicialmente faz-se uma breve incursão 
teórica acerca da necessidade de gerenciamento de gastos 
públicos, da terminologia de gastos aplicável no setor gover-
namental e dos fundamentos do custeio por absorção e sua 
utilização na gestão pública. Na sequência são apresentados 
os procedimentos metodológicos adotados. Em seguida são 
feitas a descrição e análise dos dados e tecidas as conside-
rações finais.

2. A Necessidade de Gerenciamento dos Gastosde Gerenciamento dos Gastos 
Públicos

Para Alonso (�999), a crise fiscal do Estado e a exposi-
ção dos mercados domésticos à competição internacional 
impuseram a necessidade de uma reforma do Estado que 
privilegiasse a qualidade do gasto público. Diferentemente 
do setor privado, no setor público as preocupações com a 
gestão de custos não estão relacionadas com a avaliação 
de estoques ou com a apuração de lucros, mas sim com o 
desempenho dos serviços públicos. A melhoria no desem-
penho de uma organização governamental requer sistemas 
de informações gerenciais que deem sustentação ao seu 
processo decisório. 

O próprio arcabouço legal já destaca em seus diversos 
textos a necessidade de gerenciamento dos gastos públicos. 
De acordo com a Lei nº 4.320/�964, legislação que regula-
menta a Contabilidade Pública no Brasil, há a necessidade 
de informações de custos já na elaboração da proposta or-
çamentária:

Art. 22. A proposta orçamentária, que o Poder Executivo en-
caminhará ao Poder Legislativo, nos prazos estabelecidos nas 
Constituições e nas Leis Orgânicas dos Municípios, compor-
se-á de:
(...)
IV - Especificação dos programas especiais de trabalho custe-
ados por dotações globais, em termos de metas visadas, de-
compostas em estimativas do custo das obras a realizar e dos 
serviços a prestar, acompanhada de justificação econômica, 
financeira, social e administrativa.
(...)
Art. 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de 
forma a permitirem o acompanhamento da execução orça-
mentária, o conhecimento da composição patrimonial, a deter-
minação dos custos dos serviços industriais, o levantamento 
dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados 
econômicos e financeiros.

Já o Decreto nº 2.829, de 29 de outubro de �998, ao es-
tabelecer normas para a elaboração e execução do Plano 
Plurianual e dos Orçamentos da União, apresenta a neces-
sidade de gerenciamento que compreenda os custos dos 
programas:

Art. 4º Será adotado, em cada Programa, modelo de gerencia-

Fabiano Maury Raupp
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mento que compreenda:
(...)
II - controle de prazos e custos.

As necessidades destacadas na Lei nº 4.320/�964 e no 
Decreto nº 2.829/�998 foram reforçadas pela Lei Comple-
mentar nº �0�/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), quan-
do traz em seu teor que:
Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade 
pública, a escrituração das contas públicas observará as se-
guintes:
(...)
§ 3o A Administração Pública manterá sistema de custos que 
permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamen-
tária, financeira e patrimonial.

Para Ribeiro Filho (200�, p. 59), esse dispositivo da LRF 
ampliou “de forma significativa o escopo previsto na Lei nº 
4.320/64, que trata apenas dos serviços públicos industriais”. 
De forma análoga, Cruz e Platt (200�, p. 4) comentam que “a 
exigência de controle de custos e avaliação dos resultados, 
a partir do art. 50 da Lei Complementar �0�, cria uma nova 
perspectiva para a aplicação da contabilidade de custos”.

Miranda Filho (2003) entende que a utilização de meto-
dologias de custeio no setor público possibilita: mensurar os 
custos sociais de cada uma das diversas ações de governo, 
revelando para a sociedade os recursos sacrificados para 
realizar as ações de governo; apurar os custos organizacio-
nais das entidades governamentais, através de um sistema 
de coleta, mensuração e tratamento de informações relativas 
aos gastos de funcionamento de cada uma das organizações 
públicas, revelando o sacrifício de recursos para realizar as 
atividades diversas de uma organização pública.

Apesar da necessidade de gestão dos gastos públicos, 
Duarte (2002) apresenta algumas causas para esta inci-
piente gestão: despreocupação dos administradores em re-
lação à matéria; carência de pessoal especializado em cus-
tos na esfera pública; deficiências do sistema de controle 
interno dos executivos municipais; reduzida oferta no meio 
acadêmico e no mercado de estudos técnicos e cursos de 
treinamento; escassa disponibilidade de recursos que con-
tribui para o desinteresse dos administradores municipais 
na contratação de assessoria especializada visando à im-
plantação de um sistema de gestão de custos.

3. Terminologia de Gastos Aplicável no Setor 
Governamental

A partir da evolução da sociedade e com os eventos de 
terceirização e/ou privatizações das coisas públicas, faz-se 
necessário que os gestores das entidades públicas conhe-
çam os gastos de suas entidades, a fim de poderem tomar 
as melhores decisões entre as alternativas de produzir ou de 
comprar bens e serviços, de produzir ou de terceirizar e/ou 
privatizar serviços (SLOMSKI, 2006).

O processo de gerenciamento dos gastos suscita a utilização 
de uma terminologia homogênea que simplifique o entendimen-
to e as comunicações (MARTINS, 2003). Na esfera privada, a 
terminologia contábil relacionada aos gastos compreende, prin-
cipalmente, as seguintes nomenclaturas: gasto, desembolso, 
investimento, custo, despesa e perda. As conceituações destas 
nomenclaturas são apresentadas no Quadro �.

Quadro 1: Conceituações das nomenclaturas de gastos utilizadas 
no setor privado

Nomenclatura Conceituação

Gasto

Compra de um bem ou serviço 
qualquer que gera sacrifício 
financeiro para a entidade 
(desembolso), sacrifício esse 
representado por entrega ou 
promessa de entrega de ativos 
(normalmente dinheiro).

Desembolso
Pagamento resultante da aquisição 
do bem ou serviço.

Investimento
Gasto ativado em função de sua 
vida útil ou de benefícios atribuíveis 
a futuro(s) período(s).

Custo
Gasto ativado a bem ou serviço 
utilizado na produção de outros 
bens ou serviços.

Despesa
Bem ou serviço consumido direta ou 
indiretamente para a obtenção de 
receitas.

Perda
Bem ou serviço consumidos de 
forma anormal e involuntária.

Fonte: Martins (2003, pp. 24-26).

A aplicação da terminologia proposta por Martins (2003) 
no setor governamental requer alguns ajustes para que se 
possa efetivar a sua utilização. Machado (2002) entende que 
o uso de informações da contabilidade governamental na 
construção de um sistema de custos depende da aproxima-
ção terminológica e conceitual entre a contabilidade governa-
mental e a de custos.

Os conceitos de gasto, desembolso, investimento e per-
da, apresentados por Martins (2003), podem ser utilizados, 
na íntegra, no setor governamental. Para Mauss e Souza 
(2008), como as organizações públicas não são remunera-
das diretamente pelos serviços que prestam, ou seja, não 
vendem serviços, não há despesas (gastos ligados à obten-
ção de receitas). Partindo deste pressuposto, todos os gas-
tos podem ser considerados custos, pois foram incorridos na 
prestação dos serviços públicos. 

Machado (2002) salienta que, no setor público, diferen-
temente do setor privado, não há a necessidade de se dis-
tinguir entre o custo dos serviços e as despesas do período. 
Essa separação é importante quando o objetivo da apuração 
do custo é a avaliação de estoques dos produtos que serão 
vendidos no próximo período. No setor público esta distinção 
é irrelevante, já que o objetivo é apurar o custo dos serviços 
públicos prestados no período, supondo-se a inexistência de 
serviços ou produtos em processamento e/ou acabados.

Na administração pública, como na administração pri-
vada, torna-se importante conhecer o custo daquilo que é 
produzido. Contudo, na administração pública, esse fator, 
até o momento, mereceu poucos estudos que viabilizassem 
sua aplicação. Os métodos de custeio mais utilizados e 
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que podem ser úteis para a melhoria do processo decisório 
por parte dos gestores são: custeio por absorção, custeio 
variável, custeio baseado em atividades e custeio padrão 
(SLOMSKI, 2006). O presente estudo enfatiza a utilização 
do custeio por absorção neste propósito.

4. Fundamentos do Custeio por Absorção e 
sua Aplicabilidade na Gestão Pública

O custeio por absorção, segundo Martins (2003, p. 2�4), é 
um “critério onde se apropriam todos os custos de produção 
quer fixos, quer variáveis, quer diretos ou indiretos, e tão so-
mente os custos de produção, aos produtos elaborados”. 

Os custos diretos (aqueles que podem ser mensurados 
em cada produto) são alocados diretamente em cada objeto 
de custeio (centro de custo, departamento, atividade, pro-
duto etc.). Já os custos indiretos (aqueles que não podem 
ser mensurados diretamente em cada produto) são aloca-
dos ao objeto de custeio por meio de critérios de rateio.

Em qualquer método, o que será discutido, trabalhado e 
analisado são os custos indiretos. Os críticos do custeio por 
absorção condenam o seu uso por entenderem que o rateio 
é arbitrário, que não identifica corretamente o custo a ser 
atribuído ao bem ou serviço produzido (SLOMSKI, 2006).

Em algumas organizações é adotada a estrutura de centros 
de custos para amenizar as distorções dos critérios de rateio. 
Megliorini (2007) expõe que os centros de custos podem ser 
divididos em centros de custos auxiliares e centros de custos 
produtivos. Os centros de custos auxiliares são aqueles que 
não atuam sobre os produtos, servindo de apoio aos centros 
produtivos. Já os centros produtivos são aqueles com atuação 
direta sobre os produtos, ou seja, estão diretamente envolvi-
dos na fabricação dos itens ou prestação dos serviços.

Há três maneiras de realizar a alocação dos custos dos 
centros auxiliares aos centros produtivos: alocação direta, 
sequencial e recíproca. Falk (200�) explica que na alocação 
direta todos os gastos de cada centro auxiliar são rateados 
diretamente aos centros de custos produtivos. Os custos de 
um centro de apoio não precisam ser rateados para todos 
os outros centros de custos produtivos, apenas para aque-
les que utilizam seus serviços. Não ocorre o rateio dos cus-
tos dos centros auxiliares para outros centros auxiliares. 

A metodologia de alocação sequencial reconhece que po-
dem ocorrer trocas de serviços de um centro de custos auxi-
liar com outros. O processo envolve a escolha de um centro 
inicial que terá seus gastos rateados aos demais centros de 
custos auxiliares. Normalmente, inicia-se escolhendo um 
centro que mais presta serviços aos outros (FALK, 200�).

Para Falk (200�), no processo de alocação sequencial 
reúnem-se os custos totais do primeiro centro e por meio de 
um critério dividem-se os custos aos demais centros. O total 
de custos do primeiro centro torna-se zero e os demais cen-
tros de custos absorvem este montante proporcionalmente 
ao critério estabelecido anteriormente. O processo se re-
pete em cada centro auxiliar até que todos estes tenham 
o montante de seus custos zerados e apenas os centros 
produtivos possuam custos.

A terceira metodologia é conhecida como alocação recí-
proca ou alocação matricial. Surgiu para tentar eliminar os 
problemas apresentados no método anterior por meio de fun-

ções algébricas, a fim de resolver um conjunto de expressões 
simultâneas que dispensa a utilização de uma sequência de 
centros de custos auxiliares para rateio. Esta metodologia re-
conhece a reciprocidade entre os diversos centros auxiliares 
e apresenta resultados mais acurados (FALK, 200�).

Apesar de contemplar diferentes possibilidades de alo-
cação dos custos, o custeio por absorção, como todo mé-
todo, apresenta vantagens e desvantagens advindas de 
sua utilização. Entre as vantagens podem ser destacadas: 
agrega todos os custos ao objeto de custeio; possibilita a 
apuração do custo global de cada produto ou serviço; per-
mite a apuração do custo dos departamentos e centros e 
custos; é menos oneroso na implementação, pois utiliza 
métodos de apropriação mais simples (PADOVEZE, 2000, 
NAKAGAWA, 200�). 

No tocante às desvantagens, devem ser consideradas: 
os custos que não se relacionam a este ou aquele produ-
to são quase sempre distribuídos por meio de critérios de 
rateio; o custo fixo por unidade depende do volume de pro-
dução; não viabiliza um conhecimento adequado das reais 
causas geradoras dos custos; não utiliza procedimentos 
que efetivamente contribuam para o processo de melhoria 
contínua dos bens e serviços e para a eliminação de des-
perdícios (SOUZA, 200�, MARTINS, 2003). 

A implementação do custeio por absorção no serviço pú-
blico, conforme Mauss e Souza (2008), pode ser feita de 
forma mais fácil, por contemplar uma estrutura e critérios 
mais simples do que outros métodos mais sofisticados. Em 
razão de sua utilização por apreciável parcela de empresas 
privadas, representa uma metodologia cujos conceitos e 
maneiras de utilização são conhecidos no mercado.

5. Procedimentos Metodológicos Adotados
A preocupação com o conhecimento da realidade é uma 

constante na vida do homem. A pesquisa apresenta-se 
como uma forma de investigação que tem como finalidade 
buscar respostas às indagações da sociedade, através de 
procedimentos científicos. Os seus delineamentos possuem 
um importante papel na pesquisa científica, no sentido de 
articular planos e estruturas a fim de obter respostas para 
os problemas de estudo. 

Os delineamentos desta pesquisa deram-se em função 
dos objetivos, dos procedimentos e da abordagem do pro-
blema. No que diz respeito aos objetivos, esta pesquisa 
consiste de um estudo do tipo exploratório. Em relação aos 
procedimentos, refere-se a uma pesquisa do tipo estudo de 
caso e documental. Quanto à abordagem do problema, o 
estudo utilizou a abordagem qualiquantitativa. Cabe ressal-
tar que a escolha da Câmara do município de Paulo Lopes 
como objeto de estudo deve-se a facilidade na obtenção 
dos dados necessários à pesquisa.

Para coletar os dados foram utilizadas entrevistas se-
miestruturadas e documentos primários. As entrevistas fo-
ram realizadas com os funcionários e os agentes políticos. 
Os documentos primários analisados referem-se aos regis-
tros contábeis cujo acesso foi permitido.

As técnicas utilizadas no processo de análise dos dados 
foram: análise descritiva e análise documental. As técnicas 
de análise dos dados abordadas são amplamente emprega-
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Quadro 1: Países por Cluster de IAO – 2006

Fornecem informações completas aos cidadãos África do Sul, Eslovênia, Estados Unidos, França, Nova Zelândia, Reino Unido

Fornecem informações significativas aos cidadâos Botsuana, Brasil, Congo, Coréia do Sul, Noruega, Peru, Polônia, Romênia, 

Suécia

Fornecem alguma informação para os cidadâos Bulgária, Cazaquistão, Colômbia, Costa Rica, Croácia, Filipinas, Gana, Gua-

temala, Índia, Indonésia, Jordânia, Maláui, México, Namíbia, Papua - Nova 

Guiné, Paquistão, Quênia, Rússia, Sri Lanka, Tanzânia, Turquia

Fornecem informações mínimas aos cidadãos Albânia, Argélia, Argentina, Azerbaijão, Bangladesh, Camarões, 

El Salvador, Equador, Geórgia, Honduras, Nepal, Uganda e Zâmbia

Fornecem informações restritas ou nenhuma Angola, Bolívia, Burkina Fasso, Chade, Egito, Marrocos, Mongólia, Nicarágua, 

Nigéria, Vietnã

Fabiano Maury Raupp
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das nas Ciências Sociais, em virtude de diversos trabalhos 
nesta área demandarem uma abordagem qualiquantitativa. 

6. Descrição e Análise dos Dados
A pesquisa realizada apresenta algumas limitações que 

precisam ser evidenciadas. Primeiramente, os dados cole-
tados e analisados referem-se a um estudo de caso, cujos 
resultados não podem ser generalizados para outros casos 
semelhantes. Outra limitação refere-se ao fato de que não 
foram encontrados estudos que analisaram a gestão de 
custo no âmbito do Legislativo Municipal, o que não permitiu 
comparativos com outros referenciais. 

Buscou-se empreender uma pesquisa no âmbito do Legis-
lativo considerando que os estudos são realizados, normal-
mente, com o Executivo, como ocorre com os trabalhos de 
Duarte (2002), Moura (2003), Alves Filho e Martinez (2006), 
Rêgo, Barbosa e Araújo (2007), Corbari et al (2007), Gerikg 
et al. (2007), Souza (2008), Mauss e Souza (2008).

6.�. Apresentação da organização objeto de estudo
A Câmara Municipal objeto de estudo representa o Poder 

Legislativo do Município de Paulo Lopes. Tal município, loca-
lizado em Santa Catarina, foi criado em 2� de dezembro de 
�96� por desmembramento do município de Palhoça. Segun-
do IBGE (2007), possui aproximadamente 6.830 habitantes. 

É um município de colonização açoriana e suas princi-
pais atividades econômicas são a agricultura e a pesca. 
Paulo Lopes tem bom potencial turístico, mas ainda é pre-
ciso desenvolver a infraestrutura. A pequena arrecadação 
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obriga o município a depender dos recursos do FPM (Fundo 
de Participação dos Municípios). 

A Câmara Municipal foi instalada aos trinta e um dias do 
mês de janeiro de �963, tendo a diplomação de sete vere-
adores. Atualmente, conta com nove vereadores. O quadro 
de colaboradores é formado por cinco funcionários, sendo um 
contador, um assessor técnico legislativo, uma assessora par-
lamentar, uma auxiliar de serviços gerais e uma estagiária.

As instalações físicas são alugadas, haja vista que a or-
ganização não possui prédio próprio. A reunião semanal dos 
vereadores para discussão e votação das matérias aconte-
ce uma vez por semana. O atendimento ao público ocorre 
de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às �3h. O Regimento 
Interno da Câmara contempla os produtos apresentados no 
Quadro 2 como passíveis de discussão e votação.

Dentre os produtos apresentados no Quadro 2, a Codifi-
cação e o Substitutivo raramente são discutidos e votados. 
O Julgamento de Contas acontece, normalmente, uma vez 
no ano, quando a Câmara recebe do Tribunal de Contas do 
Estado de Santa Catarina as contas da Prefeitura Municipal, 
referente ao exercício anterior, para discussão e votação. As 
demais matérias acontecem regularmente durante o ano, 
com destaque para os Projetos de Lei e Indicações. 

No tocante à prestação de contas, a Câmara encaminha 
ao Executivo Municipal, mensalmente e anualmente, os re-
latórios contábeis exigidos pela Lei nº 4.320/�964 e pela Lei 
Complementar nº �0�/2000. As versões quadrimestral e se-
mestral desses relatórios são publicadas no mural instalado 
nas dependências da Câmara. Para o Tribunal de Contas do 

Produtos Descrição

Projeto de Lei
É a proposição que tem por finalidade a regulamentação de matéria de âmbito municipal, sujeita 
a sanção do Poder Executivo.

Decreto Legislativo
É a proposição destinada a regular matéria de exclusiva competência da Câmara Municipal, com 
efeito normativo em toda a municipalidade.

Projeto de Resolução
É a proposição que se destina a regular matéria de competência exclusiva da Câmara Municipal, 
de natureza político-administrativa.

Codificação

São projetos de codificação: Código – é a reunião de disposições legais sobre a mesma matéria, 
visando estabelecer os princípios gerais do sistema e prover corretamente a matéria tratada; 
Consolidação – é a reunião de diversas leis em vigor sobre o mesmo assunto; Estatuto ou 
regimento – é o conjunto de normas disciplinares fundamentais que rege a atividade de um órgão 
ou de uma entidade.

Indicação É a proposição em que o autor sugere medidas de interesse público aos órgãos competentes.

Moção 
É a proposição em que a Câmara Municipal manifesta a sua posição, de apoio ou de oposição, a 
respeito de determinado assunto de interesse público.

Requerimento
É todo pedido verbal ou escrito, dirigido ao presidente da Mesa Diretora, sobre assunto de 
interesse do autor.

Substitutivo É o projeto apresentado para substituir outro já em tramitação, sobre a mesma matéria. 

Emenda É a modificação apresentada a determinado dispositivo de matéria em tramitação.

Julgamento de Contas Julgar as contas da administração municipal, direta e indireta.

Quadro 2: Produtos da organização objeto de estudo
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Estado de Santa Catarina é encaminhada, bimestralmente, 
por meio do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão 
– e-Sfinge, toda a movimentação contábil. Ao Ministério da 
Previdência Social são enviadas, mensalmente, por meio do 
Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações 
à Previdência Social – SEFIP, informações relativas ao reco-
lhimento do INSS. Ao Ministério do Trabalho e Emprego são 
encaminhadas, anualmente, por meio da Relação Anual de 
Informações Sociais – RAIS, informações sobre a atividade 
trabalhista na organização. Para a Receita Federal é encami-
nhada semestralmente a Declaração de Débitos e Créditos 
Tributários Federais – DCTF e, anualmente, a Declaração de 
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF.

6.2. Identificação dos gastos
As contas mais utilizadas para contabilização dos gastos 

são: salário-família; vencimentos e vantagens fixas; obriga-
ções patronais; indenizações e restituições trabalhistas; di-
árias; auxílio financeiro a estudantes; material de consumo; 
outros serviços de terceiros – pessoa física; outros serviços 
de terceiros – pessoa jurídica; e equipamentos e material 
permanente. Na sequência, apresenta-se uma breve descri-
ção dos gastos lançados nestas contas:
• Salário-família: benefício pago aos trabalhadores com sa-

lário mensal de até R$ 654,67 para auxiliar no sustento 
dos filhos de até �4 anos incompletos ou inválidos;

• Vencimentos e vantagens fixas: compreendem gastos 
relacionados ao vencimento e remuneração devidos aos 
funcionários e vereadores;

• Obrigações patronais: referem-se ao valor da obrigação 
patronal incidente sobre a folha de pagamento dos funcio-
nários e vereadores e devida à Previdência Social;

• Indenizações e restituições trabalhistas: compreendem 
gastos referentes à exoneração de funcionários e o valor 
pago ao presidente da Câmara no montante de 50% so-
bre a remuneração devida aos vereadores, para exercer 
as funções de representação;

• Diárias: valores concedidos a funcionários e vereadores 
em razão de deslocamento a serviço do município ou para 
participarem de eventos;

• Auxílio financeiro a estudantes: auxílio concedido para 
reembolsar parte da mensalidade paga pelo funcionário 
para realizar curso superior;

• Material de consumo: gastos relacionados ao material de 
expediente, material de limpeza e, eventualmente, gêne-
ros alimentícios;

• Outros serviços de terceiros – pessoa física: compreen-
dem gastos com locação das instalações, bolsa estágio e 
valores pagos a terceiros para prestação de serviços rela-
cionados a pequenos reparos nas instalações do prédio;

• Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica: gastos com 
a fatura de telefone móvel, fatura de telefone fixo, fatura 
de energia elétrica, postagem de documentos, e aluguel 
do sistema de contabilidade pública;

• Equipamentos e material permanente: valores relaciona-
dos à aquisição de equipamentos e material permanente.
A organização apresentou um gasto total de R$ 347.635,48 

no exercício de 2006, o qual representa o exercício objeto 
de estudo. Deste total, R$ 3.265,20 devem ser classificados 
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como investimentos já que, segundo Martins (2003), são gas-
tos ativados em função da vida útil ou benefícios atribuíveis a 
futuros períodos. No conjunto de gastos, R$ 344.388,28 de-
vem ser classificados como custo do período, haja vista que, 
de acordo com Martins (2003), referem-se a gastos utilizados 
na produção de bens ou serviços.

Além dos custos mencionados, a organização poderia ter 
custos relacionados à depreciação de equipamentos e mate-
rial permanente. Por meio de análise dos registros contábeis, 
percebeu-se que a maioria dos equipamentos e materiais 
permanentes já estão totalmente depreciados, restando uma 
parcela ínfima a ser depreciada. Tal situação motivou a não 
consideração deste tipo gasto.

6.3. Proposta de centros de custos
A organização estudada não possui divisão de sua estru-

tura em centros de custos. Assim, fez-se uma proposição de 
divisão em que o agrupamento em centros de custos consi-
derou as afinidades entre os setores, bem como os serviços 
desenvolvidos por eles. 

A apuração de custos proposta nesse estudo ocorre por 
meio dos seguintes centros de custos: centros de custos au-
xiliares (Contábil, Serviços Gerais); centros de custos produ-
tivos (Jurídico e Parlamentar, Comissões). O contador atua 
no centro de custos Contábil; a auxiliar de serviços gerais 
atua no centro de custos Serviços Gerais; o assessor técnico 
legislativo, a assessora parlamentar e a estagiária atuam no 
centro de custos Jurídico e Parlamentar; os vereadores atu-
am no centro de custos Comissões. 

6.4. Agrupamento de gastos em cada centro de custos
Com a identificação dos gastos e a proposição de uma es-

trutura de centros de custos, fez-se a alocação desses gastos 
aos centros de custos. Alguns dos gastos foram apropriados 
diretamente, outros necessitaram de rateio. Os gastos por 
centro de custos são apresentados na Tabela �.

Os gastos com Salário-família foram alocados direta-
mente ao centro de custos Serviços Gerais por tratar-se de 
um encargo concedido somente à funcionária que trabalha 
neste centro. Os gastos com Vencimentos e vantagens fi-
xas e Obrigações patronais também foram alocados direta-
mente aos centros de custos por meio de análise da folha 
de pagamento. 

A alocação direta também foi utilizada para os gastos com 
Indenizações e restituições trabalhistas e Diárias. Tais aloca-
ções foram possibilitas pela análise dos registros contábeis.

Os gastos com Auxílio financeiro a estudantes referem-se 
aos valores concedidos para reembolsar parte da mensalida-
de paga pela auxiliar de serviços gerais e pelo assessor téc-
nico legislativo para realizar curso superior. No que concerne 
aos gastos com Outros serviços de terceiros – pessoa física, 
apenas o gasto com bolsa estágio foi alocado diretamente.

Na alocação dos custos indiretos, a escolha do critério de 
rateio levou em consideração a representatividade dos custos 
indiretos em relação aos custos diretos e as características 
internas de utilização. Resolveu-se adotar um critério único 
de rateio para os custos indiretos, utilizando-se o percentual 
de custos diretos que cada centro de custos recebeu.

Fabiano Maury Raupp
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Itens de Gastos

Centros Auxiliares Centros Produtivos
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Custos Diretos

Salário-família 0,00 487,�0 0,00 0,00 487,�0

Vencimentos e vantagens fixas 2�265,33 4550,00 �6687,00 �83�44,50 225646,83

Obrigações patronais 4465,72 955,50 3504,27 4�002,05 49927,54

Indenizações e restituições ��2�,25 0,00 960,00 9990,00 �207�,25

Diárias 900,00 0,00 825,00 4900,00 6625,00

Auxílio financeiro a estudantes 0,00 800,00 �000,00 0,00 �800,00

Outros serviços de terceiros - PF 0,00 0,00 3000,00 0,00 3.000,00

Subtotal 27752,30 6792,60 25976,27 239036,55 299557,72

Custos Indiretos

Material de consumo 497,47 �2�,95 465,78 4287,06 5372,27

Outros serviços de terceiros - PF �7��,25 4�9,50 �602,22 �4747,04 �8480,0�

Outros serviços de terceiros - PJ �942,59 476,20 �8�8,82 �6740,68 20978,29

Subtotal 4�5�,3� �0�7,65 3886,82 35774,78 44830,56

Total 3�903,6� 78�0,25 29863,09 2748��,33 344388,28

Tabela 1: Gastos da organização no exercício de 2006 por centro de custos

Fonte: dados da pesquisa (2007).

6.5. Alocação dos gastos dos centros de custos auxi-
liares aos produtivos

A alocação dos gastos dos centros de custos auxiliares aos 
produtivos foi feita através de alocação sequencial. Neste pro-
cesso, os gastos do centro de custos Contábil devem ser alo-
cados ao centro de custos Serviços Gerais e aos centros de 
custos produtivos. Os gastos do centro de custos Serviços Ge-
rais e a parcela recebida do centro de custos Contábil devem 
ser alocados aos centros de custos produtivos. Os resultados 
obtidos a partir das alocações são demonstrados na Tabela 2.

Na alocação dos gastos do centro de custos Contábil, foi 
estimado o volume de serviços que este centro presta aos 
outros centros. A partir de uma entrevista com o profissional 
que atua diretamente neste centro, aliada à análise de re-
gistros contábeis, definiram-se os seguintes percentuais de 
prestação de serviços: 5% para o centro de custos Serviços 
Gerais; 5% para o centro de custos Jurídico e Parlamentar; 
e 90% para o centro de custos Comissões. Tais percentuais 
foram utilizados na alocação dos custos do centro Contábil. 

Procedimento semelhante foi utilizado para alocar o to-
tal de gastos do centro de custos Serviços Gerais aos cen-
tros produtivos. Também foi estimado o volume de serviços 
prestados por este centro, o qual foi definido em percentuais 

por meio de uma entrevista aplicada à funcionária que atua 
neste centro. Foram definidos os seguintes percentuais de 
prestação de serviços: 5% para o centro de custos Jurídico 
e Parlamentar; e 95% para o centro de custos Comissões. 
Estes percentuais foram utilizados para alocação dos custos 
do centro de Serviços Gerais aos demais centros.

Após a alocação dos gastos dos centros de custos auxi-
liares aos produtivos, o total de gastos da Câmara Municipal, 
num montante de R$ 344.388,29, está dividido entre o centro 
de custos Jurídico e Parlamentar (R$ �0.973,24) e o centro 
de custos Comissões (R$ 333.4�5,04).

6.6. Alocação dos gastos dos centros de custos produ-
tivos aos produtos

A alocação dos gastos dos centros de custos produtivos 
aos produtos considerou o tempo utilizado na confecção, dis-
cussão e votação dos mesmos. Alguns produtos são confec-
cionados, discutidos e votados na Câmara Municipal (Decreto 
Legislativo, Projeto de Resolução, Indicação, Moção, Reque-
rimento, Emenda), enquanto outros são confeccionados na 
Prefeitura Municipal e discutidos e votados na Câmara Munici-
pal (Projeto de Lei, Substitutivo, Prestação de Contas). 

Em uma tentativa de criar parâmetros de mensuração 
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de tempos para a realização dos produtos, foram estabele-
cidos pesos a partir do tempo utilizado para confeccioná-lo, 
discuti-lo e votá-lo. O estabelecimento de pesos foi feito em 
conjunto com alguns profissionais envolvidos no processo 
(vereadores, assessora parlamentar e assessor técnico le-
gislativo). Os produtos e seus respectivos pesos estão de-
monstrados na Tabela 3.

Tabela 3: Pesos dos produtos

Produtos Pesos

Projetos de Lei 3

Projetos de Resolução 4

Indicações 1

Moções 1

Requerimentos 1

Emendas 2

Julgamento de Contas 3
Fonte: dados da pesquisa (2007).

Durante o exercício de 2006, foram discutidos e votados 
66 Projetos de Lei e feito o Julgamento de Contas do Execu-
tivo referente ao exercício anterior. Durante 2006 foram con-
feccionados, discutidos e votados 4 Projetos de Resolução, 
5� Indicações, 6 Moções, 25 Requerimentos e 2 Emendas.

Com os pesos apresentados na Tabela 3 e o total de produ-
tos votados e discutidos, apresenta-se na Tabela 4 o valor dos 
gastos dos centros de custos produtivos alocado aos produtos.

O cálculo do custo unitário é obtido a partir da divisão dos 
custos totais dos produtos, Tabela 4, pelo número de produ-
tos discutidos e votados no ano. Na Tabela 5 apresenta-se o 
custo unitário de cada produto.

O processo de apropriação dos custos seguiu a metodo-
logia do custeio por absorção (com departamentalização). 
A partir da análise do processo de alocação dos custos na 

Câmara Municipal, o gestor poderá inferir sobre as matérias 
cuja votação e discussão mais consomem recursos do orça-
mento, além de promover o controle dos gastos e identificar 
possíveis desperdícios. 

Tabela 2: Alocação dos gastos dos centros de custos auxiliares aos produtivos

Itens de Gastos

Centros Auxiliares Centros Produtivos

Total
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Total de cada centro de custos 29863,09 3�903,6� 78�0,25 2748��,33 344388,28

Rateio dos gastos (Contábil) --- �493,�5 �493,�5 26876,78 29863,09

Rateio dos gastos (Serviços Gerais) --- --- �669,84 3�726,93 33396,77

Total de cada centro produtivo --- --- �0973,24 3334�5,04 344388,28
Fonte: dados da pesquisa (2007).

Tabela 4: Gastos dos centros de custos produtivos alocados aos 
produtos

Produtos

Centros Produtivos

Total
Centro de 

Custos 
Jurídico e 

Parlamentar

Centro de 
Custos 

Comissões

Total de 
cada centro 
produtivo

10973,24 333415,04 344388,29

Projetos de Lei 7170,63 217875,17 94313,8
Projetos de 
Resolução

579,45 17606,07 11431,98

Indicações 1846,98 56119,36 145757,7
Moções 217,29 6602,28 17147,98
Requerimentos 905,38 27509,49 71449,84
Emendas 144,86 4401,52 2857,99
Julgamento de 
Contas

108,65 3301,15 1428,99

Fonte: dados da pesquisa (2007).

Fabiano Maury Raupp

Tabela 5: Custo unitário de cada produto

Produtos Custo Unitário

Projetos de Lei 3409,79

Projetos de Resolução 4546,38

Indicações 1136,60

Moções 1136,60

Requerimentos 1136,60

Emendas 2273,19

Julgamento de Contas 3409,80
FonteFonte: dados da pesquisa (2007).
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Gestão de Custos no Legislativo Municipal por meio do Custeio por Absorção: um Estudo de Caso

A apuração dos gastos públicos e sua publicização são 
importantes instrumentos de controle social, permitindo aos 
diferentes usuários a avaliação da eficiência dos serviços 
prestados. Um dos fatores impeditivos para que os sistemas 
de controle interno e externo possam avaliar a eficiência dos 
serviços públicos é justamente a inexistência de sistemas de 
custos (Alonso, �999). 

Percebe-se que com o sistema de informação atualmente 
existente o gestor da Câmara não conhece em que medida 
cada tipo de despesa contribui para os resultados obtidos, 
bem como não sabe quais atividades agregam valor ao re-
sultado final de suas ações. Desconhece a taxa de recursos 
consumida pelas atividades e quanto custam os processos 
de trabalho do Legislativo, fato este que corrobora com o que 
preconiza Alonso (�999). 

7. Considerações Finais
O presente artigo teve como objetivo analisar a gestão de 

custos no Legislativo Municipal por meio do custeio por absor-
ção. A gestão de custos oferece um conjunto de informações 
acerca dos custos unitários das matérias discutidas e votadas 
no âmbito da Câmara, bem como um controle dos mesmos.

Os dados coletados junto à Câmara Municipal objeto de es-
tudo compreenderam aspectos relacionados à identificação dos 
gastos, proposta de centros de custos, agrupamento de gastos 
de acordo com cada centro de custos, alocação dos gastos dos 
centros de custos auxiliares aos produtivos, alocação dos gas-
tos dos centros de custos produtivos aos produtos.

Os produtos analisados contemplam a discussão e 
votação de Projetos de Lei, Decretos Legislativos, Pro-
jetos de Resolução, Codificações, Indicações, Moções, 
Requerimentos, Substitutivos, Emenda e Julgamentos 
de Contas.

Com a adoção do custeio por absorção (departamen-
talização), fez-se uma proposição de divisão da estrutura 
física em centros de custos. Tal agrupamento deu-se por 
meio de afinidades entre os setores, bem como os serviços 
desenvolvidos, sendo eles: centros de custos auxiliares 
(Contábil, Serviços Gerais); e centro de custos produtivos 
(Jurídico e Parlamentar, Comissões).

Após a alocação dos gastos aos diferentes centros de 
custos e sua concentração nos centros de custos produ-
tivos, fez-se a alocação dos custos aos produtos. Foram 
estabelecidos pesos para cada produto, levando em consi-
deração o tempo utilizado para confeccioná-lo, discuti-lo e 
votá-lo. O estabelecimento de pesos foi feito em conjunto 
com alguns profissionais envolvidos no processo.

A gestão de custos na Câmara Municipal possibilitará 
ao gestor uma análise das matérias cuja votação e dis-
cussão mais consomem recursos do orçamento, além 
de promover o controle dos gastos e identificar possíveis 
desperdícios. Percebe-se que com o sistema de informa-
ção atualmente existente o gestor da Câmara não conhe-
ce em que medida cada tipo de despesa contribui para os 
resultados obtidos, bem como não sabe quais atividades 
agregam valor ao resultado final de suas ações.
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Resumo

Este trabalho tem como objetivo analisar o desempenho 
de empresas socialmente responsáveis, através do uso de 
indicadores contábil-financeiros de Liquidez, Endividamento 
e Lucratividade, referentes ao ano de 2006. Escolheram-
se como empresas socialmente responsáveis aquelas que 
constavam do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) 
da Bovespa. Daí verificou-se que as 29 empresas não fi-
nanceiras listadas estavam divididas em oito segmentos de 
atuação, dos quais em virtude da disponibilidade de informa-
ções escolhearam-se seis: Autoindústria, Energia, Papel e 
Celulose, Química e Petroquímica, Siderurgia e Metalurgia 
e Transporte. Deste ponto procedeu-se a uma comparação 
do comportamento das 24 empresas destes setores em re-
lação a outras pertencentes aos mesmos, que estavam lista-
das entre as Melhores e Maiores da Revista Exame (2007). 
Em outras palavras, busca-se observar se é possível verificar 
algum impacto relevante da responsabilidade social nestes 
índices contábil-financeiros. A ideia é verificar se as empre-
sas que adotaram posturas “politicamente” corretas através 
de ações sociais e ambientais apresentam um desempenho, 
em termos de liquidez, endividamento e lucratividade, esta-
tisticamente superior em relação ao mercado. No estudo do 
impacto destas ações. utilizaram-se análises estatísticas de 
diferença de médias, através do teste de desigualdade de 
Chebyshev. Os resultados mostram que, apesar de a prin-
cípio se imaginar que existissem diferenças entre empresas 
socialmente responsáveis e outras empresas sem esta ca-
racterística, não se observaram diferenças significativas, de 
maneira geral, no ano de 2006, nos índices de liquidez, endi-
vidamento e lucratividade entre os dois grupos de empresas 
nos setores observados.
Palavras-chave: Responsabilidade Social; Desempenho; Índices 
Contábil-Financeiros.
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Abstract
This work aims to analyze the performance of socially 

responsible companies, through the use of accounting and 
financial indexes of liquidity, profitability and debt, referring 
to the year 2006. Chose to be socially responsible compa-
nies were those that are part of the Corporate Sustainability 
Index (ISE) of the Bovespa. It was found that the 29 non-fi-
nancial companies listed, were divided into eight economics 
segments, including the availability of information picked up 
six: Auto-industry, Energy, Paper and Pulp, Chemical and 
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Petrochemical, Steel and Metallurgy and Transportation. This 
point was made a comparison between the behavior of these 
24 companies in relation to other sectors belonging to them, 
who were listed among the Maiores e Melhores magazine 
(2007). In other words, try to see if it´s possible to point some 
relevant impact of social responsibility in accounting and fi-
nancial indices. The idea is to make sure the companies that 
have adopted attitudes “politically” correct by social and envi-
ronmental actions, have a performance, in terms of liquidity, 
profitability and debt, statistically higher than the market. In 
the study of the impact of these actions was used statistical 
analysis of different means, through the Chebyshev test of 
inequality. The results show that although the principle is to 
imagine that there were differences between socially respon-
sible companies and other companies without this feature, 
there were no significant differences in general, in 2006, in 
the liquidity, profitability and debt indexes among two groups 
of companies in sectors seen.
Key words: Social Responsibility; Performance; Financial 
and Accounting Indexes.

1. Introdução
Com a consolidação do processo de globalização da eco-

nomia, a informação trafega com uma grande velocidade nas 
mais diversas mídias. As externalidades das empresas, sejam 
positivas ou negativas, tornam-se disponíveis a todos. Este 
fato é corroborado por Faria e Sauerbronn (2006): segundo 
os autores, os recentes escândalos corporativos ilustram o 
grande impacto que as organizações têm na sociedade no 
contexto da globalização. Neste cenário, Fischer (2002) ilustra 
que nenhuma organização consegue obter sucesso sozinha. 
Para Macedo e Cípola (2007), a sociedade está cada vez mais 
atenta para a conduta das empresas. Hoje a sociedade civil 
organizada cobra, sistematicamente, uma postura ética e coe-
rente por parte das empresas e seus gestores. 

O tema responsabilidade social ocupa hoje grande espaço 
na produção acadêmica, na mídia e nos negócios. Contudo, 
torna-se oportuno pontuar que seu conceito é complexo, e a 
busca pela sua definição ainda se encontra em curso. 

Freitas e Ventura (2004) atestam que no contexto da res-
ponsabilidade social destaca-se o debate sobre a ação so-
cial das empresas, dimensão que tem sido uma das mais 
propagadas no meio empresarial. Além disso, o relaciona-
mento com os stakeholders, as partes interessadas, passam 
a nortear a gestão das empresas. Teixeira e Mazzon (2000) 
afirmam que as organizações estão inseridas neste contex-
to social, influenciando e sendo influenciadas pelos grupos 
de interesse. Para Santana (2006), a atividade de gestão 
ficou mais difícil. Dilemas que antes não eram elementos 
do processo decisório e mostravam-se irrelevantes para a 
sustentabilidade de uma empresa passaram a fazer parte do 
cotidiano gerencial. Com isto, conceitos como responsabili-
dade social e desempenho passam a ter maior relevância e 
se consolidam rapidamente.

Estudos prévios, no Brasil e no mundo, procuraram ilus-
trar se a prática de ações de responsabilidade social gera 
benefícios para as organizações. Nem sempre apoiados em 
bases de cunho quantitativo, estes trabalhos têm por objetivo 
mostrar se a partir de investimentos socioambientais as em-

presas obtêm, de algum modo, benefícios de ordem financei-
ra, mercadológica ou mesmo operacional. Ainda neste rol de 
análise, outros trabalhos fizeram análises sobre os benefí-
cios sociais gerados, sob a óptica da sociedade em geral.

É neste contexto que esta pesquisa está inserida. Reali-
za-se um estudo do comportamento das empresas listadas 
no ISE comparando com outras não listadas, em relação a 
uma série de indicadores contábil-financeiros, com o objetivo 
de verificar o impacto de ações de responsabilidade social, 
no desempenho das primeiras durante ano de 2006. Busca-
se verificar se as empresas de diversos setores econômicos 
que são socialmente responsáveis apresentam desempenho 
superior, comprovado estatisticamente. Ou seja, se é possí-
vel vislumbrar impactos positivos estatisticamente significa-
tivos pela adoção de uma postura socialmente responsável 
em relação ao desempenho médio do mercado, representa-
do neste estudo pelas empresas destes setores listadas na 
Revista Exame – Maiores e Melhores (2007). A hipótese a 
ser testada e se através de um comportamento socialmente 
superior é possível obter, em média, um desempenho contá-
bil-financeiro também superior.

2. Responsabilidade Social
A expressão responsabilidade pode, em uma análise pre-

liminar, incutir a idéia de compulsoriedade. A citação, dada a 
dinâmica de interpretações, é muitas vezes encarada como 
um receituário, um checklist de ações a serem cumpridas. 
Isto não é responsabilidade social.

Freitas e Ventura (2004) afirmam que no contexto da res-
ponsabilidade social empresarial destaca-se o debate sobre 
a ação social das empresas, dimensão que tem sido uma 
das mais propagadas no meio empresarial. Os lucros cada 
vez mais altos auferidos pelas empresas, sobretudo no setor 
financeiro, geram um comportamento de atenção, fiscaliza-
ção e, em alguns casos, de contestação por parte da socie-
dade organizada.

Para Dias e Siqueira (2006), durante muitos anos diver-
sas organizações apenas se preocupavam com a obtenção 
de lucros cada vez maiores, sugando da sociedade na qual 
estavam inseridas tudo o que fosse necessário para o alcan-
ce deste objetivo, deixando, frequentemente, nada ou quase 
nada em troca.

Com o passar do tempo, pode-se perceber o surgimento e 
o incremento dos movimentos sociais no seio da população 
cobrando melhores condições de trabalho, respeito ao meio 
ambiente, redução das desigualdades sociais e raciais, entre 
outras mudanças. Isto fez com que as organizações passas-
sem a dar maior importância para estes fatores até pouco 
tempo menosprezados (DIAS E SIQUEIRA:2006).

Para Melo Neto e Froes (�999), a responsabilidade social 
pode ser conceituada como um compromisso da empresa 
em relação à sociedade, sendo, ainda, uma forma de ac-
countability do desempenho empresarial. Segundo Tenório 
(2004), a responsabilidade social surge de um compromisso 
da organização com a sociedade, no qual a participação das 
empresas não se limita somente a gerar lucros, empregos e 
o pagamento de impostos.

Ashley (2002) conceitua a responsabilidade social como 
sendo o compromisso que uma organização deve ter para 
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com a sociedade, expresso por meio de atos e atitudes que 
a afetem positivamente de modo amplo e a alguma comuni-
dade de modo específico. Parente e Gelman (2006) afirmam 
que a responsabilidade social é uma forma de gestão defini-
da pela relação ética e transparente da empresa com todos 
os públicos com os quais ela se relaciona.

O Instituto Ethos (2006) aponta a responsabilidade social 
como sendo parte integrante do conjunto de interesses das 
empresas com seus stakeholders, incluído também o fomen-
to ao desenvolvimento socioeconômico das comunidades 
localizadas no entorno das organizações. 

Para Alberton  et al (2004), o conceito de responsabili-
dade social está se ampliando, passando da filantropia, que 
é a relação socialmente compromissada da empresa com a 
comunidade, para abranger todas as relações da empresa. 
Estas relações estão ligadas aos stakeholders, ou seja, fun-
cionários, clientes fornecedores, acionistas, concorrentes, 
meio ambiente e organizações públicas.

Para Macedo e Cípola (2007), as ações isoladas e assis-
tencialistas por parte das empresas, com o intuito de atender 
às carências das comunidades locais, estão sendo substi-
tuídas por programas mais estruturados, podendo estes ser 
administrados pelas próprias organizações.

Pena et al (2005) adotam o conceito de responsabilidade 
social como o compromisso que uma organização deve ter 
para com a sociedade, expresso por meio de atos e atitudes 
que afetem positivamente todos os seus stakeholders, não 
só para “fora” da empresa, como a sociedade em geral, mas 
também para “dentro” da organização, com seu público inter-
no, com seus colaboradores.

Há grande controvérsia sobre o desenvolvimento de 
ações de responsabilidade social por parte das organizações 
e sua aceitação pelos gestores. O conflito existente encon-
tra-se nas teorias dos stockholders e dos stakeholders, em 
que cada grupo possui uma lógica negando e incentivando 
as práticas de responsabilidade social empresarial.

Na teoria dos stockholders (ou shareholders), Brealey e 
Myers (2000) preconizam que o administrador, em especial 
o gestor financeiro, deve nortear suas ações no sentido de 
agir segundo os interesses dos proprietários, dos acionistas. 
Esta teoria, também chamada de teoria da maximização da 
riqueza, é ligada às teorias de Finanças e Economia.

Nesta linha, esta teoria mostra uma relação negativa en-
tre responsabilidade social e performance financeira, na qual 
responsabilidades adicionais que não sejam relacionadas ao 
incremento dos resultados financeiros colocam as empresas 
em desvantagem em relação à organizações que possuam 
menores, ou mesmo inexistentes, ações e práticas de res-
ponsabilidade social.

O expoente máximo deste pensamento é o economista 
americano Milton Friedman. Segundo Friedman (�970), a 
única responsabilidade social de uma organização é a ge-
ração de lucros e riqueza para seus acionistas, sendo sua 
responsabilidade máxima, portanto, o aumento do desem-
penho econômico. Quaisquer ações diferentes desta podem 
colocar em risco a sobrevivência da empresa. 

Ashley (2002), Melo Neto e Froes (�999) e Tenorio (2004) 
contestam esta posição. Segundo os autores, ao se apro-
priarem de recursos internos e externos, as organizações 

precisam prestar contas de seu desempenho. Segundo eles, 
o accountability, ou seja, a prestação de contas, faz com que 
a organização se torne mais transparente, passando a incutir 
em seus processos grupos de interesse, tendo em vista a 
busca da sustentabilidade e perenidade.

Já na teoria dos stakeholders, Freeman (�994) afirma que a 
gestão com base neste público envolve a alocação de recursos 
organizacionais e considera os impactos desta alocação em 
vários grupos de interesse dentro e fora da organização. Este 
ideário relaciona o desempenho financeiro com os stakehol-
ders, afirmando que neste cenário há uma relação positiva, 
não existindo nenhum desvio na função da empresa.

Ainda segundo Freeman (�994), esta teoria se baseia na 
ideia de que o resultado final da atividade empresarial precisa 
levar em consideração os retornos que otimizem não somente 
os acionistas, mas também as demais partes interessadas.

Contudo, Jensen (200�) contesta este pensamento, 
afirmando que as organizações que adotam a teoria dos 
stakeholders acabarão passando por problemas de ordem 
gerencial, conflitos internos, ineficiência, e, possivelmente, 
acabarão fracassando. Algumas empresas, segundo Rezen-
de e Santos (2006), entretanto, perceberam que suas atua-
ções não se restringem meramente ao campo econômico. 
Segundo os autores, isto acontece porque estas se relacio-
nam e interagem com vários segmentos que podem interferir 
na condução de seus negócios.

Macedo et al (2007) ilustram que é crescente o número 
de empresas no Brasil e no mundo que, ao longo dos últimos 
dez anos, optaram por trilhar o caminho ditado por preceitos 
da responsabilidade social. No caso específico do Brasil, se-
gundo os autores, as sucessivas crises econômicas ocorri-
das enfraqueceram o poder do Estado em atuar em questões 
primárias como educação, segurança e saúde. Isto é reite-
rado por Fischer (2002): inspiradas pelos padrões de uma 
filantropia empresarial que sempre existira de forma difusa 
e assistemática, as iniciativas de atuação social empresarial 
vêm, gradativamente, transformando-se em ações estrutura-
das e permanentes, que exigem uma definição estratégica 
além de planejamento e operação cuidadosos.

Para Zylbersztajn (2000), com a adoção de práticas de 
responsabilidade social, mesmo tendo em vista que a empre-
sa não obtenha ganhos econômicos, esta virá a se beneficiar 
com a elevação do seu capital reputacional e, a rigor, sem 
desalinhamento de interesses entre acionistas e demais par-
tes interessadas.

Machado Filho (2006) afirma que a reputação das empre-
sas para o comportamento ético, incluindo sua integridade 
percebida em lidar com clientes, fornecedores e outras partes, 
é parte do valor da sua marca ou nome. Isso é refletido em sua 
avaliação, assim como o capital humano individual é baseado, 
em parte, em sua reputação para o comportamento ético.

Segundo Parente e Gelman (2006), as empresas come-
çam a preocupar-se progressivamente com a legitimidade 
social de sua atuação e a descobrir que o posicionamento 
socialmente responsável pode resultar em uma boa vanta-
gem competitiva no que concerne ao mercado.

Em síntese, Puppim (2005) ressalta que muitas empre-
sas estão cada vez mais se empenhando em ações na área 
socioambiental dentro e fora de suas instalações e tentando 

Análise Comparativa do Desempenho Contábil-Financeiro de Empresas Socialmente Responsáveis

Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. ��, n. 43, p. �5 - 23, jan./mar. 2009



�8 

CRC-RJ  Conselho Regional de Contabilidade do RJPensar Contábil 

se mostrar mais transparentes e receptivas ao diálogo com 
a sociedade. Ainda segundo Puppim (2005), além de maior 
interesse dos acionistas em informações socioambientais 
de suas empresas, a relação com as partes legitimamente 
interessadas, os stakeholders, tem mudado, passando a en-
volver uma maior transparência e a prestação de contas a 
diversos atores sociais, que até então não eram tão impor-
tantes no processo decisório. Para o autor, a responsabilida-
de social empresarial diz respeito à maneira como as empre-
sas agem, como impactam e como se relacionam com seus 
stakeholders. Isto, então, reflete governança corporativa, ou 
seja, como uma organização é governada, e consequente-
mente afeta seus resultados econômicos e financeiros.

Macedo e Cípola (2007) relatam que hoje em dia a busca 
pela avaliação da performance social e ambiental das em-
presas não se limita meramente a indicadores financeiros. O 
campo das ações socioambientais precisa de uma forma de 
avaliação que permita o controle do processo, o mapeamen-
to de novas ações ou correções e o grau de eficiência que 
as ações sociais e ambientais estão atingindo. Como todo 
processo dentro de uma organização, a performance socio-
ambiental precisa de gerenciamento.

Para Castro  et al (2007), as organizações precisam se 
assegurar de que os recursos investidos nas ações sociais 
não gerem ônus, como o aumento de preços e a diminui-
ção da qualidade dos produtos e serviços. Na busca pela 
consecução de seus objetivos, as organizações moldam o 
ambiente ao seu redor, bem como utilizam recursos que, ori-
ginariamente, não lhes pertencem.

Abreu  et al (2006) utilizaram a técnica do modelo ECP Triplo. 
Este modelo, baseado em um método econométrico, consiste 
em uma análise qualiquantitativa de aspectos econômicos, so-
ciais e ambientais. Adicionalmente, o modelo foi complementa-
do com testes estatísticos e análise de regressão linear.

Os resultados, segundo os autores, permitem inferir que 
a conduta social é relevante na determinação do resultado 
da empresa. Quanto mais forte forem as condutas sociais 
adotadas pelas empresas, melhores serão os seus resulta-
dos econômico-financeiros. Desta forma, e assegurados pe-
los testes estatísticos realizados, as empresas que adotam 
condutas sociais responsáveis possuem uma tendência a 
apresentar melhores resultados econômicos.

Machado et al (2006) realizaram um estudo baseados em 
dados de �996 a 2004, publicados nos balanços sociais de 
�79 empresas. Os resultados, segundo os autores, confir-
maram o pressuposto inicial de que empresas exportadoras 
que utilizam recursos naturais abundantes em seus proces-
sos produtivos procuram compensar os impactos negativos 
das suas atividades fazendo mais investimentos ambientais 
do que aquelas que possuem como objetivo predominante 
ofertar bens e serviços para o mercado interno.

Milani Filho (2007) realizou um estudo envolvendo 52 em-
presas, sendo 34 organizações participantes do ISE – Índice 
de Sustentabilidade Empresarial da BOVESPA e �8 indús-
trias do setor de fumo, bebidas alcoólicas e armas. Os dados 
foram extraídos dos relatórios anuais dos anos de 2004 e 
2005. Os resultados apontaram que nem todas as empre-
sas que declaram realizar investimentos sociais evidenciam 
tal fato. Há, também, dados que indicam que duas grandes 

empresas que apresentam investimentos sociais maiores se 
beneficiam de incentivos específicos para tal fato. 

Na pesquisa de Bernardo  et al (2006), fora realizado um 
teste de regressão múltipla com dados constantes dos balan-
ços social e patrimonial de empresas dos setores de serviços/
energia elétrica, siderurgia e finanças/holding. Estes dados 
foram cruzados com o EVA das empresas e buscou-se es-
tabelecer uma relação prática entre ações sociais e o retorno 
para as atividades empresariais. Como resultados, os autores 
concluem que os investimentos em responsabilidade social 
empresarial, mas especificamente os de caráter interno e am-
biental, criam valor para as empresas e seus acionistas. 

Bertagnolli  et al (2006) fizeram uma pesquisa com o intui-
to de avaliar se as empresas estão tendo retorno dos investi-
mentos feitos no âmbito da responsabilidade. Os autores uti-
lizaram uma amostra de �76 balanços sociais publicados no 
modelo IBASE. Foram empregadas técnicas de regressão 
múltipla e análise fatorial no sentido de verificar a influência 
dos indicadores sociais e ambientais (variáveis independen-
tes) na receita líquida e no resultado operacional (variáveis 
dependentes). Como conclusão, os autores atestam que tan-
to a receita líquida como o resultado operacional das empre-
sas pesquisadas estão associados aos investimentos sociais 
e ambientais realizados, destacando-se os benefícios dire-
cionados aos funcionários.

Em outro estudo, Rezende e Santos (2006) realizaram 
testes empíricos a respeito da superioridade da rentabilida-
de de fundos SRI em relação a outros fundos. Os autores 
concluem que os SRI brasileiros não possuem melhor ren-
tabilidade que outros fundos de ações de outras empresas 
constantes do Ibovespa. 

Porém, ressaltam os autores, o estudo não se apresenta 
muito conclusivo, pois, apesar das empresas que são conside-
radas socialmente responsáveis, de acordo com os critérios de 
seleção dos fundos SRI, não possuírem melhor performance, 
esse resultado pode ser influenciado por diversos fatores, tais 
como: nível de liquidez, tamanho das empresas e setor que atu-
am, dentre outros. Dentre as sugestões propostas, finalizam os 
autores, há a sugestão de fazer estudos, da mesma natureza, 
usando outros critérios de seleção para SRI, tais como o ISE 
– Índice de Sustentabilidade Empresarial, da Bovespa.

Macedo e Cípola (2007) realizaram uma pesquisa com 
seis grandes empresas siderúrgicas do Brasil, coletando da-
dos dos balanços sociais, modelo IBASE, dos anos de 2003, 
2004 e 2005. O objetivo fora avaliar a performance socioam-
biental destas empresas. A metodologia utilizada fora Análi-
se Envoltória de Dados (DEA), cujas variáveis continham da-
dos relativos a resultado operacional e receita líquida, como 
inputs, e investimento social interno e externo e investimento 
ambiental, como outputs. Apenas duas empresas foram efi-
cientes em todos os anos. As empresas que conseguiram a 
eficiência, ou seja, a maior performance em termos socioam-
bientais, foram aquelas que conseguiram melhor balancear 
a relação entre os inputs e os outputs. A variável mais pro-
blemática, ou seja, a que precisa de melhor atenção para a 
busca da eficiência, foi o investimento ambiental. 

3. Metodologia
Esta pesquisa pode ser caracterizada, de acordo com o 
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exposto por Vergara (2004), como sendo descritiva e quanti-
tativa, pois procura-se, através da aplicação de testes estatís-
ticos aos dados das empresas sob análise, expor caracterís-
ticas a respeito da performance contábil-financeira destas.

O processo de amostragem é não probabilístico, pois par-
te-se de um universo naturalmente restrito, já que as empre-
sas foram escolhidas a partir das que constavam na listagem 
do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) e na Revista 
500 Maiores e Melhores da Exame. Isso traz algumas limita-
ções de inferência, mas não invalida os resultados da pesqui-
sa, visto que se tem um universo representativo de empresas 
com boas práticas de responsabilidade social e representati-
vo dos mercados dos setores sob análise.

A pesquisa foi feita a partir de dados de dois grupos de em-
presas: as socialmente responsáveis e as representativas do 
mercado. Para o caso das Empresas Socialmente Responsá-
veis, partiu-se da listagem daquelas que faziam parte do Índi-
ce de Sustentabilidade Empresarial (ISE) publicado pela Bolsa 
de Valores de São Paulo (Bovespa). Fazem parte deste índice 
empresas com ações em bolsa que sejam reconhecidamente 
praticantes de ações socioambientais significativas. A listagem 
continha 29 empresas não financeiras de oito setores econô-
mios diferentes. Destes foram excluídos o de serviço (com as 
empresas CCR Rodovias e Dasa) e o de bens de consumo 
(com a Natura e a Perdigão), pois eram setores que tinham em-
presas com atuações muita distintas. Ainda foi excluída mais 
uma empresa, por não ter disponíveis as informações necessá-
rias. Daí a amostra final de empresas socialmente responsáveis 
ficou com 24 empresas, divididas em seis setores econômicos: 
Autoindustria, Energia, Papel e Celulose, Química e Petroquí-
mica, Siderurgia e Metalurgia e Transporte. 

Já no caso das empresas representativas do mercado, 
optou-se por aquelas, de cada setor escolhido, listadas entre 
as 500 Maiores e Melhores da Revista Exame (2007). No 
total esta amostra ficou com 50 empresas, divididas em seus 
respectivos setores econômicos. Este tamanho da amostra 
final foi obtido em função da inexistência de todos os dados 
para todas as empresas dos seis setores que estivessem 
listadas. Além disso, retiraram-se as próprias empresas so-
cialmente responsáveis, para que não houvesse interferên-
cia destas nos índices de mercado. Julgou-se este procedi-
mento necessário em função de se trabalhar com um número 
bem reduzido de empresas para representar o mercado, e, 
por conta disso, as empresas socialmente responsáveis te-
riam grande peso no cálculo dos índices representativos do 
mercado, impedindo assim uma comparação minimamente 
isenta (não viesada). 

Para a análise utilizaram-se dados primários colhidos das 
Demonstrações Contábeis das empresas socialmente respon-
sáveis do ano de 2006, para daí obter os índices de liquidez, 
endividamento e lucratividade. Já para as empresas represen-
tativas do mercado utilizaram-se dados secundários obtidos di-
retamente da publicação consultada, também do ano de 2006.

De cada uma das empresas selecionadas, foram coletadas 
informações disponíveis referentes aos seguintes indicadores, 
medidos em pontos: liquidez corrente, liquidez geral, participa-
ção de capital de terceiros, composição de curto prazo do endi-
vidamento, rentabilidade do ativo e rentabilidade do patrimônio 
líquido. A seguir, tem-se uma descrição sucinta de cada índice:

•	 Liquidez Corrente (LC): mostra a relação entre as aplica-
ções e as fontes de recursos de curto prazo. É obtido pela 
divisão entre o ativo circulante e o passivo circulante, re-
presentando a capacidade de pagamento da empresa no 
curto prazo (solvência de curto prazo). É um indicador do 
tipo quanto maior, melhor.

•	 Liquidez Geral (LG): mostra a relação entre os recursos da 
empresa que não estão imobilizados (ativo permanente) e 
o total de sua dívida (capital de terceiros). Representa a 
capacidade total de pagamento da empresa (solvência to-
tal). Sendo assim, quanto maior o valor, melhor;

•	 Participação de Capital de Terceiros (PCT): representa a 
relação entre o somatório do passivo circulante com o exi-
gível de longo prazo e o total do ativo. Mostra o risco com o 
uso de capital de terceiros, ou seja, quanto menor, melhor;

•	 Composição de Curto Prazo do Endividamento (CEcp): 
representa a proporção do endividamento obtida de fon-
tes de curto prazo. É obtido pelo divisão das dívidas de 
curto prazo (passivo circulante) pelo total das exigibilida-
des (passivo circulante + exigível a longo prazo). Mostra 
o risco de uso de fontes de curto prazo, sendo assim um 
indicador do tipo quanto menor, melhor.

•	 Rentabilidade do Ativo (ROI): representa o retorno sobre 
o investimento total (ativo). Resulta da divisão do lucro lí-
quido pelo ativo total. É um indicador do tipo quanto maior, 
melhor.

•	 Rentabilidade do Patrimônio Líquido (ROE): representa 
o retorno do investimento para os acionistas. Resulta da 
divisão do lucro líquido pelo patrimônio líquido. É um indi-
cador do tipo quanto maior, melhor.
A utilização de variáveis de liquidez, endividamento e lu-

cratividade se deu em função de estes três grupos de índices 
serem apontados por vários autores, tais como Matarazzo 
(2003), Pereira da Silva (2005) e Iudícibus (�998), como re-
presentativos de uma boa situação contábil-financeira. Eles 
conseguem oferecer, em conjunto, uma ampla e diversifica-
da cobertura das diversas naturezas do desempenho contá-
bil-financeiro. Quanto à escolha das proxies representativas 
de cada uma destas naturezas da performance contábil-fi-
nanceira, pode-se dizer que esta foi muito mais em função 
da disponibilidade de informações do que por qualquer outro 
motivo. Considera-se, entretanto, que, como estas constam 
da publicação utilizada, ou podem ser obtidas a partir daí, 
como fonte de dados secundários, que tem sua metodologia 
orientada por uma instituição de ensino e pesquisa respeita-
da e confiável, estas podem ser utilizadas sem maiores pro-
blemas, sem haver, porém, nenhum tipo de julgamento de 
valor quanto às possibilidades de melhorias da análise com 
a utilização de outros indicadores escolhidos/eleitos por uma 
metodologia adequada para este fim.

O Quadro � mostra os valores médios por setor dos índices 
utilizados para os casos das empresas socialmente responsá-
veis e para o caso das empresas representativas do setor:

Para análise destas variáveis, ou seja, para proceder à 
comparação entre os índices dos dois grupos de empresas, 
utilizaram-se testes de diferença de médias, sendo um para 
cada índice em cada setor. Logo, executaram-se 36 testes no 
total. O teste utilizado foi da Desigualdade de Chebyshev. 

Este, segundo Kazmier (�982), é apropriado quando a amos-
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tra for pequena (n < 30) e não se fizer a hipótese de que os da-
dos sejam normalmente distribuídos. A forma da desigualdade 
de Chebyshev, continua o autor, indica a probabilidade máxima 
de que a média da amostra esteja localizada a mais do que k 
unidades de erro padrão da média da população. 

Para usar esta desigualdade, conclui o autor, simples-
mente determina-se a diferença entre a médias amostral e 
da população, em unidade de erro padrão, ou seja, divide-se 
esta diferença pelo valor do erro padrão. O inverso do qua-
drado deste valor é então comparado com o nível de signifi-
cância predeterminado para a análise. Caso o resultado seja 
maior que o nível de significância, aceita-se H0 (as médias 
são iguais). Já caso seja menor, rejeita-se H0 e aceita-se, 
assim, H� (as médias são diferentes).

No caso deste trabalho, tem-se o objetivo de verificar se a 
média dos índices das empresas socialmente responsáveis 
é igual ou diferente que os do mercado, aos níveis de signi-
ficância de 5% e �0%. Em caso de diferenças encontradas, 
pôde-se observar se existia alguma dominância de um gru-
po sobre o outro, em função do intervalo de confiança (IC) 
construído. Este foi construído somando-se e subtraindo-se 
da média das empresas socialmente responsáveis o valor 
do produto de k (utilizando o nível de significância) pelo erro 
padrão. Se os valores do mercado estiverem dentro do IC, 
tem-se a igualdade ratificada. 

Para a LC, a LG, a ROI e a ROE, caso este esteja acima do 
valor superior do IC, tem-se a indicação de que o desempenho 
das empresas socialmente responsável é inferior ao do mer-
cado. Já se este estiver abaixo do valor inferior do IC, tem-se 
a indicação de que o desempenho das empresas socialmente 
responsáveis é superior ao do mercado. Já para a PCT e a 
Cecp, tem-se uma lógica de análise inversa, já que este índice 
é do tipo quanto menor, melhor. Isso porque a PCT e a CEcp 
são utilizadas nesta análise como proxies de risco.

4. Apresentação e Análise dos Resultados
Como dito anteriormente, de cada empresa (socialmen-

te responsável ou de mercado) calcularam-se os índices de 
liquidez corrente (LC), liquidez geral (LG), participação de 

capital de terceiros (PCT), composição de curto prazo do 
endividamento (CEcp), rentabilidade do ativo (ROI) e renta-
bilidade do patrimônio líquido (ROE). Depois, calcularam-se 
para cada amostra em cada setor econômico as médias des-
tes índices. Daí têm-se os valores apresentados no quadro 
0�. A partir destes pode-se fazer uma análise preliminar que 
já mostra algumas indicações dos resultados que serão obti-
dos posteriormente. 

Nesta comparação preliminar, sem considerar significân-
cia estatística para as diferenças observadas, dos índices mé-
dios de LC, LG, ROI e ROE dos grupos sob análise observa-
se que as empresas socialmente responsáveis conseguem 
apresentar valores superiores para LC apenas nos setores 
Papel e Celulose, Química e Petroquímica e Transporte. Já 
para o ROI apenas no setor de Energia, e no ROE apenas 
para este mesmo setor e o de Papel e Celulose. Ressalta-se 
que no caso da LG não houve setores em que as empresas 
socialmente responsáveis tivessem valores maiores.

Nos índices de PCT e CEcp, que são do tipo quanto me-
nor, melhor, tem-se que em relação ao PCT apenas no setor 
de Siderurgia e Metalurgia as empresas socialmente res-
ponsáveis apresentaram índices menores que o mercado. 
Já para CEcp foram encontrados indicadores menores em 
quatro setores: Papel e Celulose, Química e Petroquímica,Papel e Celulose, Química e Petroquímica, 
Siderurgia e Metalurgia e Transporte.

De maneira geral esta análise inicial é a primeira evi-
dência de que não existam diferenças significativas entre 
empresas com destaque social e as outras. Logo de início, 
só podemos achar diferença significativas onde a média foi 
maior na LC, LG, ROI e ROE e menor na PCT e CEcp. 
Nos setores onde isso não aconteceu, a análise já tem seu 
resultado delineado. Isso quer dizer que dos 36 testes que 
serão feitos só se poderá encontrar alguma vantagem das 
empresas socialmente responsáveis em relação ao merca-
do em no máximo �� análises.

Depois dessa análise preliminar, procedeu-se aos testes 
com o intuito de verificar se existe diferença estatisticamente 
significativa, para níveis de 5% e �0%, entre os índices das 
empresas socialmente responsáveis e os do mercado. Além 
disso, construiu-se um intervalo de confiança para o nível de 
�0% para verificar se, nos casos em que as médias fossem 
diferentes, os valores das empresas socialmente responsá-
veis eram menores ou maiores que os de mercado. Os resul-
tados podem ser visto, por índice, nos quadros 02 a 07.

No Quadro 2 observam-se os resultados destes testes 
para a LC. Os resultados mostram que no caso da LC não 
foi verificada diferença estatisticamente significativa ao nível 
de 5% para os setores de Papel e Celulose, Química e Pe-Papel e Celulose, Química e Pe-
troquímica, Siderurgia e Metalurgia e Transporte. Já para o. Já para o 
nível de significância de �0% não houve diferença nos se-
tores de Química e Petroquímica, Siderurgia e Metalurgia eQuímica e Petroquímica, Siderurgia e Metalurgia e 
Transporte. Ou seja, para estes setores o comportamento da Ou seja, para estes setores o comportamento da 
LC para ambos os grupos foi convergente. Já no caso dos 
setores de Autoindústria e Energia, pra ambos os níveis, eAutoindústria e Energia, pra ambos os níveis, e 
para o setor de Papel e Celulose para o nível de �0%, foramforam 
verificadas diferenças estatisticamente significativas. Assim 
sendo, a análise complementar mostrou que as empresas 
socialmente responsáveis tinham LC inferiores ao mercado 
para os setores Autoindústria e Energia. Apenas para o setorAutoindústria e Energia. Apenas para o setor 
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Quadro 1: Média dos índices contábil-financeiros por setor do ano 
de 2006

Empresas Socialmente Responsáveisesas Socialmente Responsáveis
Setores LC LG PCT CE cp ROI ROE
Autoindústria �,55 �,�� 0,65 0,59 0,06 0,�7
Energia �,03 0,72 0,62 0,44 0,09 0,24

Papel e Celulose 2,59 0,63 0,53 0,22 0,07 0,�6
Química e Petroq. 2,�7 0,84 0,6� 0,35 0,05 0,��

Sider. e Metalur. 2,03 �,�7 0,42 0,5� 0,�2 0,23
Transporte �,74 0,92 0,66 0,47 0,�0 0,26

Mercado (Setor Econômico)
Setores LC LG PCT CE cp ROI ROE
Autoindústria �,86 �,�6 0,58 0,59 0,�2 0,24
Energia 2,04 0,75 0,62 0,37 0,08 0,23
Papel e Celulose �,54 0,67 0,52 0,36 0,07 0,�5
Química e Petroq. 2,09 �,�8 0,44 0,59 0,�3 0,20
Sider. e Metalur. 2,32 �,69 0,5� 0,56 0,�4 0,28
Transporte �,40 �,�3 0,55 0,62 0,�5 0,42
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de Papel e Celulose foi identificada uma vantagem das em-
presas socialmente responsáveis em relação ao mercado.

Quadro 2: Resultado dos Testes de Diferença de Média para a LC

Setores �/k² Concl (5%) Concl (�0%) Análise

Autoind. 0,0343 DIF (Rej H0)
DIF  
(Rej H0)

Menor

Energia 0,0057 DIF (Rej H0)
DIF  
(Rej H0)

Menor

Papel e 
Celulose

0,0725
IGUAIS  
(Ac H0)

DIF  
(Rej H0)

Maior

Química e 
Petroq.

74,3830 IGUAIS  
(AC H0) 

IGUAIS  
(Ac H0)

Igual

Sider. e 
Metalur.

0,57�9 IGUAIS (Ac Ho) IGUAIS (Ac H0) Igual

Transporte �,5000 IGUAIS (Ac H0) IGUAIS (Ac H0) Igual

Em relação à LG (Quadro 3) observa-se que os valores 
para ambos os grupos é igual em todos os setores, exceto 
para o de Siderurgia e Metalurgia, que no caso apresentou 
as empresas socialmente responsáveis com indicador infe-
rior ao mercado.

Quadro 3: Resultado dos Testes de Diferença de Média para a LG

Setores �/k² Concl (5%) Concl (�0%) Análise

Autoind. 3,0037 IGUAIS (Ac H0) IGUAIS (Ac H0) Igual

Energia 2,2498 IGUAIS (Ac H0) IGUAIS (Ac H0) Igual
Papel e 
Celulose

0,86�9 IGUAIS (Ac H0) IGUAIS (Ac H0) Igual

Química e 
Petroq.

0,2005 IGUAIS (Ac H0) IGUAIS (Ac H0) Igual

Sider. e 
Metalur.

0,0052 DIF (Rej H0) DIF (Rej H0) Menor

Transporte �,8�70 IGUAIS (Ac H0) IGUAIS (Ac H0) Igual

Para a PCT tem-se um quadro parecido, porém aqui ape-
nas o setor Autoindústria apresentou valores diferentes (para 
nível de significância de �0%), sendo os valores para as em-
presas socialmente responsáveis em média maiores que os 
do mercado. Porém, como este é um indicador do tipo quan-
to menor, melhor, tem-se uma situação de desvantagem das 
empresas socialmente responsáveis em relação ao merca-
do. O Quadro 4 mostra o que foi dito.

Quadro 4: Resultado dos Testes de Diferença de Média para a PCT

Setores �/k² Concl (5%) Concl (�0%) Análise

Autoind. 0,0809
IGUAIS(Ac 
H0)

DIF (Rej H0) Maior

Energia 232,04�6
IGUAIS (Ac 
H0)

IGUAIS (Ac H0) Igual

Papel e 
Celulose

8,5034
IGUAIS (Ac 
H0)

IGUAIS (Ac H0) Igual

Química e 
Petroq.

0,��6�
IGUAIS (Ac 
H0)

IGUAIS (Ac H0) Igual

Sider. e 
Metalur.

0,2632
IGUAIS (Ac 
H0)

IGUAIS (Ac H0) Igual

Transporte 0,2869
IGUAIS (Ac 
H0)

IGUAIS (Ac H0) Igual

Na análise da CEcp (Quadro 5), observa-se que não foi 
verificada diferença estatisticamente significativas para ne-
nhum dos setores, exceto para o nível de �0% nos setores 
de Energia, Papel e Celulose e Química e Petroquímica. A 
análise complementar mostrou que as empresas socialmen-
te responsáveis tinham CEcp maiores que mercado para o 
setor de Energia e menores que o mercado para Papel e Ce-
lulose e Química e Petroquímica. Isto quer dizer que foi ve-. Isto quer dizer que foi ve-
rificada vantagem das empresas socialmente responsáveis 
em relação ao mercado apenas para os setores de Papel e 
Celulose e Química e Petroquímica.

Quadro 5: Resultado dos Testes de Diferença de Média para a 
CEcp

Setores l/k² Concl (5%) Concl (�0%) Análise
Autoind. 2,6650 IGUAIS (Ac H0) IGUAIS (Ac H0) Igual
Energia 0,0685 IGUAIS (Ac H0) DIF (Rej H0) Maior
Papel e 
Celulose

0,07�4 IGUAIS (Ac H0) DIF (Rej H0) Menor

Química e 
Petroq.

0,0543 IGUAIS (Ac H0) DIF (Rej H0) Menor

Sider. e 
Metalur.

0,7575 IGUAIS (Ac H0) IGUAIS (Ac H0) Igual

Transporte 0,27�4 IGUAIS (Ac H0) IGUAIS (Ac H0) Igual

Para o ROI (Quadro 6), percebe-se que também não hou-
ve diferenças significativas ao nível de 5%, porém para �0% 
têm-se os índices dos grupos de empresas divergindo nos 
setores de Autoindústria e Química e Petroquímica. Porém 
esta diferença é para mostrar que as empresas socialmente 
responsáveis têm na verdade uma rentabilidade menor em 
média que o mercado.

Quadro 6: Resultado dos Testes de Diferença de Média para a ROI

Setores l/k² Concl (5%) Concl (�0%) Análise
Autoind. 0,0540 IGUAIS (Ac H0) DIF (Rej H0) Menor
Energia �5,3439 IGUAIS (Ac H0) IGUAIS (Ac H0) Igual
Papel e 
Celulose

586,7449 IGUAIS (Ac H0) IGUAIS (Ac H0) Igual

Química e 
Petroq.

0,0885 IGUAIS (Ac H0) DIF (Rej H0) Menor

Sider. e 
Metalur.

0,�483 IGUAIS (Ac H0) IGUAIS (Ac H0) Igual

Transporte 0,3032 IGUAIS (Ac H0) IGUAIS (Ac H0) Igual

Por fim, no Quadro 7, a análise do ROE mostra que não hou-
ve diferenças estatisticamente significativas nem para 5% e nem 
para �0% em nenhum dos setores econômicos sob análise.

Quadro 7: Resultado dos Testes de Diferença de Média para a ROE

Setores l/k² Concl (5%) Concl (�0%) Análise
Autoind. 0,2333 IGUAIS (Ac H0) IGUAIS (Ac H0) Igual
Energia �0,4436 IGUAIS (Ac H0) IGUAIS (Ac H0) Igual
Papel e 
Celulose

20,5�35 IGUAIS (Ac H0) IGUAIS (Ac H0) Igual

Química e 
Petroq.

0,3774 IGUAIS (Ac H0) IGUAIS (Ac H0) Igual

Sider. e 
Metalur.

0,266� IGUAIS (Ac H0) IGUAIS (Ac H0) Igual

Transporte 0,�906 IGUAIS (Ac H0) IGUAIS (Ac H0) Igual
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O Quadro 8 consolida os resultados dos testes em termos 
de comparação entre os índices de LC, LG, PCT, CEcp, ROI 
e ROE para os setores de Autoindústria, Energia, Papel e 
Celulose, Química e Petroquímica, Siderurgia e Metalurgia 
e Transporte.

Através da análise deste quadro percebe-se que existem 
diferenças de LC e de CEcp em três setores, de ROI em dois 
setores e de LG e de PCT em apenas um setor. No ROE não 
foi verificada nenhuma diferença. Ou seja, quando a diferença 
foi tirada em termos de significância estatística dos �� resulta-
dos possíveis �0 se confirmaram. Só isso já seria por si só uma 
demonstração de que não existam diferenças significativas. 

Porém a hipótese inicial era mais forte, ou seja, tinha-se a 
suposição de que os indicadores das empresas socialmente 
responsáveis poderiam ser superiores à média do mercado. 
Mas o que se observa é que das �0 diferenças encontradas 
em apenas três casos o desempenho das empresas social-
mente responsáveis é estatisticamente superior em relação ao 
mercado. Isso acontece para a LC e a CEcp no setor de Papel 
e Celulose e para a CEcp no setor de Química e Petroquímica. 
Daí tem-se a evidência de que com os índices considerados 
nos setores analisados não se pode inferir que o desempenho 
da empresas socialmente responsáveis seja superior que o 
desempenho médio de mercado no ano de 2006.

5. Conclusões e Considerações Finais
Na revisão da literatura, pode-se perceber que a respon-

sabilidade social corporativa passou a ser ao longo do tempo 

uma das principais credenciais para o desempenho positivo 
nos negócios. Isso porque esta é encarada como um elemen-
to estratégico auxiliar no incremento de seus lucros e opor-
tunidade de desenvolvimento, já que a adoção de práticas  
de responsabilidade social, virá a se beneficiar a empresa 
com a melhoria da imagem corporativa e, a rigor, sem desa-
linhamento de interesses entre acionistas e demais partes 
interessadas. Porém cabe ressaltar que, somente quando 
os gastos com práticas de responsabilidade social empresa-
rial gerarem, simultaneamente, ganhos sociais e benefícios 
econômicos, ter-se-á uma convergência real entre filantropia 
corporativa e os interesses dos acionistas.

Este trabalho está inserido exatamente nesta perspectiva 
final, pois tem como objetivo verificar eventuais vantagens de 
empresas socialmente responsáveis em relação a outras do 
mercado em geral, através da análise comparativa de índices 
contábil-financeiros de liquidez, endividamento e lucratividade.

Em síntese, de forma geral, com base nos indicadores 
utilizados para amostra analisada, não foi possível captar 
vantagens significativas para a responsabilidade social. Em 
outras palavras, para estas empresas não foi possível veri-
ficar evidências de vantagens de liquidez, endividamento e 
lucratividade das empresas socialmente responsáveis sobre 
o mercado. A exceção a esta conclusão foi a LC e a CEcp 
no setor de Papel e Celulose e a CEcp no setor de Química 
e Petroquímica. 

Estes resultados estão em consonância com os achados 
da pesquisa de Rezende e Santos (2006), porém estão em 
desacordo com os resultados gerais de Bertagnolli  et al 
(2006), Bernardo  et al (2006) e Abreu  et al (2006).

Este trabalho é apenas uma primeira tentativa de discutir 
o tema da responsabilidade social de forma direta, através de 
uma comparação direta e objetiva, utilizando índices contá-
bil-financeiros. Este mesmo direcionamento de pesquisa terá 
continuação através da análise de uma amostra maior, que 
envolva outros setores.
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Resumo
Este estudo visa estruturar um modelo de indicadores con-

tábeis para avaliar a gestão financeira dos municípios, princi-
palmente dos pequenos, baseado na análise das contas de 
uma Prefeitura Municipal do Estado do Rio Grande do Sul. 
Como método de pesquisa, aborda-se o estudo de caso, utili-
zando-se de pesquisa documental da legislação e de demons-
trativos contábeis municipais. O modelo proposto na pesquisa 
foi criado a partir de ampla revisão de literatura e os indicado-
res seguem três aspectos básicos: a) os dados necessários 
para o seu cálculo podem ser facilmente encontrados; b) facili-
dade na interpretação dos resultados evidenciados e; c) capa-
cidade de contemplar, de forma sucinta, os principais aspectos 
da situação e da gestão orçamentária, financeira e patrimonial 
do ente público municipal. O modelo desenvolvido constitui-
se em uma ferramenta gerencial de fácil compreensão, capaz 
de atender às necessidades informacionais dos gestores das 
prefeituras, principalmente as dos pequenos municípios, pro-
porcionando a adoção de medidas capazes de melhorar a sua 
situação orçamentária, financeira e patrimonial.
Palavras-chave: Gestão Municipal; Contabilidade Pública; 
Indicadores Contábeis.

Abstract
This study objective to build a model of accounting indica-

tors to assess the financial management of cities, especially 
small cities, based on the accounts analysis of a City in Rio 
Grande do Sul. The method research was the case study, us-
ing documentary research of the legislation and the analysis 
of municipal countable demonstratives. The model proposed 
in the study was created from extensive literature review and 
the indicators following three basic aspects: a) the necessary 
information for its calculation can be easily found; b) ease in-
terpretation of the results and c) capacity include, in summary 
form, the main aspects of the situation and budget manage-
ment, financial and patrimonial management by municipal gov-
ernment. The model is developed into a management tool for 
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easy understanding, able to meet the informational needs of 
municipalities’ managers, especially those of small cities, pro-
viding the adoption of measures to improve their budgetary, 
financial and patrimonial situation. 
Key words: Municipal Management, Public Accounting, Ac-
counting Indicators.

1. Introdução
Nos últimos anos, o setor público brasileiro vem enfrentan-

do uma série de transformações, no intuito de profissionalizar, 
modernizar, democratizar e tornar transparente a gestão pú-
blica, criando, assim, condições mais efetivas para atender às 
demandas da sociedade. Esse processo pode ser imputado à 
maior inserção da sociedade na política, às inovações prove-
nientes da informática e das telecomunicações e as alterações 
promovidas na legislação pertinente à administração pública, 
destacando Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que cau-
sou grandes impactos na administração municipal.

A partir da LRF, cada unidade municipal teve que readequar 
suas rotinas e procedimentos internos em setores básicos li-
gados a realização de despesas, para controlar e equilibrar as 
contas públicas, cujo descumprimento vem a constituir crime 
de responsabilidade, com penalidades que envolvem ressarci-
mento aos cofres públicos dos recursos desviados e mal apli-
cados, afastamento da função pública, perda dos direitos políti-
cos e cassação (DELGADO, 2000 apud CHAGAS, 2003).

Nesse contexto, a gestão financeira dos municípios brasilei-
ros foi profundamente afetada, criando, nos administradores pú-
blicos, a necessidade de conhecer melhor a situação financeira 
de suas organizações para que possam assumir uma postura 
voltada ao melhor atendimento dos interesses da comunidade.

No entanto, muitos prefeitos, principalmente nos peque-
nos e médios municípios, em virtude do desconhecimento 
de assuntos pertinentes às áreas de finanças e contabilida-
de pública e das constantes mudanças no ambiente político 
legal, acabam criando uma excessiva dependência perante 
os contadores públicos municipais. Cumpre destacar que 
os municípios com população de até 20.000 habitantes (pe-
quenos municípios) representam mais de 70% dos 5.564 
municípios brasileiros (IBGE, 2007).

Dessa forma, a maioria dos gestores públicos possui uma 
grande dificuldade em compreender e interpretar as informa-
ções provenientes dos demonstrativos financeiros exigidos 
pela Lei nº 4.320/64 e Lei Complementar nº �0�/00 – LRF.

Nesse sentido, este estudo visa estruturar um modelo de 
indicadores contábeis para avaliar a gestão financeira dos mu-
nicípios, principalmente dos pequenos, baseado na análise das 
contas de uma Prefeitura Municipal do Estado do Rio Grande do 
Sul no período compreendido entre os anos de 2005 e 2006.

2. Contabilidade Pública
A contabilidade pública, segundo Kohama (�996), é uma das 

divisões de maior complexidade da ciência contábil, sendo de-
finida por Angélico (�994, p. �07) como a “disciplina que aplica, 
na administração pública, as técnicas de registros e apurações 
contábeis em harmonia com as normas gerais do Direito Finan-
ceiro”. Silva (2003) considera que a contabilidade pública não 
pode se restringir à prestação de contas que os governantes se 
veem obrigados a apresentar por força dos dispositivos legais, 

enfatizando a sua relevância para o processo decisório, bem 
como para a transparência nas organizações públicas.

Neste mesmo sentido, Lima e Castro (2003) enfatizam o 
importante papel que a contabilidade desempenha na con-
cepção moderna de gestão pública, destacando-se como 
área do conhecimento que proporciona a redução da assi-
metria de informações entre governantes e governados. An-
drade (2002, p.28), por sua vez, salienta que uma diferença 
marcante entre a contabilidade privada e a pública refere-se 
à sua finalidade: enquanto a primeira caminha em busca do 
chamado “lucro financeiro ou econômico”, a contabilidade 
pública utiliza o seu patrimônio visando atingir resultados 
sociais que beneficiem a população ou grande parte dela 
independentemente da geração de recursos ou resultados 
financeiros ou econômicos. 

3. Análise de Demonstrações Contábeis e o 
Uso de Indicadores no Setor Público

No setor privado, a análise de balanços, conforme Assaf 
Neto (2006), objetiva descrever, com base nas informações 
contábeis fornecidas pelas organizações, a posição econô-
mico-financeira atual, as causas que determinaram a evolu-
ção apresentada e as futuras tendências.

Porém, no setor público, os objetivos da análise e interpre-
tação de balanços são diferentes dos buscados nas empre-
sas privadas. Segundo Lima e Castro (2003), nas entidades 
públicas, busca-se a boa gestão dos recursos públicos e a 
clareza na evidenciação dessas informações. Cruz (2007) 
sugere que o analista seja um agente facilitador do acesso 
das pessoas comuns aos dados da entidade pública. O autor 
propõe, ainda, o uso de gráficos, de painéis e minirrelatórios, 
a fim de despertar a ruptura no desinteresse e distanciamen-
to pela leitura e análise das contas públicas.

Assim, o uso de indicadores para a avaliação das adminis-
trações públicas municipais ganha bastante destaque, como 
ressalta Caldas (2006), pois são instrumentos importantes 
para controle da gestão e verificação da eficiência e eficácia 
da administração, permitindo comparar situações entre muni-
cípios ou entre períodos diferentes de um mesmo município.

Baracho (2000), por sua vez, considera que os indicadores 
cumprem duas funções básicas: a descritiva, que compreen-
de aportar a informação sobre uma situação determinada ou 
o estado de um sistema e sua evolução no tempo; e a função 
avaliativa que permite apreciar os efeitos derivados de uma atu-
ação. Matias e Campello (2000) advertem que os indicadores 
são situacionais, não podendo ser avaliados de forma isolada, e 
variam de organização para organização devido a fatores como: 
aspectos demográficos e localização geográfica.

Caldas (2006, p. 2) elenca cinco parâmetros que devem 
ser observados na elaboração de qualquer indicador: a) 
comparabilidade – devem permitir a comparação temporal e 
espacial; b) disponibilidade da informação – as bases de da-
dos devem ser acessíveis e, de preferência, devem constituir 
séries históricas, para permitir, ao mesmo tempo, a compara-
ção entre fatores e a verificação da evolução, no tempo, do 
desempenho; c) normalizados – os resultados devem ser tra-
duzidos para uma escala adimensional, permitindo a mescla 
entre diferentes indicadores; d) quantificáveis – devem ser 
demonstrados em números, sem o demérito da análise qua-
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litativa; e e) simplicidade – devem ser de fácil compreensão. 
Ressalta-se, entretanto, que os indicadores são tentativas, 
até pretensiosas, de retratar ou expressar de maneira muito 
sintética determinados fenômenos e processos complexos.

No que se refere ao uso de indicadores contábeis para a 
análise dos balanços públicos, não existe uma padronização, 
contrariamente à contabilidade comercial, na qual os indica-
dores para a análise dos demonstrativos contábeis são de 
uso comum e relativamente padronizado. Na contabilidade 
pública brasileira, segundo Lima e Castro (2003), não há 
uma fórmula comumente aceita para análise dos balanços e 
demonstrativos gerados, o que pode vir a prejudicar a avalia-
ção contábil-financeira da Administração Pública. Rezende 
([200-]), por sua vez, expõe a importância do emprego de 
indicadores aos balanços públicos arguindo o seguinte:

a aplicação de indicadores aos balanços públicos, além 
de representar uma ferramenta indispensável aos dirigen-
tes públicos, simplifica o entendimento dos resultados apu-
rados nos vários sistemas que sabemos são complexos 
e pouco elucidativos, principalmente aos não contadores 
(REZENDE, [200-], p. 27).

Alguns autores apresentam suas experiências na propo-
sição de indicadores para o setor público, nas quais se des-
tacam as seguintes:

a) Matias e Campello (2000) dedicam um capítulo no livro 
Administração Financeira Municipal, cujo título é “Diagnóstico 
Financeiro de Municípios”, à proposição de indicadores, identifi-
cando aspectos econômicos, organizacionais e financeiros para 
o diagnóstico dos municípios. Ao abordar os aspectos financei-
ros, os autores determinam 58 indicadores sobre nove fatores: 
endividamento, estrutura de capital, ativos liquidez, estrutura 
das receitas, estrutura das despesas, resultados e tendência.

b) Kohama (2000), no livro Balanços Públicos, na tercei-
ra e última parte denominada “Análise e Interpretação dos 
Balanços Públicos”, propõe 25 indicadores para os balanços 
públicos exigidos pela Lei 4.320/64. Para Kohama (2000, p. 
�39), “analisar é proceder a uma investigação dos fatos com 
base nos dados que são apresentados nas quatro peças que 
fazem parte do conjunto dos denominados Balanços Públi-
cos, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço 
Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais”. O 
autor acrescenta ainda que:

O importante a ser observado é o fato que os balanços 
públicos, em que se inclui a demonstração das variações pa-
trimoniais, podem ser analisados e interpretados individual-
mente, porém, o trabalho de análise e interpretação dessas 
peças deve ser apresentado de forma consolidada em seu 
conjunto, pois somente, nessa abrangência é que se terá as 
melhores condições de análise e interpretação dos resulta-
dos apresentados pelos balanços públicos e na demonstra-
ção das variações patrimoniais. (KOHAMA, 2000, p. �43)

c) Platt Neto (2002), no trabalho intitulado Painéis de In-
dicadores Contábeis para Diagnóstico Financeiro e Fiscal de 
Municípios, propõe seis painéis de indicadores, descritos no 
Quadro �.

Quadro 1 – Painéis de indicadores proposto por Platt Neto, 2002

Painel I - Indicadores da Receita: objetiva apresentar um perfil 
da receita municipal através da observação do valor monetário 
das principais e/ou mais relevantes receitas orçamentárias do 
município, evidenciando sua composição no montante total e 
sua evolução no tempo.

Painel II - Indicadores da Despesa Econômica: objetiva 
apresentar um perfil da despesa orçamentária municipal, 
pela classificação econômica, através da observação do 
valor monetário das principais e/ou mais relevantes despesas 
orçamentárias do município, sendo evidenciada sua composição 
no montante total e sua evolução no tempo.

Painel III - Indicadores da Despesa por Funções de Governo: 
objetiva apresentar um perfil da despesa orçamentária 
municipal, pela classificação funcional, através da observação 
do valor monetário das principais e/ou mais relevantes despesas 
orçamentárias do município, evidenciando sua composição no 
montante total e sua evolução no tempo.

Painel IV - Indicadores do Patrimônio: objetiva apresentar 
um perfil e do patrimônio contábil do município através da 
observação do valor monetário dos principais e/ou mais 
relevantes bens, direitos e obrigações constantes no balanço 
patrimonial, sendo evidenciada sua composição no montante 
total e evolução no tempo.

Painel V - Indicadores Orçamentários, Financeiros e Patrimoniais: 
objetiva apresentar indicadores diversos envolvendo elementos 
orçamentários, financeiros e patrimoniais, com base em vários 
demonstrativos contábeis, visando apresentar aspectos como 
liquidez, endividamento, comprometimento de receitas e 
dependência de recursos.

Painel VI - Indicadores Fiscais: objetiva apresentar um conjunto 
de indicadores que permitam um diagnóstico da situação fiscal 
do município nos dois últimos exercícios. Com base em limites 
legais e de alerta, são feitas comparações entre os indicadores 
e padrões adequados legalmente para cada um. São, portanto, 
indicadores que envolvem elementos orçamentários, financeiros 
e patrimoniais que sofrem limitações legais.

4. Metodologia
A pesquisa utilizou-se de revisão bibliográfica para a fun-

damentação teórica e pesquisa documental da legislação e 
de demonstrativos contábeis municipais. Como método de 
pesquisa, aborda-se o estudo de caso, que segundo Yin 
(200�) não é apenas um método, mas a escolha de um ob-
jeto a ser estudado, examinando o fenômeno dentro de seu 
contexto. Neste caso, o objeto que está sendo investigado 
são as contas de uma Prefeitura Municipal (PMSJP) do Esta-
do do Rio Grande do Sul entre os anos de 2005 e 2006.

No estudo foram coletados basicamente dados secun-
dários, ou seja, aqueles que provêm de outras fontes que 
não da observação direta. Os referidos dados foram extraí-
dos dos seguintes demonstrativos contábeis disponibilizados 
pela Secretaria Municipal da Fazenda de SJP: Balanço Or-
çamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e De-
monstração das Variações Patrimoniais (Anexos �2, �3, �4 
e �5 da Lei nº 4.320/64); Balanço Orçamentário (Anexo I da 
LRF – art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §�º); De-
monstrativo da Receita Corrente Líquida (Anexo III da LRF 
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– art. 52, inciso I, alínea “c”); Demonstrativo das Receitas e 
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
(Anexo X da Lei 9.394/96 – art. 72).

A partir dos dados oriundos dos demonstrativos supra-
mencionados, foram identificados, na literatura contábil, in-
dicadores capazes de evidenciar o panorama da gestão mu-
nicipal refletido nas demonstrações contábeis, sendo estes 
expostos no Quadro 2.

Quadro 2 – Indicadores propostos para a avaliação da gestão finan-
ceira em prefeituras municipais

Dimensão Indicadores

1. Análise 
da receita 
orçamentária

a) desvio da previsão; 
b) nálise vertical
c) evolução da receita

2. Análise 
da despesa 
orçamentária

a) desvio da previsão
b) análise vertical
c) evolução da despesa

3. Análise 
conjunta da 
execução 
orçamentária

a) quociente do resultado          
    orçamentário
b) quociente da execução orçamentária  
     corrente
c) financiamento das despesas de       
    custeio
d) serviço da dívida na receitas  
    correntes

4. Análise 
da situação 
financeira e 
patrimonial

a) composição e evolução do ativo
b) composição e evolução do passivo
c) montante e evolução do saldo  
    patrimonial

5. Indicadores 
patrimoniais e 
financeiros

a) acúmulo histórico de capital próprio
b) quociente de endividamento no  
     tempo
c) quociente da situação financeira
d) recursos financeiros vinculados no  
     ativo financeiro
e) prazo médio de pagamento de  
    fornecedores

6. Gestão de 
dívidas

a) dívida ativa no ativo real
b) gestão da dívida ativa
c) administração da inadimplência

Fonte: elaborado pelos autores.

A escolha dos indicadores aplicados no modelo propos-
to, expostos no Quadro 2, justifica-se por atenderem aos 
seguintes critérios: a) os dados necessários para o seu cál-
culo podem ser facilmente encontrados; b) há facilidade na 
interpretação dos resultados evidenciados, o que torna me-
nos complexo o trabalho do analista, ao mesmo tempo que 
contribui para uma melhor compreensão do gestor público; 
c) capacidade de contemplar, de forma sucinta, os principais 
aspectos da situação e da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial do ente público municipal.

Por fim, destaca-se que, para facilitar a interpretação e o en-
tendimento dos indicadores usados, definiram-se padrões de-
sejáveis para os indicadores e utilizaram-se figuras gráficas.

5. Estudo de Caso
5.�. Descrição do Município

O Município estudado, neste trabalho chamado de SJP, 
localiza-se na região central do Rio Grande do Sul e, de 
acordo com a Fundação Estadual de Economia e Estatística 
(FEERS), possuía no ano de 2005 2.76� habitantes, entre os 
quais �.540 residiam na zona rural e �.22� habitavam a zona 
urbana. O Município encontra-se na sua quarta administra-
ção e, possui 99 funcionários ativos, distribuídos em cinco 
secretarias municipais.

5.2. Análise dos balanços públicos
5.2.1. Análise da receita orçamentária

O Quadro 3, baseado no Painel I – Indicadores da Receita 
– proposto por Platt Neto (2002), examina a receita orçamentá-
ria do Município, identificando o nível de acerto na sua previsão, 
a sua composição e a sua evolução (crescimento ou redução), 
no período compreendido entre os anos de 2005 e 2006.

a) Desvio da Previsão: o intuito principal deste item é 
demonstrar o nível de precisão na programação financeira 
da receita estabelecida na Lei Orçamentária Anual. O des-
vio aceitável da previsão da receita (DAP) foi estabelecido 
tendo-se como base características das receitas tais como: 
a sua representatividade e a capacidade da prefeitura inter-
vir na sua arrecadação. Salienta-se, ainda, que a margem 
de erro aceitável na previsão pode variar de acordo com o 
período e com o município analisado, bem como com o jul-
gamento do analista.

O quadro demonstra que não houve uma grande oscilação 
entre a previsão e a execução das receitas orçamentárias totais 
no período analisado. Os desvios foram de 5,49% positivo em 
2005 e 5,3�% negativo em 2006, demonstrando, assim, que o 
Município apresentou, no período analisado, uma programação 
orçamentária que pode ser classificada como realista.

As receitas correntes apresentaram, em ambos os anos, 
desvios positivos (previsto x realizado), 4,8�% em 2005 e 
0,36% em 2006, indicando que, no período analisado, consi-
derando-se DAP de 5%, o Município acertou na previsão da 
receitas correntes. Tendo-se em vista que as receitas corren-
tes constituem-se nas fontes das despesas de custeio e que 
uma previsão irreal pode comprometer a qualidade dos servi-
ços públicos a serem ofertados aos cidadãos, esse acerto na 
previsão pode ser considerado um fato relevante.

As receitas de capital, por sua vez, apresentaram um 
desvio positivo de �0,09% em 2005 e negativo de 34,09% 
em 2006, indicando um acerto de previsão em 2005 e uma 
arrecadação menor do que a prevista em 2006. Ressalta-se 
que esses desvios ocorridos não podem ser considerados 
um fato incomum no Brasil, pois a maior parcela das recei-
tas de capital disponíveis aos municípios brasileiros provém 
de transferências da União. Contudo, esse desvio apurado 
constitui um importante indicador da capacidade política e 
de elaboração de projetos que o Município possui para a ob-
tenção recursos junto a outras esferas governamentais para 
a realização de investimentos, o que é um ponto positivo da 
atual administração do Município.
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b) Análise Vertical: o primeiro aspecto evidenciado nes-
te item é o elevado grau de dependência do Município em 
relação aos recursos de terceiros, principalmente, do gover-
no federal. As receitas provenientes de terceiros represen-
taram mais de 90% do total arrecadado pela prefeitura. A 
receita orçamentária mais significativa do Município é a pro-
veniente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) 
que representou mais da metade do total das receitas or-
çamentárias arrecadadas. A segunda receita orçamentária 
mais representativa é a oriunda das transferências do Im-
posto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
que perfez mais de �5% do montante das receitas orçamen-
tárias arrecadadas no período. As transferências de capital, 
principal fonte que o Município possui para a realização de 
investimentos, atingiram mais de �0% do total das receitas 
orçamentárias arrecadadas, o que pode ser considerado um 
valor significativo. As receitas correntes próprias, por sua vez, 

ANÁLISE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Itens (Contas ou Grupos)
DAP1 2005 (em mil R$)

IBD2 AV3 2006 (em mil R$)
IBD2 AV3 ER4

% Previsto Realizado % Previsto Realizado % %

1. Receitas Correntes 5 3.929 4.118 87 4.805 4.822 89 17

1.1 Receitas Correntes Próprias 5 374 314 6,6 426 438 8,1 40

IPTU 5 �38 �32 2,8 �65 �43 2,6 9

ITBI �0 24 �4 0,3 25 �3 0,2 -7

ISSQN �0 24 44 0,9 4� 50 0,9 �4

Taxas �0 �9 22 0,5 �9 �9 0,4 -�0

Cobrança da Dívida Ativa �0 54 �7 0,3 25 77 �,4 366

Demais Receitas Correntes 
Próprias �0 ��5 86 �,8 �52 �36 2,5 57

1.2 Transferências Correntes 5 3.555 3.803 80 4.379 4.384 80 15

Transferências do FPM 5 2.250 2.390 50 2.800 2.944 54 23

Transferência ICMS 5 800 9�7 �9 940 857 �6 -7

Transferência IPVA 5 70 80 2 80 95 2 �9

Outras Transferências Correntes �0 435 4�7 9 559 488 9 �7

2. Receitas de Capital 15 583 641 13 946 624 11 -3

2.1 Receitas de Capital Própria 10 27 14 0,3 57 18 0,3 33

2.2 Transferência de Capital 20 556 628 13 889 605 11 -4

Total da Receita Orçamentária 5 4.511 4.759 100 5.751 5.446 100 14

Fonte: Balanço Orçamentário e Demonstrativo da Receita Corrente Líquida da Prefeitura Municipal em 2005 e 2006.
� DAP  Desvio Aceitável da Previsão da Receita: margem normal de erro do orçamento para cima ou para baixo
2 IBD  Interpretação Básica do Desvio: ver legenda
3 AV  Análise Vertical: identifica a composição e a participação de cada um dos itens na receita orçamentária total
4 ER  Evolução da Receita: crescimento ou redução da receita arrecadada no período

Quadro 3 – Análise da receita orçamentária

que indicam o grau de autonomia do Município, representa-
ram menos de �0% do montante das receitas orçamentárias 
arrecadadas pelo Município, sendo que o Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) constituiu-se a principal fonte de ar-
recadação própria.

c) Evolução da Receita: a receita orçamentária total do Mu-
nicípio teve um crescimento de �4,43% no período analisado. 
As receitas correntes próprias apresentaram um crescimento 
significativo de quase 40%, sendo a cobrança da dívida ativa o 
crescimento mais significativo, 366,�2%. As transferências cor-
rentes, por sua vez, apresentaram um crescimento de �5,26%. 
Entretanto, a transferência do ICMS, ao contrário das demais 
transferências, apresentou uma queda de 6,52%, o que pode 
ser considerado um fator preocupante, pois indica uma desa-
celeração na economia municipal. Já as receitas de capital 
apresentaram uma queda de quase 3% no período analisado.

Legenda :

Acertou na previsão

Arrecadou menos do que o previsto 

Arrecadou mais do que o previsto
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5.2.2 Análise da despesa orçamentária
O Quadro 4, baseado no Painel II – Indicadores da Des-

pesa Econômica – proposto por Platt Neto (2002), analisa a 
despesa orçamentária, segundo a sua classificação econô-
mica (despesas correntes e de capital), identificando o nível 
de realização dos créditos orçamentários autorizados, sua 
composição e a sua evolução no período compreendido en-
tre os anos de 2005 e 2006.

Salienta-se também que pode ser elaborado um quadro 
para analisar a despesa orçamentária, segundo a sua clas-
sificação funcional programática, a partir de informações 
extraídas do Demonstrativo da Execução das Despesas por 
Função/Subfunção – Art. 52, inciso II, alíneas “c” – Anexo II 
da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por meio desse, identifi-
cam-se as áreas em que a prefeitura está empregando mais 
recursos, a sua capacidade de realizar os créditos autoriza-
dos e a sua respectiva evolução.

a) Desvio da Previsão: o objetivo deste item é traçar 
um comparativo entre a dotação orçamentária final da des-
pesa (após os acréscimos e cancelamentos gerados por 
créditos adicionais), segundo sua classificação econômi-
ca (despesas correntes e despesas de capital) e o seu 
respectivo valor executado nos anos de 2005 e 2006. A 
Abop utiliza um indicador denominado Capacidade Opera-
cional Financeira da Despesa (COFD), que procura medir 
a capacidade do município em liquidar as dotações atua-
lizadas, pela relação despesas executadas/dotação atu-
alizada. Observa-se que a análise do COFD refere-se ao 
campo financeiro, sendo excluídos, portanto, os aspectos 
de natureza física.

O Quadro 4 indica que em 2005 o Município teve capacidade 
de realizar 95,2% dos créditos orçamentários abertos, o que re-
vela um desempenho altamente positivo, no referido ano. Outro 
aspecto relevante é que o Município conseguiu realizar quase 
95% dos investimentos previstos. Em 2006, diferentemente de 
2005, o Município conseguiu realizar apenas 86,�% do total 
das despesas orçamentárias fixadas. Esse fraco desempenho 
pode ser imputado às despesas de capital, que tiveram uma 
realização de 52,�% inferior ao montante previsto. Contudo, a 
prestação de serviços à comunidade não ficou comprometida, 
pois a Prefeitura realizou quase 95% das despesas de custeio 
previstas (despesas de pessoal e outras despesas correntes).

b) Análise Vertical: o primeiro ponto a ser ressaltado é que 
as despesas com amortização da dívida e seus respectivos ju-
ros e encargos representaram no período analisado menos do 
que �% do total das despesas realizadas. Isso demonstra que 
esses dispêndios não comprometem a prestação de serviços 
à comunidade e a realização de investimentos.

A despesa de custeio (despesa de pessoal e encargos 
sociais + outras despesas correntes), ou seja, aquela que a 
Prefeitura possui para manter a sua estrutura administrativa 
e prestar serviços à população, é a mais significativa e per-
fez, durante o período analisado, mais de 84% do total das 
despesas orçamentárias.

Os investimentos, por sua vez, apesar de apresentarem 
uma queda na sua participação, mostraram-se superiores a 
�0% do total das despesas orçamentárias empenhadas pela 
Prefeitura, o que pode ser considerado significativo diante da 
dependência que a maioria das prefeituras tem de recursos 
externos para a realização desse tipo de despesa.

ANÁLISE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Itens (Contas ou Grupos)
DAA1 2005 (em mil R$)

IBD2 AV3 2006 (em mil R$) IBD2 AV3 ED4

% Fixado Realizado % Fixado Realizado % %

1. Despesas Correntes -5 4.107 3.919 84 4.911 4.658 90 19

Pessoal e Encargos Sociais -5 �.803 �.778 38 2.365 2.297 44 29

Juros e Encargos da Dívida -5 0 0 0 0 0 0  –

Outras Despesas Correntes -�0 2.303 2.�40 46 2.546 2.36� 45 �0

2. Despesas de Capital -15 817 768 16 1.117 535 10 -30

Investimentos -�5 805 756 �6 �.�03 52� �0 -3�

Inversões Financeiras -�5 2 2 0,04 � � 0,02 -55

Amortização da Dívida -�0 �0 �0 0,2� �3 �3 0,25 28

Total Despesas Orçamentárias -5 4.925 4.687 100 6.028 5.192 100 11

Fonte: Balanço Orçamentário da PMSJP em 2005 e 2006.
Notas: 1 DAA  Desvio Aceitável na Autorização da Despesa Orçamentária: margem de erro somente para baixo
 2 IBD  Interpretação Básica do Desvio: ver legenda
 3 AV Análise Vertical: identifica a composição e a participação de cada um dos itens na despesa orçamentária total
 4 ED Evolução da Despesa: crescimento ou redução da despesa realizada no período 

 

Quadro 4 – Análise da Despesa Orçamentária

Legenda :

Acertou na previsão

Despesa abaixo do desvio

Criação de um Modelo de Indicadores Contábeis para Avaliar a Gestão Financeira em Prefeituras Municipais

   Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. ��, n. 43, p. 24 - 34, jan./mar. 2009



30 

CRC-RJ  Conselho Regional de Contabilidade do RJPensar Contábil 

c) Evolução da Despesa: a despesa orçamentária total 
do Município teve um crescimento de �0,79% no período 
analisado. As despesas correntes apresentaram um cresci-
mento de �8,86%, destacando-se o aumento de quase 30% 
das despesas com pessoal. As despesas de capital, por sua 
vez, apresentaram uma redução de 30,39%.

5.2.3 Análise conjunta da execução orçamentária
A finalidade deste tópico é examinar de maneira agregada 

a execução orçamentária da Prefeitura Municipal estudada, 
complementando, assim, as análises realizadas nas duas 
seções anteriores. O Quadro 5 apresenta quatro indicadores 
relevantes para a compreensão da situação orçamentária do 
poder executivo municipal.

1) Quociente do Resultado Orçamentário: proposto por 
Kohama (2000), demonstra a capacidade das receitas arre-
cadadas cobrirem as despesas empenhadas no exercício. 
Quando o quociente for maior do que �, indica que houve 
superávit orçamentário, caso contrário, demonstrará a exis-
tência de déficit orçamentário. Salienta-se que um quociente 
muito alto no resultado orçamentário pode ser prejudicial, 
pois representa um ganho econômico da entidade governa-
mental à custa de um prejuízo social. Já um valor baixo no re-
ferido índice provoca um aumento do endividamento público, 
podendo prejudicar os serviços ofertados a população no fu-
turo. Dessa forma, os quocientes obtidos no período analisa-
do indicam que o Município apresentou uma situação satis-
fatória caracterizada por um equilíbrio orçamentário. Por fim, 
ressalta-se que os superávits orçamentários obtidos foram 
de R$ 72.363,49 em 2005 e de R$ 253.505,89 em 2006.

2) Quociente da Execução Orçamentária Corrente: tam-
bém proposto por Kohama (2000), indica quanto da receita cor-
rente foi utilizada para suprir as despesas correntes. O ideal é 

INDICADORES ORÇAMENTÁRIOS

Indicador Fórmula
Faixa Aceitável1 2005 2006

Min. Máx. IBI2 IBI2

1) Quociente do Resultado Orçamentário Receita Executada
Despesa Executada

0,90 �,�0
1,02 1,05

2) Quociente da Execução Orçamentária 
Corrente

Receita Corrente
Despesa Corrente �,�0 �,25

1,05 1,04

3) Financiamento das Despesas de Custeio Receita Tributária Própria
Despesas Correntes

0,�5 0,40
0,06 0,05

4) Serviços da Dívida nas Receitas Correntes Amortização da Dívida + Juros
Receita Corrente

0,00 0,05
0,002 0,003

Fonte: Demonstrativos Contábeis da PMSJP em 2005 e 2006.
� Faixa Aceitável - Limites máximo e mínimo para a realização dos indicadores, com base em 
parâmetros gerenciais ou estatísticos
2 IBI - Interpretação Básica do Índice: ver legenda

que o quociente apresente um valor superior a �, indicando, as-
sim, a formação de poupança corrente, ou seja, o montante das 
receitas correntes que não foi consumido com o custeio da má-
quina pública, pode se constituir em uma importante fonte para 
a realização de investimentos. Contudo, um quociente muito 
alto pode indicar uma significativa piora na qualidade dos ser-
viços ofertados à população. Apesar dos superávits correntes 
apurados (R$ �99.�23,49 em 2005 e R$ �64.60�,93 em 2006), 
em nenhum dos dois anos a diferença percentual entre a receita 
corrente e a despesa corrente ultrapassou os �0%. Esse resul-
tado demonstra a importância do aumento da sua arrecadação 
própria e do corte dos gastos desnecessários com o intuito de 
alcançar uma meta mínima anual de �0% no superávit corrente 
reduzindo, assim, a dependência de transferências de capital 
para a realização de investimentos no Município.

3) Financiamento das Despesas de Custeio: proposto 
por Matias e Campello (2000), o referido indicador aponta 
a parcela das despesas de custeio financiadas por receitas 
tributárias próprias. Os quocientes demonstram um elevado 
grau de dependência da Prefeitura de transferências prove-
nientes dos governos estadual e federal para manter a sua 
estrutura administrativa e prestar serviços à população. Não 
obstante, a queda na participação, de 6% para 5%, indica 
que as receitas tributárias próprias obtiveram um crescimen-
to inferior ao aumento das despesas de custeio no período 
analisado, o que não deixa de ser preocupante.

4) Serviço da Dívida nas Receitas Correntes: indicador, 
também elaborado por Platt Neto (2002), objetiva mensurar 
a parcela das receitas correntes obtidas pela Prefeitura que 
está comprometida com o pagamento dos juros e amorti-
zação da dívida fundada. Os resultados auferidos apontam 
para um resultado extremamente positivo, pois menos de �% 
das receitas correntes foi empregado no pagamento dos ser-
viços da dívida municipal.

Quadro 5 – Indicadores Orçamentários

Legenda :

Situação satisfatória Situação insatisfatória

Situação intermediária
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5.2.4. Análise da situação financeira e patrimonial
Esta seção se propõe a analisar a situação financeira e 

patrimonial da Prefeitura Municipal estudada. O Balanço Pa-
trimonial da Prefeitura analisada está exposto no Quadro 6.

a) Composição e evolução do ativo: os ativos da Prefei-
tura cresceram �8,42% no período. O ativo financeiro apre-
sentou um crescimento de quase 70%, aumentando em mais 
de 5% a sua participação no total de ativos do Município, o 
que pode ser atribuído, principalmente, ao expressivo cres-
cimento no realizável (7�8,02%). Esse crescimento pode ser 
atribuído à contabilização das transferências do FPM recebi-
das na primeira dezena de janeiro de 2007 como receitas de 
2006 (Portaria 447/2002 da Secretaria do Tesouro Nacional). 
Dessa forma, os valores apurados no realizável do ativo fi-
nanceiro são contrapartidas dessas receitas.
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O ativo permanente, que obteve um crescimento de ��,22%, 
destaca a crescente participação das obras em andamento no 
ativo real, decorrente da construção da Unidade Mista de Saú-
de, o que indica a possibilidade de um considerável aumento 
na capacidade futura de prestação de serviços a população. 
No entanto, é necessário que a Prefeitura busque alternativas 
para aumentar as suas receitas correntes, a fim de criar con-
dições para manter a Unidade Mista de Saúde, do contrário 
os vultosos recursos empregados na construção e no apare-
lhamento da referida obra podem se constituir em mais um 
caso de desperdício de dinheiro público. Por fim, ressalta-se 
que uma aferição mais exata da variação dessa capacidade 
da Prefeitura em prestar serviços a população, decorrente do 
aumento dos seus ativos permanentes, poderia ser obtida se 
o poder executivo municipal realizasse a reavaliação e a de-

BALANÇO PATRIMONIAL

Itens Contas ou Grupos
Valores em mil R$

Análise Vertical Evolução do 
Patrimônio

2005 2006 2005 2006 % IBE1

ATIVO REAL
ATIVO FINANCEIRO (AF) 458 773 12,5 17,8 69,0

Caixa e Bancos 99 24 2,7 0,6 -75,8

Contas e Aplicações Vinculadas 339 4�4 9,2 9,5 22,2

Realizável �9 �56 0,5 3,6 7�8,0

ATIVO PERMANENTE (AP) 3.215 3.576 87,5 82,2 11,2

Bens Móveis �.047 �.�09 28,5 25,5 5,9

Bens Imóveis 634 722 �7,3 �6,6 �3,8

Obras em Andamento �.278 �.523 34,8 35,0 �9,2

Créditos da Dívida Ativa 249 2�6 6,8 5,0 -�3,4

Demais Permanentes 6 6 0,2 0,� -�2,6

TOTAL DO ATIVO REAL (AF+ AP) 3.673 4.349 100,0 100,0 18,4

PASSIVO REAL

PASSIVO FINANCEIRO (PF) 135 198 47,1 57,3 46,1

Restos a Pagar Processados �2� �59 42,� 46,� 3�,2

Serviços da Dívida a Pagar 0 0 0,0 0,0 – –

Depósitos e outros �4 39 4,9 ��,2 �73,�

PASSIVO PERMANENTE (PP) 152 147 52,9 42,7 -3,2

Dívida Fundada �52 �47 52,9 42,7 -3,2

TOTAL DO PASSIVO REAL (PF + PP) 287 345 100,0 100,0 20,0

SALDO PATRIMONIAL

ATIVO REAL LÍQUIDO 3.386 4.005 18,3

Quadro 6 – Balanço Patrimonial

Fonte: Balanço Patrimonial da PMSJP em 2005 e 2006
Nota: � IBE Interpretação Básica da Evolução: ver 
legenda
  

Crescimento significativo (superior a �0%) Redução significativa (superior a �0%)

Crescimento moderado (inferior a �0%) Redução moderada (inferior a �0%)

Legenda
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preciação desses ativos constantemente. No Município anali-
sado, tais procedimentos são realizados unicamente para fins 
de alienação de bens móveis e imóveis.

b) Composição e evolução do passivo: o passivo real 
do Município apresentou um crescimento de 20%. O passivo 
financeiro, que cresceu mais de 45%, teve a sua participação 
no passivo total aumentada em mais de �0%. Outro ponto a 
ser destacado nesse subgrupo refere-se ao fato de que em 
nenhum dos anos do período analisado a Prefeitura atrasou 
o pagamento do serviço da dívida (juros + amortização). O 
passivo permanente, por sua vez, reduziu-se em mais de 
3%, demonstrando que a Prefeitura não necessitou endivi-
dar-se para poder realizar investimentos.

c) Montante e evolução do saldo patrimonial: o saldo 
patrimonial do Município caracterizou um Ativo Real Líquido 
de R$ 3.385.5��,25 em 2005 e R$ 4.004.72�,66 em 2006, 
indicando um crescimento de �8,29% no período.

Outra análise é exposta no Quadro 7, o qual expõe os 
indicadores patrimoniais e financeiros, tendo a sua legenda e 
dos quadros subsequentes expostas a seguir:

1) Acúmulo Histórico de Capital Próprio: proposto por 
Matias e Campello (2000), este indicador revela a parcela 
do Ativo Real que é proveniente de recursos próprios. Os 
quocientes apurados demonstram uma situação satisfatória 
da Prefeitura, caracterizada por um pequeno endividamento 
tanto de curto quanto de longo prazo (inferior a �0% dos ati-
vos da Prefeitura) no período analisado.

2) Quociente do Endividamento no Tempo: proposto 

por Lima e Castro (2003), o indicador visa verificar o com-
portamento do estoque da dívida ao longo do tempo. Os re-
sultados obtidos demonstram que após apresentarem uma 
redução de 4,56% em 2005 (situação satisfatória), em 2006 o 
endividamento apresentou um crescimento de 20% indican-
do uma situação insatisfatória.

3) Quociente da Situação Financeira: indicador propos-
to por Kohama (2000), representa a relação entre as dispo-
nibilidades e outros recebíveis de curto prazo e as exigibi-
lidades também de curto prazo, evidenciando a liquidez do 
município. Valores muito inferiores a � indicam insolvência, 
enquanto que valores muito superiores a � indicam um ex-
cesso de liquidez. Os resultados nos anos de 2005 e 2006 
revelam um excesso de liquidez, o que pode ser um indi-
cativo de demora na aplicação desses recursos em obras e 
serviços capazes de beneficiar a população. Dessa forma, 
sugere-se que a Prefeitura procure adotar medidas, como a 
realização do pregão eletrônico nas licitações, a fim de des-
burocratizar a liberação de recursos, principalmente aqueles 
necessários para a realização de investimentos.

4) Recursos Financeiros vinculados no Ativo Finan-
ceiro: indicador proposto por Platt Neto (2002), representa o 
quanto dos recursos e recebíveis de curto prazo do município 
estão comprometidos com valores numerários depositados em 
contas bancárias cuja movimentação depende de disposições 
contratuais ou legais. O referido quociente indica também a fle-
xibilidade gerencial para uso dos recursos financeiros. Os re-
sultados obtidos indicam um elevado grau de engessamento 
que a Prefeitura possui na gestão de seus recursos financeiros, 

INDICADORES PATRIMONIAIS

Indicador Fórmula
Faixa
Aceitável1 2005 2006

Min. Máx. IBI2 IBI2

1) Acúmulo Histórico de 
Capital Próprio

Ativo Real – Passivo Real
Ativo Real

0,85 �,00
0,92 0,92 

2) Quociente do 
Endividamento no 
Tempo

Dívida Fundada + 
Div. Flutuante do Exercício

Dívida Fundada + Divida Flutuante do Ex. Anterior 
0,00 0,95

0,95 1,20

3) Quociente da 
Situação Financeira

Ativo Financeiro
Passivo Financeiro

�,�0 3,00
3,38 3,92

4) Recursos Vinculados 
no Ativo Financeiro

Recursos Vinculados
Ativo Financeiro

0,00 0,50
0,74 0,54

5) Prazo Médio de 
Pagamento dos 
Fornecedores

Inscrições em Restos a pagar –  
Encargos Sociais a Recolher X 360

Outras Despesas Correntes + Despesas de Capital 
Líquidas – Perdas com o Fundef

0
dias

45
dias

22 30

Quadro 7 – Indicadores Patrimoniais e Financeiros

Fonte: Demonstrações Contábeis da PMSJP em 2005 e 2006.
Notas: �Faixa Aceitável  Limites máximo e mínimo para a realização dos indicadores, com base em parâmetros gerenciais ou estatísticos
 2 IBI Interpretação Básica do Índice: ver legenda

 

Legenda :

Situação satisfatória

Situação insatisfatória

Situação intermediária
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Quadro 8 – Indicadores da Dívida Ativa

INDICADORES DA DÍVIDA ATIVA

Indicador Fórmula
Faixa 2005 2006

Min. Máx. IBI2 IBI2

1) Dívida Ativa no Ativo Real Dívida Ativa
Ativo Real

0,00 0,05
0,07 0,04

2) Gestão da Dívida Ativa Dívida Ativa Cobrada
Dívida Ativa Inscrita

�,00  – 
0,33 1,78 

3) Administração da Inadimplência Inscrição Dívida Ativa
Receita Tributária Própria

0,00 0,�0
0,21 0,18 

decorrendo disso uma situação insatisfatória. Observa-se que o 
quociente menor apurado em 2006 não expressa uma efetiva 
diminuição dos recursos vinculados no ativo financeiro. Ele de-
corre da contabilização antecipada das receitas das transferên-
cias do FPM, conforme já foi observado anteriormente.

5) Prazo Médio de Pagamento dos Fornecedores: indi-
cador proposto pelos autores do presente estudo, visa iden-
tificar quanto tempo em média a Prefeitura leva para liquidar 
as suas obrigações com os seus credores. A importância des-
se indicador justifica-se pelo fato de existir um processo de 
aprendizagem por parte do mercado, que através dos atrasos 
médios de pagamento estima o valor do “custo” desse atraso e 
o considera embutido na apresentação de suas propostas, le-
vando assim a uma alta nos preços ofertados à administração 
pública. Dessa forma, os quocientes calculados demonstram 
que a Prefeitura tem conseguido honrar a obrigações com os 
seus credores em prazos curtos, denotando, assim, uma si-
tuação satisfatória na relação da Prefeitura com os seus for-
necedores. Não obstante, a Prefeitura, desde a emancipação 
do Município, não precisou incorrer em operações de crédito 
(Antecipação da Receita Orçamentária) para conseguir honrar 
obrigações com fornecedores e funcionários.

Por fim, o Quadro 8 possui o intuito de analisar a gestão 
da dívida ativa da Prefeitura Municipal estudada. A impor-
tância da referida análise justifica-se por dois motivos: o pri-
meiro é que a política de cobrança da dívida ativa depende, 
fundamentalmente, da ação da equipe de arrecadação e tri-
butação; o segundo refere-se ao fato de um excessivo atraso 
no pagamento dos débitos juntos a fazenda municipal poder 
indicar um elevado grau de insatisfação dos contribuintes.

1) Dívida Ativa no Ativo Real: o referido indicador proposto 
por Platt Neto (2002) possui o objetivo de identificar a participa-
ção da dívida ativa no ativo real. Os resultados obtidos indicam 
uma situação insatisfatória em 2005, seguida de uma significati-
va queda nos créditos da dívida ativa em 2006, caracterizando, 
assim, uma melhora na política de cobrança, conforme ilustra o 
indicador a Gestão da Dívida Ativa analisado a seguir.

2) Gestão da Dívida Ativa: proposto por Matias e Cam-
pello (2000), representa a relação entre a dívida ativa cobrada 
e a dívida ativa inscrita. Em 2005, arrecadou-se menos do que 
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40% do montante inscrito, representando, assim, uma situa-
ção altamente insatisfatória. Já em 2006, a cobrança suplan-
tou a inscrição na dívida ativa em quase 80%, demonstrando 
uma expressiva melhora na cobrança dos referidos créditos.

3) Administração da Inadimplência: também proposto 
por Matias e Campello (2000), demonstra a eficiência da ad-
ministração na arrecadação das receitas próprias, indicando 
o quão maior poderia ser a arrecadação das receitas tribu-
tárias caso a Prefeitura conseguisse cobrar todos os tribu-
tos referentes ao exercício então vigente. O resultado revela 
que, apesar da melhora na cobrança dos créditos oriundos 
de exercícios anteriores, em 2006 a Prefeitura continuou com 
dificuldades de arrecadar recursos pertinentes ao exercício, 
indicando, assim, uma situação altamente insatisfatória no 
que se refere a esse indicador.

6. Considerações Finais
Conhecer e interpretar as informações provenientes dos ba-

lanços públicos tornou-se fundamental para todos os adminis-
tradores públicos preocupados em gerir de maneira adequada 
as finanças dos seus municípios, visando, assim, garantir um 
retorno satisfatório dos tributos arrecadados, prestando servi-
ços de qualidade e realizando investimentos necessários para 
o alcance do desenvolvimento local. Dessa forma, o presente 
estudo teve como objetivo principal estruturar um modelo de 
indicadores contábeis para avaliar a gestão financeira dos mu-
nicípios, analisando as contas de uma Prefeitura Municipal do 
Rio Grande do Sul, entre os anos de 2005 e 2006.

Os resultados obtidos na análise dos demonstrativos con-
tábeis desta Prefeitura evidenciaram que, no âmbito orça-
mentário, ela apresentou uma boa programação financeira 
do orçamento, uma situação de equilíbrio orçamentário e 
elogiável capacidade de obtenção de recursos para investi-
mentos junto às outras esferas de governo, apesar de uma 
capacidade restrita de obtenção de recursos próprios. No 
âmbito financeiro, evidenciou-se um excesso de vinculação 
de recursos de curto prazo, denotando certo engessamento 
na gestão dos recursos financeiros, índices elevados de liqui-
dez e prazos satisfatórios para o pagamento de fornecedo-
res. A situação patrimonial, por sua vez, revelou um aumento 
na capacidade futura de prestação de serviços à população, 
sem aumento de seu endividamento.
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Observa-se que o entendimento dos resultados eviden-
ciados pelos balanços públicos tornou-se fundamental para 
todo o cidadão interessado no destino que os gestores públi-
cos estão dando aos tributos arrecadados. A população de-
manda mais do que o simples cumprimento da burocracia le-
gal, como a divulgação dos demonstrativos exigidos pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal, os quais são entendidos apenas 
por uma parcela restrita da sociedade. Assim sendo, os in-
dicadores utilizados no presente estudo, bem como outros 
gráficos e quadros, amplamente divulgados, contribuiriam 
para uma evidenciação mais clara e entendível das contas 
municipais. Desta forma, espera-se que o modelo desenvol-
vido constitua-se em uma ferramenta gerencial de fácil com-
preensão, capaz de atender às necessidades informacionais 
dos gestores das prefeituras, principalmente as dos peque-
nos municípios, a fim de que possam compreender mais cla-
ramente a situação das contas e adotar medidas capazes de 

melhorar a sua situação orçamentária, financeira e patrimo-
nial. Assim, acredita-se que poderão ser criadas condições 
de atender de forma mais efetiva ao interesse público.

Por fim, ressalta-se que, diferentemente da contabilidade 
privada, onde é possível identificar o retorno aos acionistas 
por meio de indicadores de rentabilidade, os demonstrativos 
do setor público ainda não conseguem retratar os serviços e 
obras realizadas por sua administração, como um retorno dos 
tributos pagos pela população, e muito menos se essas obras 
atendem às necessidades da comunidade. Desta forma, des-
taca-se a importância de complementar a análise dos indica-
dores contábeis por meio da utilização de indicadores sociais, 
como mortalidade infantil, gravidez na adolescência, longevi-
dade etc. Frisa-se, sobretudo, a necessidade da realização de 
pesquisas de satisfação para avaliar o nível de satisfação ou 
insatisfação dos munícipes em relação aos serviços prestados 
ou de competência do poder executivo municipal.
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Resumo
Esta pesquisa tem por objetivo investigar as variáveis que 

afetam a qualidade dos serviços contábeis prestados por 
contadores externos, segundo a percepção dos gestores de 
micro, pequenas e médias empresas (MPMEs). Foi execu-Foi execu-
tada uma pesquisa exploratória por meio da aplicação de 
questionário direcionado aos gestores das MPMEs. Devido à 
restrição orçamentária, foi selecionada uma amostra por con-
veniência, não probabilística. A pesquisa foi realizada com 
a aplicação de questionários (questões predominantemente 
fechadas), aplicados pelos próprios pesquisadores, que en-
trevistaram �30 gestores de MPMEs. A pesquisa de campo 
abrangeu a Região Metropolitana do Recife-PE. O estudo 
revelou que algumas características dos contadores, bem 
como algumas características dos serviços por eles presta-
dos, influenciam a qualidade percebida pelos gestores, com 
relação a esses serviços. A oferta de contabilidade gerencial 
influencia positivamente a percepção dos gestores, com rela-
ção estatisticamente significativa. Uma das principais conclu-
sões da pesquisa é que contadores que oferecem serviços 
relacionados à contabilidade gerencial têm maiores chances 
de satisfazer seus clientes e obter vantagem competitiva no 
mercado de serviços contábeis oferecidos às MPMEs.
Palavras-chave: Contabilidade gerencial. Micro, pequena e média 
empresa. Qualidade dos serviços contábeis. 
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Abstract
This research aims to investigate the variables that affect 

the accounting services’ quality perceived by managers of 
small and medium enterprises (SME) who contract external 
accountants. A survey was conducted with questionnaires fil-
led by the researchers, who interviewed �30 SME managers. 
The field research covered the Metropolitan area of Recife, 
the capital of Pernambuco, a Brazilian State. The study re-
vealed that some accountant´s characteristics, as well some 
characteristics of the service provided, affect the managers´ 
perception on accounting service quality. The supply of ma-
nagement accounting has positive influence on accounting 
services´ quality perceived by managers, with statistical signi-
ficance. The main conclusion of the research is that accoun-
tants who offer management accounting services related 
have more chances to attain clients satisfaction and obtain 
competitive advantage on the SME´s accounting services 
market.
Key words: management accounting, SME, Small and medium en-
terprises. Quality of accounting services.  

1. Introdução
Esta pesquisa tem por objetivo investigar as variáveis 

que afetam a qualidade dos serviços contábeis prestados 
por contadores externos, segundo a percepção dos ges-
tores de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs). 
Essas empresas são as maiores demandantes (quantita-
tivamente) dos serviços contábeis, no Brasil. De acordo 
com pesquisas do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas – SEBRAE (2005), do total de estabelecimentos 
formais no Brasil, 99,7% são de micro, pequenas e médias 
empresas, sendo estas responsáveis por 70,4% dos em-
pregos formais do país. Este fato denota a sua importância 
para a economia brasileira, como grandes impulsionadoras 
do crescimento e do emprego, a ponto de desde �997 existir 
uma legislação específica para micro e pequenas empresas 
(Lei nº 9.3�7, de 5 de dezembro de �996), cujos benefícios 
foram ampliados com o advento do Supersimples, através 
da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, aprovada 
pela Câmara dos Deputados em 22 de dezembro de 2006. 

A predominância de MPMEs no cenário econômico não é 
prerrogativa brasileira. Na Europa, cerca de 98% dos negó-
cios são pequenas empresas; em Portugal, por exemplo, elas 
totalizam 96,4% dos estabelecimentos existentes, assumindo 
também importância crucial no desenvolvimento econômico 
daquele continente (NUNES e SERRASQUEIRO, 2004). Na 
Irlanda do Norte, McAdam e Marlow (2007) constataram que 
as pequenas e médias empresas representam 98% do mer-
cado. Segundo fontes do Small Business Fórum (2005), tais 
empresas são responsáveis pela captação de mais de 50% 
dos investimentos e correspondem a 60% do PIB irlandês. 

Independentemente do nível de industrialização ou desen-
volvimento, as pequenas e médias empresas possuem subs-
tancial importância na evolução das sociedades, contribuindo 
para os desenvolvimentos econômicos, sociais e políticos das 
nações (BATY, �994; RESNICK, �99�; SCHELL, 2000).

Da mesma forma que sua importância econômica, os pro-
blemas que envolvem as MPMEs também não são fenôme-

nos exclusivamente brasileiros. Pesquisas do Sebrae (2004), 
no Brasil, e outras pesquisas similares em outros países (CO-
OPER et al, �988; KNAUP, 2005; REYNOLDS, �987; SMALL 
BUSINESS SERVICE – UK, 2004) revelam que as pequenas 
e médias empresas têm alta taxa de mortalidade em seus 
primeiros anos de vida. A falta de capacidade gerencial dos 
gestores, que na maioria dos casos são os seus proprietá-
rios, é apontada como uma das maiores causas dessa alta 
taxa de mortalidade (BIANCHI e BIVONA, �999; OLEIRO e 
DAMEDA, 2005; SEBRAE, 2004).

Com este trabalho procura-se identificar possíveis rela-
ções entre a percepção dos gestores de MPMEs quanto à 
qualidade dos serviços contábeis prestados por seus conta-
dores e o fornecimento, por estes, de serviços relacionados 
à contabilidade gerencial. Através do conhecimento de como 
serviços relacionados à contabilidade gerencial influenciam 
a percepção dos gestores quanto à qualidade dos serviços 
contábeis, os contadores poderão sentir-se motivados a pres-
tar serviços mais adequados às necessidades das MPMEs. 
A pesquisa proposta destina-se a evidenciar para os profis-
sionais que ofertam serviços contábeis como a contabilidade 
gerencial, bem como algumas características dos contadores 
e de seus serviços, influencia a percepção dos gestores so-
bre a qualidade dos serviços contábeis, facilitando para os 
contadores o alcance da satisfação de seus clientes. 

O estudo está estruturado em cinco seções, além desta 
introdução e das referências. A seção dois apresenta a revi-
são da literatura, a três a metodologia e as duas seguintes, 
respectivamente, os resultados e as conclusões.

2. Revisão da Literatura
Com o aumento da competitividade o profissional da área 

contábil precisa oferecer serviços de qualidade, diferenciados, 
que alcancem as expectativas de seus clientes. Diversas pes-
quisas têm se preocupado em entender melhor as necessida-
des dos gestores das micro e pequenas empresas por identi-
ficar suas dificuldades na administração do negócio. Entre as 
principais dificuldades está a falta de habilidade para entender e 
manusear os instrumentos fornecidos pela contabilidade (BOY-
LE e DESAI, �99�; GASKILL  et al, �993; SHELDON, �994). 

Outra dificuldade que as micro e pequenas empresas en-
frentam é a falta de utilização de informações na tomada de 
decisão. Segundo Coelho Neto (�997), as micro, pequenas 
e médias empresas carecem de um sistema de informação, 
fazendo pouco uso das ferramentas de gestão financeira. Os 
empreendedores de pequeno porte não têm a cultura de usar 
a informação, não percebem a importância de gerenciá-la e 
não possuem recursos suficientes para fazer investimento 
nessa área (MORAIS, �999).  

A afirmação de que os gestores de micro e pequenas 
empresas não têm a cultura de usar a informação pode ser 
reforçada pelo fato de que várias pesquisas que abordaram 
a tomada de decisão dentro das MPMEs constaram que os 
gestores, na maioria das vezes, baseiam suas decisões na 
intuição e na experiência (ALBUQUERQUE, 2004; LUCENA, 
2004; MIRANDA  et al, 2008a; OLIVEIRA, 200�; e QUEIROZ, 
2005). Esta forma de tomar decisão pode ter levado a muitas 
decisões equivocadas e, consequentemente, criado dificulda-
des na condução do negócio. De acordo com Pereira (�983), 
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mesmo aqueles gestores que possuem uma intuição excep-
cional, um dom para gerenciar, podem ter maiores chances 
de sobrevivência, aumentando a probabilidade de acerto nas 
decisões, se fizerem bom uso das informações financeiras. 

Talvez essa não utilização da informação contábil pos-
sa ser uma consequência da difícil linguagem contida nas 
demonstrações e relatórios contábeis entregues ou, ainda, 
do não entendimento de como a informação pode ser utiliza-
da. Pesquisa realizada por Lima et al (2004) verificou que a 
maioria dos gestores (80%) não utiliza as informações contá-
beis na administração do negócio, sendo o não entendimen-
to de como essas informações poderiam auxiliá-los na ges-
tão do empreendimento um dos motivos mais por eles. Por 
não terem conhecimento dos benefícios que a contabilidade 
pode trazer para o gerenciamento dos negócios, os gestores 
das MPMEs podem considerar a contabilidade tão somente 
como uma despesa a mais, algo oneroso e que não agrega 
valor ao empreendimento. 

Tendo conhecimento desses fatos, os profissionais da 
área contábil podem adaptar as informações de acordo com 
o nível de entendimento de seus clientes e dedicar tempo 
para instruí-los sobre como utilizá-las na administração da 
empresa. Há determinadas informações que são vitais em 
qualquer empreendimento. Pode-se dizer que praticamente 
todos os gestores precisam de informações que os auxiliem 
no controle operacional da empresa. 

Algumas pesquisas mostram que os gestores não só pre-
cisam como estão dispostos a pagar mais por esse tipo de 
informação (MIRANDA et al, 2008a; MIRANDA  et al, 2008b; 
LEITE, 2004; UMBELINO, 2008; e CANECA, 2008). Infeliz-
mente, diversos estudos (LIMA et al, 2004; CALLADO  et al, 
2003; MARRIOT E MARRIOTT, 2000; NUNES E SERRAS-
QUEIRO, 2004; OLIVEIRA et al, 2000; e outros) evidenciam 
que os contadores estão se concentrando em oferecer às 
MPMEs serviços limitados aos aspectos tributários e fiscais. 

Os possíveis reflexos dessa concentração já podem ser 
observados. Pesquisa realizada por Miranda  et al (2008a) 
com 33 gestores de mercadinhos de periferia situados na 
Região Metropolitana do Recife – PE verificou que 36,4% 
dos gestores não manteriam o contrato com o contador 
caso o governo simplificasse o recolhimento dos impostos 
e encargos sociais de modo que eles mesmos pudessem 
realizá-los. Questão similar foi abordada por Umbelino 
(2008), em pesquisa realizada com 53 gestores de MPMEs 
da cidade do Recife, PE. O resultado foi similar: quase �/3 
dos entrevistados (30,0%) não manteria o contrato com o 
contador caso o governo simplificasse o recolhimento dos 
impostos e encargos sociais.

Por outro lado, outras pesquisas (CANECA, 2008; LEITE, 
2004; MIRANDA  et al, 2008a; MIRANDA  et al, 2008b; e UM-
BELINO, 2008) verificaram que os gestores estão dispostos a 
pagar mais por informações que ajudem na administração do 
negócio (contabilidade gerencial). Leite (2004) verificou que 
cerca de 70% dos gestores de pequenas empresas hoteleiras 
estariam dispostos a pagar mais ao contador se este ofereces-
se serviços os que auxiliassem no gerenciamento dos negó-
cios. Destes, 29% estariam dispostos a pagar até 40% mais. 

Com resultados similares, a pesquisa realizada por Um-
belino (2008) constatou que 72% dos gestores entrevistados 

estão dispostos a pagar mais aos contadores caso estes 
forneçam informações úteis para a gestão. Destes, �7% (9 
respondentes) estão dispostos a pagar até 40% ou mais. De 
forma similar, Miranda et al (2008a) também constatou que 
cerca de 70% dos gestores entrevistados estão dispostos a 
pagar mais pelos serviços contábeis prestados atualmente, 
caso seja gerada informação útil para gerenciar a empresa. 
Do total, cinco respondentes (�5%) indicaram estar dispostos 
a pagar 60% ou até mais do que isso.

Por meio de testes estatísticos, as pesquisas de Miranda  
et al (2008a) e Umbelino (2008) constataram que mesmo os 
gestores que não manteriam o contrato com o contador, caso 
o governo simplificasse os impostos e encargos sociais, esta-
riam dispostos a pagar mais ao contador caso este oferecesse 
serviços/informações que fossem úteis à gestão (contabilidade 
gerencial). Em vista disso, observa-se que não há, a priori, uma 
atitude negativa dos gestores em relação à contabilidade. O que 
há é falta de entendimento do que é contabilidade. Quando ela 
é apresentada como produtora de informação que auxilie no 
controle dos negócios, a atitude é positiva. Tanto que os gesto-
res estão dispostos a pagar mais por essa informação.

 De forma simples, gestores que antes haviam afirmado es-
tar dispostos a romper o contrato com seus contadores, caso a 
legislação fosse simplificada, mostraram-se dispostos a pagar 
mais por informação contábil de apoio à gestão (contabilidade 
gerencial). De fato, a busca pela satisfação das necessidades e 
superação das expectativas dos clientes acarreta, sem dúvida, 
em benefícios para os escritórios contábeis. Como possíveis 
resultados, podem-se citar a manutenção dos clientes atuais 
e o aumento no número de clientes, por meio da divulgação 
“boca a boca”, e o aumento da lucratividade do negócio.

3. Metodologia
No intuito de alcançar os objetivos do trabalho, foi exe-

cutada uma pesquisa exploratória por meio da aplicação de 
questionário direcionado aos gestores das MPMEs. Devido à 
restrição orçamentária, foi selecionada uma amostra por con-
veniência, não probabilística. O método utilizado no desen-
volvimento deste trabalho de pesquisa foi o indutivo e analí-
tico, complementado pelo uso de técnicas de documentação 
indireta por meio de pesquisa bibliográfica na literatura espe-
cializada, leitura de periódicos, sites da Internet, bem como 
pesquisas semelhantes que abordam assuntos relacionados 
à oferta e demanda de serviços contábeis para as MPMEs. 

Os questionários utilizados na pesquisa de campo foram 
construídos com base nos dados obtidos na revisão da litera-
tura especializada, a partir de pesquisas semelhantes sobre os 
temas abordados. No questionário predominou a utilização de 
perguntas do tipo fechada e as entrevistas, na maioria das ve-
zes, foram realizadas face a face. Esse procedimento aumen-
tou a qualidade das respostas, pois permitiu esclarecer dúvidas 
dos respondentes sobre algumas questões, além de possibili-
tar a obtenção de informação complementar junto a eles.

A amostra foi colhida de modo intencional, pelo critério 
de conveniência, tanto em termos de localização geográfi-
ca como em virtude do conhecimento pessoal dos pesqui-
sadores com os possíveis respondentes ou de pessoas que 
pudessem facilitar o acesso a eles. Geograficamente, a pes-
quisa de campo abrangeu cinco municípios da Região Metro-
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politana do Recife-PE: Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão, 
Olinda, Paulista e Recife. Foram entrevistados gestores de 
�30 micro, pequenas e médias empresas.

O tratamento estatístico utilizado neste trabalho de pes-
quisa refere-se à análise descritiva dos dados obtidos na 
pesquisa de campo, com base na utilização de medidas de 
posição e dispersão, e o teste não paramétrico Exato de Fi-
sher. O teste não paramétrico foi escolhido por ser útil na 
análise de dados provenientes de pesquisas na área de ciên-
cias do comportamento e por ser indicado nos estudos que 
envolvem variáveis de mensuração nominal e ordinal, que 
correspondem à maioria das variáveis estudadas neste tra-
balho. Provas não paramétricas são também denominadas 
provas de livre distribuição, pois ao aplicá-las não é neces-
sário fazer suposições quanto ao modelo de distribuição de 
probabilidade da população (MARTINS, 2005). 

4. Análise dos Resultados
Esta seção apresenta os resultados obtidos na aplicação 

do questionário, e está dividida em duas partes: (a) análise 
descritiva dos resultados dos questionários aplicados aos 
gestores das MPMEs com sede na Região Metropolitana do 
Recife – PE; (b) análise do problema da pesquisa, por meio 
do cruzamento das informações obtidas com as respostas 
sobre a qualidade dos serviços contábeis.

4.�  Caracterização das empresas e dos respondentes 
da amostra

Para classificar as empresas da amostra quanto ao porte, 
utilizou-se a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE (2002), o número de funcionários. Optou-se 
por este critério por ser mais acessível do que as informações 
acerca do faturamento e, também, por ser a classificação mais 
utilizada na literatura internacional. Em algumas culturas as MP-
MEs são relutantes em fornecer detalhes financeiros precisos 
(ISMAIL e KING, 2006; OTTOBONI e PAMPLONA, 200�). A 
maioria das empresas da amostra (94,6%) é micro ou pequena 
empresa, possuindo até 49 empregados (ver Tabela �). 

Tabela 1: Porte da MPME – IBGE

Porte - IBGE* Frequência Percentual
Percentual 
acumulado

Microempresa
(Até 9 
empregados)

79 60,8 60,8

Empresa de 
Pequeno Porte 
(De �0 até 49 
empregados)

44 33,8 94,6

Média 
Empresa
(De 50 até 99 
empregados)

7 5,4 �00,0

Total �30 �00,0  
Média = �3,82. Mínimo = �,00. Desvio padrão = 20,23. 
Mediana = 8,0. Máximo = 99,0.

Fonte: o autor.
* Classificação usada para os ramos comércio e serviços. Como na amos-

tra há apenas uma indústria, com �5 empregados, ela foi classificada como 
de pequeno porte. Pela classificação do IBGE (2002), ela seria classificada 
como microempresa.

No que se refere ao tempo de existência das empresas da 
amostra, observa-se que elas possuem, em média, �� anos 
de existência, possuindo a mais nova somente 2 meses e 
a mais antiga 50 anos. Do total da amostra, verifica-se que 
apenas 24,8% possuem até 4 anos de vida e que a grande 
parte está concentrada nos intervalos de 5 a 9 anos (33,8%) 
e �0 anos ou mais (4�,�%), conforme a Tabela 2.

 
Tabela 2 – Tempo de existência da MPME

Tempo de 
existência

Frequência Percent.
Percent.
válido

Percent. 
acumulado

Até  
2 anos

20 �5,4 �5,5 �5,5

De 3 até 4 
anos

�2 9,2 9,3 24,8

De 5 até 9 
anos

44 33,8 34,� 58,9

De �0 até 
�9 anos

28 2�,5 2�,7 80,6

20 anos 
ou mais

25 �9,3 �9,4 �00,0

Soma 129 99,2 100,0

Não 
respondeu

� 0,8

Total �30 �00,0

Média = ��,0�. Máximo = 50,0. Desvio padrão = 9,76. Mediana = 
8,0. Mínimo = 0,�7.

 Fonte: o autor.

No que diz respeito ao cargo ocupado pelos responden-
tes que participaram da pesquisa, observa-se que 88 deles 
(67,7%) são proprietários ou sócios-dirigentes. Os demais 
(32,3%) classificaram-se como gerentes, conforme mostra a 
Tabela 3.

Tabela 3: Cargo ocupado pelos respondentes

Cargo Frequência Percentual
Percentual 
acumulado

Proprietário 66 50,8 50,8

Sócio-dirigente 22 �6,9 67,7

Gerente 42 32,3 �00,0

Total �30 �00,0
Fonte: o autor.

Quanto ao nível de escolaridade dos respondentes, a pes-
quisa revela que 56 empresários (43,�%) possuem até o ensino 
médio, sendo que apenas 33 (25,4%) o concluíram; 37 empre-
sários (28,5%) concluíram o ensino superior e apenas �2 (9,3%) 
cursaram algum tipo de pós-graduação (ver Tabela 4). 
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Tabela 4: Nível de escolaridade do respondente

Nível de 
escolaridade

Frequência Percentual
Percentual 
acumulado

Ensino 
Fundamental 
incompleto

3 2,3 2,3

Ensino 
Fundamental 
completo

9 6,9 9,2

Ensino Médio 
incompleto

�� 8,5 �7,7

Ensino Médio 
Completo

33 25,4 43,�

Ensino Superior 
incompleto

25 �9,2 62,3

Ensino Superior 
completo

37 28,5 90,8

Pós-graduação �� 8,5 99,2

Mestrado � 0,8 �00,0

Total �30 �00,0
Fonte: o autor.

 
4.2. Percepção dos gestores das MPMEs quanto à 
qualidade dos serviços contábeis recebidos

Para se fazer uma análise da percepção dos gestores sobre 
a qualidade dos serviços contábeis recebidos, é necessário, pri-
meiramente, identificar quais serviços estão sendo oferecidos a 
esses gestores. Com isso, os respondentes foram indagados 
sobre que serviços os contadores atualmente prestam a suas 
empresas. Verifica-se, a partir dos dados da Tabela 5, que os 
serviços mais comumente prestados são os cálculos dos im-
postos (96,9%) e folhas de pagamento de funcionários (75,4%). 
Serviços de controle de contas a pagar são fornecidos a 26,2% 
dos entrevistados e controle de contas a receber a �5,4% de-
les. Os serviços menos oferecidos são os de controle financeiro 
(�2,3%) e controle de estoques (8,5%). Conforme comentado 
no referencial teórico, nesta amostra também foi constatado 
que os profissionais da área contábil estão concentrando seus 
serviços no cálculo de impostos e folha de pagamento.

Tabela 5: Serviços atualmente prestados pelo contador

  Serviço Frequência Percentual*

Cálculo dos Impostos �26 96,9

Folha de Pagamento 98 75,4

Controle das Contas a Pagar 34 26,2

Controle das Contas a Receber 20 �5,4

Controle Financeiro (Caixa e 
Bancos)

�6 �2,3

Controle de Estoque �� 8,5

* Percentual em relação ao total de �30 empresas da amostra.             
Fonte: o autor.

Para avaliar a satisfação dos gestores com os serviços 
contábeis recebidos, perguntou-se aos gestores o que, na 
opinião deles, poderia melhorar nos serviços atualmente 
prestados pelos contadores. Para auxiliá-los, foi fornecida 
uma lista com as seguintes opções como resposta: já está 

bom; precisa melhorar; eu mesmo faço; não utilizo. Os resul-
tados são apresentados na Tabela 6.

A necessidade de apoio na geração de informação para 
controle e planejamento dos negócios (contabilidade geren-
cial) fica evidente a partir das respostas obtidas. O item que 
recebeu o maior número de assinalações (39,2%) de “pre-
cisa melhorar” foi “entregar relatórios, diferentes dos atuais, 
que possam ajudar na gestão dos negócios” (ver Tabela 6). 
Apenas 24,6% dos respondentes consideram que esse as-
pecto já está bom. O mais surpreendente é que 20% não uti-
lizam tais relatórios. Outro resultado que chama a atenção é 
que 36,9% dos entrevistados também acham que seus con-
tadores devem adquirir mais conhecimento para poder gerar 
informação e relatórios que ajudem na gestão do empreendi-
mento. Este resultado ganha maior expressão quando se ve-
rifica que apenas �5,4% dos respondentes consideram que 
esse conhecimento “já está bom”. Reforçando a necessidade 
de apoio na área de contabilidade gerencial, a pesquisa re-
vela que um quarto dos respondentes elabora tais relatórios 
sozinhos, sem assistência dos contadores, e outros �9,2% 
não se utilizam de tais relatórios gerenciais. 

Esses resultados confirmam os achados de Marriott e 
Marriott (2000), que, em pesquisa realizada junto a pequenas 
empresas do Reino Unido, observaram que alguns gestores 
desconheciam os serviços de contabilidade gerencial que 
potencialmente seriam fornecidos pelo contador, tendo um 
deles contratado outra organização para serviços adicionais, 
embora seu próprio contador tivesse condições de fornecer 
as informações de que precisava.

 Sobre o aspecto tributário, 38,5% dos respondentes 
acham que os contadores precisam ter mais conhecimen-
tos sobre legislação e impostos, e 36,9% acham que esses 
profissionais precisam melhorar seus conhecimentos sobre 
planejamento tributário. 

Apesar da importância de uma maior proximidade de conta-
dor com seus clientes, a pesquisa revela que �/3 dos gestores 
entrevistados sentem falta de contatos mais frequentes com 
seus contadores, por indicarem que este é um dos pontos em 
que os contadores precisam melhorar. Esse resultado, no en-
tanto, é melhor do que o obtido na pesquisa realizada por Silva 
(2002) junto a pequenas indústrias na Região de Campanha 
do Rio Grande do Sul, que constatou que 70% dos contadores 
dessas empresas não costumam visitar seus clientes. Tais re-
sultados são um pouco preocupantes, pois o distanciamento 
entre contador e cliente dificulta ao contador perceber as reais 
dificuldades e necessidades de seus clientes.

Observa-se ainda que uma considerável parcela dos ges-
tores das MPMEs realiza importantes serviços relacionados à 
contabilidade, sem a ajuda do contador (ver Tabela 6). Entre 
estes, destacam-se: cálculo do lucro do mês (5�,5%); cálculo 
do caixa gerado no mês (5�,5%); cálculo dos custos (48,5%); 
definição dos preços de produtos (53,8%); e decisão sobre 
tomada de financiamento (49,2%). Stroeher e Freitas (2006), 
em sua investigação sobre as necessidades de informações 
contábeis de pequenas empresas gaúchas para tomada de 
decisão organizacional, também observaram que informa-
ções sobre custos, despesas, margem de lucro e formação 
de preço de venda são produzidas pelos próprios gestores, 
sem a ajuda do contador.
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Com relação à qualidade dos serviços recebidos dos conta-
dores externos, mais de ¾ dos participantes avaliaram positiva-
mente esses serviços (qualidade boa, muito boa ou excelente), 
conforme pode ser visto na Tabela 7. Um alerta para os con-
tadores deve ser feito, pois quase ¼ dos pesquisados (24%) 
considera os serviços contábeis recebidos como, no máximo, 
de qualidade regular, sendo que 6 deles (4,7%) avaliam a quali-
dade dos serviços recebidos como deficiente ou insuficiente.

 
Tabela 7: Avaliação da qualidade dos serviços contábeis pelos ges-
tores das MPME
Avaliação 
da 
qualidade 
dos 
serviços 
contábeis

Frequência Percentual
Percentual 
válido

Percentual 
acumulado

Insuficiente 4 3,� 3,� 3,�

Deficiente 2 �,5 �,6 4,7

Regular 25 �9,2 �9,4 24,0

Boa 53 40,8 4�,� 65,�

Muito boa 30 23,� 23,3 88,4

Excelente �5 ��,5 ��,6 �00,0

Soma 129 99,2 100,0
Não 
respondeu

� 0,8 3,�

Total �30 �00,0 �,6
Fonte: o autor.

Aspectos relacionados ao contador e aos serviços 
prestados

Já está bom
Precisa 
melhorar

Eu mesmo 
faço

Não utilizo
Sem 
resposta

Freq % Freq % Freq % Freq % Freq %

Entregar relatórios, diferentes dos atuais, que possam 
ajudar na gestão do negócio

32 24,6 5� 39,2 �5 ��,5 26 20,0 6 4,6

Ter mais conhecimento sobre legislação e impostos 72 55,4 50 38,5 2 �,5 3 2,3 3 2,3

Conhecimentos sobre planejamento tributário 67 5�,5 48 36,9 5 3,8 4 3,� 6 4,6

Mais conhecimento para poder gerar informação e relatórios 
que ajudem na gestão do negócio

20 �5,4 48 36,9 32 24,6 25 �9,2 5 3,8

Entregar os relatórios com mais pontualidade (menos atraso) 65 50,0 47 36,2 6 4,6 5 3,8 7 5,4

Contatos mais frequentes (visitas, telefonemas, e-mails etc.) 67 5�,5 43 33,� �� 8,5 6 4,6 3 2,3

Usar mais a Internet para se comunicar com os clientes 48 36,9 34 26,2 6 4,6 34 26,2 8 6,2

Melhor relacionamento pessoal 86 66,2 20 �5,4 �2 9,2 6 4,6 6 4,6

Conhecimentos para ajudar a calcular o lucro do mês 28 2�,5 �6 �2,3 67 5�,5 �5 ��,5 4 3,�

Mais conhecimento sobre transações bancárias e cálculos 
de juros para decisão de tomada de financiamento

�7 �3,� �5 ��,5 64 49,2 28 2�,5 6 4,6

Conhecimentos para ajudar a calcular o caixa gerado no 
mês

29 22,3 �3 �0,0 67 5�,5 �6 �2,3 5 3,8

Conhecimentos para ajudar na definição do preço dos 
produtos

�8 �3,8 �0 7,7 70 53,8 27 20,8 5 3,8

Conhecimentos para ajudar a calcular o custo dos produtos 30 23,� 7 5,4 63 48,5 27 20,8 3 2,3

Para entender os fatores que influenciam a satisfação 
dos gestores das MPMEs com relação aos serviços contá-
beis recebidos, relacionou-se essa variável com os aspectos 
que, na visão dos gestores, precisam ser melhorados. Foram 
realizados testes estatísticos correlacionando-se a variável 
“qualidade dos serviços contábeis” com variáveis relaciona-
das às características dos gestores (nível de escolaridade e 
experiência do gestor), bem como a alguns aspectos dos ser-
viços e/ou do próprio contador que foram apontados como 
precisando melhorar ou que já está bom.

Para efetuar a referida análise, as respostas dos gestores 
quanto à qualidade dos serviços contábeis foram reorgani-
zadas em dois grupos: inferior e superior. O primeiro grupo 
abrange aqueles que classificaram os serviços como regular, 
deficiente ou insuficiente. O segundo engloba os que perce-
bem os serviços como muito bom ou excelente. Para facilitar 
a realização do teste estatístico, as respostas intermediárias 
foram excluídas. Com isso, obteve-se uma subamostra com 
76 observações. À medida que foram realizados os testes 
estatísticos, foram sendo realizados outros filtros, que redu-
ziram o tamanho dessa subamostra.

 No cruzamento entre a avaliação da qualidade dos servi-
ços contábeis e o tempo de atuação na área empresarial, fo-
ram considerados para análise apenas os respondentes que 
possuem até 5 anos de experiência e os que possuem 20 
anos ou mais de atuação na área empresarial, ou seja, foram 
deixados na amostra apenas os dois extremos. Com isso, 
para esta análise foram excluídas 4� empresas da subamos-
tra de 76, restando 35 empresas para análise. Constatou-se 

Tabela 6: Satisfação com os serviços prestados pelo contador

* Percentuais do total de �30 empresas da amostra.

Fonte: o autor.
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que, na amostra analisada, o tempo de experiência do ges-
tor não exerce influência sobre a percepção da qualidade do 
serviço recebido (Teste Exato de Fisher = 0,226).

Para verificar a existência de alguma relação entre a per-
cepção da qualidade do serviço contábil com o nível de es-
colaridade, os respondentes foram divididos em dois grupos: 
até o Ensino Médio completo e os que possuem o curso supe-
rior completo ou são pós-graduados, tendo sido excluídos da 
amostra aqueles com ensino superior incompleto. Assim, para 
esta análise, foram excluídas �7 empresas da amostra de 76, 
restando 59 observações para análise. Também não foi cons-
tatada relação estatisticamente significativa (Teste exato de 
Fisher = 0,536) entre a percepção da qualidade dos serviços 
contábeis recebidos e o grau de instrução dos gestores.

Finalmente, testou-se a relação entre a percepção sobre 
qualidade e satisfação com os conhecimentos dos contadores 
sobre alguns aspectos, além de outras características do con-
tador e dos serviços prestados. Para possibilitar esta análise 
foi utilizada uma subamostra contendo somente os participan-
tes que indicaram estar satisfeitos com o serviço recebido (res-
ponderam “já está bom”) e os que indicaram estar insatisfeitos 
(responderam que o serviço “precisa melhorar”). Os resultados 
são apresentados na Tabela 8 (na próxima página). 

Ao analisar a Tabela 8, verifica-se que muitos são os as-
pectos que influenciam positivamente a percepção dos ges-
tores sobre a qualidade dos serviços contábeis recebidos. 
Entre esses aspectos, destaca-se que quatro estão direta-
mente ligados à contabilidade gerencial: Conhecimento para 
ajudar a calcular o caixa do mês, Conhecimento para ajudar 
a calcular o lucro do mês, Conhecimento para gerar informa-
ções que ajude na gestão; e Entregar relatórios diferentes 
dos atuais que ajudem na gestão. 

Analisando os demais aspectos, dos 28 gestores que afir-
maram que o contador precisava melhorar em seu conheci-
mento sobre legislação e impostos, 2� estão insatisfeitos com 
os serviços prestados. Dos 44 gestores que afirmaram que o 
contador “já está bom” nos conhecimentos sobre legislação 
e impostos, 36 estão satisfeitos com serviços oferecidos. O 
Teste Exato de Fisher, com significância menor que 5%, indi-
ca que essas relações são estatisticamente significativas.

Atitudes simples como ter um bom “relacionamento pes-
soal” e “contatos mais frequentes” com os clientes podem 
fazer com que estes percebam mais qualidade nos servi-
ços recebidos dos contadores (Teste Exato de Fisher igual 
a 0,7% e 0,4%, respectivamente). Na maioria dos casos, 
quando os gestores estão enfrentando algum problema com 
o empreendimento, o contador é logo procurado. O gestor 
pode sentir que o contador tem genuíno interesse em seu 
negócio quando este escuta com atenção o seu problema 
e se esforça para resolvê-lo. Além disso, visitas frequentes 
aos clientes podem ajudar o contador a conhecer melhor as 
necessidades de seus clientes. 

Preocupar-se com a qualidade dos serviços prestados 
traz benefícios econômicos aos contadores. O principal de-
les é a manutenção do contrato com o cliente. Prova disso 
é que a análise de contingência, relacionando a variável 
“qualidade dos serviços contábeis” com a variável que indica 
a disposição de manter o contrato com o contador (respos-
tas à pergunta sobre a manutenção do contrato, no caso do 

governo simplificar os impostos, a ponto de o próprio gestor 
poder calculá-los), revela forte significância estatística (teste 
exato de Fisher com significância abaixo de �%). Conforme 
pode ser visto na Tabela 9, a maioria (9�%) dos gestores 
que avaliaram a qualidade como sendo superior manifestou 
interesse em manter o contador, mesmo se o governo simpli-
ficasse os impostos. Contrariamente, 45% dos que avaliaram 
a qualidade como inferior, afirmaram que não manteriam o 
contador, em tal situação.

5. Conclusão
Esta pesquisa tem por objetivo investigar as variáveis que 

afetam a qualidade dos serviços contábeis prestados por 
contadores externos, segundo a percepção dos gestores de 
micro, pequenas e médias empresas. Para tanto, foram en-
trevistados �30 gestores de MPMEs localizadas na Região 
Metropolitana do Recife-PE. 

A pesquisa analisou aspectos relacionados aos serviços 
oferecidos pelos contadores bem como a algumas caracte-
rísticas desses profissionais. Verificou-se que, além dos tra-
dicionais serviços relacionados ao atendimento da legislação 
tributária e otimização do pagamento de impostos, atitudes 
simples como fazer visitas mais frequentes, dedicar maior 
atenção aos clientes e ter um bom relacionamento pessoal 
também influenciam positivamente a percepção sobre a qua-
lidade nos serviços contábeis oferecidos.

Ao analisar serviços ligados à contabilidade gerencial, cons-
tatou-se que estes exercem influência positiva na percepção 
dos gestores quanto à qualidade dos serviços contábeis rece-
bidos. Prova disso é que todas as cinco variáveis estudadas, 
relacionadas à contabilidade gerencial (conhecimento sobre 
planejamento tributário, conhecimento para ajudar a calcular 
o caixa do mês, conhecimento para ajudar a calcular o lucro 
do mês, conhecimento para gerar informações que ajudem no 
gerenciamento da empresa, entregar relatórios diferentes dos 
atuais que ajudem do negócio) apresentaram relação estatisti-
camente significativa, quando cruzadas com a percepção dos 
gestores sobre a qualidade do serviço contábil recebido.

Constatou-se, ainda, que a prestação de serviços relacio-
nados à contabilidade gerencial influencia positivamente a 
percepção dos gestores de MPMEs quanto à qualidade dos 
serviços contábeis por eles recebidos. Por sua vez, verificou-
se que serviços contábeis percebidos como de melhor qua-
lidade, pelos gestores de MPMEs, trazem benefícios econô-
micos aos contadores; o principal deles é a manutenção do 
contrato com o cliente, já que a pesquisa encontrou signifi-
cância estatística na relação entre as variáveis percepção do 
gestor sobre a qualidade do serviço contábil e manutenção 
do contrato com o contador. A maioria (9�%) dos gestores 
que avaliaram a qualidade como sendo superior manifestou 
interesse em manter o contador, mesmo se o governo simpli-
ficasse os impostos. Contrariamente, 45% dos que avaliaram 
a qualidade como inferior afirmaram que, em tal situação, 
não manteriam o contador.

Com isso, conclui-se que, embora a percepção dos ges-
tores sobre a qualidade dos serviços oferecidos não se limite 
à influência dos aspectos relacionados ao conhecimento do 
contador, ou ao tipo de informação produzida (uma vez que 
o relacionamento pessoal, contatos frequentes e pontualida-
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Tabela 8: Qualidade dos serviços contábeis versus O que os contadores precisam melhorar

Aspectos relacionados ao
contador e aos serviços

prestados

Avaliação da qualidade dos serviços 
contábeis

Exato de 
Fisher
Sig. (α)Inferior Superior Total

Conhecimento 
Sobre legislação e 
Impostos

Precisa melhorar 2� 7 28

0, 000Já está bom 8 36 44
Total 29 43 72

Conhecimento sobre 
planejamento tributário

Precisa melhorar �8 5 23

0, 000Já está bom 9 34 43

Total 27 39 66

Conhecimento para ajudar a 
calcular o custo dos produtos

Precisa melhorar 0 2 2

0, 75�Já está bom 3 �8 2�

Total 3 20 23

Conhecimento para ajudar 
na definição dos preços

Precisa melhorar 0 3 3

0, 669Já está bom 2 �2 �4

Total 2 �5 �7
Conhecimento sobre 
transações bancárias 
e calculo de juros para 
financiamentos 

Precisa melhorar 3 3 6

0, 205Já está bom 2 9 ��

Total 5 �2 �7

Conhecimento para ajudar 
a calcular o caixa do mês 

Precisa melhorar 6 2 8

0, 002Já está bom � �4 �5

Total 7 �6 23

Conhecimento para ajudar 
a calcular o lucro do mês

Precisa melhorar 7 2 9

0, 001Já está bom � �5 �6

Total 8 �7 25

Conhecimento para gerar 
informações que ajude na 
gestão

Precisa melhorar �4 �4 28

0, 009Já está bom � �2 �3

Total �5 26 4�

Relacionamento Pessoal

Precisa melhorar 9 3 �2

0, 007Já está bom �5 34 49

Total 24 37 6�

Contatos mais frequentes 

Precisa melhorar �6 �� 27

0, 004Já está bom 8 27 35

Total 24 38 62

Entregar relatórios 
pontualmente

Precisa melhorar �8 8 26

0, 000Já está bom 7 29 36

Total 25 37 62

Entregar relatórios 
diferentes dos atuais que 
ajudem na gestão

Precisa melhorar �8 �� 29

0, 000Já está bom 2 �9 2�

Total 20 30 50

Usar mais a Internet para se 
comunicar com clientes

Precisa melhorar 8 �0 �8

0, 329Já está bom 9 �8 27

Total �7 28 45
 Fonte: o autor.

Roberta Lira Caneca     Luiz Carlos Miranda     Raimundo Nonato Rodrigues     Jeronymo José Libonati     Deivisson Rattacaso Freire

Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. ��, n. 43, p. 35 - 44, jan./mar. 2009



 43

CRC-RJ  Conselho Regional de Contabilidade do RJ Pensar Contábil 

de dos relatórios também apresentaram significância), con-
tadores que oferecem serviços relacionados à contabilidade 
gerencial têm maiores chances de alcançar a satisfação dos 
clientes e obter vantagem competitiva no mercado de servi-
ços contábeis oferecidos às MPMEs.

Apesar do expressivo tamanho da amostra (�30 partici-
pantes), da forma criteriosa com que foram selecionados os 

Tabela 9: Qualidade dos serviços contábeis versus manutenção do contrato com o contador frente à simplificação dos impostos

Variável Explicativa
Avaliação da qualidade dos serviços 

contábeis
Exato de Fisher

Sig. (α)Inferior Superior Total

Se o governo 
simplificasse os 
impostos e o próprio 
gestor pudesse 
calculá-lo 

Não manteria o contador �7 4 2�

0, 000
Manteria o contador �4 4� 55

Total 3� 45 76

 Fonte: o autor.
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os resultados. Faz-se necessário replicar esse estudo em 
amostras maiores e/ou em outras regiões, para confirmar 
os resultados apresentados.
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Resumo
 O objetivo deste estudo consiste em analisar, no contexto 

do atual processo de convergência das normas contábeis bra-
sileiras com as internacionais, a evidenciação das operações 
de arrendamento mercantil nos relatórios de uma companhia 
brasileira de capital aberto. Para tanto, foi selecionada a em-
presa Petróleo Brasileiro S/A, devido à representatividade de 
suas operações no cenário brasileiro. Foram utilizadas as 
demonstrações contábeis elaboradas segundo os padrões 
contábeis brasileiros e norte-americanos, dos exercícios 
sociais de 2006 e 2007, disponíveis no site da Companhia. 
A pesquisa constitui um estudo de caso com delineamento 
bibliográfico e documental. Neste trabalho, verificou-se que 
as demonstrações elaboradas de acordo com os princípios 
contábeis norte-americanos, nas quais as operações de 
arrendamento mercantil financeiro já constam no balanço, 
apresentaram maior nível de detalhamento em comparação 
com as demonstrações contábeis preparadas de acordo com 
os Princípios Fundamentais de Contabilidade aplicados no 
Brasil, como já esperado. Considerando-se o advento da Lei 
nº ��.638, de 28 de dezembro de 2007, entende-se que a 
companhia poderia ter divulgado, nas notas explicativas às 
demonstrações contábeis, os efeitos da adoção prospectiva 
da norma internacional relativa a arrendamentos mercantis.
Palavras-chave: evidenciação, convergência, arrendamento mer-
cantil, normas internacionais.
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Abstract
The purpose of this study consists into analyze, in the 

context of the current process of convergence of brazilliam 
accounting standards with the international ones, the disco-
sure of leasing transactions of a braziliam listed company. To 
that end, it was selected the company Petróleo Brasileiro S/A 
– Petrobras, due to representativeness of its operations in 
the Brazilian scenario. We used the financial statements pre-
pared in accordance with the Brazilians and Americans ac-
counting standards, for fiscal years 2006 and 2007, available 
on the website of the Company. The research is a case study 
with bibliographic and documentary design. In this study, it 
was found that the financial statements prepared according 
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to the USGAAP’s, in which the operations of financial leas-
ing transactions are already disclosed in the balance sheet, 
showed a higher level of detail, compared to the financial 
statements prepared in accordance with the BRGAAP’s, as 
expected. Considering the advent of Law No. ��,638, from 
December 28, 2007, it is understood that the company could 
have disclosed in the notes to financial statements the effects 
of the prospective adoption of international accounting stan-
dard of leases.
Key words: disclosure, convergence, leasing, international stan-
dards.

1. Introdução
O cenário contábil brasileiro, nos últimos anos, tem passa-

do por profundas reflexões e mudanças, resultando no pro-
cesso atual de convergência dos padrões contábeis nacionais 
àqueles preconizados pelo IASB – Internacional Accounting 
Standards Board. Entre as mudanças mais recentes, desta-
ca-se o advento da Lei n. ��.638, de 28 de dezembro de 
2007, a qual vem alterar de forma substancial os processos 
de mensuração e divulgação da situação patrimonial e finan-
ceira que as companhias de capital aberto e sociedades de 
grande porte vinham efetuando até então.

O referido ato legal estabelece no seu artigo �77, parágrafo 
3º, que as demonstrações financeiras das companhias abertas 
deverão observar as normas emanadas da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), as quais serão obrigatoriamente elaboradas 
em consonância com os padrões internacionais de Contabilida-
de praticados nos principais mercados de valores mobiliários, a 
partir dos exercícios sociais findos em 3� de dezembro de 2008. 
Adicionalmente, as companhias de capital fechado, caso dese-
jarem, poderão optar pela adoção das normas expedidas pela 
Comissão de Valores Mobiliários para as companhias abertas 
(Lei n. ��.638, de 28 de dezembro de 2007).

Antes da promulgação da nova legislação societária, foi 
criado, através da Resolução nº �.055/05 do Conselho Fe-
deral de Contabilidade, o Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis (CPC), órgão que possui, entre outras atribuições, a 
responsabilidade pela emissão de pronunciamentos técni-
cos, os quais, após serem submetidos a audiências públicas 
e devidamente aprovados, são referendados pelos órgãos 
reguladores, dentro de seu âmbito de atuação, em forma de 
normas (Conselho Federal de Contabilidade, 2005).

Tais pronunciamentos abrangem temas específicos, forne-
cendo orientações para os processos de mensuração, conta-
bilização e divulgação pertinentes a determinadas operações, 
buscando a convergência aos padrões contábeis internacio-
nais. O Pronunciamento Técnico CPC Nº 06 – Operações de 
Arrendamento Mercantil, referendado pela Deliberação CVM 
nº 554/08, trata do tema abordado neste estudo.

No que se refere à contabilização das operações de arren-
damento mercantil, observa-se que o tratamento de modo geral 
adotado por muitas empresas, anteriormente à promulgação 
da Lei nº ��.638/07, consistia no registro dos gastos relativos a 
tais operações como despesas do período, mesmo nos casos 
em que notadamente se configurava uma compra financiada 
de um ativo (Comissão de Valores Mobiliários, 2008).

Não obstante o relacionamento mantido pela Contabili-
dade com os aspectos jurídicos concernentes ao patrimônio 

das entidades, existem casos em que a forma jurídica pode 
não retratar a essência econômica da operação. Nestas situ-
ações, é recomendado que a Contabilidade se oriente pelos 
objetivos de atender adequadamente às necessidades infor-
macionais de seus usuários, adotando, para tanto, a essên-
cia em vez da forma (Martins, Iudícibus e Gelbcke, 2007).

O presente estudo visa analisar o processo de evidencia-
ção das operações de arrendamento mercantil nos demons-
trativos contábeis de uma companhia brasileira de capital 
aberto, no âmbito da convergência aos padrões contábeis 
emanados do IASB, utilizando, para tanto, as demonstrações 
contábeis elaboradas segundo os padrões contábeis brasi-
leiros e os norte-americanos. Será utilizado como referência 
para este estudo o caso da empresa Petróleo Brasileiro S/A, 
tendo em vista a representatividade das operações desta 
companhia no cenário brasileiro.

Neste trabalho serão definidos os principais conceitos 
pertinentes às operações de arrendamento mercantil, bem 
como sua diferenciação em relação a outras transações com 
características semelhantes. Posteriormente, será apresen-
tado o cenário atual relativamente à evolução das normas do 
IASB e às normas contábeis brasileiras referentes ao tema, 
bem como discutidos alguns estudos nacionais e estrangei-
ros até o momento desenvolvidos.

Para atender ao objetivo da pesquisa, serão utilizadas as 
demonstrações financeiras dos exercícios de 2006 e 2007, 
elaboradas de acordo com os Princípios Fundamentais de 
Contabilidade brasileiros, bem como o relatório FORM 20-F, 
elaborado pelas companhias com registro na Securities and 
Exchange Comission – SEC, nos Estados Unidos, o qual se-
gue os padrões contábeis norte-americanos (United States 
Generally Accepted Accounting Principles – USGAAP).

Foram utilizados dados constantes nas demonstrações 
contábeis da Companhia segundo os USGAAP constantes do 
FORM 20-F, devido ao fato de que nos exercícios sociais de 
2006 e 2007 a Empresa não divulgava relatórios com base nos 
IFRS (International Financial Reporting Standards). Ressalte-se 
que o IASB, em conjunto com o Financial Accountig Standard 
Board – FASB, vem desenvolvendo estudos visando à refor-
mulação do seu pronunciamento IAS �7 – Leases, no contexto 
de um projeto abrangente de convergência de padrões entre 
as práticas contábeis relativas às operações de arrendamento 
mercantil (Comissão de Valores Mobiliários, 2008).

Este trabalho constitui, quanto aos objetivos, uma pesqui-
sa descritiva; quanto aos procedimentos, um estudo de caso 
com delineamento bibliográfico e documental, utilizando como 
base referencial publicações científicas acerca do tema, atos 
normativos emitidos pelos órgãos reguladores nacionais e es-
trangeiros, além de informações públicas relativas às demons-
trações financeiras da empresa objeto de estudo.

2. Arrendamento Mercantil
2.�. Aspectos conceituais

A caracterização e respectiva classificação das opera-
ções de arrendamento mercantil está diretamente relacio-
nada ao conceito de ativo. Iudícibus (2004) comenta que 
o conceito de ativo constitui, em síntese, um conceito de 
benefício futuro, associado ao controle exclusivo do ativo 
exercido por parte da entidade. 
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Hendriksen e Van Breda (�999) explicam que, de acordo 
com o entendimento do FASB, um ativo caracteriza-se: (�) 
pela incorporação de um benefício futuro provável envolven-
do a capacidade de geração de entradas líquidas de caixa 
futuras, quer isoladamente ou em conjunto com outros ati-
vos; (2) a entidade possui controle sobre este benefício, e (3) 
a transação concedendo o direito de acesso da entidade ao 
benefício, ou seu respectivo controle, já terá ocorrido.

O International Accounting Standards Board – IASB, no 
documento intitulado Framework for the Preparation and 
Presentation of Financial Statements, define ativo como “um 
recurso controlado pela entidade resultante de eventos pas-
sados e do qual se espera que gerem benefícios futuros para 
a entidade” (IASB, 2006).

Desta forma, no ambiente atual de convergência das nor-
mas contábeis brasileiras aos padrões internacionais, veri-
fica-se a importância de se identificar as particularidades 
atinentes a cada transação por parte dos profissionais de 
Contabilidade, para que se possa exercer o julgamento mais 
adequado acerca de cada operação, mensurando-a, reco-
nhecendo e evidenciando-a da melhor forma possível nos 
relatórios financeiros da entidade.

Lopes e Martins (2005) comentam que a informação acerca 
de eventos econômicos pode ser caracterizada pela alteração 
das crenças dos agentes interessados acerca dos aconteci-
mentos futuros. Isto é, os usuários externos tenderiam a ba-
sear suas decisões nas perspectivas futuras propiciadas pelos 
relatórios financeiros disponibilizados pelas companhias.

De acordo com Sá (�995), as operações de arrendamento 
mercantil baseiam-se na cessão de um bem por parte de ter-
ceiros, visando ao uso, mediante o pagamento de uma cota, 
com a opção de, ao final do contrato, ser facultado ao arrenda-
tário adquirir o bem por um valor residual previamente fixado.

A resolução CFC Nº 92�/0� define arredamentos mercan-
tis como sendo transações estabelecidas entre o proprietário 
de determinado bem (denominado arrendador), e um terceiro 
(denominado arrendatário), celebradas por meio de um con-
trato, findo o qual, será facultado à entidade arrendatária a 
opção de adquirir ou restituir o bem ao arrendador, ou mes-
mo a decisão de prorrogar o contrato.

Adicionalmente, Hendriksen e Van Breda (�999) comentam 
sobre a possibilidade de existência de um terceiro elemento 
nas operações de arrendamento mercantil financeiro: nos ca-
sos em que uma companhia financeira detentora de capital 
paga à entidade produtora do ativo um montante em troca da 
propriedade do mesmo. Em seguida, a entidade financeira ar-
renda o bem a um cliente, que deterá o direito de utilização do 
ativo por um período praticamente igual ao de sua vida útil. 

Na Lei nº 6.099, de 28 de dezembro de �974, consta a 
seguinte definição de arrendamento mercantil:

...o negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qua-
lidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade 
de arrendatária, e que tenha por objeto o arrendamento de bens 
adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arren-
datária e para uso próprio desta.

Esta Lei, que possui vários de seus parágrafos vigentes 
até os dias atuais, na realidade dispõe sobre o tratamento 
tributário das operações de arrendamento mercantil. De for-

ma resumida, este ato legislativo determina que as parcelas 
obrigatórias mínimas relativas ao contrato de arrendamento 
sejam tratadas como despesas dedutíveis na arrendatária e 
como receitas tributáveis pelo arrendador (Comissão de Va-
lores Mobiliários, 2008).

O Pronunciamento Técnico CPC 06, emitido pelo Comitê de 
Pronunciamentos contábeis, conceitua arrendamento mercantil 
como “...um acordo pelo qual o arrendador transmite ao arren-
datário em troca de um pagamento ou séries de pagamentos o 
direito de usar um ativo por um período de tempo acordado...”. 

Hendriksen e Van Breda (�999) comentam sobre a dificul-
dade de se efetuar, na prática, a distinção entre uma simples 
transação de aluguel de uma compra financiada de um ativo, 
uma vez que a opção de compra pode ou não ser exerci-
da pelo arrendatário ao final do contrato, ou o contrato pode 
nem mesmo abranger uma opção de compra.

Os aluguéis são definidos por Sá (�995) como fatos contá-
beis representativos de custos ou despesas, os quais resultam 
de pagamento por ocasião de uso ou ocupação de bem imó-
vel, máquinas, equipamentos, veículos ou outros bens; consti-
tuindo receitas quando resultante de recebimento pela cessão 
de uso ou ocupação destes bens por parte de terceiros.

O referido autor ressalta que as transações referentes a 
aluguéis não se confundem com operações de arredamento 
mercantil. Com o objetivo de efetuar esta distinção de forma 
eficaz, Braga e Almeida (2008) comentam que “...na prática, 
todos os contratos de aluguéis devem ser analisados, inde-
pendentemente de serem arrendamentos mercantis, de for-
ma a se avaliar se os bens devem ser capitalizados ou não”. 

Observa-se, no que se refere a operações de arrendamen-
to mercantil, que pode não se apresentar clara a intenção do 
arrendatário de adquirir o bem através de uma compra finan-
ciada, ou simplesmente utilizá-lo ao longo do prazo de arren-
damento, sem exercer a opção de compra do bem ao final do 
contrato. Um motivo que justificaria a escolha de um contrato 
de arrendamento mercantil em vez de um contrato de locação 
seria o de que, embora o arrendatário deseje adquirir o ativo, 
carece do capital suficiente para realizar a compra de uma só 
vez, ou não possui os recursos necessários para efetuar um 
depósito substancial (Hendriksen e Van Breda, �999).

No que tange a aquisições de ativos através de financia-
mentos, Schwartz (�99�) exemplifica uma situação prática, 
referente a um contrato de arrendamento mercantil de um 
computador por parte de uma empresa de informática, sem 
valor residual, comparando com a opção de adquiri-lo atra-
vés de um financiamento. A referida autora comenta que, em 
essência, as duas transações são bastante semelhantes en-
tre si, apesar da forma legal pertinente a cada uma ser com-
pletamente diferente; apresentando-se o arrendamento mer-
cantil como meio eficaz de manter dívidas fora do balanço.

De fato, Hendridsen e Van Breda (�999) explicam que 
os arrendamentos, quando estruturados na forma correta, 
permitem aos arrendatários realizar financiamentos sem 
evidenciá-los no balanço patrimonial. Esta decisão repercu-
te diretamente nos índices de endividamento das empresas 
arrendatárias, em relação ao capital próprio e ao ativo total, 
podendo interferir nas decisões de investidores, instituições 
financeiras, fornecedores e demais usuários externos das 
demonstrações contábeis das companhias.
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Schwartz (�99�) destaca que os profissionais de conta-
bilidade têm despendido tempo considerável analisando as 
operações relativas a arrendamentos mercantis, procurando 
identificar a substância dos contratos de arrendamento, em 
vez de se ater apenas à sua forma legal.

2.2. Evolução das normas brasileiras e do IASB
No Brasil, por conta da até recentemente não existência 

de regulamentação contábil relativa a contratos de arrenda-
mento, a Lei nº 6.099/74 gerou como efeito prático a criação 
de uma norma “contábil” para o registro destas operações, 
sendo adotado como norma para efeito de prática contábil 
um ato legal elaborado para atendimento somente das auto-
ridades fiscais (Comissão de Valores Mobiliários, 2008).

No que se refere ao processo de evidenciação das opera-
ções de arredamento mercantil, o Parecer de Orientação CVM 
0�5/87 definiu que, enquanto não ocorrerem mudanças no 
processo de contabilização, a companhia arrendatária deverá 
divulgar em nota explicativa a existência de contratos de arren-
damento, informando o valor do ativo e do passivo caso estas 
operações tivessem sido registradas como compra financiada.

Reformulando esta orientação, o Ofício Circular CVM/
SNC/SEP n. 0� de 2007 determina que as companhias ar-
rendatárias devem evidenciar, no mínimo, as seguintes infor-
mações em notas explicativas às demonstrações contábeis: 
a) valor do ativo e do passivo, caso o arrendamento se con-

figure como compra financiada;
b) saldo, valor e número de prestações, juros embutidos, va-

riação monetária, e;
c) demais informações relativas a contratos de longo prazo.

Já as companhias arrendadoras, segundo este mesmo ato 
normativo, deverão divulgar:

a) os critérios vigentes para a contabilização de suas opera-
ções, abrangendo aqueles que produzem necessidade de 
ajustes a valor presente por não atenderem aos Princípios 
Fundamentais de Contabilidade;

b) os ajustes a valor presente dos fluxos futuros das carteiras 
de arrendamento mercantil, evidenciando os efeitos relati-
vos ao Imposto de Renda (Comissão de Valores Mobiliá-
rios, 2007).

Com a criação do Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis – CPC, por intermédio da Resolução CFC Nº �.055/05, 
o Brasil busca seu alinhamento com os padrões contábeis 
emitidos pelo International Accounting Reporting Standards 
– IASB. O Pronunciamento CPC 06 – Operações de Arren-
damento Mercantil, sancionado por meio da Deliberação 
CVM nº 554/08, correlaciona-se à Norma Internacional de 
Contabilidade IAS �7 – Leases, emanada do IASB.

A CVM, através da Instrução CVM nº 457/07, estabele-
ce que as companhias brasileiras de capital aberto deverão 
elaborar demonstrações consolidadas seguindo o padrão do 
IASB, a partir do exercício de 20�0. As companhias que dese-
jarem poderão adotar a norma prospectivamente já a partir do 
exercício de 2009 (Comissão de Valores Mobiliários, 2007).

No que se refere ao tratamento contábil das operações de 
arrendamento mercantil, a Lei nº 6.404/76, com redação alte-
rada pela Lei nº ��.638/07, estabelece em seu artigo �79 que 

“As contas serão classificadas do seguinte modo: ... IV – No 
ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens cor-
póreos destinados às atividades da companhia ou da empresa 
ou exercidos com esta finalidade, inclusive os decorrentes de 
operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e 
controle desses bens...”

Deste modo, apresenta-se a necessidade por parte das 
sociedades anônimas e sociedades de grande porte, de efe-
tuarem análise criteriosa das operações de arrendamento 
mercantil, evidenciando-as de forma adequada nas demons-
trações contábeis. A adoção das disposições contidas na Lei 
nº ��.638/07 se aplica aos exercícios sociais iniciados a partir 
de �º de janeiro de 2008, conforme determinado no art. 9º. 

Em estudo realizado em 2008 pela Ernst & Young, em 
conjunto com a Comissão de Valores Mobiliários e a Funda-
ção Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras 
(FIPECAFI), são comparadas detalhadamente à norma inter-
nacional IAS �7 com a norma contábil brasileira vigente até 
então, consubstanciada pela Resolução CFC nº 92�/0�. 

Naquele estudo, evidenciou-se a existência de divergências 
em relação às práticas contábeis adotadas, no que se refere 
ao objetivo e alcance, classificação dos arrendamentos mer-
cantis, taxa de juros implícita nos contratos de arrendamento, 
arrendamentos de terrenos e edifícios, tratamento contábil dos 
custos diretos iniciais relativos ao arrendamento, entre outros 
tópicos de menor relevância. Em alguns tópicos analisados, 
simplesmente não havia orientação da norma contábil brasilei-
ra a respeito da prática contábil a ser adotada, em compara-
ção com o IAS �7 (Comissão de Valores Mobiliários, 2008).

A Resolução CFC nº 92�/0� preconiza a divulgação dos 
seguintes itens nas notas explicativas das companhias ar-
rendatárias:
a) características gerais pertinentes aos contratos de arren-

damento mercantil;
b) valor bruto dos ativos registrados em contratos de arren-

damento financeiro e sua depreciação, segundo a nature-
za dos bens arrendados;

c) contraprestações e valores residuais devidos nos próxi-
mos exercícios, oriundos de contratos de arrendamento 
mercantil financeiro.

A aplicação dos dispositivos desta Resolução, entretanto, 
não é obrigatória para as companhias abertas, servindo ape-
nas de orientação para os profissionais de Contabilidade, no 
que se refere às práticas contábeis a serem adotadas em rela-
ção ao tratamento de operações de arrendamento mercantil.

A norma internacional IAS �7 – Leases estabelece que a em-
presa arrendatária reconheça o arrendamento mercantil finan-
ceiro como um ativo e um passivo em seu balanço patrimonial, 
pelo montante correspondente ao valor justo do ativo arrenda-
do, ou, se este for menor, deverá ser reconhecido pelo valor 
presente mínimo dos pagamentos do leasing (IASB, 2006).

Adicionalmente, segundo a referida norma, a companhia 
deverá divulgar em notas explicativas: 
a) para cada classe de ativos, o valor contábil líquido na data 

de encerramento das demonstrações;
b) uma reconciliação entre o total de pagamentos mínimos 

futuros do leasing na data do balanço e seu valor presen-
te. Adicionalmente, esta evidenciação deve ser efetuada 
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considerando os seguintes períodos de vencimento: (i) in-
ferior a um ano; (ii) maior que um ano e menor que cinco 
anos; (iii) maior que cinco anos.

Neste contexto, a conversão do Pronunciamento Técnico 
CPC 06 em deliberação por parte da Comissão de Valores 
Mobiliários, através da Deliberação CVM nº 554/08, configura-
se como um avanço nas práticas contábeis de arrendamen-
to mercantil no Brasil. Considerando o tratamento contábil e 
a classificação das operações de arrendamento mercantil, 
Braga e Almeida (2008), anteriormente à regulamentação da 
CVM acerca do assunto, comentavam sobre a necessidade 
de estabelecimento de normas contábeis no Brasil, principal-
mente em observância aos seguintes pontos: 
a) definição de arrendamento financeiro, arrendamento opera-

cional, valor justo do ativo arrendado, valor residual garanti-
do, vida econômica do ativo arrendado, opção para compra, 
taxa de juros implícita no arrendamento, entre outros itens;

b) situações em que o arrendamento deve ser capitaliza-
do, quando deve ser tratado como despesa do período 
e quando deve ser tratado como custo de produção, no 
caso de se tratar de empresa industrial;

c) operações de leaseback, que ocorrem quando se dá a 
venda de um ativo e arrendamento concomitante deste 
mesmo ativo pela empresa vendedora-arrendatária, em 
relação ao comprador-arrendador;

d) reconhecimento inicial de arrendamentos mercantis finan-
ceiros e subsequente avaliação do reconhecimento inicial;

e) reconhecimento, mensuração e divulgação em notas ex-
plicativas de operações de arrendamento mercantil nas 
entidades arrendadoras e arrendatárias.

A Deliberação CVM nº 554/08 utiliza a seguinte classifica-
ção para as operações de arrendamento mercantil: 
a) Arrendamento mercantil financeiro: aquele em que ocorre 

transferência substancial dos riscos e benefícios ineren-
tes à propriedade de um ativo, independentemente de ter 
ocorrido ou não a transferência da propriedade;

b) Arrendamento mercantil operacional: seria um arrenda-
mento diferente do arrendamento financeiro.

No cenário internacional, o Financial Accounting Standar-
ds Board – FASB, de acordo com a norma SFAS �3 – Ac-
counting for Leases, alterada posteriormente em diversas 
ocasiões, sendo a alteração mais recente o SFAS 98, de-
termina que para um contrato ser considerado como arren-
damento financeiro, pelo menos um dos seguintes critérios 
deverão ser atendidos pelo arrendatário e pelo arrendador:
�. A transferência do direito de propriedade ocorrerá ao final 

do prazo de arrendamento, ou quando for exercida uma 
opção vantajosa de compra;

2. O prazo do arrendamento abrange pelo menos 75% da 
vida útil do ativo, a menos que o prazo do contrato inicie 
dentro dos últimos 25% da vida útil deste ativo;

3. O valor presente dos pagamentos mínimos do contrato é 
superior a 90% do valor justo do bem arrendado na data 
de início do contrato (Hendriksen e Van Breda, �999).

Adicionalmente, além do atendimento de pelo menos um 

dos critérios expostos acima, o arrendador deverá atender às 
seguintes premissas:
�. O recebimento dos pagamentos mínimos de aluguel do ar-

rendatário deve ser ao menos razoavelmente previsível;
2. Os custos não reembolsáveis assumidos pelo arrendador 

de acordo com o contrato de arrendamento, com exceção 
de seguros, manutenção e impostos, deverão ser mensu-
ráveis e não estarem envoltos em incertezas significativas. 
  
Caso estes critérios não sejam atendidos, a operação de-

verá ser classificada como arrendamento operacional (idem).
O IASB, por sua vez, através do IAS �7 – Leases, define 

os seguintes critérios de classificação entre arrendamento 
mercantil financeiro e operacional:
a) Transferência da propriedade do ativo para a arrendatária 

ao fim do prazo de arrendamento;
b) O arrendatário desfruta da opção de adquirir o ativo por 

um preço significativamente mais baixo do que o seu valor 
justo na data de exercício da opção, para que, no início 
da vigência do contrato, seja razoavelmente certo que o 
exercício da opção venha a ocorrer; 

c) O prazo de arrendamento abrange a maior parte da vida 
econômica do ativo, mesmo que a titularidade do mesmo 
não venha a ser transferida;

d) Na data inicial do arrendamento, o valor presente dos pa-
gamentos mínimos a serem efetuados pelo arrendatário 
abrange substancialmente a maior parte do valor justo do 
ativo arrendado;

e) Os ativos arrendados são de tal natureza especializada, 
de modo que apenas o arrendatário pode utilizá-lo, sem 
que se tornem necessárias grandes modificações (Comis-
são de Valores Mobiliários, 2008).

As operações de lease back envolvem a venda de um ati-
vo e o concomitante arrendamento mercantil do mesmo ati-
vo pelo comprador (arrendador) ao vendedor (arrendatário), 
sendo que o preço de venda e o pagamento do arrendamen-
to mercantil geralmente são interdependentes e resultantes 
de uma única negociação. O tratamento contábil desta ope-
ração depende do tipo de arrendamento mercantil realizado 
(Comitê de Pronunciamentos Contábeis, 2008).

Niyama (2005) comenta que, no que se refere ao tratamen-
to do lucro comercial aferido nas operações de sale and lease 
back, tanto o FASB quanto as normas internacionais do IASB 
preconizam que o lucro resultante da operação seja diferido e 
amortizado durante o prazo do arrendamento mercantil finan-
ceiro, juntamente com o encargo financeiro do leasing, tratan-
do as duas operações como uma única operação.

Caso a operação de sale and lease back se configure como 
um arrendamento mercantil operacional, e caso fique evidente 
que os pagamentos do arrendamento mercantil e o preço de 
venda foram estabelecidos pelo valor justo, na realidade se 
evidenciará uma operação de venda normal, e, neste caso, 
quaisquer lucros ou perdas deverão ser imediatamente reco-
nhecidos (Comitê de Pronunciamentos Contábeis, 2008).

No que tange à classificação das operações de arrendamen-
to mercantil, Niyama (2005) compara os critérios adotados pelo 
FASB – Financial Accounting Standard Board àqueles emana-
dos do IASB – International Accounting Standards Board. Em 
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seu estudo, o autor observa que a orientação para classifica-
ção dos arrendamentos segundo o IASB utiliza expressões de 
cunho genérico, tais como “substancialmente”, “maior parte”, 
“significativamente”, possibilitando diferentes interpretações. 

Deste modo, verifica-se que a adequação das normas 
contábeis brasileiras aos padrões contábeis do IASB impli-
cará, por parte dos profissionais de Contabilidade, o exercí-
cio de julgamentos e análise criteriosa das operações rea-
lizadas pela entidade, buscando a prevalência da essência 
econômica das transações sobre a sua natureza jurídica, em 
um cenário diferente do que se apresentava antes da Lei nº 
��.638/07 (FIPECAFI, 2008).

Adicionalmente, cabe relembrar que está em andamento 
um projeto de convergência entre os USGAAP – United States 
Generally Accepted Accounting Principles, e os IFRS – Inter-
national Financial Reporting Standards, objetivando a harmo-
nização de práticas contábeis. O tópico relativo a operações 
de arrendamento mercantil é um dos pronunciamentos objeto 
de discussão por parte de grupo de trabalho, composto por 
elaboradores de normas contábeis da Nova Zelândia, Cana-
dá, Reino Unido, Estados Unidos e do extinto IASC – Interna-
cional Financial Standards Commitee (Beattie  et al, 2006).

2. Metodologia
De acordo com Gil (2002), as pesquisas são usualmente 

classificadas segundo seus objetivos gerais, sendo possível 
dividi-las em três grandes grupos, quais sejam: pesquisas 
exploratórias, descritivas e explicativas. 

Segundo o autor (2002), as pesquisas descritivas teriam 
como objetivo principal a descrição de características rela-
cionadas a determinada população ou fenômeno ou o esta-
belecimento de relações entre variáveis. Beuren (2006), por 
sua vez, apresenta as tipologias de pesquisas relacionadas 
aos procedimentos aplicados no campo da Contabilidade. A 
autora comenta que os procedimentos adotados na pesquisa 
científica relacionam-se à forma através da qual o estudo é 
conduzido, abrangendo-se, portanto, o processo de obten-
ção dos dados. 

O presente estudo visa analisar o processo de evidencia-
ção das operações de arrendamento mercantil de uma em-
presa brasileira de capital aberto do setor de petróleo, denomi-
nada Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras, em seus relatórios 
anuais publicados, segundo os padrões contábeis brasileiros 
e norte-americanos, no contexto atual de convergência com 
as normas contábeis emanadas do International Accounting 
Standards Board – IASB. A Empresa desenvolve atividades 
em 27 países, e no ano de 2007 foi classificada como a 7ª 
maior companhia petrolífera do mundo, segundo dados da pu-
blicação Petroleum Intelligence Weekly (Petrobras, 2008). 

Quanto a seus objetivos, este estudo classifica-se como 
de natureza descritiva, uma vez que efetuará uma análise 
comparativa, através de um exemplo prático, da aplicação 
dos normativos contábeis brasileiros e norte-americanos nos 
relatórios contábeis de uma empresa de capital aberto que 
realiza operações de arrendamento mercantil, considerando 
os exercícios sociais de 2006 e 2007. 

Foram utilizadas neste trabalho as demonstrações con-
tábeis elaboradas segundo os Princípios Fundamentais de 
Contabilidade adotados no Brasil, arquivadas na Comissão 

de Valores Mobiliários – CVM, além do relatório intitulado 
FORM 20-F, o qual abrange as demonstrações contábeis da 
Companhia preparadas de acordo com os princípios contá-
beis norte-americanos (USGAAP), arquivado na Securities 
and Exchange Commission – SEC. A pesquisa baseou-se 
nos referidos dados, considerando o fato de que empresa 
objeto de estudo não divulgou relatórios elaborados de acor-
do com as normas internacionais de Contabilidade (IFRS’s) 
no período analisado.

Adicionalmente, ressalte-se que o tratamento contábil 
relativo às operações de arrendamento mercantil apresenta 
semelhanças relativas, considerando os padrões contábeis 
norte-americanos e aqueles preconizados pelo IASB (Inter-
national Accounting Standards Boad), conforme evidenciado 
ao longo do presente estudo.

 Gil (2002) apresenta os tipos de pesquisa relacionados 
aos procedimentos: pesquisas bibliográficas, estudos de caso, 
pesquisas documentais, experimentais, ex-post facto, levanta-
mento, estudo de corte, pesquisa-ação e pesquisa participan-
te. Quanto aos procedimentos, este trabalho representa um 
estudo de caso, por concentrar-se em um fenômeno identifica-
do em uma companhia específica, considerando a conjuntura 
apresentada no ambiente normativo contábil internacional, no 
que se refere à discussão de novas normas a serem adotadas, 
além dos limites temporais inerentes ao caso analisado. 

Quanto aos meios utilizados para coleta de dados, este 
estudo constitui uma pesquisa ex-post facto, com delinea-
mento bibliográfico e documental. Constitui uma pesquisa de 
cunho bibliográfico por utilizar-se de publicações de referên-
cia de autores nacionais e estrangeiros, artigos científicos, 
além de normas emitidas por órgãos reguladores locais e 
estrangeiros. Também se caracteriza como pesquisa docu-
mental por utilizar relatórios financeiros e informações dispo-
nibilizadas no site da empresa na Internet. As limitações ine-
rentes ao estudo são representadas pela impossibilidade de 
generalização das conclusões advindas do presente trabalho 
à totalidade das empresas do setor de petróleo, consideran-
do as operações de arrendamento mercantil e sua respectiva 
evidenciação nos relatórios contábeis das companhias.

3. Apresentação e Análise dos Resultados
A seguir, são apresentadas as notas explicativas da Pe-

trobras referentes às operações de arrendamento mercantil 
financeiro, nos exercícios de 2006 e 2007, de acordo com a 
legislação societária brasileira, bem como as notas explicati-
vas constantes no FORM 20-F, que contêm demonstrações 
contábeis elaboradas segundo os princípios contábeis norte-
americanos (USGAAP – United States Generally Accepted 
Accounting Principles):

“Em 3� de dezembro de 2007 e 2006, controladas diretas 
e indiretas mantinham contratos de leasing para plataformas 
off-shore e navios que são afretados à Petrobras, sendo o 
compromisso assumido pela Controladora equivalente ao 
montante daqueles contratos. A Controladora mantinha, tam-
bém, contratos de leasing com terceiros para outras platafor-
mas off-shore. Os valores do imobilizado líquido de deprecia-
ção e do passivo que essas plataformas representariam caso 
tivessem sido registradas como compra financiada de bens 
estão apresentados a seguir:”

Renata Gonçalves Pereira     José Augusto Veiga da Costa Marques
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Valores em milhões de reais Consolidado Controladora
2007 2006 2007 2006

Imobilizado Líquido de 
Depreciação

1.222 1.538 127 228

Financiamento: 1.433 2.540 106 397
Circulante 458 552 36 74
Não-circulante 975 �.988 7� 323
Fonte: Petrobras, 2007 (adaptado pelos autores).

Os reflexos no ativo total, caso estas operações fossem 
registradas como compras financiadas de imobilizado, em 
milhares de reais, são demonstrados no gráfico abaixo:

Gráfico 1 - Variação do Ativo Total (em milhões de Reais)
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Fonte: elaborado pelos autores.

A seguir, são demonstrados os impactos no passivo cir-
culante, caso as aplicações de recursos em arrendamento 
mercantil fossem registradas como aquisições financiadas 
de ativos.
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Gráfico 2 - Variação do Passivo Circulante 
(em milhões de Reais)

Fonte: elaborado pelos autores.

No gráfico ao lado, são apresentadas as variações nos 
montantes referentes ao passivo não circulante, consideran-
do a hipótese de se contabilizar os arrendamentos mercantis 
como compras financiadas.

Gráfico 3 - Variação do Passivo Não Circulante 

(em milhões de Reais)
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Foi constatado que o não reconhecimento das operações 
de arrendamento mercantil financeiro nas demonstrações 
contábeis da empresa Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras 
não causou impacto expressivo em relação ao montante dos 
passivos circulante e não circulante da Companhia. Seguem 
as informações constantes no FORM 20-F da Petrobras, 
considerando nota explicativa referente a operações de ar-
rendamento mercantil e composição do ativo imobilizado, 
líquido (consolidado em milhões de dólares).

Nota 15. Arrendamento Mercantil  
“A Companhia mantém contratos de arrendamento mercantil 

para algumas plataformas marítimas e navios que são regis-
trados como arrendamento mercantil. Em 3� de dezembro de 
2007, o valor contábil líquido dos ativos era de US$ 875 MI-
LHÕES (US$ 970 milhões em 3� de dezembro de 2006).

A tabela a seguir mostra um cronograma por ano dos pa-
gamentos mínimos futuros desses contratos em 3� de de-
zembro de 2007:”

2008 273

2009 254

20�0 20�

20�� 88

20�2 32

20�3 7

20�4 em diante 3

Pagamentos futuros de arrendamentos estimados 858

Menos montante representando juros anuais de 6,2% 
a �2,0%

(�20)

Valor presente dos pagamentos mínimos de arrenda-
mento

738

Menos parcela circulante de obrigações de arrenda-
mento mercantil

(227)

Parcela de longo prazo de obrigações de arrendamento 
mercantil

5��
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As notas explicativas apresentaram, conforme orientação 
da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, os efeitos nas 
demonstrações contábeis caso as operações de arrenda-
mento mercantil financeiro tivessem sido registradas como 
compras financiadas.

A Companhia não aplicou as orientações da Resolução 
CFC nº 92�/0�, que preconiza o registro das operações de 
arrendamento mercantil financeiro nas demonstrações con-
tábeis da empresa arrendatária como ativo permanente, em 
contrapartida a um passivo, o qual seria registrado segundo 
o prazo de vencimento. Entende-se que a adoção dos dis-
positivos contidos nesta Resolução, mesmo não sendo de 
adoção obrigatória por parte das companhias abertas, cons-
tituiria um procedimento mais adequado no processo de re-
conhecimento e evidenciação dos ativos e passivos oriundos 
de operações de arrendamento mercantil financeiro.

Entretanto, as demonstrações contábeis contidas no 
FORM 20-F, elaboradas segundo os princípios contábeis 
norte-americanos (USGAAP), já apresentam tais operações 
no balanço patrimonial da Companhia, uma vez que estão 
em vigor, há duas décadas, as normas FAS 13 e FAS 98 
– Accounting for Leases, emanadas do Financial Accounting 
Standards Board – FASB. 

As notas explicativas elaboradas segundo as práticas 
contábeis norte-americanas também apresentaram maior 
nível de detalhamento, como já esperado, com a evidencia-
ção dos pagamentos mínimos a serem efetuados por ano de 
vencimento, mensurados a valor presente.

4. Considerações Finais
Observou-se neste estudo que o cenário então vigente 

relativo ao processo de reconhecimento e evidenciação das 
operações de arrendamento mercantil, segundo as práticas 
contábeis brasileiras, difere em grande parte das práticas 

adotadas no ambiente contábil internacional. No contexto 
da convergência dos padrões contábeis brasileiros com as 
normas internacionais de Contabilidade (IFRS – International 
Financial Reporting Standards), verifica-se que os principais 
agentes interessados do país vêm atuando no sentido da 
melhoria da qualidade da informação contábil prestada pelas 
companhias aos usuários externos.

A partir da análise efetuada por meio deste estudo, verificou-
se que a empresa Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras eviden-
ciou nas notas explicativas às suas demonstrações contábeis 
as informações requeridas pelo Ofício Circular CVM/SNC/SEP 
n. 0� de 2007 da Comissão de Valores Mobiliários, no que 
tange às operações de arrendamento mercantil.

Entretanto, dadas as necessidades informacionais dos 
usuários externos no ambiente atual, observa-se que a Com-
panhia poderia ter adicionado em suas notas explicativas os 
efeitos da aplicação prospectiva da norma IAS �7 – Leases, 
para o exercício findo em 3� de dezembro de 2007. Ainda que 
a Companhia tivesse aplicado as orientações contidas na Re-
solução CFC nº 92�/0�, a qual em muitos pontos mostra-se di-
vergente da norma internacional, poderiam ser apresentadas 
aos usuários informações mais adequadas ao entendimento 
da situação patrimonial vigente e à análise das perspectivas 
de evolução patrimonial e de resultados da Empresa.

As informações divulgadas no balanço patrimonial e nas 
notas explicativas da Empresa, segundo os padrões contá-
beis norte-americanos (USGAAP) apresentaram um melhor 
nível de detalhamento das operações de arrendamento mer-
cantil, considerando os arrendamentos mercantis financei-
ros como compras financiadas e divulgando os pagamentos 
futuros relativos ao arrendamento por ano de vencimento, 
mensurados a valor presente.

No que se refere ao valor informativo das demonstrações 
contábeis para os usuários externos, Carvalho  et al (2006) 

Imobilizado, líquido (milhões 
de dólares)

Em 3� de dezembro

2007 2006

Custo Depreciação Acumulada Líquido Custo Depreciação Acumulada Líquido

Edifícios e benfeitorias 3.492 (�.�5�)   2.34� 2.422 (935) �.487
Ativos de Petróleo e gás 37.224 (�4.357) 22.867 26.274 (�0.605) �5.669

Equipamentos e outros ativos 44.947 (2�.809) 23.�38 34.654 (�6.996) �7.658

Arrendamento de 
imobilizado – plataformas e 
navios

2.199 (1.000) 1.199 2.660 (1.322) 1.338

Direitos e concessões 2.655 (6�9) 2.036 �.828 (336) �.492
Terrenos 390 - 390 262 - 262
Materiais 2.0�5 - 2.0�5 �.253 - �.253
Projetos de expansão: - -
Imobilizado em curso

Exploração e produção �3.558 - �3.558 �0.457 - �0.457
Abastecimento 9.37� - 9.37� 5.�43 - 5.�43
Gás e energia 6.023 - 6.023 3.095 - 3.095
Distribuição 29� - 29� �90 - �90
Internacional �.�44 - �.�44 549 - 549
Corporativo �50 - �50 304 - 304

123.459 (38.936) 84.523 89.091 (30.194) 58.897
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Imobilizado, líquido (milhões 
de dólares)

Em 3� de dezembro

2007 2006

Custo Depreciação Acumulada Líquido Custo Depreciação Acumulada Líquido

Edifícios e benfeitorias 3.492 (�.�5�)   2.34� 2.422 (935) �.487
Ativos de Petróleo e gás 37.224 (�4.357) 22.867 26.274 (�0.605) �5.669

Equipamentos e outros ativos 44.947 (2�.809) 23.�38 34.654 (�6.996) �7.658

Arrendamento de 
imobilizado – plataformas e 
navios

2.199 (1.000) 1.199 2.660 (1.322) 1.338

Direitos e concessões 2.655 (6�9) 2.036 �.828 (336) �.492
Terrenos 390 - 390 262 - 262
Materiais 2.0�5 - 2.0�5 �.253 - �.253
Projetos de expansão: - -
Imobilizado em curso

Exploração e produção �3.558 - �3.558 �0.457 - �0.457
Abastecimento 9.37� - 9.37� 5.�43 - 5.�43
Gás e energia 6.023 - 6.023 3.095 - 3.095
Distribuição 29� - 29� �90 - �90
Internacional �.�44 - �.�44 549 - 549
Corporativo �50 - �50 304 - 304

123.459 (38.936) 84.523 89.091 (30.194) 58.897

Abaixo, a nota referente ao custo líquido do imobilizado da Companhia, em 3� de dezembro de 2006 e 2007: comentam que nos países cujos mercados de capitais são 
amadurecidos o balanço constitui o instrumento de análise 
que permite realizar a decisão de investir ou comprar, sen-
do imprescindível, para tanto, que represente, com base em 
normas claras e publicamente aceitas, o melhor julgamento 
acerca da posição patrimonial e financeira da entidade na-
quela circunstância. 

Para que os relatórios contábeis representem na essência 
os eventos responsáveis pelas alterações na posição patri-
monial, financeira e no resultado das entidades, considera-
se necessária, por parte dos profissionais contábeis, a busca 
do entendimento da essência das operações ocorridas, a fim 
de registrá-las e divulgá-las com a maior precisão e nível de 
detalhamento possível. Nesta situação, requer-se o adequa-
do preparo dos profissionais de contabilidade no que tange 
ao desenvolvimento da capacidade de análise e julgamento 
acerca das operações realizadas pelas entidades, abrangen-
do aquelas relativas a arrendamentos mercantis. 

Foi verificado neste estudo que as normas e práticas con-

tábeis preconizadas pelo IASB, entretanto, apresentam-se 
como passíveis de alterações, em função da necessidade de 
adequação das práticas contábeis às mudanças decorrentes 
da própria conjuntura econômica mundial.

O IASB, através do projeto de convergência atualmente 
desenvolvido em conjunto com o FASB, no que tange ao tó-
pico referente a arrendamentos mercantis, vem promovendo 
o debate entre as partes interessadas no processo, quais 
sejam os preparadores de normas contábeis, os auditores 
independentes, bem como as companhias arrendatárias e 
arrendadoras (Beattie  et al, 2006).

Deste modo, não se mostra suficiente a adoção de uma nor-
ma internacional no contexto das práticas contábeis adotadas 
no país, mas também o processo de constante debate e revisão 
destas normas, à medida que as práticas contábeis no cenário 
internacional também são objeto de mudanças e atualizações.

Neste trabalho, observou-se a tônica que ora se apresen-
ta no cenário contábil brasileiro, no que se refere ao debate 
sobre a correta classificação, registro e divulgação das ope-
rações de arrendamento mercantil, que consiste na prevalên-
cia da essência econômica sobre a forma jurídica.
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MISSÃO DO CRC-RJ

	 	 “Promover	a	manutenção,	educação	e	desenvolvimento	da	profissão	con-
tábil	com	dignidade,	ética	e	responsabilidade,	aliados	a	um	eficiente	serviço	de	atendi-
mento,	registro,	fiscalização	e	desenvolvimento	do	profissional	da	contabilidade	e	das	
organizações	contábeis	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro,	objetivando	satisfazer	os	anseios	
da categoria e da sociedade.”

VISÃO DO CRC-RJ

  “O CRC-RJ será reconhecido pela excelência e qualidade na prestação de 
serviços a todos aqueles que tenham interesse ou necessidade relacionada ao exercício 
da	profissão	contábil,	valorizando	os	recursos	humanos	e	trabalhando	com	dignidade,	
ética, transparência e responsabilidade social na execução dos serviços de registro e de 
fiscalização	do	exercício	da	profissão,	bem	como	na	execução	do	seu	programa	de	edu-
cação continuada.”

POLÍTICA	DE	QUALIDADE	DO	CRC-RJ

			-	Conquistar	e	manter	o	Selo	de	Gestão	da	Qualidade;
			-	Atender	os	contabilistas	de	forma	eficaz	e	cordial,	prestando	serviços	de	qualidade;
   - Promover e incentivar os colaboradores internos na busca do crescimento pessoal e 
profissional;
			-	Padronizar	os	processos	internos	como	forma	de	atender	à	Legislação	vigente;
			-	Elevar	o	padrão	de	Governança	Corporativa,	mediante	a	implantação	de	controles	
que	garantam	a	integridade	do	patrimônio	e	a	imagem	do	CRC-RJ;
			-	Garantir,	através	dos	serviços	de	registro	e	fiscalização,	o	direito	pleno	do	exercício	
da	profissão	somente	pelo	profissional	habilitado;
			-	Promover	e	incentivar	o	desenvolvimento	do	profissional	da	contabilidade,	através	
de um programa permanente de educação continuada.
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Esta página se destina à divulgação 

de livros da área de contabilidade. 

Os autores interessados deverão 

encaminhar um exemplar do livro ao 

Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento 

Profissional do CRC-RJ, que, após 

tomar conhecimento, o disponibilizará 

em sua biblioteca para consulta.

Manual de Normas Internacionais de Contabilidade  
IFRS Versus Normas Brasileiras 
Ernest & Young, FIPECAFI

Este livro reproduz o estudo sobre as similaridades e diferenças entre as normas 
internacionais de contabilidade (IFRS, sigla em inglês para International Financial 
Reporting Standards -  Normas Internacionais de Relato Financeiro) e as normas 
e práticas contábeis brasileiras, objetivando dar ao leitor condições de um 
entendimento de suas principais características desse novo padrão contábil. 

O texto discorre sobre dificuldades que poderiam existir no Brasil para a adoção das normas 
internacionais e propõe algumas ações regulatórias. 

Dentre os assuntos tratados pelo IFRS, foram selecionados 26 temas identificados como os mais relevantes 
no momento e sobre os quais as discussões e estudos deveriam se concentrar.  O trabalho foi desenvolvido 
pela Ernest & Young, com a revisão dos professores da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, 
Atuariais e Financeiras (FIPECAFI), para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Editora Atlas
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A ANPCONT (Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis) tem o prazer de anunciar que 
a Associação, em cooperação com a IAAER (International Association for Accounting Education and Research), realizará o 
primeiro congresso internacional de contabilidade desta última entidade na América do Sul. Um componente especial dos 
dias de congresso é o workshop sobre IFRS, com a contribuição do IASCF (International Accounting Standards Committee 
Foundation). As sessões do Congresso ocorrerão nas instalações da Universidade de São Paulo. Sob o tema central Inter-
nacionalização da Contabilidade: tendências atuais e futuras, o evento favorece a oportunidade de conhecimento, encon-
tros e discussões relevantes sobre a contabilidade em diversos países, em diferentes perspectivas de desenvolvimento. 
Serão aceitos trabalhos em inglês, português e espanhol.

I ) Controladoria e contabilidade gerencial
Envolve a área de pesquisas e estudos sobre instrumentos de apoio ao processo de planejamento e controle.
Principais sub-áreas: controladoria governamental, controladoria no terceiro setor, controladoria aplicada à logística, con-
tabilidade e análise de custos, custeio e gerenciamento baseado em atividades, gestão econômica de resultado, planeja-
mento e controle orçamentário, controle de gestão em organizações, tecnologia e sistemas de informação, avaliação de 
projetos de investimento, logística, teoria das restrições e auditoria em sistemas de informação

(II) Contabilidade para usuários externos
Envolve o desenvolvimento de estudos e pesquisas relacionados a informação contábil para usuários externos, e inclui 
identifi cação, mensuração e evidenciação. 
Principais sub-áreas: teoria da contabilidade, IFRS, contabilidade fi nanceira e comparativos internacionais de contabilidade, 
balanço social (demosntração do valor adicionado, relatórios sócio ambientais, balanço dos recursos humanos e prestação 
de serviços comunitários), capital intelectual, contabilidade pública - governamental e terceiro setor, agribusiness, análise 
de demonstrações contábeis, reconhecimento dos efeitos infl acionários e impostos na contabilidade e auditoria.

(III) Mercados (de capitais, de risco e fi nanceiro)
Abrange estudos e pesquisas conceituais e / ou empíricas e aspectos dos respectivos mercados, bem como a aplicação dos 
recursos a partir da perspectiva do passado e / ou projetados e desempenho empresarial. 
Principais sub-áreas: fi nanças corporativas, avaliação, gestão de riscos e métodos quantitativos aplicados à contabilidade.

(IV) Educação e pesquisa em contabilidade
Estudo de modelos, métodos, técnicas e instrumentos que visam melhorar o processo ensino-aprendizagem e a elaboração 
de estudos científi cos em todas as áreas de conhecimento da contabilidade.

De 10 a 12 de junho de 2009, São Paulo

Accounting internationalization:current and future trends

IAAER – ANPCONT (3rd) 
International Accounting Congress


