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Senhores leitores,

É com grande contentamento que apresentamos mais 
uma edição da nossa Pensar Contábil, acreditando que to-
dos possam aproveitar ao máximo da coletânea variada e 
atual dos artigos selecionados, que tratam de assuntos de 
amplo interesse da categoria profissional. Como é o caso do 
primeiro artigo, “Comparação entre Redução ao Valor Recu-
perável de Ativos e Reavaliação de Ativos”, um estudo des-
critivo com delineamento bibliográfico, que estuda e investiga 
as diferenças e semelhanças entre a reavaliação de ativos 
e a redução ao valor recuperável de ativos e os efeitos que 
as mudanças nas práticas contábeis podem causar no ativo 
imobilizado durante o processo de convergência aos padrões 
contábeis internacionais. 

Outro tema atualíssimo e relevante é o abordado no artigo 
“Desempenho Social e Ambiental do Setor Elétrico Brasilei-
ro: uma Avaliação Apoiada em Análise Envoltória de Dados 
(DEA)”. O autor retrata que o Balanço Social é, potencialmen-
te, um instrumento de evidenciação da responsabilidade so-
cioambiental corporativa, contudo, diversas críticas vêm sendo 
direcionadas a este instrumento, apontando a baixa compara-
bilidade entre os balanços sociais de diferentes empresas, e 
o setor elétrico, salvo melhor juízo, desponta como possível 
exceção à regra. A crescente competitividade empresarial faz 
com que as organizações procurem metodologias de gestão 

A importância da evidenciação 

estratégica, focando na maximização de valores, como é apre-
sentado no artigo “Implementação do Balanced Scorecard em 
Empresa de Software”. Outro trabalho de pesquisa tem como 
objetivo verificar de que maneira as investigações voluntárias 
due diligence têm sido utilizadas pelos envolvidos em proces-
sos de fusão e aquisição (F&A) de empresas, tudo relatado no 
artigo: “Utilização da Due Diligence em Processos de Fusão e 
Aquisição”. Confira o artigo, pois vale a pena. 

E, finalmente, “Demonstrações dos Fluxos de Caixa nas 
Normas Brasileira, Internacional e Norte-Americana” tem 
como objetivo demonstrar a forma como são classificadas as 
contas e conhecer as principais semelhanças e diferenças 
em relação à estrutura dos grupos de contas da demonstra-
ção do fluxo de caixa nas normas brasileiras, internacionais e 
norte-americanas, através do método direto e indireto.

Prezados leitores, nossa expectativa é que a presente 
edição da Pensar Contábil seja um vitral gracioso para as 
suas horas de pesquisa, desfrutando dos artigos seleciona-
dos de forma rigorosamente acadêmica e com a preocupa-
ção habitual do Conselho pela qualidade. Boa leitura!

Diva Maria de Oliveira Gesualdi
Vice-Presidente de Pesquisa e 
Desenvolvimento Profissional

Uma publicação do
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Orientações aos colaboradores  
da Revista Pensar Contábil
Perfil temático e objetivos da publicação:
A Revista Pensar Contábil é um periódico trimestral do Conselho Regional de Contabilidade, existente desde 
agosto de 1998 e tem como missão a divulgação de artigos relevantes na área de contabilidade, com o objeti-
vo de fomentar a pesquisa.

Mecanismo de avaliação de artigos:
Podem encaminhar artigos para a revista colaboradores do Brasil e do exterior.
Os artigos recebidos são avaliados pelo Corpo Editorial e consultores externos, através do sistema double 
blind review, não sendo conhecidos os autores durante a avaliação.
Os artigos são apreciados e pontuados para uma edição específica da revista. 

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

Para publicação na Revista número Prazo para receber artigos
  46 – out./dez. - 2009 30/09/09
  47 – jan./mar. - 2009 30/12/09

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

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

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

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

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

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

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

direitos da primeira publicação ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro.
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Resumo
Este estudo investiga as diferenças e semelhanças entre 

a reavaliação de ativos e a redução ao valor recuperável de 
ativos e os efeitos que as mudanças nas práticas contábeis 
podem causar ao ativo imobilizado, durante o processo de 
convergência aos padrões contábeis internacionais. Pretende 
avaliar tais efeitos não só sob a óptica das empresas, mas 
também de análises elaboradas por usuários externos. Trata-
se de um estudo descritivo com delineamento bibliográfico 
aliado a exemplos que foram baseados nas análises das de-
monstrações financeiras das três maiores companhias side-
rúrgicas brasileiras de capital aberto, devido ao elevado nível 
de imobilização do setor. Entre as empresas estudadas, uma 
ofereceu vasto conteúdo informacional que permitiu a elabora-
ção de uma simulação, na qual foram observadas distorções 
em sua análise econômico-financeira diante de diferentes 
opções ao tratamento do imobilizado durante o processo de 
convergência. Conclui-se que a reavaliação oferecia dificul-
dades à análise de demonstrações contábeis, porém reduzia 
grandes defasagens entre valores de custo e de mercado. 
Palavras-chave: reavaliação, redução ao valor recuperável, 
impairment, análise econômico-financeira.

Abstract
This study investigates the differences and similarities be-

tween the reevaluation of assets and impairment, and also, 
the effect that changes on accounting practices can cause to 
the fixed assets, during the process of convergence of the in-
ternational accounting. It intends to evaluate such effect, not 
only under the optics of the companies, but also on analysis 
elaborated for external users. The inquiry was lead through 
the bibliographical review about reevaluation of asset and im-
pairment, followed for comparative analysis of the both sub-
jects. It counted on the examples, through analysis financial 
statements of the three biggest open capital companies of 
the siderurgy sector in Brazil, as each one of them disclosure 
their financial statements since law 11.638/2007. Amongst 
the studied companies, one offered high information content 
that allowed the elaboration of a simulation, in which had 

been observed the possible distortions that could be detected 
by external analysts during the convergence process. Althou-
gh the reevaluation of assets used to be an issue on analysis 
of financial statements, it used to reduce differences between 
cost and market values.
Key words: reevaluation of assets, impairment, analysis of 
financial statements. 

1. Introdução
Este estudo tem por objetivo investigar as diferenças e 

semelhanças entre reavaliação de ativos e redução ao valor 
recuperável de ativos e os possíveis impactos que estes pro-
cedimentos podem causar às análises retrospectivas de de-
monstrações financeiras. Direcionado principalmente a usuá-
rios externos que elaboram análise econômico-financeira, este 
trabalho tenciona auxiliar a identificação dos aspectos mais re-
levantes sobre os assuntos tratados e os principais problemas 
que podem ser gerados por aplicações inadequadas. 

Diante da rapidez e intensidade requerida para adequação 
da convergência e da harmonização com as diretrizes interna-
cionais de contabilidade IFRS – International Financial Repor-
ting Standards, um importante passo foi dado pelo CPC – Co-
mitê de Pronunciamentos Contábeis e imediatamente apoiado 
pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários: o pronuncia-
mento sobre Redução ao Valor Recuperável dos Ativos.

pensar final_11_09.indd   5 14/9/2009   14:15:12



6 

CRCRJ  Conselho Regional de Contabilidade do RJPensar Contábil 

Natan Szuster    Fernanda da Silva Fernandes

Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. 11, n. 45, p. 5 - 13, jul./set. 2009

O tema Redução ao Valor Recuperável dos Ativos ou Im-
pairment não é recente. Já era previsto por pronunciamentos 
contábeis, tais como o norte-americano SFAS 144 (Accoun-
ting for Impairment or Disposal of Long-Lived Assets) de 2001 
e o internacional IAS 36 (Impairment of Assets) de 1999; este 
último se tornou base do Pronunciamento Técnico CPC 01 
e da Deliberação CVM 527/2007, ambos sobre Redução ao 
Valor Recuperável dos Ativos (Impairment).

O artigo foi organizado em oito seções, sendo a primeira 
esta introdução, seguida pelo referencial teórico que revisa 
as principais bibliografias sobre definições de ativos na teoria 
contábil e a importância deles na análise de balanços.

A terceira seção apresenta a metodologia utilizada para 
o desenvolvimento da pesquisa, caracterizada por descritiva 
consubstanciada por revisões bibliográficas. Traz também o 
critério de seleção e de análise das demonstrações financei-
ras das companhias siderúrgicas analisadas, bem como as 
limitações do trabalho.

Já as seções quatro e cinco retomam a revisão bibliográ-
fica dos temas centrais do estudo: a Reavaliação de Ativos e 
a Redução ao Valor Recuperável dos Ativos.

A sexta seção visa à efetiva comparação entre os assun-
tos centrais do artigo.

Na seção de Resultados e Análises, é demonstrado o 
estágio em que cada empresa analisada se encontrava em 
relação às aplicações das IFRS 36, em 31 de dezembro de 
2007; e a simulação de possíveis impactos que podem ocor-
rer de acordo com a decisão de convergência selecionada.

A última seção refere-se às considerações finais sobre a 
relevância do ativo imobilizado em setores como a siderurgia 
e os reflexos que alterações normativas como a realização 
do teste de redução ao valor recuperável dos ativos e a ex-
tinção da reavaliação de ativos podem trazer a indicadores 
econômico-financeiros. 

2. Referencial Teórico
Ativos, como definidos por Lopes e Martins (2005, p.143), 

devem representar os possíveis benefícios futuros obtidos ou 
controlados por uma entidade como resultado de atividades 
passadas ou eventos. 

Hendriksen e Breda (2007, p. 285) mencionam que para o 
Fasb (Financial Accounting Standards Board) um ativo pos-
sui três características essenciais:

1. Incorpora um benefício futuro provável que envolve a 
capacidade, isoladamente ou em combinação com outros 
ativos, de contribuir direta ou indiretamente à geração de 
entradas líquidas de caixa futuras.
2. Dada entidade pode conseguir o benefício e controlar o 
acesso de outras entidades a esse benefício.
3. A transação ou o evento que origina o direito da enti-
dade ao benefício, ou seu controle sobre o mesmo, já terá 
ocorrido.
Basta que apenas uma dessas características esteja au-
sente para que não se possa reconhecer a existência de 
um ativo em termos contábeis.

Neste sentido, o ativo imobilizado tem com característica 
preponderante gerar continuamente outros ativos (estoques) 
que serão transacionados e futuramente convertidos em ati-
vos cada vez mais líquidos (contas a receber e disponibili-

dades). Os novos ativos podem ser tratados como recursos 
para novos investimentos. 

Lopes e Martins (2007, p.129), que trazem à luz uma nova 
abordagem da teoria contábil, explicam que:

...a contabilidade não deve registrar os ativos da empresa 
pelo valor de saída destes, à exceção dos produtos, uma 
vez que os ativos da organização existem para produzir 
novos produtos e serviços e não para serem vendidos no 
mercado. A continuidade é considerada pilar fundamental 
da estrutura conceitual básica da contabilidade segundo o 
estudo do IPECAFI.

Em indústrias, a relevância do ativo imobilizado sobre o 
ativo total costuma ser grande, em função das dimensões das 
instalações industriais, valor e porte das máquinas e equipa-
mentos para o desenvolvimento das atividades. Em contra-
partida, o Patrimônio Líquido de empresas com este perfil 
também costuma ser representativo para manter saudáveis 
indicadores como: Liquidez, Endividamento, Cobertura de 
Juros. Logo, alterações nos registros de ativos permanentes 
afetam diretamente o Patrimônio Líquido e consequentemen-
te indicadores primordiais para análises de balanços.

A análise de balanços visa extrair informações para a to-
mada de decisão e deve assumir o papel de tradução dos 
elementos contidos nas demonstrações financeiras (MATA-
RAZZO, 1998, p.19 e 41).  

Conforme Matarazzo (1998, p. 153), os indicadores ser-
vem de medida de diversos aspectos econômicos e finan-
ceiros das empresas. Ou seja, visam evidenciar determinada 
situação e subsidiar possíveis prognósticos.

 
3. Metodologia

O presente estudo caracteriza-se como pesquisa descri-
tiva com delineamento bibliográfico. Conforme Gil (2002), as 
pesquisas descritivas têm como principal objetivo narrar as 
características de determinada população ou fenômeno ou o 
estabelecimento de relações entre variáveis. Considerando 
as pesquisas de cunho bibliográfico, Beuren (2006) explica 
que esse tipo de pesquisa abrange a totalidade de fontes 
públicas em relação ao objeto de estudo, tais como revistas, 
livros, boletins, entre outras. 

O delineamento deste estudo foi conduzido da seguinte 
forma:

1. Identificação das principais bibliografias sobre Ativos, Re-
avaliação de Ativos e Redução ao Valor Recuperável de 
Ativos.

2. Confrontação entre as principais semelhanças e diferen-
ças entre o que era previsto como Reavaliação de Ativos 
nos normativos nacionais e as atuais diretrizes internacio-
nais sobre Redução ao Valor Recuperável de Ativos.

3. Seleção de amostra para realização de análise quanto à 
forma de divulgação e tratamento contábil dos temas Re-
avaliação de Ativos e Redução ao Valor Recuperável de 
Ativos nos exercícios de findos em 31 de dezembro de 
2006 e 2007. A amostra foi composta pelas três maiores 
empresas de siderurgia de capital aberto, por ativo e pa-
trimônio líquido consolidados, com títulos negociados em 
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bolsas de valores e demonstrações financeiras publica-
das de acordo com os padrões exigidos pela Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM), em 31 de dezembro de 
2007. A referida seleção foi obtida com o auxílio da eco-
nomática, ferramenta para análise de dados financeiros. 
As empresas selecionadas foram: Companhia Siderúrgica 
Nacional, Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – Usi-
minas e Gerdau S.A. 

Foram obtidas as Demonstrações Financeiras Padroniza-
das (DFP’s) e respectivas Notas Explicativas das empresas 
nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2006 e 2007 
para verificar como publicaram os efeitos relacionados aos 
assuntos Reavaliação de Ativos e Redução ao Valor Recu-
perável de Ativos.

3.1.  Limitações da pesquisa
É importante reconhecer que a pesquisa concentrada em 

uma amostra reduzida não permite aferimento de conclusões 
globais. Ademais, o processo de adaptação às novas diretri-
zes da Lei 11.638/07 e os pronunciamentos do CPC e IFRS 
serão mais fortemente observados nos exercícios findos em 
31 de dezembro de 2008 e 2009. 

Ressalte-se, ainda, que o artigo foi baseado apenas em 
pesquisa documental; não foram realizadas entrevistas com 
representantes das empresas estudadas.

4. Reavaliação de Ativos
O efeito da modificação do poder de compra da moeda 

nacional sobre os bens do ativo imobilizado não está sen-
do mais considerado mediante revogação do cômputo da 
correção monetária, determinada pela Lei 9.249/95. Assim, 
com o correr do tempo, vai aumentando a defasagem entre o 
valor de mercado dos bens e o seu valor contábil, em razão 
basicamente da inflação e da valorização natural dos bens 
em função de diversos fatores. A reavaliação é contabilizada 
para eliminar essas distorções e representa a diferença en-
tre o valor de mercado do bem e o seu valor contábil (custo 
menos depreciação acumulada). A reavaliação significa a 
adoção do valor de mercado para os bens reavaliados, aban-
donando-se para estes o princípio de custo original corrigido 
monetariamente. 

A finalidade é tornar os registros dos balanços patrimoniais 
mais próximos dos valores de reposição. Permite ainda que 
os valores de bens imobilizados reavaliados sejam apropria-
dos aos custos ou despesas, através da depreciação, apu-
rando resultados operacionais mais apropriados ao conceito 
de reposição dos ativos. O valor da reavaliação é debitado no 
ativo imobilizado e creditado em de reserva de reavaliação, 
dentro no patrimônio líquido, e já líquida da correspondente 
provisão para imposto de renda diferido registrada no exigí-
vel a longo prazo.

Apesar de a Lei das Sociedades por Ações mencionar que 
a Reavaliação pode ser feita para os “elementos do ativo” (§ 
3º do art. 182 e letra c do § 5º do art. 176), a CVM, em sua 
Deliberação nº 183/95, restringe a reavaliação basicamente 
aos bens tangíveis do ativo imobilizado e desde que não es-
teja prevista sua descontinuidade; essa Deliberação aprova 
o Pronunciamento do Ibracon NPC nº 24, que diz: 

No caso de ativos reavaliados, componentes de uma linha 
de atividade que estiver sendo descontinuada, deve-se 
voltar ao conceito de custo corrigido, estornando-se, para 
tanto, a parcela da reavaliação embutida no ativo e as res-
pectivas reservas de reavaliação e provisão para impostos 
e contribuições.

Isso se deve ao fato de ser esse subgrupo o que mais ten-
de a sofrer grandes defasagens entre valores de custo e de 
mercado, em função da reduzida velocidade em que ocorrem 
as substituições de bens desta natureza. 

A atual legislação fiscal (art. 434 do RIR/99), por sua 
vez, só admite a reavaliação de ativos permanentes (exce-
to investimentos avaliados pela equivalência patrimonial). 
Ela determina que a reavaliação seja tributada quando for 
utilizada para aumento de capital ou quando ocorrerem os 
seguintes eventos: alienação do ativo reavaliado, sob qual-
quer forma; depreciação, amortização ou exaustão; baixa 
por perecimento; transferência do ativo permanente para o 
ativo circulante ou realizável a longo prazo. A legislação es-
tabelece as condições de tributação da reserva de reavalia-
ção efetuada pela própria empresa e daquela efetuada na 
subscrição de capital ou de valores mobiliários, ou na fusão, 
incorporação ou cisão de empresas. 

O uso da reavaliação faz com que ocorra uma elevada al-
teração do conceito tradicional de lucro. Depreciar o valor re-
avaliado faz com que o resultado passe a ficar mais próximo 
da ideia de contraposição entre a receita e o investimento a 
ser feito para repor o ativo consumido. Vários países, dentre 
eles os Estados Unidos, não aceitam a reavaliação, pois con-
sideram que esta contraria o conceito de custo com base de 
valor. A utilização no Brasil deve atender a critérios técnicos 
e ser apurada por parâmetros reais que deverão ser informa-
dos nas demonstrações financeiras e notas explicativas.

A reavaliação, no Brasil, é um dos procedimentos contábeis 
que mais tem trazido dificuldade para análise de usuários ex-
ternos de demonstrações contábeis, tais como analistas finan-
ceiros, analistas de crédito, estudantes e acadêmicos. Uma 
vez que o procedimento é uma permissão e não uma obriga-
toriedade, é possível observar relevantes distorções patrimo-
niais entre entidades de mesmo porte, atividade econômica 
e localização geográfica. Outro problema está relacionado à 
amplitude e periodicidade da reavaliação, a seguir reproduzida 
da NPC 24 e Deliberação CVM 183/95 (1995, p. 4):

a) anualmente, para as contas ou grupo de contas cujos va-
lores de mercado variarem significativamente em relação aos 
valores anteriormente registrados;
b) a cada quatro anos, para os ativos cuja oscilação do preço 
de mercado não seja relevante, incluindo ainda os bens adqui-
ridos após a última reavaliação;
c) observados o conceito e prazos acima, a empresa pode 
optar por um “sistema rotativo”, realizando, periodicamente, 
reavaliações parciais, por rodízio, com cronogramas defini-
dos, que cubram a totalidade dos ativos a reavaliar a cada 
período.

Esses prazos geram margens para distorções mesmo en-
tre entidades que praticam a reavaliação. Usuários externos 
(analistas financeiros, analistas de crédito, acadêmicos, entre 
outros), que utilizam análises retrospectivas de balanços como 
ferramenta de trabalho, são usualmente surpreendidos com 
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reavaliações de ativos permanentes no último exercício em 
análise que afetam diretamente índices de estrutura de capital, 
com destaque para os indicadores de endividamento. A gera-
ção de caixa disponível também pode melhorar, uma vez que 
esta será afetada pela depreciação apropriada a resultado.

A reavaliação de ativos deve ser necessariamente subsi-
diada por laudo técnico de três peritos ou de empresa espe-
cializada, que deve descrever os critérios de avaliação e a re-
lação dos elementos avaliados. Mas uma grande dificuldade 
observada por usuários externos é verificar a reputação dos 
avaliadores, uma vez que não há um órgão específico que 
regule a atividade, assim como não há na Lei das Socieda-
des Anônimas nenhuma exigência quanto à independência 
profissional dos responsáveis pela perícia e à empresa ou 
partes relacionadas.

O conceito de redução ao valor recuperável dos ativos já 
era previsto, mesmo que de forma simplificada, na NPC 24 e 
na Deliberação 183/95. Vejamos a seguir trecho da NPC 24 
(1995, p. 9):

Em princípio todos os ativos constantes do balanço de uma 
empresa devem ser recuperáveis. Valor de recuperação no 
caso do imobilizado é o montante que a empresa espera 
recuperar pelo uso futuro de um ativo nas suas operações, 
incluindo seu valor residual na baixa. Dessa forma, o imobi-
lizado (um item ou grupo de itens) deve ser periodicamente 
acompanhado com o objetivo de verificar se o valor de re-
cuperação está inferior ao valor líquido contábil, quer esteja 
avaliado pelo custo corrigido quer pelo mercado (reavalia-
ção). Quando isso ocorrer, o valor líquido contábil deve ser 
reduzido ao valor de recuperação.
Todavia, essa redução somente deve ocorrer se for consi-
derada não-temporária. O montante dessa redução deve 
reverter uma reavaliação anterior, a débito de reserva. Um 
eventual aumento subsequente no valor de recuperação 
desses ativos deve reverter baixas anteriores. Essa verifi-
cação deve levar em conta o grupo de itens do imobilizado 
que formam um conjunto ou projeto e os demais ativos cor-
respondentes, particularmente o ativo diferido. Preferencial-
mente, o valor de recuperação deve estar baseado no fluxo 
futuro de caixa descontado a valor presente, considerando 
as operações da companhia como um todo.

Todavia, apesar do embasamento teórico que fundamen-
tava a reavaliação de ativos, a Lei 11.638 de 2007 art. 6o 
determina que: 

...os saldos existentes nas reservas de reavaliação deverão 
ser mantidos até a sua efetiva realização ou estornados até 
o final do exercício social em que esta Lei entrar em vigor, 
ou seja, a partir de 31 de dezembro de 2007.

Na próxima seção, será discutido o atual conceito de Re-
dução ao Valor Recuperável dos Ativos.

   
5. Redução ao Valor Recuperável dos Ativos

Discorrer sobre a convergência das diretrizes contábeis inter-
nacionais torna pertinente citar Lopes e Martins (2007, p. 144):

A contabilidade tem por tradição apregoar que as más no-
tícias devem ser reconhecidas imediatamente, enquanto as 
boas notícias devem ser realizadas. Assim, ocorre um reco-
nhecimento assimétrico de boas e más notícias pela conta-
bilidade. Por outro lado, o mercado não trabalha com esse 
conceito. Ele reconhece igualmente boas e más notícias.

Neste sentido, a deliberação CVM 527 (2007, p. 4), em 
linha com o IAS 36, tem por objetivo assegurar que os ativos 
não estejam registrados por valor superior ao que poderá ser 
recuperado por uso ou venda. 

Em outras palavras, o reconhecimento da desvalorização 
deverá ser imediato através de constituição de provisão para 
perdas, inclusive sobre ativos reavaliados. Em contrapartida, 
as perdas poderão ser revertidas quando a indicação de des-
valorização apurada em períodos anteriores tiver diminuído 
ou deixado de existir.

De acordo com Lopes e Martins (2007, p.144), tem sido in-
tensa a discussão sobre o custo histórico e o fair value como 
alternativas de mensuração dos ativos. 

...o fair value é a opção desejada sempre que sua mensura-
ção for factível – caso dos instrumentos financeiros. E quan-
do o fair value não possuir uma base de mensuração razo-
ável? O custo histórico ganha importância nesse momento, 
porque ele fornece uma base objetiva de valor baseada em 
pelo menos uma transação passada – a aquisição do bem. 
Nesses casos, recomenda-se a utilização do custo histórico 
com verificações periódicas do seu impairment (perda da 
capacidade de geração de benefícios econômicos futuros).

Nesta etapa, torna-se pertinente apresentar as definições 
dos principais termos técnicos utilizados sobre o tema e cor-
roborados pela CVM (2007, p. 5):

Valor recuperável de um ativo ou de uma unidade gerado-
ra de caixa é o maior valor entre o valor líquido de venda de 
um ativo e seu valor em uso.

Valor em uso é o valor presente de fluxos de caixa futuros 
estimados, que devem resultar do uso de um ativo ou de uma 
unidade geradora de caixa.

Valor líquido de venda é o valor a ser obtido pela venda 
de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa, em tran-
sações em bases comutativas, entre partes conhecedoras e 
interessadas, menos as despesas estimadas de venda.

Despesas de venda ou de baixa são despesas incremen-
tais diretamente atribuíveis à venda ou à baixa de um ativo 
ou de uma unidade geradora de caixa, excluindo as despe-
sas financeiras e de impostos sobre o resultado gerado.

Perda por desvalorização é o valor pelo qual o valor contá-
bil de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa excede 
seu valor recuperável.

Valor contábil é o valor pelo qual um ativo está reconhe-
cido no balanço depois da dedução de toda respectiva de-
preciação, amortização ou exaustão acumulada e provisão 
para perdas.

Depreciação, amortização e exaustão são a alocação 
sistemática do valor depreciável, amortizável e exaurível de 
ativos durante sua vida útil. 

Valor depreciável, amortizável e exaurível é o custo de um 
ativo, ou outra base que substitua o custo nas demonstra-
ções contábeis, menos seu valor residual.

Valor residual é o valor estimado que uma entidade obte-
ria pela venda do ativo, após deduzir as despesas estimadas 
de venda, caso o ativo já tivesse a idade e a condição espe-
radas para o fim de sua vida útil.

Vida útil é o período de tempo no qual a entidade espera 
usar um ativo; ou o número de unidades de produção ou de 
unidades semelhantes que a entidade espera obter do ativo.

Natan Szuster    Fernanda da Silva Fernandes
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Unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável 
de ativos que gera as entradas de caixa, que são em grande 
parte independentes das entradas de caixa de outros ativos 
ou de grupos de ativos.

Ativos corporativos são ativos, excetuado o ágio por ex-
pectativa de rentabilidade futura (goodwill), que contribuem, 
mesmo que indiretamente, para os fluxos de caixa futuros, 
tanto da unidade geradora de caixa sob revisão quanto da de 
outras unidades geradoras de caixa.

Mercado ativo é um mercado onde todas as seguintes 
condições existem:

(a) os itens transacionados no mercado são homogêne-
os;

(b) vendedores e compradores com disposição para ne-
gociar são encontrados a qualquer momento para efetuar a 
transação; e

(c) os preços estão disponíveis para o público.

A verificação do valor do ativo deve ser realizada ao menos 
uma vez a cada exercício para avaliar se houve desvaloriza-
ção. Em caso positivo, deve ser estimado o valor recuperável 
do ativo. Para efetuar uma adequada avaliação, é importante 
recorrer tanto a fontes externas quanto internas de informação. 
Entre as fontes externas, destacam-se: cotações de mercado, 
mudanças no cenário econômico, na legislação, no mercado 
em que atua e inovações tecnológicas significativas. Deve-se 
também ser observada a oscilação nas taxas de juros pratica-
das pelo mercado, pois estas podem afetar cálculos de taxas de 
desconto utilizadas para definir o valor recuperável do exercício 
anterior. A confrontação entre o valor contábil da entidade e o 
valor de suas ações no mercado pode informar distorções como 
valor contábil maior que o reconhecido pelo mercado. 

Já as fontes internas de informação que devem ser prio-
ritariamente observadas são: obsolescência, danos físicos, 
planos de mudança nos negócios que possam levar à des-
continuidade da linha de atividade que requer o ativo, inten-
ção de baixar o bem antes do previsto anteriormente e queda 
do desempenho do bem ao longo do período analisado. 

Conforme Hendriksen e Breda (2007, p. 285), a incerteza 
afeta a avaliação, mas só muda a natureza do item caso seja 
tão grande a ponto de fazer com que o benefício futuro es-
perado seja nulo ou negativo. Ou seja, as variações ocorre-
rão e devem ser apropriadas tempestivamente, mas apenas 
casos extremos representarão ajustes que possam significar 
comprometimento da continuidade de uma entidade. Afinal, 
a redução ao valor recuperável de ativos não é a causa de 
um problema, e sim o reflexo dele.

Neste sentido, a CVM (2007, p.7) diz que vale com evi-
dência de indicação desvalorização de ativo: 

(a) fluxos de caixa para adquirir o ativo ou necessidades 
de caixa subsequentes para operar ou mantê-lo, que sejam 
significativamente mais elevadas do que originalmente orça-
das;
(b) fluxos de caixa líquidos reais ou lucros ou prejuízos ope-
racionais gerados pelo ativo, que são significativamente 
piores do que aqueles orçados;
(c) queda significativa nos fluxos de caixa líquidos orçados 
ou no lucro operacional ou um aumento significativo no pre-
juízo orçado gerado pelo ativo; ou
(d) prejuízos operacionais ou saídas de caixa líquidas em 

relação ao ativo quando os números do período atual são 
agregados com números orçados para o futuro.

Hendriksen e Breda (2007, p. 285) esclarecem que para 
permitir o ajuste ao seu esquema de mensuração deve ser 
possível transformar ou utilizar direitos a ativos de modo a 
permitir que sejam negociados e, portanto, possuam valor 
de troca.

Ainda de acordo Hendriksen e Breda (2007, p. 304), como 
os ativos possuem diversos atributos, a mensuração e publi-
cação de mais de um atributo podem ser relevantes para os 
investidores e outros usuários de demonstrações financeiras. 

A CVM (2007, p. 5) através de seu pronunciamento define 
valor recuperável como o maior valor entre o valor líquido de 
venda de um ativo ou de unidade geradora de caixa e o seu va-
lor em uso. Todavia, nem sempre é necessário determinar es-
tes valores. Se qualquer desses valores ultrapassarem o valor 
contábil do ativo, significa que este não sofreu desvalorização e, 
portanto, não é necessário que outro valor seja estimado.

Eis aqui a grande diferença entre os conceitos de reavalia-
ção de ativos e redução ao valor recuperável de ativos. A partir 
deste ponto, será demonstrado um estudo comparativo.

6. Comparação entre Reavaliação de Ativos e  
    Redução ao Valor Recuperável de Ativos

O presente estudo até o momento demonstrou conceitos 
amplamente divulgados. Nesta etapa, cabe trazer à atenção 
que o assunto tratado desde o início está relacionado à men-
suração de ativos. A grande diferença é o objetivo, ou seja, o 
enfoque requerido por cada uma das matérias: Reavaliação 
de Ativos e Redução ao Valor Recuperável de Ativos.

Nesta etapa, é importante esclarecer que equívocos como 
observado na manchete “Empresas sofrem perdas com re-
avaliação de ativos” (Valor Econômico, p. A1, 25/02/2009) 
devem ser evitados. Como discorremos anteriormente, a re-
avaliação de ativos foi proibida pela lei 11.638 de 2007, e, 
uma vez que há claras diferenças conceituais, a distinção 
terminológica deve ser respeitada.   

A Reavaliação visa tornar os registros do balanço patrimonial 
mais próximos dos valores de reposição e eliminar as distorções 
entre o valor de mercado e o valor contábil. Logo, minimiza a de-
fasagem gerada pelo ambiente inflacionário que existia quando 
os normativos sobre o assunto foram publicados.

A Redução ao Valor Recuperável de Ativos, por outro 
lado, tem por objetivo conter os excessos muitas vezes per-
mitidos pela reavaliação e obrigar as companhias subordina-
das à CVM a calcular e demonstrar de forma clara os limites 
de seus ativos.

A lei 11.638 de 2007 modifica os critérios de avaliação dos 
elementos do ativo no balanço. O atual conceito que a permeia, 
conforme art. 183, deve obedecer aos seguintes critérios:

V – os direitos classificados no imobilizado, pelo custo de 
aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de de-
preciação, amortização ou exaustão; 
VI – o ativo diferido, pelo valor do capital aplicado, deduzido 
do saldo das contas que registrem a sua amortização.
VII – os direitos classificados no intangível, pelo custo incor-
rido na aquisição deduzido do saldo da respectiva conta 
de amortização;

Comparação entre Redução ao Valor Recuperável de Ativos e Reavaliação de Ativos
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VIII – os elementos do ativo decorrentes de operações de 
longo prazo serão ajustados a valor presente, sendo os de-
mais ajustados quando houver efeito relevante. 
§ 3o  A companhia deverá efetuar, periodicamente, análise 
sobre a recuperação dos valores registrados no imobiliza-
do, no intangível e no diferido, a fim de que sejam: 
I – registradas as perdas de valor do capital aplicado quan-
do houver decisão de interromper os empreendimentos ou 
atividades a que se destinavam ou quando comprovado 
que não poderão produzir resultados suficientes para recu-
peração desse valor; ou 
II – revisados e ajustados os critérios utilizados para deter-
minação da vida útil econômica estimada e para cálculo da 
depreciação, exaustão e amortização. 

Conforme Hendriksen e Breda (2007, p. 310), os valores 
de saída refletem os fundos recebidos por uma empresa, ba-
seados particularmente no preço de troca do que é produzido 
pela empresa. 

Os valores de entrada refletem alguma medida do sacri-
fício feito para obter os ativos usados por uma empresa em 
suas operações – os fatores de produção (HENDRIKSEN e 
BREDA, 2007, p. 304). 

Há, portanto, seis categorias básicas de valores de troca: 
custos históricos, custos de reposição, custos esperados, pre-
ços de venda passados, preço corrente de venda e valor reali-
zável esperado (HENDRIKSEN e BREDA, 2007, p. 306). 

A questão não é se um ativo deve ser reavaliado, mas 
quando fazê-lo. 

Neste contexto é relevante comentar que quando não há 
desvalorização, ou seja, quando o valor líquido de venda ou 
seu valor em uso é maior que o valor contábil, não é neces-
sário estimar o outro valor. Quando não houver base para se 
fazer uma estimativa confiável do valor a ser obtido pela ven-
da do ativo em uma transação em bases comutativas, entre 
partes conhecedoras e interessadas, o valor em uso poderá 
ser utilizado como seu valor recuperável.

O conceito de Redução ao Valor Recuperável de Ativos 
abrange a possibilidade de reversão de uma perda por des-
valorização quando há no período em análise um aumento 
do valor de um ativo tanto para uso quanto para venda. Toda-
via, o pronunciamento CVM (2007, p. 28), explica que:

O valor em uso de um ativo pode se tornar maior do que 
seu valor contábil simplesmente porque o valor presente de 
futuras entradas de caixa aumenta à medida que essas en-
tradas se tornam mais próximas.  Entretanto, o potencial de 
serviço do ativo não aumentou. Portanto, a perda por des-
valorização não deve ser revertida simplesmente por causa 
do decorrer de tempo, mesmo que o valor recuperável do 
ativo se torne mais elevado do que seu valor contábil.

A reversão de uma perda por desvalorização para um 
ativo individual, excetuado o ágio (goodwill), não deve ex-
ceder o valor contábil “líquido” (determinado líquido de de-
preciação, amortização ou exaustão, caso nenhuma desva-
lorização tenha sido reconhecida em anos anteriores). Pois 
qualquer aumento no valor contábil de um ativo, excetuado o 
ágio (goodwill), acima do seu valor contábil “líquido” é consi-
derado uma reavaliação.

A partir do momento em que o teste para redução ao 
valor recuperável de ativos conclui que há efetiva valoriza-

ção do bem após todas as reversões de desvalorizações 
anteriores, é retomado o conceito de reavaliação de ativos 
propriamente dito, no qual a contrapartida da referida valori-
zação ocorreria por crédito no patrimônio líquido sob o título 
de reserva de reavaliação. Entretanto, a Lei 11.638 de 2007 
extinguiu esta contabilização.

7. Resultados e Análises
Nesta seção, serão demonstrados os resultados da análi-

se das demonstrações financeiras consolidadas das empre-
sas de siderurgia selecionadas.

7.1. CSN – Companhia Siderúrgica Nacional 
Em relação às práticas contábeis, a CSN apresenta seu 

ativo imobilizado pelo valor de mercado ou reposição, subsi-
diados por laudos de reavaliação emitidos por peritos indepen-
dentes, conforme facultado pelas Deliberações CVM 183/95 e 
288/98. A Companhia informa sobre eventos subsequentes ao 
advento da Lei 11.638/07, mas não antecipa quaisquer efeitos 
que as alterações oriundas desta Lei e do processo de conver-
gência para IFRS trarão para as demonstrações contábeis.

Conforme CSN (2008), em 31 de dezembro de 2007, a Com-
panhia possuía R$ 6.433 milhões (R$ 6.337 milhões em 2006) 
de reavaliação de ativos próprios e R$ 225 milhões (R$  353 
mil em 2006) de ativos de controladas, líquidos de depreciação. 
Estes montantes representam, respectivamente, 44% e 45% do 
imobilizado líquido consolidado dos exercícios de 2007 e 2006.

A contrapartida no patrimônio líquido, também bastante sig-
nificativa, encontra-se demonstrada no Quadro 1, a seguir:

Quadro 1: Relação entre Reserva de Reavaliação e Patrimônio Lí-
quido da CSN 

2007 2006 (em R$ mil)
Reserva de 
Reavaliação

4.585.553 61% 4.208.550 69%

Patrimônio 
Líquido Total

7.542.261 100% 6.124.144 100%

Fonte: elaboração própria.

 
Neste caso, a opção por realizar uma baixa da reavaliação 

refletiria em severos efeitos das demonstrações financeiras 
devido à relevância dos saldos no balanço patrimonial. Toda-
via, a futura aplicação do teste de redução ao valor recuperá-
vel de ativos poderá indicar os ajustes adequados. 

A realização de um ajuste relevante, tal como a baixa da 
reavaliação da companhia, acarretaria grandes distorções 
para a elaboração análises econômico-financeiras e ainda 
restaria dúvida quanto à adequação do ajuste. 

7.2. Gerdau
A empresa iniciou a aplicação das primeiras IFRS no 

exercício findo em 31 de dezembro de 2007, com a corres-
pondente reconciliação do exercício de 2006, ação que con-
templou a IFRS 36. Todavia, de acordo com suas demons-
trações financeiras consolidadas, não houve impairment em 
seus ativos na data-base analisada. 

Quanto às demais práticas contábeis, a companhia avalia 
seus ativos ao custo histórico, acrescido de correção mone-
tária, quando aplicável nos termos do IAS 29, deduzido das 

Natan Szuster    Fernanda da Silva Fernandes
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respectivas depreciações, à exceção dos terrenos, que não 
são depreciados. 

Segundo Gerdau (2007), a provisão para recuperação 
dos ativos de vida longa é realizada com base em análi-
ses para identificar as circunstâncias que possam exigir 
a avaliação do retorno dos ativos de vida longa e medir a 
taxa potencial de deterioração. Os ativos são agrupados e 
avaliados segundo a possível deterioração, com base nos 
fluxos futuros de caixa projetados descontados do negócio 
durante a vida remanescente estimada dos ativos, confor-
me o surgimento de novos acontecimentos ou novas cir-
cunstâncias. 

7.3. Usiminas
A Usiminas, assim com a CSN, não antecipou os efeitos 

da Lei 11.638/07, citando-a apenas em eventos subsequen-
tes. Todavia, trata-se de um caso mais simples para realiza-
ção da convergência, no que tange ao tratamento de reava-
liação de imobilizado, já que a companhia não praticava a 
reavaliação de ativos. 

Adota como prática contábil o registrado do imobilizado 
pelo custo de aquisição, formação ou construção, corrigido 
monetariamente até 31 de dezembro de 1995.

7.4. Simulação de possíveis impactos à convergência
Entre as empresas estudadas, a CSN apresentou o caso 

mais próximo do âmago da presente pesquisa, pois mantém 
atualmente relevantes saldos de reavaliação, motivo pelo 
qual foi escolhida para simulação de possíveis impactos que 
a adaptação às novas diretrizes poderão trazer para elabora-
ção de análises econômico-financeiras.

Ressalte-se que a simulação a seguir não foi validada 
pela companhia e pode não representar a prática contábil 
pela qual a companhia optará. Trata-se apenas de um estu-
do acadêmico:

Quadro 2: Balanço Patrimonial com reavaliação em 31/12/2006   
(R$ milhões)

Ativo Passivo

1. Ativo 
Circulante

7.928 7. Passivo Circulante 4.318

2. Realizável a 
Longo Prazo

1.927
8. Exigível a Longo 
Prazo

14.586

3. Investimentos 958
         IR/CSSL s/                     
Reavaliação

2.129

4. Imobilizado 13.948 9. Patrimônio Líquido 6.124

        Reavaliação 6.338
        Reserva de 
Reavaliação

4.209

5. Diferido 267   

6. Ativo Total 25.028 10. Total 25.028
Fonte: elaboração própria.

Apresenta índice de endividamento três vezes maior que 
o Patrimônio Líquido: Endividamento [(7+8)/9].

 

Quadro 3: Balanço Patrimonial com reavaliação em 31/12/2007 (R$ 
milhões)

Ativo Passivo

1. Ativo Circulante 8.396 7. Passivo Circulante 6.844

2. Realizável a 
Longo Prazo

2.178
8. Exigível a Longo 
Prazo

12.666

3. Investimentos 956
IR/CSSL s/ 
Reavaliação

2.072

4. Imobilizado 15.296 9. Patrimônio Líquido 7.542

Reavaliação 6.658
Reserva de 
Reavaliação

4.586

5. Diferido 226   

6. Ativo Total 27.052 10. Total 27.052
Fonte: elaboração própria.

O índice demonstra uma melhora, caindo para 2,6 vezes 
maior que o Patrimônio Líquido: Endividamento [(7+8)/9]. To-
davia, conforme a Tabela 4 a seguir:

Quadro 4: Balanço Patrimonial sem reavaliação em 31/12/2007 (R$ 
milhões)

Ativo Passivo

1. Ativo Circulante 8.396 7. Passivo Circulante 6.844

2. Realizável a 
Longo Prazo

2.178
8. Exigível a Longo 
Prazo

10.594

3. Investimentos 956
IR/CSSL s/ 
Reavaliação

0

4. Imobilizado 8.638 9. Patrimônio Líquido 2.957

Reavaliação 0
Reserva de 
Reavaliação

0

5. Diferido 226   

6. Ativo Total 20.394 10. Total 20.394
Fonte: elaboração própria.

É possível observar que o índice de endividamento prati-
camente dobra em relação ao calculado para o exercício de 
2006 com a reavaliação, elevando-se para 5,9.

O índice de endividamento é um dos indicadores mais 
usados por credores para avaliação da estrutura de capitais 
de uma empresa. Certamente, uma análise que apresen-
tasse um ajuste de tamanha magnitude exigiria tratamento 
especial. Porém esta simplificada simulação tem a intenção 
de alertar para a relevância das mudanças tanto no aspecto 
contábil quanto no econômico-financeiro. 

Em linha com a Gerdau, que realizou teste de impairment 
e não detectou necessidade de redução, não foi considerada 
nesta simulação esta possibilidade. 

Cabe mencionar que, apesar do ajuste apresentado na 
simulação (demonstrada nos Quadros 2 a 4), relativo à bai-
xa da reavaliação, a demonstração do resultado do exercício 
corrente, bem como dos exercícios subsequentes, receberá 
menor depreciação, fato que aumentará lucro e, consequen-
temente, a base de cálculo para impostos diretos. Perde-se, 
então, o benefício fiscal, que sempre foi uma das grandes 
vantagens de efetuar uma reavaliação de ativos.

Comparação entre Redução ao Valor Recuperável de Ativos e Reavaliação de Ativos
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Em Valor Econômico (25/02/2009), há outro exemplo ilus-
trativo, a seguir reproduzido:

  
Quadro 5 – Ajuste forçado – O valor do bem é modificado apenas 
baixo

Caso 1: Onde não ocorre perda
Caso 2: Onde ocorre 

perda
Valor Contábil do ativo,  

incluído ágio
Valor Contábil do ativo, 

incluÍdo ágio

R$ 100 milhões R$ 100 milhões

Valor de mercado Valor de mercado

R$ 120 milhões R$ 80 milhões

Teste Teste

R$ 120 milhões > R$ 100 milhões
R$ 80 milhões < R$ 100 

milhões

logo não é necessário ajuste
há necessidade de ajuste 

de R$ 20 milhões
Fonte: Vale apud Valor Econômico.

Ressalte-se que a reversão de ajustes, anteriormente re-
alizados em ativos tangíveis, é permitida (Valor Econômico, 
p. D1, 25/02/2009). Ou seja, se num segundo momento o 
ativo (tangível) que foi reduzido de R$ 100 milhões para R$ 
80 milhões for novamente testado e seu valor tiver subido 
para R$ 95 milhões, o acréscimo será permitido. O limite do 
acréscimo é o valor contábil original do bem, no exemplo do 
Quadro 5, R$ 100 milhões. Já os ajustes que reduzem ágio 
são sempre permanentes. 

8. Considerações Finais
A adoção da redução ao valor recuperável de ativos é um 

importante passo em direção a convergências das diretrizes 
contábeis internacionais e também passo relevante para 
aproximar a contabilidade ao ágil movimento do mercado. 
Este processo permitirá que esta sintonia reduza as dificul-
dades e distorções vivenciadas por analistas de balanços, 
que deparavam com distorções causadas por reavaliações 
de ativos intempestivas ou parciais.

A relação do ativo imobilizado sobre o ativo total, em in-
dústrias, costuma ser relevante, e, paralelamente, o patrimô-
nio líquido de empresas com este perfil também costuma ser 
representativo, o que ajuda a manter saudável o índice de 
endividamento, entre outros. Isto posto, conclui-se que alte-
rações nos registros de ativos permanentes afetam direta-
mente o Patrimônio Líquido e consequentemente os indica-
dores primordiais para análises de balanços.

A análise das demonstrações financeiras de grandes 
companhias do setor siderúrgico permitiu observar relevan-
tes distinções entre as práticas contábeis adotadas por cada 
companhia, e ao mesmo tempo perceber a consonância com 
as normas e diretrizes vigentes.

Apesar de a reavaliação, no Brasil, ter sido um dos pro-
cedimentos contábeis que mais trouxeram dificuldade para 
análise de usuários externos de demonstrações contábeis, 
permitia ajustar uma parte do ativo que sofre com grandes 
defasagens entre valores de custo e de mercado, em função 
da reduzida velocidade em que ocorrem as substituições de 
bens desta natureza. 

Sugere-se para pesquisas futuras analisar os efeitos dos 
ajustes gerados pela integral convergência às novas diretri-
zes contábeis IFRS a partir de 2009. 
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Desempenho Social e Ambiental 
do Setor Elétrico Brasileiro: uma 
Avaliação Apoiada em Análise 
Envoltória de Dados (DEA)
Resumo

A sociedade sinaliza que está cada vez mais atenta à 
conduta das empresas. Neste cenário, ações de responsa-
bilidade social ganham notoriedade e relevância. O balanço 
social é, potencialmente, um instrumento de evidenciação da 
responsabilidade socioambiental corporativa; contudo, diver-
sas críticas vêm sendo direcionadas a este instrumento. Entre 
elas, destaca-se aquela que aponta a baixa comparabilidade 
entre os balanços sociais de diferentes empresas. Porém o 
setor elétrico brasileiro desponta como uma possível exceção 
a esta regra, já que a divulgação de seus relatórios socio-
ambientais é regulamentada pela ANEEL, que preconiza a 
utilização do modelo Ibase como padrão. Com base nesta 
padronização, este trabalho se propõe a criar um ranking de 
responsabilidade socioambiental no setor elétrico brasileiro. 
Para atingir tal objetivo, foram analisados os balanço sociais 
das empresas deste segmento, e com base na seleção de 
cinco indicadores — receita líquida, receita líquida por em-
pregado, folha de pagamento bruta por empregado, percen-
tagem de cargos de chefia ocupados por mulheres e total de 
investimentos em meio ambiente — avaliou-se o desempe-
nho socioambiental destas, através da aplicação da Análise 
Envoltória de Dados (DEA). Constatou-se que as organiza-
ções CELTINS, CEMIG, CEPISA e Transmissão Paulista fo-
ram aquelas que apresentaram os melhores desempenhos 
socioambientais, sendo que CEMIG e CEPISA são as que 
mais aparecem como referência. Foi detectado também um 
grupo de quatro empresas — CELG, CHESF, CEEE e SUL-
GIPE — que necessitam de pequenas alterações na sua bus-
ca de maior eficiência socioambiental. Por fim, foi verificado 
que CPFL, COSERN, ESCELSA e Piratininga apresentam 
baixo nível de eficiência socioambiental, estando as quatro 
abaixo do patamar de 30%. Os dados utilizados na pesqui-
sa apontam que estas empresas precisam efetuar grandes 
transformações para que saiam do status de não eficiente.

Palavras-chave: Desempenho Socioambiental; Responsa-
bilidade Socioambiental; DEA.

Abstract
The stakeholders indicate that are increasingly attentive to 

the conduct of business. In this context, actions of social res-
ponsibility gain awareness and relevance. The social annual 
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Desempenho Social e Ambiental do Setor Elétrico Brasileiro: uma Avaliação Apoiada em Análise Envoltória de Dados (DEA)

report is potentially an instrument of disclosure of corporate 
social and environmental responsibility, however, problems 
as low comparability between reports of different companies 
have been observed. Nevertheless, the Brazilian electric sec-
tor could be an exception to this issue, since the disclosure of 
their social reports is regulated by ANEEL, which determines 
the use of Ibase model as standard. So, this study intends 
to create a ranking, analyzing five social indicators found on 
Brazilian electric companies social reports - net revenues, net 
income per employee, gross payroll per employee, percenta-
ge of management positions occupied by women and total 
investments in the environment - to evaluate the social perfor-
mance, through the application of Data Envelopment Analy-
sis (DEA). Not only it was found that organizations CELTINS, 
CEMIG, CEPISA and Transmissão Paulista were those that 
showed the best social performance, but also it was identi-
fied that CEMIG and CEPISA are the benchmark. As well, it 
detected a group of four companies - CELG, CHESF, CEEE 
and SULGIPE - that require small changes in its search for 
greater social efficiency. And finally it was found that CPFL, 
COSERN, ESCELSA and Piratininga present low level of so-
cial efficiency, and all four below the threshold of 30%. The 
data used in the research suggest that these companies need 
to make major changes that leave the status of non-efficient.
Key words: Social and Environmental Performance; Social 
and Environmental Responsibility; DEA.

1. Introdução
Por conta de pressões da sociedade em geral, as empresas 

se mobilizaram para se mostrar socialmente responsáveis. Tal 
fato despertou a necessidade de obter um instrumento que 
evidenciasse a responsabilidade social corporativa. Surgia 
assim o balanço social, uma ferramenta que potencialmente 
permite aos diferentes segmentos da sociedade separar uma 
empresa que agregue valor das demais. 

Sem esquecer as críticas que este instrumento com fre-
quência vem recebendo, surge um problema: o estabelecimen-
to de uma base comparativa, quando diferentes são as esferas 
sociais impactadas pelas organizações empresariais. Visando 
oferecer uma contribuição para a solução deste problema, este 
trabalho busca mensurar o que se denomina desempenho so-
cioambiental, através da aplicação da  Análise Envoltória de Da-
dos (DEA) em um conjunto  de variáveis retiradas de  balanços  
sociais de 22 empresas do setor elétrico brasileiro.

2. O Balanço Social e Seu  
    Potencial de Informação

Para Rioli (1997), balanço social é uma ferramenta que 
permite “à sociedade premiar as iniciativas empresariais 
nas diversas áreas de prioridade coletiva”. Se a intenção é 
que o balanço social seja um instrumento não tendencioso 
visando à mensuração do impacto social de uma organiza-
ção, este conceito carrega dentro de si uma inverdade ao 
deixar subentendido que esta demonstração objetiva a di-
vulgação de sua atuação em benefício da sociedade. O ba-
lanço social deve demonstrar não só os efeitos positivos da 
atividade econômica, mas também seus efeitos daninhos, 
como a emissão de efluentes, a poluição do ar e a devasta-
ção de áreas verdes, por exemplo. 

O que se percebe neste conceito é um viés na utilização 
dos balanços sociais em que seu papel como fonte de infor-
mação para a sociedade é relegado, sobressaindo-se seu 
uso como instrumento de gerenciamento da imagem corpo-
rativa. Viés este já observado na prática empresarial de pu-
blicação de balanços sociais e apontado em diversas pesqui-
sas brasileiras (OLIVEIRA, 2003; DAVID; OTT, 2003).

Este viés em destacar os aspectos positivos da atividade 
econômica é decorrência de uma visão de marketing do balan-
ço social, da percepção de que a valorização, pela empresa, 
da cultura, do homem e do meio ambiente será um importan-
te diferencial mercadológico (SUCUPIRA, 1999). Trata-se de 
uma distorção deste instrumento, uma vez que o “balanço so-
cial não pode ser uma peça de marketing, mas uma demons-
tração responsável” (SOUZA, 1997). Assim, um balanço social 
não deve ser elaborado pela empresa porque é positivo para 
ela, mas sim porque a sociedade assim o deseja. Porque a 
sociedade carece de informação. Porque os cidadãos estão 
interessados em saber qual a contribuição — positiva ou ne-
gativa — de uma empresa para o bem-estar social. Além de 
ser, potencialmente, um instrumento administrativo que permi-
te um gerenciamento socialmente responsável.

Muito menos tendencioso é o conceito apresentado por Su-
plicy (1997), para quem o balanço social é “um documento pelo 
qual a empresa anualmente apresenta dados que permitam 
identificar a qualidade de suas relações com os empregados, 
com a comunidade e com o meio ambiente. É um registro do 
perfil social da empresa”. As palavras-chave desse conceito 
são qualidade e perfil social. Uma empresa não necessaria-
mente apresentará uma boa qualidade em seu relacionamento 
com a sociedade ou um bom perfil social. Segundo esta visão, 
um bom balanço social não será decorrente da edificação ar-
tificial de um documento orquestrado para a exposição de in-
formações que os stakeholders anseiam por receber, mas sim 
fruto de ações corporativas socialmente bem direcionadas.

A mensagem embutida nas exposições anteriores que se 
faz perceber para os profissionais envolvidos na elaboração 
de balanços sociais é “a ideia de que o produto de seu traba-
lho só tem mérito e utilidade na medida em que exista utilida-
de para os usuários do seu produto” (IOB, 2002, p. 6).

Da ideia de que o balanço social não pode ser uma peça 
de marketing, surgiu a proposta do modelo Ibase, que se-
grega suas informações em sete conjuntos de indicadores: 
base de cálculo, indicadores sociais internos, indicadores 
sociais externos, indicadores ambientais, indicadores do 
corpo funcional, informações relevantes quanto ao exercício 
da cidadania empresarial e outras informações. Trata-se de 
um modelo utilizado intensamente pelas empresas. Segundo 
Oliveira (2003), na amostra de 500 empresas levantada para 
sua pesquisa, mais “de um terço dos balanços analisados 
(...) continham informações no modelo proposto pelo Ibase”.

Apesar da grande utilização do modelo Ibase, Silva e 
Freire (2001) destacam que os modelos de balanços so-
ciais tradicionais (BST) têm um efeito limitado e propõem a 
adoção do balanço social ampliado (BSA). O BSA incorpo-
raria informações qualitativas coletadas através de questio-
nários enviados aos agentes econômicos colhendo opini-
ões destes sobre a sua relação com a empresa. Segundo 
os autores, diferente “do caráter centralizado do BST, onde 
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a informação flui no sentido da empresa para sociedade, no 
BSA ocorre o contrário” (SILVA; FREIRE, 2001, p. 3).

Siqueira (2003) segue um caminho semelhante e propõe 
que se identifiquem as demandas genéricas — e, conse-
quentemente, as específicas — que emanam da sociedade, 
para com base nestas construir os indicadores e, por exten-
são, o balanço social. Algumas das demandas genéricas 
e específicas identificadas por Siqueira (2003) podem ser 
observadas no Quadro 1.

Quadro 1: Demandas Genéricas e Específicas

Demandas 
Genéricas

Demandas Específicas

- Combate à 
Pobreza e à Fome

- Aumento no Nível de Renda dos Trabalhadores

- Desenvolvimento Econômico

- Melhoria do Nível Educacional e Cultural dos 
Trabalhadores

- Melhoria na Distribuição de Renda

- Redução da Taxa de Desemprego
- Diminuição no 
Consumo de 
Recursos da 
Natureza

- Estimular o Uso Eficiente da Energia

- Estimular o Uso Eficiente de Recursos Naturais

- Redução do Desperdício na Produção

- Melhoria da 
Qualidade de Vida

- Apoio na Obtenção de Moradia

- Criação de um Ambiente Seguro, Limpo e 
Saudável

- Incentivo ao Esporte e Lazer

- Melhoria no Acesso à Educação e Cultura

- Melhoria no Acesso à Saúde
- Proteção 
a Grupos 
Vulneráveis

- Apoio à Mulher

- Apoio aos Deficientes

- Apoio aos Jovens

- Apoio aos Mais Velhos

- Apoio aos Negros e Pardos
- Redução da 
Degradação 
Ambiental

- Manutenção ou Expansão das Áreas Florestais

- Incentivo à Prática de Manejo Florestal

- Introdução de Produtos/Serviços 
Ambientalmente Saudáveis

- Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos

- Recuperação de Áreas Poluídas
- Redução na 
Emissão de 
Poluentes

- Desenvolvimento de Tecnologias Limpas

- Diminuição da Agressividade das Embalagens

- Estímulo à Reciclagem e ao Reaproveitamento

- Redução nas Emissões Atmosféricas

- Redução na Geração de Resíduos
- Reforço de 
Valores Que 
Apoiem uma Maior 
Responsabilidade 
Social

- Apoio à Liberdade de Associação

- Desenvolvimento de Ações e Campanhas 
Informativas 

- Estímulo a um Comportamento Socialmente 
Responsável

- Fornecimento de Informações Corporativas de 
Cunho Social

Fonte: adaptado de Siqueira (2003).

Um modelo que vai ao encontro do objetivo de usar indi-
cadores que acolham os anseios da sociedade é o proposto 
pela GRI. Tal representatividade social é conseguida pela 
participação de entes de diversos segmentos da sociedade, 
tais como: acadêmicos, organizações contábeis, agências 
não governamentais, corporações, associações de negó-
cios, e outros (CRAWFORD, 2005, p. 20).

 Este modelo se baseia em indicadores essenciais e adi-
cionais “agrupados nas três dimensões da definição con-
vencional de sustentabilidade: a econômica, a ambiental e 
a social” (GRI, 2004, p. 34). Tal categorização permite a evi-
denciação de um agrupamento muito rico de indicadores, 
indo desde os mais simples, como Vendas líquidas, até os 
mais sofisticados, como Porcentagem recuperável dos pro-
dutos vendidos ao fim do seu ciclo de vida e porcentagem 
efetivamente recuperada.

3. Indicadores Ambientais no Balanço Social
Segundo a Fipecafi (2007, p. 10), os balanços sociais 

têm quatro vertentes: o Balanço de Recursos Humanos, De-
monstração do Valor Adicionado, Benefícios e Contribuições 
à Sociedade e, como não poderia deixar de ser, o Balanço 
Ambiental. Como tais vertentes não devem ser vistas como 
mutuamente excludentes, mas como complementares, de-
nota-se assim a importância da questão ambiental na moder-
nidade se refletindo nos relatórios sociais.

O próprio modelo Ibase tem um segmento voltado para o 
meio ambiente, composto por três indicadores: investimentos 
relacionados com a produção/operação da empresa, investi-
mentos em programas e/ou projetos externos e percentagem 
de cumprimento de metas anuais para minimizar resíduos, o 
consumo em geral na produção/operação e aumentar a eficá-
cia na utilização de recursos naturais (IBASE, 2007).

A questão ambiental encontra-se ainda mais presente na 
proposta de indicadores do Ethos, através de um conjunto de 
24 indicadores que vão desde o consumo anual de energia 
em kwh até processos e resultados alcançados em direção à 
redução dos volumes de gases de efeito estufa emitidos na 
atmosfera (ETHOS, 2002).

No entanto, onde a questão ambiental se encontra mais 
presente é, provavelmente, o modelo proposto pela Global 
Reporting Initiative, onde são encontrados 35 indicadores, 
sendo 16 deles considerados como essenciais e 19 como 
adicionais. Tais indicadores englobam aspectos significativos 
como a biodiversidade: emissões efluentes e resíduos, água 
e energia, entre outros. Segundo a GRI (2004, p. 46), trata-se 
dentre “as três dimensões de relatórios de sustentabilidade 
(...) a que vem alcançando o maior consenso”.

É uma contribuição tão significativa, que Dias e Siqueira 
(2005, p. 1) chegaram a afirmar, em um estudo que avaliava 
os balanços sociais da Petrobras, que se constatou “um au-
mento na qualidade e quantidade de indicadores ambientais, 
estimulado pela incorporação de contribuições oriundas da 
proposta da GRI”.

4. Apreciação Crítica dos Balanços Sociais
Apesar do potencial informativo dos balanços sociais, di-

versas pesquisas realizadas no Brasil têm apontado proble-
mas preocupantes relacionados aos balanços sociais, nos 
mais distintos segmentos.

Guarneri (2001) se propôs a analisar as informações 
socioambientais encontradas nos relatórios divulgados por 
oito siderúrgicas, a saber: Acesita, Companhia Siderúrgica 
Belgo-Mineira, Gerdau, Companhia Siderúrgica Nacional, 
Usiminas, Companhia Siderúrgica de Tubarão, Açominas 
e Cosipa.
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A autora conclui que ficou clara a falta de um padrão para 
divulgação de informações socioambientais e a ausência de 
dados quantitativos confiáveis e comparáveis. Ainda segun-
do a autora, tal fato desperta a desconfiança no público in-
teressado de que “os Relatórios Anuais estão se traduzindo 
em peças de marketing institucional, cujo objetivo é vender 
uma imagem, não sendo representativas do grau de susten-
tabilidade empresarial” (GUARNERI, 2001, p. 159).

Já Oliveira (2003), em uma pesquisa envolvendo uma 
massa de dados significativa, se propôs a analisar como es-
tão sendo divulgadas as informações socioambientais das 
500 maiores empresas S.A. não financeiras.

No artigo é destacado o uso intensivo do modelo Ibase pe-
las empresas, porém o autor destaca que “a maioria das em-
presas ainda utiliza modelos diversos, muitos deles corporati-
vos” (OLIVEIRA, 2003, p. 6). Tal assertiva traz preocupações, 
já que é um indício de que os balanços sociais ainda se encon-
tram distante de uma maior padronização que permita uma 
melhor comparabilidade entre empresas e períodos distintos.

A transparência em muitos dos relatórios sociais mostrou-
se prejudicada, já que foram apresentadas informações des-
critivas sem a preocupação de apresentar a dimensão tem-
poral. Assim, foram evidenciados o total de investimentos 
sociais realizados ao longo dos anos sem uma definição do 
período em que ocorreram (OLIVEIRA, 2003, p. 11-12). 

Além disso, muitas das empresas “simplesmente descre-
veram os projetos que apoiam sem analisar os resultados 
ou explicitar quantias” (OLIVEIRA, 2003, p. 12). Em suma, 
os usuários terão dificuldade em identificar a relevância dos 
investimentos, bem como sua eficácia.

O autor termina afirmando que muitas “vezes os balanços 
sociais podem refletir uma falsa realidade, mostrando aquilo 
que as empresas acham que iria agradar aos stakeholders” 
(OLIVEIRA, 2003, p. 12).

David e Ott (2003) — em uma análise envolvendo 88 em-
presas de pequeno, médio e grande porte — constataram 
que diferentemente “da contabilidade tradicional, que eviden-
cia ativos e passivos, os Balanços Sociais em sua maioria 
buscam apenas demonstrar o ativo social das empresas, 
desconsiderando o outro lado, necessário para haver equi-
líbrio” (DAVID; OTT, 2003, p. 12).

Além disso, chamaram atenção para o fato de que mesmo 
em um modelo simples e já difundido como o Ibase “o que se 
pode vislumbrar é uma deficiência em expor questões mais 
delicadas a respeito das políticas da empresa. Informações 
a respeito da ‘cidadania empresarial’ foram as mais evitadas 
pelas empresas” (DAVID; OTT, 2003, p. 12).

E afirmam, por fim, que há ainda “muito a ser melhorado 
na qualidade dos Balanços Sociais, principalmente no que 
diz respeito à clareza das informações monetárias, na maio-
ria dos casos apresentadas de forma resumida” (DAVID; 
OTT, 2003, p. 12).

Cunha e Ribeiro (2004) visaram, em sua pesquisa, apre-
sentar estruturas de relatórios sociais usados em outros pa-
íses e confrontá-los com a realidade brasileira. Para isto se 
valeram de uma pesquisa envolvendo 284 organizações.

As autoras constataram que algumas empresas publi-
cam a demonstração com objetivos de marketing e que, 
de um total de 284 empresas, apenas “3 (...) apresentaram 

informações sobre todos os aspectos” (CUNHA; RIBEIRO, 
2004, p. 12). Demonstram assim uma limitação na abran-
gência das informações divulgadas.

Em uma pesquisa que objetiva analisar a qualidade dos 
balanços sociais de empresas catarinenses, foram analisa-
dos oito balanços sociais de uma amostra inicial que envolvia 
24 empresas (PINTO; RIBEIRO, 2004). 

O estudo mostrou ainda que os relatórios sociais se encon-
tram bastante difundidos entre as empresas estudadas, po-
rém usando modelos diferentes. Mesmo no modelo Ibase, já 
bastante consolidado, foram encontradas diferenças de em-
presas para empresas. Tal fato também foi notado na divulga-
ção da DVA pelas empresas. Foi identificada certa precarie-
dade na transparência dos balanços sociais, já que nenhum 
apresentava notas explicativas (PINTO; RIBEIRO, 2004).    

A estas constatações ainda podem ser adicionadas duas 
informações: nenhum dos balanços sociais foi auditado e 
nenhum dado que pudesse denegrir a imagem da empresa 
foi apresentado. O que leva os autores a afirmar que “as in-
formações fornecidas pelas empresas ainda não atingiram o 
nível desejado” (PINTO; RIBEIRO, 2004, p. 33).

Em um estudo desenvolvido no setor de saúde suplemen-
tar, onde se analisaram as informações sociais que foram pu-
blicadas nas demonstrações contábeis do ano base de 2003, 
percebeu-se que estas eram pobres, a ponto de os autores 
afirmarem que os “resultados indicam, com certa surpresa, 
uma forte evidência de que as empresas analisadas estão 
apresentando uma evidenciação quase nula sobre informa-
ções sociais em suas demonstrações publicadas” (ALMEI-
DA; SIQUEIRA; MARQUES, 2006, p. 1).

Almeida e Siqueira (2006) buscaram analisar a qualidade 
dos balanços sociais do setor elétrico brasileiro. Tal pesqui-
sa foi motivada pelo fato de se tratar de um setor em que 
a publicação destes relatórios é regulamentada. A ANEEL 
– Agência Nacional de Energia Elétrica – estipula a obriga-
toriedade da publicação do balanço social nos moldes do 
modelo IBASE, através de sua Resolução Normativa nº 444. 
Tal normatização deveria levar a uma maior padronização e, 
consequentemente, a uma maior comparabilidade entre os 
relatórios sociais. Infelizmente tal fato é prejudicado, já que 
a mesma resolução normativa torna possível a adoção de 
ajustes, levando, com frequência, à exclusão de indicadores 
que evidenciem externalidades de cunho negativo da ativi-
dade econômica. Percebe-se, dessa maneira, uma redução 
significativa na comparabilidade dos relatórios e certo viés 
para gerenciamento de imagem, já que informações que de-
nigram a imagem das organizações são omitidas. 

A pesquisa destaca ainda que os balanços sociais das em-
presas analisadas — mesmo em um ambiente regulado — ofe-
recem transparência limitada quanto aos parâmetros utilizados 
na sua confecção e têm baixa abrangência no tocante às ques-
tões sociais, apresentando, “portanto, uma qualidade precária. 
O que sinaliza para a necessidade de evolução do balanço 
social como instrumento de mensuração da responsabilidade 
social corporativa” (ALMEIDA; SIQUEIRA, 2006, p. 13).

O que estas pesquisas têm demonstrado é que a atu-
al prática corporativa tem gerado balanços sociais pouco 
abrangentes e comparáveis, com transparência precária e, 
com uma frequência muito significativa, enviesados para 
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marketing. Em outras palavras, considerando esta última ca-
racterística, os relatórios sociais tem buscado gerar utilidade 
para o emitente e não para o usuário.

4.1. Apreciação crítica: os indicadores ambientais
Apesar da importância da questão ambiental no mundo 

moderno, muitos são os problemas encontrados na eviden-
ciação de informações ambientais nos balanços sociais pu-
blicados no Brasil.

Siqueira e Vidal (2003), em uma análise envolvendo 22 
balanços ambientais, detectaram três relatórios — emitidos 
por Metrô de São Paulo, Febraban e Asbace/ATP — , onde 
não foram apresentados tópicos que atendessem à vertente 
do balanço ambiental. Poder-se-ia alegar que tal fato ocorreu 
porque estas empresas simplesmente não tinham projetos 
nesta área e, consequentemente, o balanço social não po-
deria abordar o que não existe. No entanto, o balanço am-
biental deve cobrir não apenas o que se faz em prol de de-
terminado fator, mas todas as informações úteis referentes 
a este fator. A existência de qualquer organização acarreta 
certa agressão ao meio ambiente; o que varia é o grau desta 
agressividade. Só para dar um exemplo, uma das questões 
ambientais em destaque é a gestão de recursos hídricos; 
logo, uma informação relevante é o consumo de água pela 
organização. Outro ponto seria o consumo de energia elétri-
ca, já que sua geração é potencialmente agressiva. Não há 
nenhuma menção a nenhum dos dois tópicos nos balanços 
sociais em questão.

Mesmo quando a vertente ambiental é coberta os autores 
notaram carência de informações. Só para dar alguns exem-
plos, no relatório da Eletronuclear não há nenhuma informa-
ção sobre medição dos níveis de radioatividade dos recursos 
hídricos que cercam as usinas de Angra dos Reis. Nenhum 
dos relatórios revela o consumo de energia elétrica e somen-
te o relatório da Aracruz aborda o consumo de água em suas 
operações (SIQUEIRA; VIDAL, 2003).

Já Dias e Siqueira (2005), mesmo reconhecendo uma 
evolução nos indicadores ambientais da Petrobras, detecta-
ram questões preocupantes, como inconsistência nos dados 
referentes a consumo de energia entre os relatórios de 2003 
e 2004, bem como a descontinuidade de publicação dos indi-
cadores ambientais do GRI EN2, EN15, EN20 e EN32, sem 
a publicação de nenhuma nota explicativa que prestasse es-
clarecimentos ao usuário das demonstrações.

Siqueira, Costa e Baumworcel (2006), em um trabalho que 
tem por objetivo a busca de indícios de contribuições nega-
tivas corporativas à sociedade não evidenciadas nos relató-
rios através da análise de material jornalístico, identificaram 
ações com impacto ambiental da Petrobras que não foram 
relatadas em seu balanço social. Trata-se de um projeto da 
Petrobras Energia Equador no Parque Nacional Yasuní que, 
segundo material jornalístico apreciado pelos autores, envol-
ve a construção de uma estrada com 20 metros de largura, 
que avançará 20 quilômetros dentro do parque; duas plata-
formas de petróleo; uma estação de processamento; um ole-
oduto com 50 quilômetros de extensão e um alojamento com 
capacidade para cerca de 60 funcionários. A área atingida 
tem estimativas que vão de cerca de 100 hectares — pela 
Petrobras — a 140 hectares. Ainda considerando o material 

obtido pelos autores, a região conta com 83 espécies de rép-
teis, 105 de anfíbios e 567 espécies de aves documentadas, 
o que representa uma das maiores diversidades ornitológi-
cas do mundo. 

Apesar da dimensão do projeto, não há nenhuma menção 
a ele no relatório da empresa. Trata-se de uma significativa 
omissão de informação aos usuários externos, já que a em-
presa vem adotando indicadores da GRI e esta organização 
sugeria na época nove indicadores voltados para a biodiver-
sidade: dois essenciais e sete adicionais (vide Quadro 2).

Quadro 2: Indicadores do GRI de Biodiversidade
Indicador Descrição Categoria

EN6

Localização e tamanho 
das terras pertencentes à 
organização, arrendadas 
ou administradas por 
ela em hábitats ricos em 
biodiversidade

Essencial

EN7

Descrição dos principais 
impactos sobre a 
biodiversidade associados 
a atividades e/ou produtos 
e serviços em ambientes 
terrestres, de água doce ou 
marítimos.

Essencial

EN23

Quantidade total de terras 
possuídas, arrendadas ou 
administradas para atividades 
de produção ou uso extrativo.

Adicional

EN24

Quantidade de superfície 
impermeável em relação 
a terras compradas ou 
arrendadas, em porcentagem.

Adicional

EN25
Impactos de atividades e 
operações sobre áreas 
protegidas ou sensíveis

Adicional

EN26

Mudanças nos hábitats 
naturais resultantes de 
atividades e operações e 
percentual protegido ou 
restaurado

Adicional

EN27

Objetivos, programas e metas 
para proteger e restaurar 
ecossistemas e espécies 
nativas em áreas degradadas

Adicional

EN28

Número de espécies na 
Lista Vermelha com hábitat 
em áreas afetadas pelas 
operações

Adicional

EN29

Unidades de negócios 
operando ou planejando 
operações em áreas 
protegidas ou sensíveis, ou ao 
seu redor.

Adicional

Fonte: adaptado de GRI (2004).

Segundo Siqueira, Costa e Baumworcel (2006, p. 11), 
dada “a relevância da questão ambiental no mundo moder-
no, esta omissão é uma falha grave no processo de comuni-
cação da responsabilidade social da empresa à sociedade”.

5. Metodologia
Esta pesquisa pode ser caracterizada, de acordo com o 

exposto por Vergara (2004), como descritiva e quantitativa, 
pois se procura através da aplicação da Análise Envoltória 
de Dados às informações das empresas que fazem parte da 
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amostra expor características a respeito da performance so-
cioambiental destas.

O processo de amostragem é não probabilístico, pois se 
direcionou a pesquisa para as empresas do setor elétrico 
brasileiro, uma vez que este segmento tem a publicação de 
balanços sociais através do modelo Ibase regulamentada 
pela Resolução Normativa 444 da ANEEL, o que possibilita 
uma maior comparabilidade entre as empresas, apesar das 
restrições trazidas pela possibilidade de ajustes contida na 
referida regulamentação relatada no trabalho de Almeida e 
Siqueira (2006). 

A pesquisa foi feita a partir de dados primários colhidos 
dos Balanços Sociais de 79 empresas. No entanto, a neces-
sidade da existência dos mesmos indicadores em todos os 
balanços sociais publicados das empresas que seriam ana-
lisadas, aliada à prática de ajuste do modelo Ibase obser-
vado nas empresas em geral (DAVID; OTT, 2003; PINTO; 
RIBEIRO, 2004) e no setor elétrico em específico (ALMEI-
DA; SIQUEIRA, 2006), reduziu a amostra a 22 empresas. 
Destas, foram coletadas informações disponíveis com base 
na seleção de cinco indicadores extraídos do modelo Ibase: 
receita líquida, receita líquida por empregado, folha de pa-
gamento bruta por empregado, percentagem de cargos de 
chefia ocupados por mulheres e total de investimentos em 
meio ambiente. A seleção destes cinco indicadores respeitou 
um primeiro quesito básico, que é a sua presença em todos 
os balanços sociais analisados. 

A seguir, tem-se uma descrição sucinta de cada indicador:
• Receita Líquida por Empregado – RL/EMP (input 01): 

representa a geração de receita por empregado. Foi selecio-
nado por estar associado a uma demanda social de Redução 
da Taxa de Desemprego. Se uma empresa obtém certo volu-
me de receita com um número maior de funcionários, estará 
distribuindo as benesses da atividade econômica a um nú-
mero maior de indivíduos na sociedade.  Logo, quanto menor 
for esta relação, maior o benefício social no sentido de uma 
maior geração de oportunidades. Pode ser argumentado que 
a queda no faturamento levaria a uma redução no indicador 
sem trazer benefício social. É por este motivo que também 
foi trazido para dentro do modelo o indicador Receita Líquida, 
visando à busca de um equilíbrio em que não se ignora a ne-
cessidade de gerar riquezas que garantam a sobrevivência 
da empresa dentro de uma sociedade capitalista. Em suma, 
a RL/EMP é um indicador do tipo quanto menor, melhor. 
Logo é tratado na análise como um input.
•  Folha de Pagamento Bruta por Empregado – FPB/EMP 

(output 01): representa a remuneração da força de traba-
lho. Sua seleção atende à demanda social de Aumento no 
Nível de Renda dos Trabalhadores. Sendo assim, é um 
indicador do tipo quanto maior, melhor. Portanto, é tratado 
na análise como um output.

•  Percentagem de Cargos de Chefia Ocupados por Mulheres 
– CHF/MLH (output 02): sinaliza a inserção da mulher dentro 
do mundo corporativo. Atende à demanda específica Apoio 
à Mulher dentro da demanda genérica Proteção a Grupos 
Vulneráveis. Sendo assim, é um indicador do tipo quanto 
maior, melhor. Logo é tratado na análise como um output.

•  Total de Investimentos em Meio Ambiente – INVMA (ou-
tput 03): exprime a relevância, para a empresa, de um dos 

temas mais caros à sociedade na atualidade: a questão 
ambiental. Atende, entre outras, à demanda social de Re-
dução da Degradação Ambiental. É considerado um indi-
cador do tipo quanto maior, melhor. Consequentemente é 
tratado na análise como um output.

•  Receita Líquida – RL (output 04): representa o faturamen-
to anual da empresa, medido em milhares de Reais. É um 
indicador de saúde financeira, pois, conforme lembra Dru-
cker (2001, p. 89), a “sociedade não tem nada a ganhar e 
tudo a perder, se a capacidade da instituição de desem-
penhar sua tarefa específica for reduzida ou prejudicada”. 
Sendo assim, é um indicador do tipo quanto maior, me-
lhor. Logo é tratado na análise como um output.
Em suma, o que se procura aqui, através da escolha des-

tas variáveis, é vislumbrar a eficiência do comportamento so-
cioambiental das empresas sob análise. 

Um grande número de diferentes variáveis, como as apre-
sentadas acima, pode ser utilizado para avaliar a eficiência 
de unidades organizacionais, e cada uma destas pode ser 
vista como um vetor de desempenho que representa um dife-
rente aspecto da performance socioambiental. Estes seriam 
modelos de avaliação de performance monocriteriais. 

O que se busca neste artigo é apresentar uma metodologia 
multidimensional na qual seja possível avaliar o desempenho 
socioambiental de empresas do setor elétrico brasileiro de modo 
multicriterial, ou seja, considerando de maneira integrada todos 
os vetores de desempenho socioambiental apresentados. 

Isto é feito através da utilização da Análise Envoltória de 
Dados (DEA), que mostra quanto uma empresa é socioam-
bientalmente eficiente no tratamento de seus inputs (índices 
do tipo quanto menor melhor) e outputs (índices do tipo quan-
to maior melhor), em relação às outras. Esta análise, segun-
do Macedo (2004), fornece um indicador que varia de 0 a 
1 ou de 0% a 100%, sendo que somente as empresas que 
obtêm índice de eficiência igual a um é que são efetivamente 
eficientes, ou seja, fazem parte da fronteira eficiente. Em ter-
mos práticos, o modelo procura identificar a eficiência socio-
ambiental de uma empresa comparando-a com os melhores 
desempenhos observados.

Lins e Meza (2000) ressaltam que um caminho intuitivo 
para introduzir DEA se dá por meio de forma de razão. Para 
cada DMU, procura-se obter uma medida de razão  de todos 
os outputs sobre todos os inputs ou ainda de todos os inputs 
sobre todos os outputs. Ou seja, a modelagem procura en-
contrar os pesos ótimos u

j e vi para a resolução de um dos 
seguintes problemas de programação matemática:
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No modelo com orientação input, c é a unidade (DMU) 
que está sendo avaliada. O problema acima envolve a pro-
cura de valores para u e v, que são os pesos, de modo que 
maximize a soma ponderada dos outputs (output “virtual”) 
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dividida pela soma ponderada dos inputs (input “virtual”) da 
DMU em estudo, sujeita à restrição de que esse quociente 
seja menor ou igual a um para todas as DMUs. Esta função 
está sujeita à restrição de que, quando o mesmo conjunto de 
coeficientes de entrada e saída (os vários vi e uj) for aplica-
do a todas as outras unidades de serviços que estão sendo 
comparadas, nenhuma unidade excederá 100% de eficiência 
ou uma razão de 1,00.

Já no modelo com orientação output, a eficiência é calcu-
lada pelo inverso da função objetivo, ou seja, eficiência = 

E
1 . 

Este problema define a relação dos inputs sobre os outputs, 
onde c é o índice da unidade que está sendo avaliada. Te-
mos neste problema as mesmas variáveis de decisão ux e 
vy, porém queremos minimizar a soma ponderada dos inputs 
(“input” virtual) dividida pela soma ponderada dos outputs 
(“output” virtual) da DMU em estudo, sujeita à restrição de que 
este quociente seja maior ou igual a 1 para todas as DMUs. 

Segundo Coelli et al. (1998), este é um problema fra-
cionário (não linear) de programação matemática de difícil 
solução, que pode ser facilmente resolvido transformando a 
relação em uma função linear, simplesmente considerando o 
denominador da função objetivo igual a um. De acordo com 
Charnes et al. (1994), os modelos DEA-CRS-I e DEA-CRS-O 
podem, então, ser apresentados da seguinte maneira:
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O modelo DEA-CRS-O é utilizado para a análise dos da-
dos, pois se tem um input e quatro outputs na análise. Logo, 
o modelo, além de  avaliar o desempenho socioambiental 
das empresas sob análise, procura, em uma análise de ben-

DMU EMPRESAS
Receita 
líquida

RL/
Emprega-

dos

FPB/
Emprega-

dos 

% de Carg. 
de Chefia

Invest. 
Ambiente

Nº  em MR$ em MR$ em MR$
Ocup. por 
Mulheres

em MR$

1 Bandeirante Energia S.A 1.674.395 1.300,00 90,71 22.50% 92
2 Caiuá Serviços de Eletricidade S.A - CAIUÁ 183.066 530,63 37,78 10.81% 1.314
3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA 1.781.053 625,37 61,98 13.95% 8.470
4 Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro - CERJ 1.538.346 1.014,07 71,75 12.90% 254.7
5 Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins - CELTINS 165.461 218,57 28,99 11.43% 80.091
6 Companhia e Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE 217.997 443,08 52,67 11.00% 1.471
7 Companhia Energética de Brasilia - CEB 694.908 571,94 95,95 17.00% 224
8 Companhia Energética de Góias - CELG 1.157.740 623,11 79,43 32.50% 18.420
9 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG 5.239.039 463,55 56,49 4.48% 42.000

10 Companhia Energética de Pernambuco - CELPE 1.185.491 669,39 27,99 21.70% 45.086
11 Companhia Energética do Ceará - COELCE 1.029.656 748,84 71,12 17.77% 5.306
12 Companhia Energética do Piauí - CEPISA 244.208 204,36 34,34 15.00% 524
13 Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN 467.557 738,64 29,91 12.00% 1.307
14 Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE 1.530.978 589,97 70,61 25.04% 220
15 Cmpanhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF 3.087.767 554,46 53,05 14.30% 14.416
16 Compania Paulista de Foeça e Luz - CPFL 3.336.522 1.126,06 27,65 5.68% 3.196
17 Compania Piratininga de Força e Luz - PIRATININGA 1.654.554 1.634,93 36,59 1.28% 1.132
18 Companhia Sul Sergipana de Eletricidade - SULGIPE 30.870 93,26 9,50 5.00% 97
19 Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - ELETROPAULO 6.431.923 1.605,57 258,68 10.00% 864
20 Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A - ENERSUL 563.585 599,56 54,99 15.15% 1.076
21 Espírito Santo Centrais Elétricas S.A - ESCELSA 943.697 723,14 56,28 1.08% 3.902
22 Trasmissão Paulista 846.593 274,16 106,38 10.30% 585

chmarking, melhorias nos níveis das variáveis estudadas. 
Em outras palavras, a análise procura, então, o incremento 
dos outputs e/ou a redução dos inputs necessários para a 
melhoria da performance.

Em relação à modelagem utilizada, obteve-se a eficiência 
de cada DMU através do uso de um software de DEA, apre-
sentado por Meza et al. (2003), denominado SIAD (Sistema 
Integrado de Apoio à Decisão). 

O Quadro 3 mostra as informações pertinentes às empre-
sas que fizeram parte da amostra final.

6. Análise dos Resultados
Com base nas informações das empresas sob análise, 

montou-se o modelo de avaliação de eficiência socioambien-
tal. Em todas as análises, utilizou-se o modelo DEA-CRS, 
com orientação output, tanto para obter a eficiência de cada 
DMU, quanto para analisar as mudanças nos níveis de inputs 
e outputs nas empresas socioambientalmente ineficientes, 
para que elas se tornassem eficientes. O Quadro 4 mostra os 
indicadores de eficiência obtidos pela metodologia aplicada.

Pode-se verificar, quanto ao desempenho, que apenas as 
DMUs 05 (Celtins), 09 (Cemig), 12 (Cepisa) e 22 (Transmis-
são Paulista) foram eficientes. Estas não foram seguidas de 
perto por nenhuma DMU, pois o melhor desempenho socio-
ambiental seguinte foi de 80,50%. Na verdade, estas empre-
sas foram as que melhor combinaram os inputs (menor) e 
outputs (maiores). Assim sendo, estas DMUs não precisam 
melhorar em nada seu desempenho, enquanto as outras 
DMUs precisam de alterações condizentes com seu nível de 
desempenho, ou seja, quanto  menor o desempenho socio-
ambiental, maiores são as necessidades de alterações nos 
níveis de inputs e/ou outputs para se tornar eficiente. 

Continuando a análise de benchmarking, na qual se procu-
raram os valores ideais para os inputs e para os outputs das 
DMUs ineficientes, tendo como base de referência as empre-
sas eficientes, calcularam-se as necessidades, em percentual, 

Quadro 3: Informações das Empresas de Energia Elétrica
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DMU EFF
RL/

Empregados
FPB/

Empregados 
% De Carg. De Chefia Invest. Ambiente Receita Líquida

Nº Socioambiental em MR$ em MR$ Ocup. Por Mulheres em MR$ em MR$
1 33,65% 437,46 269,56 66,86 28.204,93 4.975.783,05
2 31,85% 169,00 118,62 33,94 4.125,75 886.545,89
3 52,47% 328,15 118,12 26,58 22.801,07 3.394.209,68
4 30,69% 311,24 233,77 42,03 29.730,19 5.012.169,79
5 100,00% 218,57 28,99 11,43 80.091,00 165.461,00
6 44,02% 195,03 119,66 24,99 3.341,85 917.605,39
7 56,61% 323,79 169,48 30,03 1.322,98 1.314.880,30
8 80,50% 501,60 99,99 40,37 22.882,15 1.438.196,60
9 100,00% 463,55 56,49 4,48 42.000,00 5.239.039,00
10 58,38% 390,82 100,27 37,17 77.222,81 2.030.496,18
11 43,42% 325,15 163,79 40,93 12.219,97 2.371.346,07
12 100,00% 204,36 34,34 15,00 524,00 244.208,00
13 25,01% 184,70 119,62 47,99 10.492,66 1.869.845,64
14 73,24% 432,08 96,41 34,19 13.314,28 2.090.440,55
15 75,26% 417,26 77,45 19,00 31.390,91 4.103.004,73
16 29,32% 330,14 143,38 19,37 90.298,23 11.380.297,02
17 11,30% 184,81 323,69 28,85 106.763,68 14.637.068,85
18 73,04% 68,12 15,67 6,85 239,13 111.444,70
19 59,61% 957,00 433,99 40,50 66.251,62 10.790.917,21
20 41,62% 249,53 132,13 36,40 4.554,41 1.354.175,32
21 24,61% 177,96 228,69 21,73 18.794,54 3.834.722,81
22 100,00% 274,16 106,38 10,30 585,00 846.593,00

Quadro 4: Eficiência Socioambiental e Indicadores Ótimos das Empresas sob Análise

de mudanças nos níveis de cada variável estudada. Para as 
variáveis inputs, é apresentada a necessidade de redução, en-
quanto para os outputs são apresentadas as necessidades de 
incremento. O Quadro 5 mostra estes valores.

Pela análise deste quadro, observa-se a necessidade de 
incremento que cada output de cada DMU ineficiente pre-
cisaria ter para que ela se tornasse eficiente. Além disso, 
percebe-se a necessidade de redução que cada input de 
cada DMU ineficiente precisaria ter para que ela se tornasse 
eficiente. Desta análise, verifica-se que as empresas de me-
nor desempenho são aquelas que, em média, necessitam de 
maiores mudanças nos níveis de inputs e/ou outputs. 

Por último, ainda com base nos resultados, procedeu-se a 

DMU RL/Empregados FPB/Empregados % de Carg. de Chefia Invest. Ambiente Receita Líquida
Nº em MR$ em MR$ Ocup. Por Mulheres em MR$ em MR$

1 66,35% 197,18% 197,16% 30557,53% 197,17%
2 68,15% 214,00% 213,97% 213,98% 384,28%
3 47,53% 90,59% 90,54% 169,20% 90,57%
4 69,31% 225,79% 225,81% 11572,63% 225,82%
5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6 55,98% 127,20% 127,18% 127,18% 320,93%
7 43,39% 76,62% 76,65% 490,62% 89,22%
8 19,50% 25,89% 24,22% 24,22% 24,22%
9 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10 41,62% 258,19% 71,29% 71,28% 71,28%
11 56,58% 130,29% 130,33% 130,30% 130,30%
12 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
13 74,99% 299,95% 299,92% 702,80% 299,92%
14 26,76% 36,54% 36,54% 5951,95% 36,54%
15 24,74% 45,99% 32,87% 117,75% 32,88%
16 70,68% 418,58% 241,02% 2725,35% 241,08%
17 88,70% 784,52% 2153,91% 9331,42% 784,65%
18 26,96% 64,87% 37,00% 146,53% 261,01%
19 40,40% 67,77% 305,00% 7568,01% 67,77%
20 58,38% 140,29% 140,26% 323,27% 140,28%
21 75,39% 306,38% 1912,04% 381,66% 306,35%
22 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

uma análise adicional em relação às variáveis. Foi feita uma 
verificação dos pesos atribuídos aos vetores de desempenho, 
para saber, com base em pesos iguais a zero, as variáveis que 
estavam sendo “desprezadas” na análise de desempenho. 

O nível de investimentos ambientais foi a variável que 
apresentou o maior número de zeros nos pesos da modela-
gem DEA. Isso significa que este é o indicador mais “despre-
zado” na análise de desempenho. Em linhas gerais, quando 
uma variável tem peso (u ou v) igual a zero, isto representa 
que esta variável é naturalmente problemática na obtenção 
dos índices de eficiência. Como a modelagem procura os 
melhores índices de desempenho, dadas as características 
de inputs e outputs, para cada DMU, esta atribui zero a toda 

Quadro 5: Necessidade de Melhorias nos Inputs e Outputs
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variável que possa atrapalhar o objetivo de maximizar a efici-
ência. Normalmente, isto acontece em variáveis com grande 
necessidade média de alteração, como é o caso dos investi-
mentos em meio ambiente.

7. Considerações Finais
Pôde-se perceber através do estudo que a modelagem 

DEA aplicada às empresas do setor de energia elétrica foi 
capaz de determinar o desempenho socioambiental multicri-
terial, com base em indicadores dos balanços sociais. Além 
disso, a modelagem apresentou pontos ótimos para os inputs 
e outputs das unidades não eficientes, tendo como base de 
referência as unidades eficientes.

Além disso, percebe-se que as empresas CELTINS, 
CEMIG, CEPISA e Transmissão Paulista — vide Quadro 6 
— foram as de melhor desempenho socioambiental. Estas 
empresas representam benchmark para todas as outras em-
presas em termos de melhoria nos níveis de input e output. 
Destaca-se ainda que a CEMIG e a CEPISA são aquelas que 
mais aparecem como referência.

As empresas com desempenho socioambiental diferente 
de 100%, porém mais próximo da eficiência, necessitam de 
pequenas alterações. Trata-se do caso das empresas CELG, 
CHESF, CEEE e SULGIPE (Vide Quadro 6), que ocupam 
uma posição intermediária com níveis de eficiência socioam-
biental que vão de 80,50% a um patamar superior a 70%. 
Este grupo de quatro empresas se encontra consideravel-
mente acima da ELETROPAULO, que ocupa a sexta posi-
ção com uma eficiência socioambiental de 59,61%.

Contudo, aquelas unidades com baixíssimo desempenho 
socioambiental necessitam de grandes e profundas transforma-
ções para que saiam do status de não eficiente para o patamar 
de eficiente. Conforme se pode observar no Quadro 6, nesta 
condição se encontra em destaque um grupo de quatro em-
presas que possui níveis de eficiência socioambiental inferior a 
30%, a saber: CPFL, COSERN, ESCELSA e Piratininga. 

Conforme se pode observar no Quadro 5, tais empresas 
precisam apresentar melhorias significativas em alguns de 
seus indicadores. É o caso, por exemplo, da Piratininga – 
última colocada do ranking –, que precisa, com base nos 
dados utilizados, apresentar uma melhora considerável na 
participação feminina em seu ambiente de trabalho e nos in-
vestimentos ambientais.

Os resultados desse estudo propõem uma nova percep-
ção sobre a performance socioambiental de empresas que 
não se encontra disponível aos gestores e ao mercado em 
geral através dos tradicionais métodos de análise. Ou seja, a 
partir de informações que não estariam disponíveis pelas téc-
nicas convencionais, os resultados da Análise Envoltória de 
Dados podem proporcionar melhores condições de compe-
titividade socioambiental a estas empresas, principalmente 

quando interpretadas e usadas com os conhecimentos e jul-
gamentos próprios da alta administração sobre suas ações.

O assunto não se encontra encerrado, pois ainda há mui-
to a ser explorado desta metodologia na análise e avaliação 
socioambiental. Este mesmo trabalho deve ter continuidade 
através de uma melhor visão dos vetores de desempenho 
que mais contribuem para uma mensuração mais apurada 
da eficiência socioambiental, aplicando a metodologia aqui 
apresentada e discutida a outros segmentos no Brasil.

Quadro 6: Ranking de Eficiência Socioambiental

Ranking Empresa
Eficiência

Socioambiental

1º

Companhia de Energia Elétrica 
do Estado do Tocantins - 
CELTINS

Companhia Energética de Minas 
Gerais - CEMIG

Companhia Energética do Piauí 
- CEPISA

Transmissão Paulista

100,00%

100,00%

100,00%

100.00%

2º
Companhia Energética de Goiás 
- CELG

80,50%

3º
Companhia Hidro Elétrica do 
São Francisco - CHESF

75,26%

4º
Companhia Estadual de Energia 
Elétrica - CEEE

73,24%

5º
Companhia Sul Sergipana de 
Eletricidade - SULGIPE

73,04%

6º
Eletropaulo Metropolitana 
Eletricidade de São Paulo S.A - 
ELETROPAULO

59,61%

7º
Companhia Energética de 
Pernambuco - CELPE

58,38%

8º
Companhia Energética de 
Brasília - CEB

56,61%

9º
Companhia de Eletricidade do 
Estado da Bahia - COELBA

52,47%

10º
Companhia e Geração Térmica 
de Energia Elétrica - CGTEE

44,02%

11º
Companhia Energética do Ceará 
- COELCE

43,42%

12º
Empresa Energética de Mato 
Grosso do Sul S.A - ENERSUL

41,62%

13º Bandeirante Energia S.A 33,65%

14º
Caiuá Serviços de Eletricidade 
S.A - CAIUÁ

31,85%

15º
Companhia de Eletricidade do 
Rio de Janeiro - CERJ

30,69%

16º
Companhia Paulista de Força e 
Luz - CPFL

29,32%

17º
Companhia Energética do Rio 
Grande do Norte - COSERN

25,01%

18º
Espírito Santo Centrais Elétricas 
S.A - ESCELSA

24,61%

19º
Companhia Piratininga de Força 
e Luz - PIRATININGA

11,30%
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Resumo
A crescente competitividade empresarial faz com que as 

organizações procurem constantemente formas de gerencia-
mento que permitam alinhar seus esforços na busca e ma-
nutenção de vantagens competitivas. As organizações têm 
encontrado dificuldade no gerenciamento das interdepen-
dências e, consequentemente, no alinhamento dos sistemas 
de gestão. O foco na maximização da criação de valor para 
a organização por meio do Balanced Scorecard pode contri-
buir para a implementação de um sistema de gestão. Assim, 
o objetivo do trabalho consiste no desenvolvimento e imple-
mentação do Balanced Scorecard (BSC) em uma empresa 
de software. Para tanto, descreve-se o processo de desen-
volvimento do BSC na empresa, com apresentação do pla-
nejamento estratégico, elaboração do painel de desempenho 
e do mapa estratégico. O método utilizado para desenvolver 
esta pesquisa foi descritivo conduzido através de levanta-
mento bibliográfico, com características qualitativas e deli-
neamento do tipo estudo de caso. Os resultados mostraram 
que a empresa enfrentou dificuldades durante o processo de 
desenvolvimento do BSC, principalmente na identificação 
dos indicadores relacionados aos objetivos estratégicos de 
cada perspectiva analisada e no plano de iniciativas relati-
vas aos objetivos estratégicos. Como resultado da pesquisa, 
observou-se a implementação do BSC em todos os setores 
da empresa: administrativo, técnico, comercial e marketing.
Palavras-chave: Planejamento, Indicadores, Balanced Sco-
recard, Software.

Abstract
To growing managerial competitiveness he/she does with 

that the organizations constantly seek for administration for-
ms that allow to align your efforts, in the search and main-
tenance of competitive advantages. The organizations have 
been having difficulty in the administration of the interdepen-
dences and, consequently in the alignment of the administra-
tion systems. The focus in the maximization of the creation of 
value for the organization through Balanced Scorecard, it can 
contribute in the implementation of an administration system. 
Like this, the objective of the work consists of the develop-
ment and implementation of the balanced scorecard (BSC) 

in a software company. For so much, the process of develo-
pment of BSC is described in the company, with presentation 
of the strategic planning, elaboration of the acting panel and 
of the strategic map. The method used in the present work is 
descriptive, conducted through bibliographical research and 
study of case the delineation. The results showed that the 
company faced difficulties during the process of development 
of BSC, mainly in the identification of the indicators related to 
the strategic objectives of each analyzed perspective, and in 
the plan of relative initiatives to the strategic objectives. As a 
result of the research the implementation of BSC was obser-
ved in all the sections of the company: administrative, techni-
cian, commercial and marketing. 
Key words: Strategic, Indicators, Balanced Scorecard, 
Software.
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1.  Introdução
As organizações contemporâneas têm experimentado 

pressões competitivas sem precedentes, sendo assim for-
çadas a criar continuadamente mecanismos para diferen-
ciar-se e incrementar seus níveis de competitividade. Neste 
contexto, há dois pontos interdependentes, já apontados 
nos trabalhos de Ansoff (1975), que têm aumentado signi-
ficativamente de complexidade nas últimas décadas. O pri-
meiro diz respeito à dinâmica e complexidade do ambiente 
empresarial, que é caracterizado pela frequência e veloci-
dade das mudanças dos diferentes segmentos do ambiente 
e pela sua força, regularidade e previsibilidade. O segundo 
aparece como resposta ao primeiro e está relacionado à 
diferenciação. Isto ganha força nos mais diferentes arran-
jos empresariais, e se manifesta na maciça setorização da 
estrutura organizacional e nas relações com o ambiente, no 
difuso sistema de gestão e também nas estruturas de poder 
que determinam as direções da organização. 

Neste ambiente, pesquisas mostram que as organizações 
que adotam a gestão estratégica geralmente apresentam 
melhor desempenho do que organizações que não a ado-
tam. Conseguir realizar uma combinação ou “ajuste’’ do am-
biente de uma organização, com a estratégia, a estrutura e 
os processos, pode gerar efeitos positivos sobre o desempe-
nho (HUNGER e WHEELEN, 2002). 

O planejamento neste ambiente é considerado fundamen-
tal para qualquer organização ou ramo de atividade, seja de 
grande ou pequeno porte, pois exerce função preventiva em 
relação ao aumento da competição, decorrentes de mudan-
ças ambientais que proporcionam um ambiente inseguro e 
cheio de riscos para o negócio. O problema enfrentado pelas 
organizações, segundo Wright, Kroll e Parnel (2000), é que 
este planejamento é baseado em indicadores financeiros que 
se mostram insuficientes no contexto organizacional contem-
porâneo, em que predominam a tecnologia da informação e 
a ampla concorrência de mercado, desafiando as organiza-
ções a adotar novos posicionamentos estratégicos. As deci-
sões tomadas apenas com informações contábeis dificultam 
a otimização da base de sustentação do processo decisório, 
refletindo-se principalmente nos resultados de longo prazo.

À medida que as empresas em todo o mundo se transfor-
mam para a competição baseada na informação e no conhe-
cimento, a capacidade de explorar ativos intangíveis tornou-se 
muito mais decisiva do que a capacidade de construir e geren-
ciar ativos físicos. Neste sentido, para auxiliar as empresas, 
destaca-se como instrumento gerencial o Balanced Scorecard 
(BSC), que consiste em um sistema de comunicação e avalia-
ção de desempenho desenvolvido na década de 1990. Essa 
ferramenta de gestão possibilita à empresa efetuar seus con-
troles de processos por meio de medições de desempenho 
que caminhem em sintonia com o planejamento estratégico. 
Desta forma, os gestores da empresa foco deste estudo che-
garam à conclusão de que o Balanced Scorecard é a ferra-
menta mais indicada para atender suas necessidades.

Segundo Kaplan e Norton (1997, p. 9), os objetivos e me-
didas utilizados no Balanced Scorecard não se limitam a um 
conjunto aleatório de medidas de desempenho financeiro 
e não financeiro, pois derivam de um processo hierárquico 
(top-down) norteado pela missão e pela estratégia da unida-

de de negócios. O Balanced Scorecard oferece um modelo 
para a descrição de estratégias que criam valor. 

O problema da Teclan concentra-se na necessidade de 
dispor de um instrumento de comunicação e avaliação dos 
objetivos estratégicos. Nesse sentido, a problemática deste 
trabalho consiste no seguinte questionamento: qual é a con-
tribuição da utilização do BSC para uma empresa de softwa-
re? Assim, o objetivo da pesquisa é identificar a contribuição 
do desenvolvimento e a implantação do instrumento Balan-
ced Scorecard em uma empresa de software.

2. Fundamentação Teórica 
São abordados na fundamentação teórica o conceito de 

planejamento estratégico e o Balanced Scorecard.

2.1. Planejamento estratégico
Neste tópico será estudado o planejamento estratégico, 

porém na literatura os planos podem ser classificados em 
três níveis: estratégico, tático e operacional. 

De acordo Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), o plane-
jamento pode ser considerado um processo formalizado para 
produzir e articular resultados. Já para Montana e Charnov 
(2003), ele consiste no processo de determinação dos objeti-
vos organizacionais e das formas pelas quais eles são alcan-
çados. Isto, de acordo com Küpper (2005), ocorre por meio da 
antecipação mental, do exame das possibilidades de ações 
futuras, das condições básicas limitadoras, dos seus efeitos 
sobre os próprios objetivos e outros parâmetros visando en-
contrar alternativas de ações que melhor se adequem aos pro-
pósitos da organização. Assim, são delimitados e estruturados 
campos de decisão e ação futuros que resultam nos planos.

Entre as finalidades do planejamento, Küpper (2005) desta-
ca a minimização dos riscos, o aumento da flexibilidade, a esta-
bilização das expectativas de comportamento, a estruturação 
das ações futuras e a redução da complexidade do problema. 
Quanto ao objetivo principal, Mosimann e Fisch (1999) defen-
dem que ele consiste em produzir um estado futuro desejável 
e em definir os caminhos por percorrer para alcançá-lo. 

O processo de planejamento estratégico é uma sequência 
de análises e decisões que compreende as seguintes etapas 
principais: análise da situação estratégica – análise externa 
(análise das ameaças e oportunidades do ambiente) – análise 
interna (análise dos pontos fortes e fracos dos sistemas inter-
nos da organização) – definição do plano estratégico, compre-
endendo os objetivos e a estratégia (MAXIMIANO, 2000).

Segundo Strickland e Thompson (2003, p. 13), o processo 
de elaboração e implementação de estratégias consiste de 
cinco tarefas gerenciais inter-relacionadas:

Decidir em que negócios a empresa estará e formar • 
uma visão estratégica de para onde a empresa pre-
cisa ser direcionada — em verdade, difundir na orga-
nização um sentimento de meta, fornecendo orien-
tação de longo prazo e estabelecendo uma missão 
clara a ser cumprida;
Converter a visão e missão estratégica em objetivos • 
mensuráveis e objetivos de desempenho;
 Elaborar a estratégia em objetivos desejados;• 
Implementar e executar a estratégia escolhida efi-• 
cientemente e eficazmente;
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Avaliar o desempenho, revisar os novos desenvolvi-• 
mentos e ajustar o rumo de longo prazo, os objetivos, 
a estratégia.

Após o entendimento das noções de planejamento estratégi-
co, apresenta-se a seguir a ferramenta Balanced Scorecard.

2.2. Balanced Scorecard
Por entenderem que havia um descolamento entre o pla-

nejado e o executado nas organizações, os professores, pes-
quisadores e consultores Robert S. Kaplan e David P. Norton 
apresentaram a ideia do Balanced Scorecard – BSC pela pri-
meira vez num artigo publicado na Harvard Business Review 
– HBR-jan-fev, em 1992.  A este, seguiram-se mais três, publi-
cados na mesma revista nas edições de set-out-1993, jan-fev-
1996 e jan/fev-2001.  

Em 1996, lançaram o livro Estratégia em ação: Balanced 
Scorecard, cujo foco central foi a mensuração da estratégia, 
relegando ao segundo plano a maneira de gerenciá-la.  

Em 2001, lançaram o livro Organização orientada para a 
estratégia, no qual apresentaram aspectos mais concretos 
acerca de como a implantação do BSC poderia ser realizada 
na prática e de como gerenciar a estratégia.  

Em 2004, lançaram o livro Mapas estratégicos, onde ex-
ploram mais a fundo a importância da correta articulação da 
estratégia para possibilitar um adequado gerenciamento.  

Por fim, em 2006, lançaram o livro Alinhamento, onde os 
autores apresentam seu entendimento sobre os procedimen-
tos necessários para realizar um adequado alinhamento dos 
esforços numa organização. 

Assim, estas obras podem ser encadeadas na seguinte or-
dem: Mapas estratégicos → A estratégia em ação → Organi-
zação orientada para a estratégia → Alinhamento. 

A ideia central desta abordagem, de acordo com Kaplan e 
Norton (2001), consiste em realizar o alinhamento estratégico 
dos esforços empreendidos numa organização, e assim pro-
ver o suporte necessário aos gestores para o alcance dos re-
sultados. Para tanto, fornece um referencial de análise da es-
tratégia utilizada para a criação de valor, sob quatro diferentes 
perspectivas: Financeira; do Cliente; dos Processos Internos; 
e do Aprendizado e Crescimento. 

Para Barber (2008), o modelo busca traduzir a estratégia 
aos termos operacionais, e alinhar os objetivos estratégicos 
à estratégia da organização, aliando a estratégia aos níveis 
tático, operacional e estratégico num processo de melhoria 
contínua; e mobiliza a mudança com a liderança executiva.

Para Atkinson et al. (2000), o Balanced Scorecard reflete 
a primeira tentativa sistemática de desenvolver um projeto 
para o sistema de avaliação de desempenho que enfoca os 
objetivos da organização, coordenação da tomada de decisão 
individual e provisão de uma base para o aprendizado organi-
zacional. Para Kaplan e Norton (2001), o Balanced Scorecard 
é como os instrumentos na cabine de comando de um avião: 
fornece, de relance, informações amplas aos gestores.

O BSC consiste de um conjunto de medidas de desempe-
nho que são derivadas da estratégia da organização. Assim, 
essas medidas direcionam, monitoram e avaliam a evolução 
dos objetivos estratégicos da organização. Desta forma, o 
BSC auxilia a alta administração da organização na tradução 
da estratégia, fazendo com que os colaboradores compreen-

dam e desenvolvam ações visando atingir os objetivos e me-
tas, e, consequentemente, o método ajuda as organizações a 
transportar suas estratégias para o dia a dia dos negócios.

Kaplan (1998) descreve que o BSC nasceu como um novo 
sistema de medição de desempenho com base em indicado-
res financeiros e não financeiros e acabou se tornando um 
novo sistema gerencial. É um sistema de avaliação de desem-
penho empresarial, e seu principal diferencial é reconhecer 
que os indicadores financeiros, apesar de fundamentais, por si 
sós, não são suficientes, pois somente mostram os resultados 
dos investimentos e das atividades, não contemplando os im-
pulsionadores de rentabilidade a longo prazo. 

O BSC complementa as medições financeiras com avalia-
ções sobre o cliente, identifica os processos internos que devem 
ser aprimorados e analisa as possibilidades de aprendizagem e 
crescimento, bem como os investimentos em recursos huma-
nos, sistemas e capacitação que podem mudar substancial-
mente todas as atividades. Em suma, busca traduzir o planeja-
mento estratégico da organização em medidas de desempenho 
baseadas em quatro perspectivas, conforme Figura 1. 

Figura 1: Perspectivas do BSC

Planejamento Estratégico

“Para termos sucesso 
financeiro, como de-
veremos ser vistos por 
nossos acionistas?”

FINANCEIRA

Objetivos Indicadores Metas Iniciativa

“Para atingir nossa 
visão, como deveremos 
ser vistos por nossos 
clientes?”

CLIENTES

Objetivos Indicadores Metas Iniciativa

“Para satisfazer nossos 
acionistas e clientes, 
em quais processos de 
negócios deveremos 
nos sobressair?”

PROCESSOS INTERNOS

Objetivos Indicadores Metas Iniciativa

“Para atingir nossa 
visão, como preservare-
mos nossa capacidade 
de mudar e melhorar?”

APRENDIzADO E CRESCIMENTO

Objetivos Indicadores Metas Iniciativas

Fonte: Kaplan e Norton, 1997.

A perspectiva financeira indica se a estratégia da organi-
zação e as operações agregam valor aos acionistas. Para 
usuários da informação financeira, a perspectiva indica como 
a estratégia e as operações contribuem para melhorar a saú-
de financeira da organização. A perspectiva do cliente indica 
como a estratégia e as operações da organização acrescen-
tam valor aos clientes. A perspectiva do processo interno de-
monstra o quão eficientemente os processos internos estão 
operando para acrescentar valor, primeiro para os clientes, 
depois para os acionistas. E, finalmente, a perspectiva de 
aprendizagem e crescimento indica como a infraestrutura 
está preparada para a inovação e o crescimento a longo 
prazo, especialmente no que diz respeito às pessoas que a 
compõem. Em muitos casos, esta perspectiva é essencial 
porque é a fonte de valor futuro da organização.
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De acordo com Kaplan e Norton (1997), as quatro pers-
pectivas do BSC equilibram os objetivos de curto e longo pra-
zo, os resultados desejados e seus vetores do desempenho, 
as medidas objetivas concretas e as mais subjetivas. 

Embora a multiplicidade de medidas que o Balanced Score-
card contém possa parecer confusa, scorecards bem elaborados 
se caracterizam pela unidade de propósito, dado que todas as 
medidas apontam para a execução de uma estratégia integrada.

Estas perspectivas buscam o alinhamento dos objetivos 
estratégicos com as metas, visando auxiliar os gestores na 
tomada de decisão, conforme o Quadro 1.

Diferentemente das medidas tradicionais, o BSC contem-
pla, além dos resultados históricos da organização, também 
o sucesso esperado no futuro, avaliado dentro de quatro 
perspectivas: financeira, do cliente, dos processos internos 

Quadro 1: Caracterização das perspectivas do Balanced Scorecard
Item Características Aspectos gerenciais

F
in

an
ce

ir
a

A perspectiva financeira indica se a estratégia da organização 
está contribuindo para a melhoria financeira. Esses objetivos 
financeiros podem ser separados em três fases: crescimento, 
sustentação e colheita.

Os objetivos financeiros representam a meta de longo prazo da 
organização. O BSC não negligencia os ganhos financeiros; ao 
contrário, o foco na área financeira continua. A crença de que a 
organização deve crescer e gerar riqueza aos seus acionistas 
permanece.
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Nessa perspectiva são identificados os segmentos de 
clientes e mercados nos quais se competirá, e as medidas de 
desempenho nesses segmentos-alvo, além das específicas 
de criação de valor aos clientes. Essa perspectiva descreve a 
forma na qual o valor deve ser criado para os clientes, como 
a demanda do cliente por esse valor deve ser satisfeita e o 
motivo pelo qual o cliente vai querer pagar por ele. Essa é 
a parte vital do scorecard; portanto, os processos internos e 
os esforços de desenvolvimento da organização devem ser 
orientados para essa perspectiva.

Os indicadores de desempenho dos clientes permitem “que 
as empresas alinhem suas medidas essenciais de resultados 
relacionadas aos clientes — satisfação, fidelidade, retenção, 
captação e lucratividade — com segmentos específicos 
de clientes e mercados”, que correspondem às fontes 
relacionadas com a produção de receitas e resultados 
financeiros da empresa, permitindo a avaliação e identificação 
dos indicadores de tendência dos segmentos de clientes e 
mercados. Os autores relacionam ainda um grupo de medidas 
essenciais de resultado dos clientes que julgam ser comum a 
todos os tipos de empresa.

Identificar os fatores que são importantes para os clientes é 
exigência deste modelo. As preocupações com clientes se 
encaixam em três categorias: tempo, qualidade e preço e são 
nestas categorias que se precisam identificar os indicadores.
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Os indicadores baseados em clientes são importantes, mas 
devem ser correlacionados com as outras medidas internas, 
ou seja, definir o que a organização deve fazer para atender 
a suas expectativas. Essas medidas devem originar-se dos 
processos de negócios que tenham o maior impacto na 
satisfação dos clientes, os processos que são direcionadores 
de valor.

Nesta perspectiva, os administradores identificam os processos 
críticos para realizar os objetivos dos clientes e acionistas. 
Os objetivos e medidas desta perspectiva costumam ser 
desenvolvidos pelas empresas após formularem os objetivos e 
medidas financeiras e de clientes, fazendo com que a empresa 
consiga ajustar os processos internos que levarão aos 
objetivos dos clientes e acionistas. Para os referidos autores, a 
perspectiva dos processos internos abrange três importantes 
subprocessos: de inovação, operacional e de serviços pós-
vendas.
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As organizações dependem da capacidade do aprendizado 
e do crescimento para alcançar metas ambiciosas para seus 
objetivos financeiros, dos clientes e dos processos internos. 
Segundo os autores, o aprendizado e crescimento identifica 
a infraestrutura que a empresa deve construir para gerar 
crescimento e melhoria a longo prazo. As empresas devem 
buscar, além de investir nas áreas tradicionais, investir também 
em novos equipamentos, pesquisa e desenvolvimento de 
novos produtos e em seus empregados, ou seja, no futuro da 
organização.

As pessoas, os sistemas e os procedimentos organizacionais 
são as principais fontes para aprendizado e crescimento. Ela 
aponta se existe defasagem entre os objetivos traçados pelo 
BSC e as capacitações das pessoas, dos sistemas e dos 
procedimentos. Para tanto, é necessário alinhar estes objetivos 
com investimentos em capacitação profissional, intensificação 
das tecnologias e sistemas de informação, além de buscar 
alinhar os procedimentos e rotinas organizacionais.

Há três categorias principais para a perspectiva de aprendizado 
e conhecimento: capacidade dos empregados e dos sistemas 
de informação, motivação, empowerment e alinhamento.

Fonte: Kaplan e Norton (1997).

e do aprendizado e crescimento. Estas perspectivas são in-
terligadas por relações de causa e efeito para que possam 
auxiliar numa gestão estratégica integrada.

De acordo com Thompson e Mathys (2008), o BSC é 
uma excelente ferramenta para o melhoramento e alinha-
mento do objetivo e o foco da organização. Assim, as ca-
tegorias do modelo proporcionam um jogo equilibrado de 
medidas para avaliar o desempenho de uma organização.

A organização, integração e gerenciamento das informa-
ções identificadas e mensuradas a partir do BSC são feitas 
a partir do mapa estratégico. Assim, o mapa estratégico au-
xilia as organizações na visualização das relações entre os 
componentes que estão na estratégia. Para Kaplan e Norton 
(2004, p. 10), “o mapa estratégico é a representação visu-
al das relações de causa e efeito entre os componentes da 
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estratégia de uma organização, é tão importante quanto o 
Balanced Scorecard para os executivos”.

Portanto, a descrição da estratégia é traduzida no mapa 
estratégico, que explana de maneira clara os objetivos do 
planejamento estratégico da organização. É importante que 
os colaboradores tenham em mente a importância de seus 
serviços para o cumprimento dos objetivos contidos no mapa 
estratégico. Segundo Kaplan e Norton (2004, p. 100), os ma-
pas estratégicos “proporcionam aos empregados uma per-
cepção clara de como suas funções estão ligadas aos ob-
jetivos gerais da organização, possibilitando que trabalhem 
de maneira coordenada e colaborativa em prol das metas 
almejadas pela empresa”. 

Kaplan e Norton (2004, p. 10) descrevem alguns princí-
pios para o mapa estratégico: a estratégia equilibra forças 
contraditórias (investimentos em ativos intangíveis conflitam 
com o corte de custos no curto prazo); a estratégia baseia-se 
em proposição de valor diferenciada para os clientes (a satis-
fação do cliente é fonte da criação de valor sustentável); cria-
se valor por meio dos processos internos (processos internos 
eficazes e alinhados determinam como se cria e sustenta va-
lor); a estratégia compõe-se de temas complementares e si-
multâneos (cada grupamento de processos internos fornece 
benefícios em diferentes momentos); o alinhamento estraté-
gico determina o valor dos ativos intangíveis (a perspectiva 
do aprendizado e crescimento trata dos ativos intangíveis da 
organização e de seu papel na estratégia). 

Assim, o BSC a partir dos mapas estratégicos demonstra 
como a organização transforma suas ações em estratégia, e 
como proporciona a gestão das informações, possibilitando 
com os mapas a organização, integração e gerenciamento 
das informações identificadas e mensuradas nas etapas de 
implantação do BSC. 

Porém o modelo possui limitações. Conforme Thompson e 
Mathys (2008), os problemas do BSC parecem centrar-se em 
quatro temas importantes: (1) falta da compreensão da im-
portância dos processos dentro das organizações; (2) falta de 
compreensão do alinhamento do BSC; (3) necessidade para o 
medidor apropriado; e (4) necessidade para uma compreensão 
de como a estratégia de organização se relaciona ao BSC.

Neste sentido, o estudo visa identificar a importância do 
desenvolvimento e do modelo em uma empresa específica e 
apresentar considerações dos gestores desta empresa estu-
dada sobre o BSC.

3. Metodologia 
A metodologia da pesquisa é exploratória, pois visa identi-

ficar a importância da utilização do Balanced Scorecard para 
uma empresa de software. Conforme Richardson (2008), a 
pesquisa exploratória visa conhecer uma realidade, sendo 
que o objetivo geral começa, usualmente, pelos verbos: co-
nhecer, identificar, levantar e descobrir.

Quanto aos procedimentos, a pesquisa pode ser consi-
derada bibliográfica/documental. Gil (1999) descreve que a 
pesquisa bibliográfica é desenvolvida mediante material já 
elaborado, principalmente livros e artigos científicos. Para a 
realização da pesquisa, foi utilizado amplo referencial teórico 
buscando identificar problemas relacionados à elaboração 
do planejamento estratégico, principalmente a implementa-

ção do Balanced Scorecard. A partir do referencial teórico, é 
proposto um conjunto de objetivos, indicadores, iniciativas e 
ações visando à melhoria do processo de gestão. 

De posse dos dados, far-se-á uma análise quali e quanti-
tativa por meios estatísticos percentuais dos resultados obti-
dos, para destacar algumas características na elaboração do 
orçamento de vendas. Para Richardson (1999), caracteriza-
se pelo emprego de qualificação tanto nas modalidades de 
coleta de informações quanto no tratamento delas por meio 
de técnicas estatísticas, desde as mais simples, como per-
centual, média, desvio-padrão, até as mais complexas, como 
coeficiente de correlação, análise de regressão, etc. 

A análise qualitativa será determinada por meio da obten-
ção dos resultados práticos comparados à fundamentação 
teórica encontrada em livros e artigos que abordam o tema 
proposto. Segundo Richardson (1999), os estudos que utili-
zam uma metodologia qualitativa podem descrever a com-
plexidade de determinado problema, analisar a interação de 
certas variáveis, compreender e classificar processos dinâ-
micos vividos por grupos sociais. 

O trabalho também contempla um estudo de caso que foi 
realizado em uma empresa de software. O estudo de caso per-
mite uma investigação para se preservar as características ho-
lísticas e significativas dos eventos da vida real (YIN, 2003).

A coleta de dados foi realizada por meio de documentos, 
entrevistas não estruturadas ou informais, e observações 
dos processos internos da empresa. O estudo foi desenvol-
vido no período de 08/2007 a 12/2007, desde as fases que 
antecedem o planejamento estratégico até a elaboração do 
Balanced Scorecard.

4. Estudo de Caso
Neste capítulo será apresentado um estudo sobre a im-

plementação do Balanced Scorecard em uma empresa de 
software.

 
4.1. Caracterização da empresa

A Teclan foi fundada em 1991, inicialmente por 13 sócios, 
na cidade de Florianópolis. Surgiu com o propósito de inte-
grar a solução Teclan Directory Assistance, de automação do 
serviço de Auxílio à Lista (102), à plataforma de comutação 
na antiga Telerj (hoje Telemar). Esta iniciativa caracterizou o 
pioneirismo da Teclan na vocalização das consultas ao ser-
viço de auxílio lista telefônica. Ao longo de sua existência, a 
Teclan vem desenvolvendo soluções para mercado de CTI 
(Computer Telephony Integration). Durante grande parte des-
te período, manteve-se focada no segmento de Operadoras 
de Telefonia Fixa, especializando-se e promovendo o aprimo-
ramento contínuo da sua solução Directory Assistance. 

Há alguns anos, a empresa decidiu ampliar sua linha de 
produtos, oferecendo soluções completas para a operacio-
nalização das atividades de call centers e contact centers, 
iniciando sua atuação no Segmento Corporativo. Assim, ela 
integra seus produtos com plataformas e tecnologias de 
hardware de todos os setores do mercado, possibilitando-
lhe a visualização de negócios no mercado externo.

A empresa possui 32 funcionários, divididos nos setores 
de suporte, técnico, comercial, marketing e administrativo/fi-
nanceiro/recursos humanos. O setor de suporte é responsável 
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pelo atendimento aos clientes no pós-venda, treinamentos e 
instalações de softwares. O setor técnico desenvolve novos 
softwares e aperfeiçoa os já existentes, além de participar de 
instalações e treinamentos. A área de marketing busca a cap-
tação de clientes por meio da divulgação da empresa. A área 
de comercial realiza a negociação com os clientes e busca a 
captação de clientes em parceria com a área de marketing. 
O setor administrativo/financeiro/recursos humanos é respon-
sável pela gestão de contratos, gestão financeira, compras, 
gestão da política de pessoal e pela escrituração contábil. 

4.2. Elaboração do planejamento estratégico na em-
presa de software Teclan

A elaboração do planejamento estratégico da Teclan teve 
participação de uma empresa de consultoria. Este teve início 
em agosto de 2007 com participação efetiva dos quatro sócios 
da empresa, além de participações de gerentes de projetos. 
A empresa definiu um prazo de quatro anos para execução 
completa do planejamento. No decorrer de cinco reuniões, os 
gestores realizaram a análise da situação estratégica atual, 
bem como definiram a missão, o negócio, os valores e a visão 
da empresa, que serão apresentados a seguir:

• Missão: desenvolvimento e fornecimento de soluções de 
tecnologia de informações e comunicações em telesserviços, 
com o objetivo de aumentar o desempenho e os resultados 
nos negócios de nossos clientes, visando à perpetuação da 
Teclan no mercado, trazendo bem-estar aos seus acionistas 
e colaboradores;

• Negócio: soluções para telesserviços;
• Valores: – Transparência – Qualidade – Pessoas – Com-

promisso – Inovação – Competitividade – Rentabilidade;
• Visão: ser a empresa nacional referência de mercado no 

fornecimento de soluções para telesserviços.
Na sequência, com a análise interna foram identificados os 

pontos fortes e fracos, conforme demonstrado no Quadro 2.

Quadro 2: Análise interna da empresa
ANÁLISE INTERNA

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS
Fornecedor de alta 
tecnologia para dois  
dos maiores consumidores 
do mercado

Equipe de vendas reduzida 
impacta nos resultados

Competência em DA e 
discador

Excesso de re-trabalho e 
muita incidência de bugs

Capital intelectual técnico 
forte: BD, Delphi, Kylix, CTI, 
URA

Adaptação às prioridades 
dos clientes, impactando em 
ações internas

Não dependência de PABX 
de terceiros

Processo de resposta de 
instrução técnica muito 
demorada

Adoção de práticas de 
gestão e relacionamento com 
clientes (CMMI, TTIL)

Capacidade de investimento 
reduzida

Trabalho em equipe
Excesso de atribuições ao 
centro de suporte ao cliente – 
CSC

Baixa dependência da 
variação do dólar

Custo de implantação igual 
para clientes grandes e 
pequenos

Competência da equipe Comunicação interna reduzida
Fonte: a empresa.

Já na análise externa, foram identificados as oportunida-
des e ameaças, descrita no Quadro 3. Isso ocorreu por meio 
de reuniões em que se utilizaram questionários respondidos 
pelos quatro sócios da empresa. 

Quadro 3: Análise externa da empresa

ANÁLISE EXTERNA
OPORTUNIDADES AMEAÇAS

Alianças estratégicas
Dependência financeira de 
três clientes

Aceleração do 
desenvolvimento econômico 
por meio de investimentos 
governamentais

Alcatel investindo 
agressivamente em cliente na 
base instalada da Teclan

Cliente viabiliza/potencializa 
oportunidade de adquirir 
expertise em cobrança

Tecnologias de concorrentes 
que substituam nossos 
produtos

Cliente Contax: sinergia 
multiplataforma, Discador, 
Gravador

Legislação e regulamentação

Espaço para inovação
Surgimento de concorrentes 
no mercado corporativo 
baseado em soluções free

Exploração de EDA na 
telefonia móvel

Poder da marca dos 
concorrentes

Oferta de serviços 
profissionais: suporte local, 
treinamento, consultoria

Resistência dos principais 
players de PABX para acesso 
CTI à plataforma

Voice marketing com Ipack
Popularização dos preços de 
soluções IP

Desenvolvimento de CTI fora 
de CTI-Connect

Mudança constante dos 
decisores e influenciadores 
de decisão no cliente

Exportação
Evolução técnico-comercial 
dos concorrentes

Exploração da plataforma 
SMS, MMS da Teclan nos 
seus segmentos de mercado
Linhas de financiamento 
disponíveis

Fonte: a empresa. 

Conforme o Quadro 3, na análise externa identificam-se os 
principais avanços tecnológicos que podem vir a influenciar o 
negócio, entre os quais se destacam o mundo voip, telefonia 
IP, convergência; datacenter; equipamentos móveis mais pode-
rosos; evolução dos recursos de comunicação de dados e voz; 
ASR/TTS/VSF; PA remota; MMS/SMS/E-mail; tecnologia de 
mapas e rotas; VXML; TV digital interativa e; SOA: arquitetura.

A empresa considerou importante a realização dos apon-
tamentos acima por considerar fundamental estar preparada 
para possíveis mudanças no mercado na qual está inserida, e 
ter alternativas para acompanhar as mudanças tecnológicas.    

4.3. Elaboração do Balanced Scorecard
O Balanced Scorecard foi implementado em todos os 

setores da empresa, o que possibilita uma visão global do 
negócio. Na elaboração foram seguidas as etapas descritas 
por Kaplan e Norton: I – Arquitetura do Programa de Medi-
ção; II – Definição dos Objetivos Estratégicos; III – Escolha 
dos Indicadores Estratégicos; IV – Elaboração do Plano de 
Implementação.

Implementação do Balanced Scorecard em uma Empresa de Software
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Na etapa de arquitetura do programa de medição, os 
gestores realizaram reuniões para discutir os direcionado-
res do negócio, a visão, missão, valores, e analisaram sua 
concorrência no mercado. Nas reuniões ocorreram também 
abordagens sobre a forma de agir em relação a preços, mo-
delo de negócio, atitude, força de vendas e produto.

PLANO DE INDICADORES

Perspectiva
Objetivo 

Estratégico
Nome do Indicador

Definição (fórmula de 
cálculo)

Unidade de 
Medida

Polaridade
Coleta 

(periodicidade e 
responsabilidade)

Data para 
disponibilização

Fonte do 
Indicador

2008

FINANCEIRA

AUMENTAR A 
LUCRATIVIDADE

Lucro líquido

(Receita - despesas - 
investimentos - provisões 

- imposto de renda 
- contribuição social) / 

receita

% Maior Melhor Mensal / sócio C até dia 10
relatório 

financeiro
9%

AUMENTAR A 
RECEITA

Crescimento do 
Faturamento

(Total do Faturamento 
do ano vigente/Total 

do Faturamento do ano 
anterior) -1) *100

% Maior Melhor Mensal / Sócio C até dia 10
relatório 

financeiro
10%

BUSCAR O 
EQUILÍBRIO 

FINANCEIRO DO 
CUSTEIO

Equilíbrio do 
Custeio

Receita Recorrente 
Contratada - lnvestimento 

- Despesas - Provisões
R$

melhor maior 
que zero

Mensal / Sócio C  até dia 10 
 relatório 
financeiro 

R$ 0,00

Planejamento 
Orçamentário

Orçamento Previsto/
Orçamento Realizado

%
melhor 

próximo de 
100

Mensal / Sócio C  até dia 10  orçamento 100%

Reserva de Capital
Investimentos + 

Provisões
R$

melhor 
próximo da 

meta
Mensal / Sócio C  até dia 10  orçamento 

R$ 
260.000,00

DIVERSIFICAR 
A ORIGEM DAS 

RECEITAS 

Origem das Receitas 
Recorrentes

% de Receita Individual 
de Clientes A (receitas 
mensais superiores a 

R$10.000,00)

%
melhor 

próximo da 
meta

Mensal / Sócio C  até dia 10  fluxo 
máximo 
32,5%

Clientes A número de clientes A und Maior Melhor Mensal / Sócio C até dia 10 fluxo 5 clientes A

CLIENTES

AUMENTAR 
A BASE DE 
CLIENTES

Crescimento da 
base de Clientes

(Total Clientes do 
período/Total Clientes do 

período anterior)*100
% Maior Melhor Mensal / Sócio C até dia 10 fluxo 75%

Referência de 
Mercado

% de entrevistados que 
declaram a Teclan entre 
as empresas referência 

de mercado

% Maior Melhor
Semestral / 

Sócio A
Setembro pesquisa 10%

BUSCAR A 
FIDELIzAÇÃO DE 

CLIENTES
Fidelidade

((Total de Clientes fiéis 
(clientes há mais de 2 

anos) do período/Total de 
Clientes fiéis do período 

anterior)-1)*100

% Maior Melhor  Mensal / Sócio C até dia 10 contratos 0%

((receita de clientes fiéis 
do período/receita de 

clientes fieis do período 
anterior)-1)*100

%
melhor 

próximo de 
100

 Mensal / Sócio C até dia 10
contratos e 

fluxos
2%

AUMENTAR A 
SATISFAÇÃO DOS 

CLIENTES

Satisfação
% de Clientes que se 
declaram muito ou 

totalmente satisfeitos
% Maior Melhor

 Semestral / 
sócio A 

março e 
setembro

Pesquisa 75%

Insatisfação
% de Clientes que se 

declaram insatisfeitos
% Menor Melhor

 Semestral / 
sócio A

março e 
setembro

Pesquisa 5%

Reclamações
Número de reclamações 

procedentes ao CSC / 
Cliente

% Menor Melhor  Mensal / sócio A até dia 10 Sc+ 1%

AUMENTAR O 
VALOR AGREGADO 

AO CLIENTE

Valor Relativo do 
Produto/Serviço

Média dos pontos 
multiplicados pelos 
pesos relativos, em 

cada item de avaliação, 
dividida pelo preço

pontos Maior Melhor
 Semestral / 

sócio A 
março e 

setembro
Pesquisa

 

Quadro 4: Painel de desempenho da empresa Teclan Engenharia de Software

A etapa de definição dos objetivos resultou na elabora-
ção do Balanced Scorecard da empresa. Consequentemen-
te, definiram-se os objetivos de acordo com as quatro pers-
pectivas propostas pelo BSC. Já a escolha dos indicadores 
aconteceu com o envolvimento de toda equipe funcional da 
empresa. O Quadro 4 mostra que a definição dos indicado-
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PLANO DE INDICADORES

Perspectiva
Objetivo 

Estratégico
Nome do Indicador

Definição (fórmula de 
cálculo)

Unidade de 
Medida

Polaridade
Coleta 

(periodicidade e 
responsabilidade)

Data para 
disponibilização

Fonte do 
Indicador

2008

FINANCEIRA

AUMENTAR A 
LUCRATIVIDADE

Lucro líquido

(Receita - despesas - 
investimentos - provisões 

- imposto de renda 
- contribuição social) / 

receita

% Maior Melhor Mensal / sócio C até dia 10
relatório 

financeiro
9%

AUMENTAR A 
RECEITA

Crescimento do 
Faturamento

(Total do Faturamento 
do ano vigente/Total 

do Faturamento do ano 
anterior) -1) *100

% Maior Melhor Mensal / Sócio C até dia 10
relatório 

financeiro
10%

BUSCAR O 
EQUILÍBRIO 

FINANCEIRO DO 
CUSTEIO

Equilíbrio do 
Custeio

Receita Recorrente 
Contratada - lnvestimento 

- Despesas - Provisões
R$

melhor maior 
que zero

Mensal / Sócio C  até dia 10 
 relatório 
financeiro 

R$ 0,00

Planejamento 
Orçamentário

Orçamento Previsto/
Orçamento Realizado

%
melhor 

próximo de 
100

Mensal / Sócio C  até dia 10  orçamento 100%

Reserva de Capital
Investimentos + 

Provisões
R$

melhor 
próximo da 

meta
Mensal / Sócio C  até dia 10  orçamento 

R$ 
260.000,00

DIVERSIFICAR 
A ORIGEM DAS 

RECEITAS 

Origem das Receitas 
Recorrentes

% de Receita Individual 
de Clientes A (receitas 
mensais superiores a 

R$10.000,00)

%
melhor 

próximo da 
meta

Mensal / Sócio C  até dia 10  fluxo 
máximo 
32,5%

Clientes A número de clientes A und Maior Melhor Mensal / Sócio C até dia 10 fluxo 5 clientes A

CLIENTES

AUMENTAR 
A BASE DE 
CLIENTES

Crescimento da 
base de Clientes

(Total Clientes do 
período/Total Clientes do 

período anterior)*100
% Maior Melhor Mensal / Sócio C até dia 10 fluxo 75%

Referência de 
Mercado

% de entrevistados que 
declaram a Teclan entre 
as empresas referência 

de mercado

% Maior Melhor
Semestral / 

Sócio A
Setembro pesquisa 10%

BUSCAR A 
FIDELIzAÇÃO DE 

CLIENTES
Fidelidade

((Total de Clientes fiéis 
(clientes há mais de 2 

anos) do período/Total de 
Clientes fiéis do período 

anterior)-1)*100

% Maior Melhor  Mensal / Sócio C até dia 10 contratos 0%

((receita de clientes fiéis 
do período/receita de 

clientes fieis do período 
anterior)-1)*100

%
melhor 

próximo de 
100

 Mensal / Sócio C até dia 10
contratos e 

fluxos
2%

AUMENTAR A 
SATISFAÇÃO DOS 

CLIENTES

Satisfação
% de Clientes que se 
declaram muito ou 

totalmente satisfeitos
% Maior Melhor

 Semestral / 
sócio A 

março e 
setembro

Pesquisa 75%

Insatisfação
% de Clientes que se 

declaram insatisfeitos
% Menor Melhor

 Semestral / 
sócio A

março e 
setembro

Pesquisa 5%

Reclamações
Número de reclamações 

procedentes ao CSC / 
Cliente

% Menor Melhor  Mensal / sócio A até dia 10 Sc+ 1%

AUMENTAR O 
VALOR AGREGADO 

AO CLIENTE

Valor Relativo do 
Produto/Serviço

Média dos pontos 
multiplicados pelos 
pesos relativos, em 

cada item de avaliação, 
dividida pelo preço

pontos Maior Melhor
 Semestral / 

sócio A 
março e 

setembro
Pesquisa

 

Fonte: a empresa.

PROCESSOS 
INTERNOS

DESENVOLVER 
SOLUÇÕES DE 
ALTO VALOR 
AGREGADO

Receitas de 
Soluções 

Inovadoras

% de novas receitas de 
soluções inovadoras 

(produto/serviços/
estratégias) lançadas a 

menos de  2 anos

% Maior Melhor  mensal / Comitê  até dia 10 
 contratos e 

fluxo 
10%

MELHORAR OS 
PROCESSOS DE 

ATENDIMENTO AO 
CLIENTE

Rapidez de 
Atendimento

% de entrevistados que 
declaram a Teclan rápida 

no atendimento
% Maior Melhor

 Semestral / 
sócio A 

 março e 
setembro 

 Pesquisa 70%

Qualidade do 
Atendimento

% de Clientes que se 
declaram muito ou 

totalmente satisfeitos 
com o atendimento

% Maior Melhor
 Semestral / 

sócio A 
 março e 
setembro 

 Pesquisa 80%

Atendimento 
de Demandas 

Compromissadas

% de atendimentos das 
demandas nos prazos 

acordados
% Maior Melhor  mensal / sócio B  até dia 10  OS 80%

Atendimento

 Contratado

% de atendimentos nos 
prazos estabelecidos

% Maior Melhor  mensal /sócio A  até dia 10  Sc+ 90%

ATINGIR A 
EXCELÊNCIA 

NOS PROCESSOS 
OPERACIONAIS

Qualidade dos 
Produtos/Serviços

% de conformidade do 
produto/serviço em 
relação ao padrão

% Maior Melhor
 trimestral / 

sócio B 
 até dia 10 

 Auditoria 
de produto e 

processo 
90%

CRESCIMENTO 
E APRENDIzADO

DESENVOLVER 
COMPETÊNCIAS 
EM TODOS OS 

NÍVEIS

Maturidade

% de aderências as 
práticas do modelo 

catarinense para 
excelência, CMMI, ITIL

% Maior Melhor
trimestral / 

sócio B
 até dia 10 

Auditoria de 
produto e 
processo

60%

AUMENTAR A 
PRODUTIVIDADE

Produtividade
% realizado das metas 

das áreas
% Maior Melhor trimestral /sócio B  até dia 10 

indicadores de 
processos

0%

MANTER O CLIMA 
ORGANIzACIONAL 

FAVORÁVEL
Satisfação Interna

% do índice geral de 
satisfação

% Maior Melhor anual
dezembro/ 

Claudio 

pesquisa de 
satisfação dos 
colaboradores

90%

res se baseou nos objetivos de cada perspectiva. 
No painel de desempenho, todos os indicadores estão 

ligados aos seus respectivos objetivos, bem como a forma 
de mensurar cada indicador.

Na etapa de elaboração do plano de implementação, os 
gestores da empresa definiram metas para cada indicador e 

iniciativas. Nesta etapa eles criaram planos de ação e respon-
sáveis, a fim de direcionar a implementação da estratégia. O 
Quadro 5 apresenta as iniciativas adotadas pela empresa.

A elaboração das iniciativas foi definida pelos gestores, 
sendo que para cada iniciativa se direcionou um gestor res-
ponsável. 

Implementação do Balanced Scorecard em uma Empresa de Software

Quadro 5: Iniciativas estratégicas da empresa

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Indicador Iniciativa

Crescimento do faturamento
– Implementar a reestruturação do negócio/vendas visando a uma maior dinâmica, aumento das 
vendas, foco no Ipack, mercado small/médium.

Satisfação – Implementar suporte de tecnologia, conteúdo e advertising em DA/EDA.

Valor relativo do produto/serviço

– Implementar novas versões que ampliam o mercado de call center. 

– Implementar serviços de funcionalidades no Ipack com foco em cobrança que agreguem valor ao 
cliente.

Fidelidade – Lançar e consolidar Móbile como mídia para acesso a conteúdo e advertising em DA/EDA.

Receita de soluções inovadoras
– Implementar a parceria Teclan e Nuance. 

Qualidade dos produtos e serviços – Implementar novas versões que ampliam a área de DA/EDA. 

Maturidade

– Implementar o modelo de gestão estratégica com base no modelo de excelência na gestão (MEG). 

– Implementar os sistemas de gestão ITIL e CMMI.

Fonte: a empresa.
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4.4. Construção do mapa estratégico 
O mapa da empresa, conforme apresentado na Figura 

2, foi baseado nas quatro perspectivas do BSC: financeira, 
clientes, processos internos, e aprendizado e crescimento. 
Definiu-se como estratégia o aumento da produtividade e o 
crescimento da receita. 

Na perspectiva financeira, o objetivo traçado foi diversi-
ficar as fontes de receita, buscar o equilíbrio financeiro do 
custeio, aumentar a receita e a lucratividade. O objetivo de 
diversificar as fontes de receita está diretamente ligado à 
perspectiva de clientes, pois será alcançado por meio do 
aumento da carteira de clientes. O equilíbrio do custeio, o 
aumento da receita e da lucratividade também dependem da 
perspectiva de clientes e serão alcançados por meio do foco 
no mercado: aumento do valor agregado ao cliente, aumento 
da satisfação e fidelização de clientes.

Os objetivos dos processos internos atuam de forma deci-
siva para a perspectiva dos clientes e financeira. O aumento 
do valor agregado para o cliente depende da inovação con-
tida nos processos internos. Já o aumento da satisfação dos 
clientes está vinculado à melhoria dos processos de atendi-
mento, assim como o aumento da carteira de clientes depen-
de diretamente da excelência dos processos internos.

Os objetivos contidos na perspectiva de aprendizado e 
crescimento funcionam como alicerce para os demais. Isto por-
que manter o clima organizacional favorável aumenta a produ-
tividade, o que, alinhado ao desenvolvimento de competências 
em todos os níveis, forma a base para o alcance dos objetivos 
em relação aos processos internos, clientes e financeira.

Produtividade

Diversificar a origem 
das receitas

Buscar equilíbrio 
financeiro do custeio

Crescimento

Aumentar a 
receita

Aumentar a 
lucratividade

Aumentar a 
base de clientes

buscar a fidelização 
de clientes

Aumentar satisfação 
dos  clientes

Aumentar o valor 
agregado ao  cliente

Atingir excelência nos 
processos operacionais

Melhorar os 
processos de 

atendimento ao cliente

Desenvolver soluções de 
alto valor agregado

Foco de Mercado

Excelência operacional Orientação para o cliente Inovação

Desenvolver competên-
cias em todos os níveis

Aumentar a 
produtividade

Manter clima 
organizacional favorável

Financeira

Clientes

Processos internos

Aprendizado e 
crescimento

Visão: Ser empresa nacional referência de mercado no fornecimento de soluções para teleserviços

Após a elaboração do Balanced Scorecard, ele foi divul-
gado a todos na empresa por meio de reuniões e Intranet. 
Procurou-se no decorrer do período de implementação de-
monstrar ao quadro funcional como cada função estava liga-
da aos objetivos estratégicos contidos no mapa estratégico 
da empresa. Pode-se observar também que a ferramenta 
criou procedimentos operacionais e de acompanhamento de 
desempenho antes inexistentes.

Durante o processo de desenvolvimento do BSC, a em-
presa realizou seu planejamento estratégico, com análises 
internas e externas, elaboração do mapa estratégico sob as 
quatro perspectivas sugeridas por Kaplan e Norton, definiu in-
dicadores para cada objetivo estratégico, estabeleceu metas 
para cada indicador e identificou iniciativas para os indicado-
res e metas. O BSC na empresa está em fase de aplicação, e 
para isso se levantaram algumas informações do ano de 2007 
visando à possibilidade de análise comparativa. Os gestores 
pretendem já no primeiro ano de aplicação do BSC efetuar 
uma avaliação dos resultados obtidos com a implementação.

5. Conclusões e Recomendações
Para os gestores da empresa Teclan, as ferramentas geren-

ciais que eram utilizadas, voltadas principalmente para dados 
financeiros e contábeis, já não atendiam às suas necessidades. 
As práticas adotadas não estavam em sintonia com a implemen-
tação de processos de qualidade voltados para software imple-
mentados na empresa. Em reuniões entre os níveis gerenciais, 
definiram que a ferramenta a ser utilizada para atender às ansie-
dades dos tomadores de decisões seria o Balanced Scorecard. 

Figura 2: Mapa estratégico da Teclan Engenharia de Software

Fonte: a empresa.

Rogerio João Lunkes    Darci Schnorrenberger    Valdirene Gasparetto    Celso Edgar Caparica
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O Balanced Scorecard da empresa Teclan segue o mode-
lo sugerido nas publicações de Kaplan e Norton. Para a elabo-
ração do Balanced Scorecard, foram realizados investimentos 
com a contratação de uma empresa de consultoria. Inicialmente 
preocupou-se em definir conceitos, ou seja, realizar a capacita-
ção da equipe envolvida no projeto de elaboração do Balanced 
Scorecard.

Isto levou à elaboração do planejamento estratégico, resul-
tando no mapa estratégico da empresa, e foram definidos os 
indicadores estratégicos, as metas, as iniciativas estratégicas do 
negócio, a comunicação do Balanced Scorecard e sua imple-
mentação. 
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Para o atendimento do objetivo principal, o processo se iniciou 
com a elaboração do planejamento estratégico e prosseguiu com 
a construção do Balanced Scorecard, incluindo identificação dos 
objetivos, indicadores, metas, formas de mensuração, responsá-
veis e iniciativas. Isso levou a Teclan a construir um sistema de 
gestão para seu negócio.

Entre as sugestões para futuros trabalhos, está o acompa-
nhamento do BSC, para verificar sua contribuição na gestão da 
empresa, com as vantagens e limitações apresentadas. Tam-
bém é importante aplicar a metodologia utilizada nesta pesquisa 
no desenvolvimento do Balanced Scorecard em outras organi-
zações, visando verificar sua eficiência.   

Implementação do Balanced Scorecard em uma Empresa de Software
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Resumo
O artigo tem como objetivo verificar de que maneira a due 

diligence tem sido utilizada pelos envolvidos em processos 
de fusão e aquisição (F&A) de empresas. Trata-se de uma 
pesquisa exploratória, realizada por meio de um estudo de le-
vantamento, com abordagem qualiquantitativa. O instrumen-
to utilizado na coleta de dados foi um questionário composto 
de questões abertas e fechadas, enviado por e-mail aos res-
ponsáveis pelas empresas que contrataram os serviços de 
uma empresa de auditoria que atua no mercado nacional. 
Foram enviados, ao todo, 35 questionários, obtendo-se um 
retorno de 62,85% do universo de pesquisa. Constatou-se 
que interesse em adquirir ou fundir-se foi o motivo com maior 
frequência para contratação do trabalho de due diligence. 
No que concerne à importância da due diligence no proces-
so de tomada de decisão em relação à fusão e aquisição, a 
avaliação de especialistas foi o item com maior frequência. 
Observou-se uma dispersão nos segmentos de atuação das 
empresas em que foram realizados os trabalhos de due di-
ligence, com predominância dos segmentos de tecnologia, 
alimentos e companhias energéticas. 
Palavras-chave: Due Diligence. Fusão. Aquisição.

Abstract
The goal of this article is verify how the due diligence has 

been used by the involved in processes of companies merger 
and acquisition (M&A). This is an exploratory research, done 
through a survey, with qualitative and quantitative approach. 
The instrument used in data collection was a questionnaire 
composed of open and closed questions, sent by e-mail to 
the responsible for hiring the services of an audit company in 
the national market. A total of 35 questionnaires were sent, 
having a return of 62.85% from the universe searched. It was 
found out that the interest in merging or acquiring was the 
most frequent reason for hiring the work of due diligence. 
Regarding to the importance of due diligence in the decision 
making process related to the merger and acquisition, the 
experts evaluation was the most frequent item. There was 
dispersion in the working areas of the companies in which 
the due diligence was performed, having the segments of 
technology, food and energy companies as predominant.  
Key words: Due Diligence. Merger. Acquisition.

1. Considerações Iniciais
O Brasil tem vivenciado um movimento intenso de fusões 

e aquisições (F&A) na atual década. Estudos desenvolvidos 
pela KPMG comprovam um crescimento de 270% nesse 
novo mercado, o que significa um crescimento de 175 tran-
sações no ano de 2004 para 473 transações realizadas no 
ano de 2006 (KPMG, 2006).

A razão pela qual o número de fusões e aquisições se in-
tensificou nos últimos anos tem influência de alguns fatores, 
como: redução das barreiras de entrada do capital externo, 
inserção do país no mercado global, redução das reservas de 
mercado, modernização institucional e problemas ocorridos 
nos processos sucessórios de empresas com gestão familiar.

A partir da expansão deste mercado, as empresas atuantes 
no segmento de auditoria passaram a ofertar aos seus clientes 
o serviço de due diligence. Com o objetivo de validar e confir-
mar riscos e oportunidades para o processo de negociação, 
a principal característica dos trabalhos de due diligence é a 
apuração do patrimônio contábil da empresa que está sen-
do adquirida. Por meio de revisões e análise das contas dos 
diferentes relatórios contábeis, é possível apurar as demons-
trações pro forma que refletem os ajustes e reclassificações 
apuradas no decorrer dos trabalhos que servirão de base para 
a avaliação econômica e financeira da empresa. 

Na procura de transações lucrativas, os negociadores 
buscam coletar um conjunto de informações que os ajudem 
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na melhor escolha, utilizando a due diligence como instru-
mento de auxílio na tomada de decisão. Assim, o objetivo do 
presente artigo consiste em verificar de que maneira a due 
diligence tem sido utilizada pelos envolvidos em processos 
de fusão e aquisição de empresas. 

Para tanto, o artigo está estruturado de maneira que ini-
cialmente faz uma breve incursão teórica em processos de 
fusão e aquisição de empresas e no uso da due diligence 
como instrumento nesses processos. Em seguida, identifica 
os métodos de pesquisa utilizados. Na sequência, apresenta 
a descrição e análise dos resultados do estudo, além das 
considerações finais.

2. Processos de Fusão e 
    Aquisição de Empresas

Dependendo da configuração de negócio que se busca 
empreender, há uma série de formas de combinação de em-
presas existentes no mercado, como, por exemplo, fusões e 
aquisições. Nesses processos, os envolvidos preocupam-se 
com os níveis de investimentos necessários, com as vanta-
gens de aumento de receita ou redução de custos, com as 
estratégias de crescimento e com os diferentes impactos na 
organização e nas pessoas envolvidas. Devido ao número 
elevado de operações e ao novo contexto econômico, justi-
fica-se a busca da compreensão de como se processam os 
reagrupamentos societários no país. 

Para Ross, Westerfield e Jaffe (1995), a fusão é a absorção 
de uma empresa por outra, na qual a empresa compradora con-
serva seu nome e identidade, porém agrega ao seu patrimônio 
todos os ativos e passivos da empresa comprada, que deixa de 
existir como entidade independente. Já a aquisição, segundo 
Tanure e Cançado (2005), envolve apenas a compra do contro-
le acionário, que tanto pode ser total como também parcial. 

A fusão pode ser entendida como estratégia de nível em-
presarial em que uma empresa se combina com outra e am-
bas se consolidam dando origem a uma sucessora, disposta 
estrutural e organizacionalmente para se desenvolver e cres-
cer. O que diferencia a aquisição da fusão é o fato de esta 
última poder ou não acontecer após a aquisição (ZILBER e 
PIEKNY, 2005).

É necessário considerar que as fusões e aquisições têm 
aspectos históricos em dois níveis: as companhias resgatam 
seu próprio jeito de ser, seus sucessos e fracassos e os tra-
zem para a situação presente, e o processo de aquisição é 
o primeiro passo para a construção de uma história em co-
mum. O fato de as companhias terem uma história é autoevi-
dente (PELZER, 2002).

Tanure e Cançado (2005) apresentam vantagens e des-
vantagens destas reestruturações societárias. Em relação 
às vantagens, podem ser citadas: crescimento mais rápido 
e constante do lucro por ação, com menor custo e minimi-
zação do risco; capacidade de produzir mais, mais barato, 
com menor concorrência, diversificação de novas linhas de 
produtos, menor custo de distribuição; absorção de habilida-
des tecnológicas e gerenciais não disponíveis em sua pró-
pria empresa; eliminação da necessidade de transferência 
da propriedade individual da empresa adquirida à empresa 
adquirente; e benefícios tributários.

No tocante às desvantagens, Tanure e Cançado (2005) 

citam: empresas de mercados não correlatos podem ser fa-
dadas ao insucesso devido à falta de experiência da empre-
sa adquirente sob um mercado ao qual não tem domínio; a 
combinação de muitas pequenas empresas em uma grande 
companhia pode causar problemas de fragmentação, em 
que ocorrem conflitos de culturas, interferindo no modelo de 
administração adotado; e a ausência de procedimentos que 
suportem a decisão de reestruturações societárias pode de-
monstrar futuramente que o preço pago pelo negócio foi exa-
geradamente alto, que a empresa adquirida apresenta obso-
lescência tecnológica, que existe queda de mercado para o 
produto fim da empresa adquirida, entre outros.

Cano (2002) explicita que os processos de F&As são 
inerentes à concorrência capitalista. Acumulação de capital, 
inovações, ganhos de produtividade e acirramento da com-
petição, levando a pressões pela eliminação de concorrentes 
ou pela abertura de novos mercados, marcaram a história do 
capitalismo desde o seu início. Tais fatores foram potenciali-
zados pelo surgimento do capital financeiro monopolista or-
ganizado em forma de sociedade anônima, pelo aumento da 
intervenção estatal na economia e pelo desenvolvimento do 
mercado bancário de capitais, o que impulsionou as F&As.

Tanure e Cançado (2005) afirmam que a maioria das tran-
sações é realizada por aquisição, e identificam variáveis para 
entender os motivos que levam as empresas a realizar modi-
ficações societárias, conforme demonstrado no Quadro 1.

Quadro 1: Motivo da transação

Caso
Motivo da 
Adquirente

Motivo da 
Adquirida

Tipo de 
Operação

ABN AMRO/
Banco Real

Penetração no 
varejo brasileiro

Questão 
sucessória, 
incerteza 
quanto ao 
posicionamento 
globalizado, 
ameaça de 
mudança na 
legislação

Aquisição

Banco Itaú/
Banco Francês e 
Brasileiro

Aquisição de 
know-how, 
competência 
diferenciada

Problemas 
financeiros 
– venda de 
instituições na 
América Latina

Aquisição

Banco Itaú/
Banco do Estado 
de Minas Gerais, 
Bemge

Expansão e 
consolidação 
geográfica

Privatização Aquisição

Grupo Belgo-
Mineira/Mendes 
Júnior Siderurgia 
S.A.

Consolidação 
de posição de 
mercado no 
setor

Situação 
financeira 
precária – dívidas

Aquisição

Carlson Wagonlit 
Travel CWT)/
Agetur

Crescimento, 
expansão 
geográfica

Situação 
financeira 
precária

Aquisição

Rhodia Silica 
Systems Brasil/
Venesil

Expansão de 
marcado na 
América Latina

Sobrevivência 
no mercado 
globalizado, 
desvalorização 
da empresa

Aquisição

Thyssen/Sür
Expansão no 
Brasil e na 
América Latina

Sobrevivência 
no mercado 
globalizado

Aquisição

Fonte: Tanure e Cançado (2005).

pensar final_11_09.indd   35 14/9/2009   14:15:16



36 

CRCRJ  Conselho Regional de Contabilidade do RJPensar Contábil 

Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. 11, n. 45, p. 34 - 40, jul./set. 2009

Fabiano Maury Faupp    Ricardo Muller Warken

Do universo pesquisado por Tanure e Cançado (2005), a 
maioria dos processos de fusões e aquisições realizados se-
guiu alguns fatores determinantes, como vontade de aumentar 
a participação no mercado, facilidade de expansão geográfica, 
penetração em novos mercados, aquisição de novas marcas, 
aumento nos ganhos de escala, conhecimento de novas tec-
nologias e condições favoráveis de compra. Na óptica do ven-
dedor, os motivos que mais se destacaram foram a situação 
financeira precária e as boas condições de negociação.

Independentemente do fator que desencadeou a vontade 
de compra e venda, Ross, Westerfield e Jaffe (1995) acredi-
tam que todos procuram as quatro fontes de sinergia geradas 
pelos processos de fusão ou aquisição, que são: aumento de 
receitas, redução de custos, redução de impostos e diminui-
ção do custo de capital.

Iootty e Ebeling (2007) pesquisaram o uso das informa-
ções referentes às operações de F&A desencadeadas por 
106 empresas manufatureiras norte-americanas nos EUA, 
no período1990-1999, e constataram que as relações produ-
tivas e tecnológicas entre as firmas ajudam de fato a explicar 
de forma significativa a realização de F&A. Os resultados das 
estimativas demonstraram que a existência de coespeciali-
zações produtivas e tecnológicas contribui de forma signifi-
cativa para a compreensão da seleção de parceiros de F&A.

Segundo Camargos e Barbosa (2009), por se tratar de 
uma estratégia complexa, os resultados obtidos em proces-
sos de F&As de empresas brasileiras têm de ser analisados 
sob diversos pontos de vista. Entretanto, tal estratégia pro-
porciona sinergias operacionais para as empresas, e leva à 
maximização do valor de mercado das empresas pesquisa-
das e, aparentemente, da riqueza dos acionistas.

3. Due Diligence como Instrumento nos 
    Processos de Fusão e Aquisição 

A economia global, em geral, e o mercado único comuni-
tário, em particular, transformaram o mundo dos negócios. 
As empresas tendem a expandir suas atividades para merca-
dos cada vez mais amplos, movendo-se, muitas vezes, por 
razões estritamente econômicas. 

As empresas tornaram-se “objeto de comércio” cada vez 
mais transacional, além de características de escala plane-
tária. A ausência de respostas das autoridades nacionais e 
internacionais a esta nova realidade, através da constituição 
de um instituto jurídico próprio, fez com que a sociedade civil, 
pragmaticamente, criasse mecanismos capazes de conferir 
a necessária segurança às suas operações.

Um dos mecanismos criado foi a due diligence. Este tipo 
de procedimento tem por finalidade uma análise minuciosa 
das variáveis e condições envolvidas na negociação (CA-
MARGOS e BARBOSA, 2009). A due diligence pode ser 
descrita como um processo de revisão de informações com 
o objetivo de avaliar e confirmar as oportunidades e os riscos 
envolvidos dos negócios a transacionar.

Expressão de origem anglo-saxônica, due diligence, se 
traduzida literalmente, significaria “devida cautela ou diligên-
cia”. Porém é difícil trazer uma definição precisa que possa 
contemplar a amplitude de uma due diligence, visto que seu 
escopo depende inteiramente da transação comercial que a 
motiva. Ribeiro (2001) define a due diligence como um proce-

dimento que identifica os aspectos econômicos, financeiros, 
e físicos, entre os quais fazem parte as variáveis ambientais 
que estejam afetando, ou poderão vir a afetar, a situação pa-
trimonial de uma companhia.

Para Perez e Famá (2004), em processos de fusões e 
aquisições, procedimentos de due diligence são efetuados 
como forma de obtenção de informações que possam afetar 
o futuro da empresa e consequentemente seu fluxo de caixa 
e seu valor econômico.

A due diligence permite ao comprador acesso a informa-
ções sobre a empresa ou negócio alvo, colocando-o em uma 
posição vantajosa em termos negociais na medida em que 
terá oportunidade de conhecer o negócio em profundidade 
antes de concluir a operação ou mesmo antes de assumir 
obrigações e compromissos definitivos. Bertoli e Ribeiro 
(2006) explicitam que a due diligence se refere a um trabalho 
direcionado para a identificação de todos os aspectos econô-
micos, financeiros e físicos que estejam afetando ou poderão 
vir a afetar a situação patrimonial da companhia.

Martins, Menezes e Bernhoeft (1999) afirmam que a due 
diligence corresponde a um trabalho multidisciplinar, desen-
volvido no interesse do comprador e realizado com a imersão 
dos avaliadores dentro da empresa-alvo, com a finalidade de 
levantar dados e informações que não sejam de domínio pú-
blico e com a profunda e amplitude necessárias para com-
preender a real situação em que se encontra a empresa.

O procedimento de due diligence pode desenvolver-se 
em diversos níveis e em diferentes momentos. Recomenda-
se que seja realizada em uma fase anterior à execução do 
negócio; caso contrário, deve desenvolver-se no período de-
corrente entre a celebração de um contrato promessa ou a 
aquisição de obrigações preliminares de outra natureza e a 
fase de conclusão do negócio. 

Cabe salientar que a due diligence não existe como figura 
jurídica autônoma, nem mesmo como um conceito jurídico 
ou um instituto jurídico que estabeleça um conjunto de regras 
e normas jurídicas próprias para o processo. Por sua vez, tal 
característica pode representar uma vantagem, dada a pos-
sibilidade de adequação dos procedimentos em cada situa-
ção. Cabe às partes acordar os termos em que o processo 
será desenvolvido, bem como definir as consequências que 
decorrerão dos resultados que vierem a ser apurados.

Alguns objetivos da utilização de due diligence pela par-
te compradora são: identificar e gerenciar riscos de diversas 
áreas (ambiental, TI, fiscal, trabalhista, financeiro), avaliar 
compatibilidade de filosofia, confirmar a rentabilidade da ope-
ração (EBITDA), base de cálculo do goodwill, quantificar o 
patrimônio contábil, conhecer o funcionamento da empresa, 
identificar pontos fortes e fracos, entender a gestão adminis-
trativa e contábil, conhecer o ambiente de controles internos, 
avaliar o risco, fornecer dados para minuta do contrato de 
fusão e aquisição, fornecer dados para planos de pós-aquisi-
ção e fornecer dados para planos financeiros de aquisição.

Quanto aos objetivos da parte vendedora, ao contratar 
uma due diligence, podem ser citados: antecipar problemas 
e prever soluções, conhecer o funcionamento da empresa, 
entender a gestão administrativa e contábil, conhecer o am-
biente de controles internos, auxiliar a formação do preço de 
venda do negócio, fornecer dados para minuta do contrato de 
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fusão e aquisição, fornecer dados para planos de pós-aqui-
sição e fornecer dados para planos financeiros de aquisição. 
São várias as características da due diligence em diferentes 
operações, conforme demonstrado no Quadro 2.

Quadro 2: Características das due diligence nos casos estudados

Caso Due Diligence/Negociação

ABN AMRO/Banco Real

Confidencial – segredo; pequena 
equipe; clima de confiança e 
cooperação; assinatura de carta de 
intenção; proposta formal em mar. 
1998

Banco Itaú/Banco 
Francês e Brasileiro

Longo e complexo; designação de 
uma equipe especializada pelo Itaú: 
coordenador e um executivo de cada 
área do banco; carta de intenção; 
contrato em out.1995

Banco Itaú/Banco do

de Minas Gerais, 
Bemge

Data room; equipe de profissionais 
para avaliação – média de 40 pessoas, 
metodologia e critérios bem definidos. 
Leilão em set. 1998

Grupo Belgo-Mineira/
Mendes Júnior 
Siderurgia S.A.

Situação de débito negociada pelo 
BNDES e pelo governo do Estado 
de Minas Gerais; decisão rápida; 
negociação durou quatro meses

Carlson Wagonlit Travel 
CWT)/Agetur

Modelo earn out, sem etapa de due 
diligence; negociações conduzidas por 
um executivo da CWT e um da Agetur; 
carta de intenção de caráter sigiloso; 
contrato assinado em dez. 2000

Rhodia Silica Systems 
Brasil/Venesil

Processo longo, duro e complicado; 
primeira abordagem na década 
de 1990: vencer resistência do 
proprietário; inúmeras delegações; 
equipe de negociação formada 
por profissionais da Rhodia e dois 
representantes da VenesilVenesil, 
com participação direta do proprietário; 
contrato assinado em out. 2000

Thyssen/Sür

Clima de confiança, transparência 
e honestidade; pequeno número de 
executivos de ambos os lados; contrato 
em set. 1999

Fonte: Tanure e Cançado (2005).

Observa-se que em certas situações a negociação pode ser 
extremamente profissionalizada e estruturada, tendo à frente 
executivos que possuem a especialização necessária para con-
duzir o processo e preparo para lidar com situações adversas. 
Foi o que ocorreu no Banco Itaú. Há também a possibilidade de 
um processo mais personalizado, com o proprietário conduzin-
do a negociação pessoalmente, como no caso da Venesil, ou 
delegando-a para outras pessoas de sua confiança, como no 
caso do Banco Real (TANURE e CANÇADO, 2005).

Normalmente, antes do início dos trabalhos de auditoria, 
encaminha-se para a empresa a ser auditada uma solicitação 
de documentos, onde constam as informações e documentos 
necessários para análise dos auditores. Os principais docu-
mentos solicitados são: demonstrações financeiras; parecer e 
papéis de trabalho de auditores independentes; documenta-
ção societária; informações gerenciais; documentação interna; 
certidões negativas de débitos federais, estaduais, municipais 
e previdenciários; outras informações ligadas ao sistema de 

informações e ao meio ambiente.
Após a análise descritiva dos documentos supracitados, 

a equipe responsável pelo trabalho avaliará os dados re-
levantes com o objetivo de identificar pontos críticos exis-
tentes em relação à sociedade e que possam impactar na 
operação de fusão e aquisição. Para tanto, é elaborado um 
relatório conclusivo para apresentação aos gestores das 
empresas envolvidas no negócio, permitindo, dessa forma, 
uma visão mais ampla e capaz de auxiliar a concretização 
da operação e a fixação do preço.

4. Método de Pesquisa
As tipologias de pesquisa utilizadas no estudo foram de-

finidas quanto aos objetivos, quanto aos procedimentos e 
quanto à abordagem do problema. Quanto aos objetivos, o 
estudo caracteriza-se como pesquisa exploratória.  A tipolo-
gia quanto aos procedimentos refere-se à maneira pela qual 
se conduz o estudo, sendo a pesquisa classificada como es-
tudo de levantamento. Quanto à abordagem do problema, a 
pesquisa é do tipo qualiquantitativa. 

O universo de pesquisa é composto por empresas que 
contrataram o serviço de due diligence junto a uma em-
presa de auditoria que atua no mercado nacional, e cujo 
nome não é declinado por razões diversas. É desconhecido 
o número exato de empresas que contrataram este tipo de 
serviço.

O instrumento utilizado na coleta de dados foi um ques-
tionário composto de questões abertas e fechadas, enviado 
por e-mail aos responsáveis pelas empresas. Foram envia-
dos, ao todo, 35 questionários às empresas que contrata-
ram o serviço de due diligence junto à empresa de auditoria. 
Como retorno, obtiveram-se 22 questionários respondidos, 
representando 62,85% do universo de pesquisa. A seleção 
da amostra foi intencional, definida pela acessibilidade.

Após o retorno dos questionários, os dados foram codi-
ficados e tabulados. Os dados foram digitados em planilha 
eletrônica e, posteriormente, elaborados gráficos e tabelas 
para facilitar a análise dos resultados.

5. Descrição e Análise dos  
    Resultados do Estudo

Primeiramente, buscou-se identificar as razões que leva-
ram a empresa a contratar o serviço de due diligence com 
profissionais externos. Demonstra-se na Tabela 1 os motivos 
para a contratação e os respectivos percentuais.

Tabela 1: Motivos para contratação do trabalho de due diligence

Motivo para a contratação Frequência
Interesse em adquirir ou fundir-se 82%
Confirmação de dados 45%
Avaliação aprofundada 36%
Redução de riscos 32%
Revisão 27%
Necessidade de expansão 23%
Análise criteriosa 23%
Preço final 14%
Negociação 14%
Condições financeiras 9%

Fonte: Dados da pesquisa (2009).
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Gráfico 3: Entraves no processo

Fonte: Dados da pesquisa (2009).

Percebe-se que o principal entrave para a não realização 
da fusão e aquisição se refere a divergências de valores en-
tre “compradores” e “vendedores”, com 60%. Já 40% dos 
respondentes citaram que os pontos levantados pela empre-
sa de auditoria foram relevantes para a não efetivação do 
negócio. Destaca-se, portanto, a importância do trabalho de 
due diligence no processo, no qual foram apontados detalhes 
pela empresa de auditoria contratada que fizeram com que o 
negócio deixasse de ser atrativo para a parte “compradora”.

A partir do questionamento anterior, tornou-se importante 
averiguar a importância que as empresas conferem a due 
diligence no processo de tomada de decisão em relação à 
fusão e aquisição da empresa. Na Tabela 2, são apresenta-
dos os itens destacados à importância da due diligence na 
tomada de decisão.

Tabela 2: Importância da due diligence no processo de tomada de 
decisão em relação à fusão e aquisição

Motivo para a contratação Frequência
Avaliação de especialistas 54%
Redução de riscos 41%
Confiabilidade dos dados 36%
Confirmação de dados 32%
Passivos omissos 27%
Contingências 18%

Fonte: Dados da pesquisa (2009).

O somatório dos percentuais da Tabela 2 é superior a 100%, 
uma vez que se procedeu à identificação do número de ocor-
rência de cada um dos itens, isoladamente, dentro do conjunto 
de empresas participantes da amostra. Percebe-se que avalia-
ção de especialistas é o motivo com maior frequência, apresen-
tando 54% de indicação dos respondentes. Seguem-se redu-
ção de riscos, com 41%; confiabilidade dos dados, com 36%; 
confirmação de dados, com 32%, passivos omissos, com 27%; 
e contingências, com 18%. 

Na sequência, apresenta-se o tempo em que o trabalho 
de due diligence foi concluído, considerando desde a con-
tratação da empresa de auditoria, passando pelo trabalho 
de campo, até a entrega do relatório final, contemplando os 
pontos levantados. Os resultados desta análise são apresen-
tados no Gráfico 4.

Gráfico 4: Período para a conculsão do trabalho de due diligence

 Fonte: Dados da pesquisa (2009).
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O somatório dos percentuais da Tabela 1 é superior a 
100%, uma vez que se procedeu à identificação do número 
de ocorrência de cada um dos itens, isoladamente, dentro do 
conjunto de empresas participantes da amostra. Observa-se 
que interesse em adquirir ou fundir-se é o motivo com maior 
frequência, apresentando 82% de indicação dos responden-
tes. Seguem-se confirmação de dados, com 45%; avaliação 
profunda, com 36%; redução de riscos, com 32%, revisão, 
com 27%, e necessidade de expansão e análise criteriosa, 
ambos com 23%. Em proporções menores estão os demais 
fatores considerados. 

Após o questionamento dos motivos que influenciaram na 
contratação da due diligence, buscou-se identificar se, com o 
intermédio dos trabalhos de due diligence, a fusão/aquisição 
com a empresa analisada se concretizou. No Gráfico 1, são 
apresentados os resultados.

Gráfico 1: Fusões e aquisições concretizadas

Fonte: Dados da pesquisa (2009).

Nota-se uma frequência semelhante entre as operações 
de fusão e aquisição que, de fato, se concretizaram, em re-
lação às que não ocorreram. Percebe-se que 46% do total 
de empresas que tinham interesse em processos de fusão e 
aquisição antes de realizar os trabalhos de due diligence não 
concretizaram o processo.

Os próximos questionamentos foram considerados para 
as empresas que tiveram o processo de fusão e aquisição 
concretizado após o trabalho de due diligence. Na sequên-
cia, buscou-se inferir sobre as principais dificuldades encon-
tradas em processos de fusão e aquisição, conforme se de-
monstra no Gráfico 2.

Gráfico 2: Dificuldades encontradas em processos de fusão e aqui-
sição

Fonte: Dados da pesquisa (2009).

Verifica-se que, na maioria dos casos concretizados, 67% 
não apresentaram dificuldades em processos de fusão e 
aquisição, demonstrando um comprometimento por parte da 
empresa que cede seus dados para análise da empresa de 
auditoria. Entretanto, 25% tiveram dificuldades no acesso às 
informações da empresa sob análise. 

Além de dificuldades, há casos em que as empresas depa-
ram com alguns entraves durante o processo de fusão e aqui-
sição, impossibilitando a efetivação do negócio. No Gráfico 3, 
são apresentados os resultados deste questionamento. 

Sim - 54%
Não - 46%

Não houve 
dificuldades - 54%

Acesso as informa-
ções da empresa 
sob análise - 25%  

Outras 
dificuldades - 8%

Pontos negativos apresen-
tadois nas avaliações da 
empresa de auditoria - 40%

Divergência de valores entre 
“comprador” e “vendedor” - 60%

De 91 a 120 dias - 9%

De 31 a 60 dias - 46%

De 61 a 90 dias - 9%

Até 30 dias - 36%
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Percebe-se, a partir do Gráfico 4, que 82% dos trabalhos 
de due diligence executados por empresas de auditoria são 
iniciados e finalizados em até 60 dias. Esta informação de-
monstra que as empresas de auditoria têm ampla capacida-
de de atender à demanda dos trabalhos de due diligence. 
Associado ao período de conclusão, buscou-se identificar se 
o serviço de due diligence prestado pela empresa de audi-
toria atendeu às expectativas da empresa no que tange às 
áreas analisadas e pontos levantados. Todos os gestores, 
100%, responderam positivamente, demonstrando-se satis-
feitos com os trabalhos realizados. 

Para melhor caracterizar a utilização dos trabalhos de 
due diligence, buscou-se identificar o número de trabalhos 
desta natureza já contratados pelas empresas, conforme é 
demonstrado por meio do Gráfico 5.

Gráfico 5: Número de trabalhos de due diligence contratados pelas 
empresas

4 trabalhos 
contratatos - 9% 1 trabalho 

contratato - 32%

2 trabalhos 
contratatos - 45%

3 trabalhos 
contratatos - 14%

                Fonte: Dados da pesquisa (2009).

Do conjunto de empresa que já contrataram os trabalhos 
de due diligence, 45% contrataram dois trabalhos e 32% con-
trataram um trabalho. Com frequências menores, 14% e 9%, 
três e quatro trabalhos contratados, respectivamente. 

Também se buscou identificar o segmento de mercado da 
empresa em que foi realizado o trabalho de due diligence, 
visando a uma possível fusão/aquisição. As frequências dos 
segmentos são apresentados no Gráfico 6.

Gráfico 6: Segmentos de mercado das empresas em que foi reali-
zada a due diligence

Companhias 
energeticas 19%

Produtos 
químicos - 4% Alimentos - 19%

Lojas de varejo - 4%

Tecnologia - 32%
Eletro e eletrônico - 4%

Telecomunicações - 4%
Contrução civil - 10%

Petróleo - 4%

 Fonte: Dados da pesquisa (2009).

Nota-se uma dispersão nos segmentos de atuação das 
empresas em que foi realizado o trabalho de due diligence, 
com predominância dos segmentos de tecnologia, com 32%, 
alimentos e companhias energéticas, com 19%.

Além dos aspectos já analisados, identificaram-se os fa-
tores relevantes para a contratação da empresa de auditoria 
que realizou o trabalho de due diligence, conforme apresen-
tado no Gráfico 7.

Gráfico 7: Fatores relevantes na contratação da empresa de
 auditoria

Outros fatores -14%Outros fatores -14%

Custo de contratação - 40%

Renome internacional -14%

Indicação de terceiros - 32%

Fonte: Dados da pesquisa (2009).

Percebe-se que o custo com contratação é o fator mais 
considerado, com 40%. Na sequência, indicação de ter-
ceiros, com 32%, e renome internacional e outros fatores, 
ambos com 14%. O item outros fatores contempla critérios 
como qualidade dos trabalhos já conhecida e parceria de lon-
ga data firmada entre a empresa contratante e a empresa de 
auditoria contratada.

5. Considerações Finais 
Este trabalho buscou verificar de que maneira a due dili-

gence tem sido utilizada pelos envolvidos em processos de 
fusão e aquisição de empresas. Levantaram-se dados por 
meio de um questionário composto de questões abertas e 
fechadas, enviado por e-mail aos responsáveis pelas empre-
sas que contrataram os serviços de uma empresa de audito-
ria que atua no mercado nacional. 

Pela análise dos dados coletados, constatou-se que inte-
resse em adquirir ou fundir-se é o motivo com maior frequên-
cia para contratação do trabalho de due diligence. Em segui-
da, os motivos mais recorrentes são confirmação de dados, 
avaliação profunda, redução de riscos, revisão, e necessida-
de de expansão e análise criteriosa. Entre os casos concreti-
zados, a maioria não apresentou dificuldades em processos 
de fusão e aquisição. Entretanto, o principal entrave para a 
não realização da fusão e aquisição refere-se a divergências 
de valores entre “compradores” e “vendedores”.

No que concerne à importância da due diligence no pro-
cesso de tomada de decisão em relação à fusão e aquisição, 
a avaliação de especialistas é o motivo com maior frequência. 
Na sequência, são mencionados redução de riscos, confiabi-
lidade dos dados, confirmação de dados, passivos omissos, 
e contingências.

Observa-se uma dispersão nos segmentos de atuação 
das empresas em que foram realizados os trabalhos de due 
diligence, com predominância dos segmentos de tecnologia, 
alimentos e companhias energéticas. O custo com contrata-
ção é o fator com maior frequência dentre os fatores relevan-
tes na contratação da empresa de auditoria.

Infere-se que no mercado de fusões e aquisições, é im-
prescindível que seja realizada a due diligence, considerando 
os aspectos contábil-financeiro, tributário, trabalhista, legal, 
ambiental e sistemas de informação, antes de concluir qual-
quer negócio, possibilitando demonstrar às partes envolvidas 
vantagens e desvantagens que estão assumindo.
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Resumo
A principal finalidade da demonstração do fluxo de caixa 

é fornecer informações sobre a movimentação de entrada e 
de saída de caixa de uma entidade em determinado perío-
do ou exercício, bem como proporcionar aos usuários das 
demonstrações financeiras uma base para avaliar a capaci-
dade da companhia de gerar fluxos futuros de caixa positivo 
para realizar investimentos, cumprir suas obrigações e pagar 
dividendos a seus acionistas ou cotistas. Neste demonstra-
tivo, os recebimentos e pagamentos são classificados como 
provenientes de atividades operacionais, de investimentos e 
de financiamento, os quais são apresentados de maneira a 
conciliar as variações do caixa do começo com o do final do 
período. Este artigo tem como objetivo demonstrar a forma 
como são classificadas as contas e conhecer as principais 
semelhanças e diferenças em relação à estrutura dos grupos 
de contas da demonstração do fluxo de caixa nas normas 
brasileiras, internacionais e norte-americanas, através do 
método direto e indireto. Desta forma, o presente trabalho 
busca apontar a importância do demonstrativo para avalia-
ção econômica e financeira das empresas para a tomada de 
decisão no âmbito internacional das organizações, partindo 
da premissa de que a geração de caixa é tão importante 
quanto a geração do lucro, entendendo que o mecanismo 
que leva uma empresa a quebrar não é a falta de lucro, mais 
sim a falta de caixa, uma vez que são inúmeros os exemplos 
de empresas que se inviabilizaram financeiramente mesmo 
apresentando lucros contábeis. 
Palavras-chaves: Administração Financeira; Demonstra-
ções Financeiras; Fluxo de Caixa.

Abstract
The main objective of the statement of cash flow is to sup-

ply information about the cash inflow and cash outflow’s mo-
vimentation of an Entity in a determined period or year ended 
and provide to the stakeholders of the financial statements 
bases to analyze the capacity of the Company to generate 
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future positive cash flow to carry out its investments, pay its 
obligations an dividends to the sharehoders. In this statement, 
amounts received and payments are classified as proceeding 
from operational, investments and financing activities, which 
are presented in way to reconcile the variations of the cash 
flow of the beginning and the end of the period. This article 
has as objective to demonstrate the form as the accounts are 
classified, to know the main similarities and differences in rela-
tion to the structure of the groups of accounts of the statement 
of cash flow in the Brazilian, International and North American 
rules, through the direct and indirect method.  Therefore, the 
present text brings to point the importance of the statement 
in the economic and financial evaluation of the Companies to 
take decision in the international scope of the organizations, 
considering the premise that the cash flow generation is much 
important as the generation of profit, understanding that the 
mechanism that drives a company to fail is not lack of profit, 
but lack of cash flow. There are examples of Companies that 
failed financially, even presenting accounting profits. 
Key words: Financial Manangement; Financial Statement; 
Cash Flow.

1. Introdução
Em 28 dezembro de 2007, foi assinada a Lei nº. 11.638/07, 

que alterou e revogou dispositivos da Lei nº. 6.404/76, deter-
minando que a partir do exercício de 2008 a demonstração 
dos fluxos de caixa passasse a ser um relatório de apresen-
tação obrigatória pelas sociedades anônimas em substitui-
ção à demonstração de origem e aplicação de recursos. A 
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razão de substituir os demonstrativos financeiros está atre-
lada à necessidade de adequar as práticas contábeis brasi-
leiras às práticas contábeis internacionais para aumentar a 
transparência, a segurança das informações, a redução dos 
custos de elaboração dos relatórios financeiros, a redução 
dos riscos e o acesso das empresas brasileiras às fontes de 
financiamentos externos. 

A principal finalidade da demonstração dos fluxos de caixa 
é fornecer informações sobre a movimentação de entrada e 
de saída de caixa de uma entidade em determinado período 
ou exercício, bem como proporcionar aos investidores, credo-
res e outros usuários, desde que analisada em conjunto com 
as demais demonstrações financeiras, uma base para avaliar 
a capacidade da companhia de gerar fluxos futuros de caixa 
positivo para realizar investimentos, honrar suas obrigações e 
prover retorno para pagar dividendos aos seus investidores.  

As informações dos fluxos de caixa são utilizadas para 
verificar a exatidão das avaliações feitas no passado e no 
futuro dos ativos de uma empresa, para avaliar a liquidez, a 
solvência e a flexibilidade financeira, bem como examinar a 
relação entre a lucratividade e os impactos de variações de 
preço. Neste demonstrativo, os recebimentos e pagamentos 
são classificados como: atividades operacionais, que são 
provenientes da atividade geradora de receita da entidade; 
atividades de investimentos, que são referentes à aquisição 
e à venda de ativos de longo prazo; e as atividades de finan-
ciamento, que são aquelas que resultam da obtenção de re-
cursos dos proprietários, empréstimos de curto e longo prazo 
e reembolso de quantias emprestadas; tais atividades são 
apresentadas de maneira a conciliar as variações do caixa 
do começo com o do final do período. 

Caixa ou equivalente de caixa inclui não somente saldo de 
moedas ou depósitos em contas bancárias, mas outros tipos 
de contas, como as aplicações financeiras com características 
de liquidez e disponibilidade imediata, já que é prática de qual-
quer gestão financeira aplicar as sobras de caixa em investi-
mentos de curto prazo, livrando-se das perdas em que esta-
riam se estivessem expostas em contas não remuneradas. 

Este artigo teve como objetivo demonstrar a forma como são 
classificadas as contas, conhecer as principais semelhanças 
e diferenças em relação à estrutura dos grupos de contas da 
demonstração dos fluxos de caixa, principalmente, nas normas 
brasileiras, orientado pelo CPC 03, do Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis, criado pela resolução CFC nº 1.055/05, res-
ponsável pelo estudo, preparo e emissão de pronunciamentos 
técnicos contábeis, e demonstrar como são apresentadas e 
classificadas as contas pelas normas internacionais de conta-
bilidade, de acordo com o IAS 7, do International Accounting 
Standard, e pelas normas norte-americanas, de acordo com 
SFAS 95, do Statement of Financial Accounting Standards. 

Com isso, conseguir evidenciar que um bom planejamen-
to de caixa é essencial para sobreviver num mercado alta-
mente competitivo; dessa forma, as empresas devem fixar 
um nível desejado de caixa para que possam saldar seus 
compromissos em dia e sustentar suas operações. Sendo 
assim, o presente trabalho buscou apontar a importância do 
demonstrativo para avaliação econômica e financeira das 
empresas para a tomada de decisão no âmbito internacional 
das organizações, partindo da premissa de que a geração de 

caixa é tão importante quanto a geração do lucro e tendo em 
mente que as empresas não quebram por falta de lucro; elas 
quebram, em sua maioria, por falta de caixa.

A metodologia adotada para a elaboração deste artigo foi 
baseada em pesquisa exploratória, em pesquisa descritiva 
(pois buscou evidenciar as principais características funda-
mentais do demonstrativo nas normas brasileiras, internacio-
nais e norte-americanas) e em pesquisa bibliográfica devido 
à leitura dos materiais coletados.

2. Revisão da Literatura
A correta elaboração da demonstração dos fluxos de cai-

xa das empresas é a primeira condição para o sucesso das 
organizações, conforme menciona Gitman (1997:586): “O 
fluxo de caixa é a espinha dorsal da empresa. Sem ele não 
se saberá quando haverá recursos suficientes para sustentar 
as operações ou quando haverá necessidade de financia-
mentos bancários. Empresas que necessitam continuamen-
te de empréstimos de última hora poderão se deparar com 
dificuldades de encontrar bancos que as financiem.” Consi-
derando a atual conjuntura financeira e econômica mundial, 
provocada pela crise nas hipotecas norte-americanas, o cré-
dito se tornou escasso, e esta é uma das razões por que se 
faz necessária a elaboração de projeções de fluxos de caixa, 
para que as faltas imprevistas de caixa não tragam como 
consequência ônus maiores, tendo em vista, principalmente, 
a rapidez necessária no processo da tomada de decisão das 
empresas. A afirmação de que o fluxo de caixa é a espinha 
dorsal das empresas é confirmada por Jack Welch, um dos 
maiores líderes mundiais e ex-presidente da General Electric 
(Exame, 1993:37): “Muitas vezes nós medimos tudo e não 
entendemos nada. As três coisas mais importantes a medir 
num negócio são: a satisfação dos clientes, a satisfação dos 
empregados e o fluxo de caixa.”

Procurar compreender o processo de formação de liquidez 
nas empresas permite que se visualize a posição do saldo de 
caixa no decorrer dos meses; tal ferramenta possibilita iden-
tificar quais atividades estão retendo ou liberando recursos. 
Ao demonstrar nível desejado dos fluxos de caixa, podem-se 
verificar previamente as possíveis necessidades da empresa; 
tal afirmação é ratificada por Goldratt e Cox (1990:45,46): “Se 
você possuir (recursos) suficientes, então o fluxo de caixa não 
é importante. Mas se você não os possuir, nada é mais impor-
tante. É uma questão de sobrevivência. Fique acima da linha 
e tudo bem. Fique abaixo e você está morto.” 

Para uma boa análise da situação financeira das empresas, 
a demonstração dos fluxos de caixa deve ser analisada em 
conjunto com as demais demonstrações financeiras, ou seja, 
o lucro líquido deve ser comparado com a geração de caixa, 
pois nem sempre lucro elevado é um bom sinal; sendo assim, 
Goldratt e Cox (1990:45) complementam: “É possível que uma 
empresa apresente lucro líquido e um bom retorno sobre inves-
timentos e, ainda assim, vá à falência. O péssimo fluxo de caixa 
é o que acaba com a maioria das empresas que fracassam.” 
Neste sentido, Carlos Alexandre Sá (2008:04) afirma: “que a 
geração de caixa é mais importante do que a geração de lucro, 
já que o que quebra uma empresa não é a falta de lucro, é 
a falta de caixa”. Peter Drucker (1992:174) explica um pouco 
melhor essa relação entre o lucro é o fluxo de caixa: “Há muito 
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tempo que uma empresa pode operar sem lucros por muitos 
anos, desde que possua um fluxo de caixa adequado. O opos-
to não é verdade. De fato, um aperto na liquidez costuma ser 
mais prejudicial do que um aperto nos lucros.”

3. Discussão Teórica 

3.1. Apresentação do relatório dos fluxos de caixa
As entradas e saídas de caixa devem ser estruturadas em 

três grandes grupos: atividades operacionais, atividades de 
investimentos e atividades de financiamentos que são conci-
liadas com a variação das disponibilidades. A apresentação 
por atividade proporciona ao usuário informações para ava-
liar a posição financeira da empresa e o montante de seu 
caixa e equivalentes de caixa.

3.1.1. Disponibilidades
Segundo Ademar Campos (1999:26), o conceito de dispo-

nibilidade “abrange o dinheiro em caixa, o saldo das contas 
correntes nos bancos e as aplicações financeiras em CDBs, 
fundos de investimentos, cadernetas de poupanças e outras 
aplicações financeiras assemelhadas, com prazo de venci-
mentos em até três meses da data da aplicação”. Sendo as-
sim, as disponibilidades abrangem o caixa que corresponde 
aos numerários em espécie e depósitos bancários disponí-
veis e equivalentes de caixa, que são as aplicações de curto 
prazo que possuem alta liquidez. As demais aplicações fi-
nanceiras com prazo de vencimento superior aos três meses 
deverão ser classificadas no grupo de investimentos.

3.1.2. Atividades operacionais
Correspondem às transações oriundas do objeto social 

da entidade, no qual estão envolvidas as atividades relacio-
nadas com a produção e entrega de bens e serviços e os 
eventos que não estão incluídos na atividade de financia-
mento ou investimento. Em linhas gerais, relacionam-se com 
as transações de recebimentos e pagamentos das contas da 
demonstração do resultado.

São consideradas entradas e saídas de caixa resultan-
tes das atividades operacionais: recebimentos pela venda 
de produto e serviços à vista ou a prazo, recebimentos de 
royalties, honorários, adiantamentos de clientes e comis-
sões, rendimentos sobre aplicações financeiras e juros so-
bre empréstimos concedidos, recebimento de dividendos e 
juros sobre capital próprio,  pagamentos a fornecedores de 
matéria-prima e mercadorias, adiantamentos a fornecedores, 
pagamento de impostos, multas, alfândega e taxas na esfera 
federal, estadual e municipal, pagamento de encargos finan-
ceiros e salários e qualquer outro pagamento e recebimento 
que não se origine de transações definidas, como atividade 
de investimento ou financiamento.

De acordo com Padoveze (2007:81), essas atividades “têm 
ligação estreita com os elementos do ativo e passivo circulan-
te, que representam as necessidades líquidas de capital de 
giro da empresa”. Segundo o CPC 03 (2008:06), “a conciliação 
entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades 
operacionais deve ser fornecida de forma que os usuários te-
nham elementos para avaliar os efeitos líquidos das atividades 

operacionais e de outros eventos que afetam o lucro líquido e 
os fluxos operacionais de caixa em diferentes períodos”.

3.1.3. Atividades de investimentos
Referem-se aos dispêndios de recursos feitos pelas em-

presas, com a finalidade de gerar resultados e fluxos de caixa 
no futuro. Sua divulgação em separado das atividades de in-
vestimentos é importante, porque demonstra a extensão des-
ses recursos efetuados pela entidade. Segundo o NPC 20 do 
IBRACON (1999:01), “compreendem as transações com os 
ativos financeiros, as aquisições ou vendas de participação 
em outras entidades e de ativos utilizados na produção de 
bens ou prestação de serviços ligados ao objeto social da 
entidade”. As aquisições destes ativos não são destinadas 
à revenda. Estes investimentos estão relacionados ao ativo 
não circulante e ao realizável a longo prazo, no qual se apli-
ca o conceito de ativo como aplicação de recursos; nesta 
atividade, os pagamentos de novos investimentos são regis-
trados para saída, assim como a venda de bens adquiridos 
anteriormente serão registrados como entradas. 

São consideradas entradas e saídas de caixa resultan-
te das atividades de investimentos: recebimento de caixa 
proveniente da venda de ativo imobilizado, intangível e de 
outros ativos de longo prazo; recebimento de empréstimos 
provenientes da venda destes ativos fixos; recebimento pela 
venda de títulos de investimentos a outras entidades e par-
ticipação em outras empresas; recebimento proveniente de 
venda de ações, instrumento de dívidas e contratos futuros, 
pagamento de caixa proveniente para aquisição de ativos 
fixo, pagamento para aquisição de ações, instrumentos de 
dívidas, participações societárias e contratos futuros.

3.1.4. Atividades de financiamentos
Está relacionado ao conceito de passivo como fonte de 

recursos, proveniente de empréstimos e financiamentos de 
credores e investidores na entidade. Segundo o CPC 03 
(2008:07), “a divulgação separada dos fluxos de caixa decor-
rentes das atividades de financiamento é importante por ser 
útil para prever as exigências sobre futuros fluxos de caixa 
pelos fornecedores de capital à entidade”. Como valores de 
entrada, devemos considerar os novos empréstimos obtidos 
de curto e longo prazo, as integralizações de capital, bem 
como o caixa recebido pela emissão de ações, debêntures, 
títulos e valores de dívida, letras hipotecárias, notas promis-
sórias e outros instrumentos patrimoniais. Os valores de saí-
da correspondem à amortização dos empréstimos, incluindo 
o principal e os juros, debêntures emitidas, hipotecas, mútuos 
e arrendamento mercantil, pagamentos de caixa a investido-
res para adquirir ou resgatar ações da entidade, pagamento 
de remuneração aos acionistas e sócios, títulos de dividen-
dos, lucros distribuídos e participações nos lucros.

3.2. Método de apresentação da demonstração dos 
fluxos de caixa

Na preparação da demonstração dos fluxos de caixa, po-
derá ser utilizado o método direto, que apresenta os compo-
nentes do fluxo por seus valores brutos, e o indireto, que se 
caracteriza por apresentar o fluxo de caixa líquido.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa nas Normas Brasileira, Internacional e Norte-Americana
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3.2.1. Apresentação dos fluxos de caixa das atividades operacio-
nais

Deve ser demonstrado tanto pelo método direto como 
pelo indireto. Todos os ajustes de conciliação entre o resul-
tado e o caixa gerado devem ser devidamente identificados 
como itens de conciliação. Segundo Carlos Alexandre Sá 
(2008:122), “os dois métodos não podem se contradizer”, 
pois retratam uma mesma realidade, apenas vista através de 
prismas diferentes.

3.2.1.1. Método direto
 De acordo com o FIPECAFI (2008:445), a apresentação 

do demonstrativo pelo método direto caracteriza-se por expli-
citar “as entradas e saídas brutas de dinheiro dos principais 
componentes das atividades operacionais, como os recebi-
mentos pelas vendas de produtos e serviços e os pagamen-
tos a fornecedores e empregados”. Neste método, devem 
ser destacados, no mínimo, os seguintes componentes: 

Recebimento de clientes, juros, lucros, dividendos e • 
quaisquer outros recebimentos das operações; e 
Pagamentos de fornecedores de produtos e serviços, • 
empregados, juros, imposto de renda e quaisquer ou-
tros pagamentos das operações.

Neste método, a principal vantagem, segundo o Manual 
de Práticas Contábeis (2007:48), “é a melhor compreensão, 
por parte dos usuários, do relacionamento entre o resultado 
da entidade e o seu fluxo de caixa”. 

3.2.1.2. Método indireto
Também conhecido como método da reconciliação, carac-

teriza-se por conciliar o lucro líquido e o caixa gerado pelas 
operações, que se baseia na variação das contas contábeis 
no início e no fim do período. Os ajustes necessários para 
conciliar o lucro líquido com o fluxo de caixa são:

Os efeitos de todos os valores diferidos decorrentes • 
de operações de recebimentos e pagamentos que fo-
ram caixa no passado e podem ser caixa no futuro; e
Os efeitos de todos os itens classificados nas ativida-• 
des de investimentos ou financiamentos, tais como: 
depreciação, amortização, ganhos ou perdas com 
vendas de ativo imobilizado, operações descontinua-
das relacionadas a investimentos e ganhos e perdas 
na baixa de empréstimos nas atividades de financia-
mentos.

A demonstração dos fluxos de caixa elaborada pelo mé-
todo indireto enfatiza as mudanças nas principais contas de 
ativo e passivo correntes; é uma continuação da sequência 
utilizada na demonstração de origem e aplicação de recur-
sos, e talvez seja este o motivo principal de as empresas pre-
ferirem utilizar este método. Segundo o FIPECAFI (2008:46), 
a grande vantagem do método indireto é a “sua capacidade 
de deixar claro que certas variações no caixa geradas pelas 
operações se dão por alterações nos prazos de recebimen-
tos e de pagamentos”. Além de permitir saber o quanto do 
lucro está se transformando em caixa em cada período.

3.2.2. Apresentação dos fluxos de caixa das atividades de investi-
mentos e financiamentos

Não existe diferença de apresentação entre o método 
direto e o indireto; a entidade apresenta separadamente as 
principais classes de recebimentos brutos e de pagamentos 
brutos decorrentes das atividades de investimento e de fi-
nanciamento.

3.3. Transações que não envolvem caixa ou equiva-
lente de caixa

As transações das atividades de investimentos e finan-
ciamentos que não resultam em recebimento e pagamentos 
por caixa não devem ser incluídas na demonstração dos flu-
xos de caixa. O detalhamento dessas informações deve ser 
divulgado em notas explicativas, de modo que se forneçam 
todas as informações relevantes sobre essas atividades; tais 
informações podem ser divulgadas de forma narrativa ou em 
forma de tabelas especificas. Exemplos de transações que 
não envolvem o caixa ou equivalente de caixa são:

Aquisição de ativos através de • leasing; 
Emissão de ações para adquirir ativos;  • 
Conversão de dívidas para aumento de capital; • 
Bens obtidos por doação; e• 
Trocas de ativos e passivos não caixa por outros ati-• 
vos e passivos não caixa.

3.4. Demonstração dos fluxos de caixa nas normas 
brasileiras, internacionais e norte-americanas

3.4.1. Normas brasileiras
Nas normas brasileiras, a demonstração dos fluxos de 

caixa passou a ser obrigatória com a promulgação, em 28 
de dezembro de 2007, da Lei nº 11.638, que alterou, re-
vogou e introduziu novos dispositivos na Lei das Socieda-
des por Ações, principalmente no que diz o Art. 176. IV: 
a Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos – 
DOAR deixa de ser obrigatória, passando a ser demons-
tração facultativa para as companhias. A partir de 2008, 
será exigida, em seu lugar, a Demonstração de Fluxos de 
Caixa – DFC. Essa Lei teve, principalmente, o objetivo de 
atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o 
processo de convergência das práticas contábeis adotadas 
no Brasil com aquelas constantes nas normas internacio-
nais de contabilidade (IFRS) e permitir que novas normas e 
procedimentos contábeis sejam expedidos pela Comissão 
de Valores Mobiliários – CVM, em consonância com os pa-
drões internacionais de contabilidade. 

Em atendimento à deliberação CVM nº 547, de 13 de 
agosto de 2008, que aprova o Pronunciamento Técnico CPC 
03, a Demonstração dos Fluxos de Caixa tem por objetivo 
proporcionar aos usuários das demonstrações financeiras 
uma base para avaliar a capacidade da entidade de gerar 
caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades 
de liquidez. A demonstração dos fluxos de caixa, de acordo 
com o pronunciamento técnico CPC 03, está demonstrada 
no Apêndice A.

 

Luiz Fernando Machado Dinis

Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. 11, n. 45, p. 41 - 49, jul./set. 2009

pensar final_11_09.indd   44 14/9/2009   14:15:19



 45

CRCRJ  Conselho Regional de Contabilidade do RJ Pensar Contábil 

3.4.2. Normas internacionais
De acordo com o IAS 7, emitido pelo IASB, International 

Accounting Standards Bord, órgão que estabelece normas 
internacionais de contabilidade, as quais vêm sendo progres-
sivamente adotadas por vários países, incluindo o Brasil, que 
elaborou seu pronunciamento técnico CPC 03 a partir deste, 
a principal finalidade da demonstração dos fluxos de caixa 
é “fornecer uma informação sobre os recebimentos e paga-
mento de caixa durante um determinado período” (Introdu-
ção a contabilidade internacional, 2006:120). A demonstra-
ção dos fluxos de caixa de acordo com o pronunciamento 
técnico IAS 7 está demonstrada no Apêndice B.

3.4.3. Normas norte-americanas
Nas normas norte-americanas segundo o FASB, Finan-

cial Accounting Standards Bord, órgão normatizador das 
práticas contábeis americanas, em seu pronunciamento téc-
nico SFAS 95, a demonstração dos fluxos de caixa é parte 
integrante das demonstrações financeiras obrigatórias, e, da 
mesma forma que nas normas internacionais, a principal fi-
nalidade é fornecer uma informação sobre os recebimentos 
e pagamentos de caixa durante determinado período; secun-
dariamente, as normas norte-americanas e internacionais 
auxiliam os investidores e os credores a avaliar:

A capacidade de geração de fluxos futuros de caixa • 
positivos;
A capacidade de cumprir suas obrigações e pagar • 
dividendos;
As razões para a diferença entre o resultado do exer-• 
cício e os recebimentos e pagamentos de caixa; e
Os aspectos de caixa e não caixa das transações de • 
investimentos e financiamentos da entidade.

A demonstração dos fluxos de caixa conforme o pro-
nunciamento técnico SFAS 95 está demonstrada no Apên-
dice C.

3.5. Pontos polêmicos presentes na classificação dos 
fluxos de caixa

3.5.1. Fluxo de caixa em moeda estrangeira
Empresas com operações em moedas estrangeiras ou 

conversões de operações estrangeiras devem ser registra-
das na moeda funcional da entidade, convertendo-se pela 
taxa de câmbio na data do recebimento ou pagamento da 
demonstração. Para tal operação, poderá ser utilizada uma 
média das taxas de conversão do período. O efeito das mu-
danças nas taxas de câmbio para um período deverá ser di-
vulgado de acordo com o Pronunciamento Técnico do CPC 
02. Os ganhos e perdas não realizados resultantes de mu-
dança nas taxas de câmbio de moedas estrangeiras não são 
fluxos de caixa.

3.5.2. Juros e dividendos
Segundo o entendimento do FASB, os juros pagos, os ju-

ros e dividendos recebidos, por transitarem por resultado, de-
vem ser classificados no grupo das atividades operacionais. 
Entretanto, para o IASB, os juros pagos, por representarem 

um custo para obtenção de financiamento, são classificados 
nas atividades de financiamento, porém o IAS faculta que 
os juros pagos podem ser classificados também como ativi-
dades operacionais ou de financiamentos. Para o CPC, as 
entidades devem classificar os juros, recebidos ou pagos, e 
os dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos como 
fluxo de caixa das atividades operacionais, e os dividendos e 
juros sobre o capital próprio pagos como fluxos de caixa das 
atividades de financiamento.

3.5.3. Duplicatas descontadas
Segundo o IASB, as antecipações de caixa feitas junto a 

instituições financeiras devem ser classificadas nas atividades 
operacionais quando estas derivarem de outras transações 
que envolvam o negócio principal. Entretanto, existem outras 
interpretações, principalmente quando seu fato gerador, as 
vendas a prazo, fazem parte das operações, mas o desconto 
das duplicatas em um banco não, e por isso podem ser tra-
tadas como atividades de financiamentos, pois é uma forma 
de obter capital de giro na forma de empréstimos. O FASB e 
o CPC não fazem referência às transações de desconto de 
duplicatas para fins de demonstração dos fluxos de caixa.

3.5.4. Aquisição e vendas de controladas
Segundo o CPC, os fluxos de caixa totais, decorrentes da 

obtenção e da perda de controle de controladas ou outros 
negócios, devem ser apresentados separadamente e classi-
ficados como atividades de investimentos. A entidade deve 
divulgar no total tanto a obtenção quanto a perda do controle 
de controladas ou outros negócios que ocorreram durante 
o período. Entretanto, as mudanças de percentual de parti-
cipação em uma controlada que não resultem na perda do 
controle devem ser classificadas como caixa das atividades 
de financiamento.

4. Conclusões 
Os fluxos de caixa já eram bastante utilizados antes da Lei 

nº 11.638, para avaliação econômica e financeira das gran-
des sociedades, pelo simples fato de as entidades necessi-
tarem de caixa para efetuar suas operações e prover retorno 
para pagar os investimentos realizados por seus acionistas e 
para as empresas que possuíam registros na bolsa de valo-
res norte-americana ou outros países onde a demonstração 
já era obrigatória. 

As entradas e saídas de caixa devem ser apresentadas 
de maneira a conciliar as variações do caixa do começo com 
o final do período. O demonstrativo pode ser elaborado atra-
vés dos métodos direto e indireto, que são estruturados em 
três grandes grupos: atividades operacionais, atividades de 
investimentos e atividade de financiamentos.

O fluxo de caixa é obrigatório nas normas internacionais 
desde 1992 com a revisão do IAS 7; nos Estados Unidos des-
de 1988, com o pronunciamento do SFAS 95; e no Brasil se 
tornou obrigatório após a promulgação da Lei nº 11.638, de 
28 de dezembro de 2007. O modelo a ser seguido no Brasil 
em atendimento à deliberação CVM nº 547, de 13 de agosto 
de 2008, e o CPC 03. Entretanto, na maioria dos países em 
que o demonstrativo se tornou obrigatório, a preferência para 
a apresentação é pelo método indireto, em razão de esse 
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método ser bem mais fácil de ser automatizado e informa-
tizado, além de ser muito parecido com a Demonstração de 
Origem e Aplicação de Recursos, extinta em alguns países.

Considerando a atual conjuntura financeira e econômica 
mundial, provocada pela crise das hipotecas norte-america-
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nas, a demonstração dos fluxos de caixa se torna uma ferra-
menta imprescindível para a tomada de decisão, devido ao 
fato de a crise estar espremendo as margens de lucro mundo 
afora. A geração de caixa passa a ser um diferencial para a 
sobrevivência em mercados cada vez mais competitivos.
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6. Apêndices e Anexos 
Este apêndice é apenas ilustrativo e não é parte integrante 

do trabalho. A finalidade deste apêndice e ilustrar e demons-
trar como são apresentadas as contas na demonstração 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa nas Normas Brasileira, Internacional e Norte-Americana

dos fluxos de caixa nas normas brasileiras, internacionais e 
norte-americanas.

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo 
Método Direto

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto

Fluxos de caixa das atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades operacionais
(+) Recebimento de cliente Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social

Ajustes por:
(-) Pagamento a fornecedores e empregados (+) Depreciação

(+) Perda cambial
(=) Caixa gerado pelas operações (-) Renda de investimentos

(+) Despesas de juros
(-) Juros pagos (±) Aumento ou diminuição nas contas a receber de clientes e outros

(±) Aumento ou diminuição nos estoques
(-) Imposto de renda e contribuição social pagos (±) Aumento ou diminuição nas contas a pagar – fornecedores

(=) Caixa proveniente das operações
(-) Imposto de renda na fonte sobre dividendos 
recebidos

(-) Juros pagos

(-) Imposto de renda e contribuição social pagos
(-) Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos

(=) Caixa líquido proveniente das atividades 
operacionais

(=) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

Fluxos de caixa das atividades de 
investimento

Fluxos de caixa das atividades de investimento

(-) Aquisição da controlada X menos caixa líquido 
incluído na aquisição

(-) Aquisição da controlada X menos caixa líquido incluído na aquisição

(-) Compra de ativo imobilizado (-) Compra de ativo imobilizado
(+) Recebimento pela venda de equipamento (+) Recebimento pela venda de equipamento
(+) Juros recebidos (+) Juros recebidos
(+) Dividendos recebidos (+) Dividendos recebidos

(=) Caixa líquido usado nas atividades de 
investimentos

(=) Caixa líquido usado nas atividades de investimentos

Fluxo de caixa das atividades de 
financiamento

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

(+) Recebimento pela emissão de ações (+) Recebimento pela emissão de ações
(+) Recebimento por empréstimos a longo prazo (+) Recebimento por empréstimos a longo prazo
(-) Pagamentos de passivo por arrendamento (-) Pagamentos de passivo por arrendamento
(-) Dividendos pagos (-) Dividendos pagos

(=) Caixa líquido usado nas atividades de 
financiamentos

(=) Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos

Aumento líquido de caixa e equivalente de 
caixa

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa

Caixa e equivalente de caixa no início do período Caixa e equivalente de caixa no início do período
Caixa e equivalente de caixa no fim do período Caixa e equivalente de caixa no fim do período
   Fonte: CPC 03.
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6.2. Apêndice B
A demonstração dos fluxos de caixa pelo método direto e indireto nas normas internacionais está evidenciada a seguir:

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais: Fluxos de caixa das Atividades Operacionais:

(+) Dinheiro recebido nas vendas de mercadorias Resultado líquido antes dos impostos ajustado por:

(+) Dividendos recebidos em dinheiro (+) Depreciação
(+) Perdas não realizadas na conversão de moeda estrangeira

Caixa fornecido pelas atividades operacionais (+) Despesas com juros
(-) Dinheiro pago aos fornecedores Lucro operacional antes das variações no capital circulante 

líquido

(-) Dinheiro pago em despesas operacionais

(-)  Aumento nas contas a receber

(-) Dinheiro pago em despesas com imposto de renda (+) Diminuição nos estoques

(+) Aumento nas contas a pagar

Caixa desembolsado nas Atividades Operacionais

Caixa gerado pelas operações

Fluxo de caixa líquido das Atividades Operacionais (-) Juros pagos

(-) Impostos de renda pago

Fluxo de caixa líquido das Atividades Operacionais

Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos: Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos:

(-) Compra de ativo imobilizado (-) Compra de ativo imobilizado

(+) Venda de máquinas (+) Venda de máquinas

(+) Cobrança de notas promissórias a receber (+) Cobrança de notas promissórias a receber

Caixa líquido (utilizado) nas Atividades de Investimentos Caixa líquido (utilizado) nas Atividades de Investimentos

Fluxo de caixa das Atividades de Financiamentos: Fluxo de caixa das Atividades de Financiamentos:

(+) Rendimentos na emissão de ações (+) Rendimentos na emissão de ações

(-) Reembolso de dívidas de longo prazo (-) Reembolso de dívidas de longo prazo

(-) Redução de notas promissórias a pagar (-) Redução de notas promissórias a pagar

Caixa líquido fornecido nas Atividades de Financiamentos Caixa líquido fornecido nas Atividades de Financiamentos

Aumento líquido de Caixa e Equivalente de Caixa Aumento líquido de Caixa e Equivalente de Caixa

Caixa e equivalente de caixa no início do ano Caixa e equivalente de caixa no início do ano

Caixa e equivalente de caixa no fim do ano Caixa e equivalente de caixa no fim do ano

Fonte: IAS 7. 
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6.3. Apêndice C
A demonstração dos fluxos de caixa pelo método direto e indireto nas normas norte-americanas está evidenciada a seguir:

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais: Fluxo de caixa das Atividades Operacionais:

(+) Dinheiro recebido nas vendas de mercadorias Resultado líquido

(+) Juros recebidos em dinheiro

(+) Dividendos recebidos em dinheiro Adições/Dedução de itens que não afetam caixa:

Caixa fornecido pelas Atividades operacionais (+) Despesas com depreciação

(+) Perda nas vendas de máquinas

(-) Dinheiro pago aos fornecedores (-) Aumento nas contas a receber
(-) Dinheiro pago em despesas operacionais (+) Diminuição dos estoques

(-) Juros pagos em dinheiro (+) Aumento nas contas a pagar

(-) Dinheiro pago em despesas com Imposto de Renda

Caixa desembolsado nas Atividades Operacionais Fluxo de caixa líquido das Atividades Operacionais

Fluxo de caixa líquido das Atividades Operacionais

Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos: Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos:

(-) Compra de ativo imobilizado (-) Compra de ativo imobilizado

(+) Venda de máquinas (+) Venda de máquinas

(+) Cobrança de notas promissórias a receber (+) Cobrança de notas promissórias a receber

Caixa líquido (utilizado) nas Atividades de Investimentos Caixa líquido (utilizado) nas Atividades de Investimentos

Fluxo de caixa das Atividades de Financiamentos: Fluxo de caixa das Atividades de Financiamentos:

(+) Vendas de ações ordinárias (+) Vendas de ações ordinárias

(-) Reembolso de dívidas de longo prazo (-) Reembolso de dívidas de longo prazo

(-) Redução de notas promissórias a pagar (-) Redução de notas promissórias a pagar

Caixa líquido fornecido nas Atividades de Financiamentos Caixa líquido fornecido nas Atividades de Financiamentos

Aumento líquido de Caixa e Equivalente de Caixa Aumento líquido de Caixa e Equivalente de Caixa

Aumento líquido de Caixa e Equivalente de Caixa Aumento líquido de Caixa e Equivalente de Caixa

Caixa e equivalente de caixa no início do ano Caixa e equivalente de caixa no início do ano

Caixa e equivalente de caixa no fim do ano Caixa e equivalente de caixa no fim do ano

Relação de Atividades de Investimentos e Financiamentos 
Não-Caixa:

Relação de Atividades de Investimentos e Financiamentos Não-
Caixa:

- Conversão de títulos da dívida pública em ações ordinárias - Conversão de títulos da dívida pública em ações ordinárias

- Propriedade adquirida através de leasing de capital - Propriedade adquirida através de leasing de capital
Fonte: SFAS95. 
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MISSÃO DO CRCRJ

“Promover a manutenção, educação e desenvolvimento da profissão contábil com digni-
dade, ética e responsabilidade, aliadas a um eficiente serviço de atendimento, registro, 
fiscalização e desenvolvimento do profissional da contabilidade e das organizações con-
tábeis do Estado do Rio de Janeiro, objetivando satisfazer os anseios da categoria e da 
sociedade.”

VISÃO DO CRCRJ

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

POLÍTICA DE QUALIDADE DO CRCRJ

   - Conquistar e manter o Selo de Gestão da Qualidade;
   - Atender aos contabilistas de forma eficaz e cordial, prestando serviços de quali-
dade;
   - 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 CRCRJ;
   - 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.

CRCRJ  Conselho Regional de Contabilidade do RJPensar Contábil 
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Pensar Contábil 

Você tem ideia do que o site www.atena.org.br 
significará para a pesquisa em contabilidade?

CRCRJ  Conselho Regional de Contabilidade do RJ Pensar Contábil 

Veja no verso
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CRCRJ implanta base de 
indexação de Revistas  
eletrônicas (Atena)
O CRCRJ implantou a base de indexação intitulada Atena, cujo endereço é  www.atena.org.br, 

com o objetivo de concentrar revistas eletrônicas científicas ligadas ao campo da contabilidade 

e gestão. No momento, consta da base a revista Pensar Contábil, editada pelo CRCRJ, e estão 

sendo cadastradas a revista Sociedade, Contabilidade e Gestão (UFRJ) e a Revista de Contabi-

lidade do Mestrado em Ciências Contábeis (UERJ). 

A base é de acesso livre para qualquer leitor e será uma possibilidade oferecida aos profissionais 

contábeis, acadêmicos, estudantes e ao público em geral, de ter, em um único portal, acesso aos 

melhores periódicos científicos da área.

Em continuidade ao projeto do Atena, surgiu agora a oportunidade de constituirmos a Rede de 

Bibliotecas de Apoio à Pesquisa em Ciências Contábeis, cujo objetivo é a cooperação de 

esforços significativa e representativa para garantir a construção e manutenção de fontes de in-

formação essenciais ao ensino e à pesquisa. 

Para tanto, realizamos, nos dias 9 e 10 de junho de 2009, o I Encontro de Bibliotecas de Apoio 

à Pesquisa em Ciências Contábeis, em São Paulo, no contexto do Congresso da ANPCont, do 

qual participaram bibliotecárias e coordenadores de diversos programas de pós-graduação as-

sociados à ANPCont, de alguns Conselhos Regionais de Contabilidade e do Conselho Federal. 

O evento contou com a participação do presidente da ANPCont, Fábio Frezatti, do coordenador 

do evento, Piotr Trzesniak, dos coordenadores de Operação da BVS-Psicologia, Maria Imacu-

lada Cardoso Sampaio e André Serradas, bem como do coordenador da Comissão do CRCRJ 

responsável pela base Atena, Francisco José dos Santos Alves, que representou a Presidência 

do CRCRJ. 

CRCRJ  Conselho Regional de Contabilidade do RJPensar Contábil 
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PENSAR CONTÁBIL
Assinatura anual (04 edições) - Condição:

     1 - ASSINATURA           2 - PEDIDO DE RENOVAÇÃO        3 - ALTERAÇÃO DE DADOS

 DESEJO RECEBER A PARTIR DA PRÓXIMA EDIÇÃO

Preço da assinatura R$ 16,00

PESSOA
FÍSICA

DATA  DE NASCIMENTOESTADOCIVILSEXO NATURALIDADE NACIONALIDADE

CATEGORIA

CONTADORCONTADOR TÉC. CONTABILIDADE ESTUDANTE OUTROS

REGISTRO NO CRC Nº IDENTIDADE Nº CPFUFÓRGÃO EMISSOR

PESSOA
JURÍDICA

RAZÃO SOCIAL

CONTATO

CATEGORIA

ESCRIT. CONTÁBIL INSTIT. DE ENSINO EMPRESA OUTROS

CNPJ INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO PARA A REMESSA TELEFONE

FAX

UF RESID COM

BAIRRO

CIDADE

CAIXA POSTAL CEP

E-MAIL

Forma de pagamento
DEPÓSITO BANCÁRIO
Em nome do CRCRJ - Banco do Brasil - Agência 1769-8 (Candelária) - Conta Corrente nº 347.729-0 - CNPJ 33.287.806/0001-61
Enviar a ficha e o comprovante de depósito pelo FAX (21) 2216-9607 ou via correio para o CRCRJ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento Profissional

Rua Primeiro de Março, 33 – Centro – CEP 20.010-000 – Rio de Janeiro – RJ – Tel.: (21 ) 2216-9544 e 2216-9545
e-mail: pensarcontabil@crcrj.org.br – home-page: www.crc.org.br

COMPLEMENTO DO NOME

NOME COMPLETO

CRCRJ  Conselho Regional de Contabilidade do RJ Pensar Contábil 
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Pensar Contábil 

Acesse o site da revista
www.crc.org.br/revista/menu.asp

On-Line 

pensarcontabil@crcrj.org.br
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Lançamentos
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.

Contrato de Créditos de Carbono: 
Análise Crítica das Mudanças Climáticas
Antonio Lorenzoni Neto 

Contemporaneamente, a humanidade enfrenta  um dos maiores desafios para salvaguardar a sua 
existência e a das futuras gerações: combater o fenômeno do aquecimento global. Neste mister, firmou-
se o Protocolo de Quioto, em 1997, o que fez surgir o mercado de créditos de carbono sob o regime do 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), que tem por lastro ecológico de suas negociações os 
créditos de carbono (RCE), commodities ambientais que quantificam a efetiva redução da emissão 
antrópica de GEE. Constata-se que o MDL é instrumento do Direito Ambiental, por justificação da 

ética que rege a sociedade contemporânea, consubstanciada no consumo. É demonstrado no presente livro 
que o MDL, mais do que atender aos limites fixados nos standards de tolerância à poluição, consubstancia-se num mecanismo 

de  compensação ecológica preestabelecida, e que o contrato de compra e venda de créditos de carbono trata-se de um contrato 
internacional de natureza mercantil, que, além da função social, deverá cumprir também sua função ambiental específica, tendo por 
objeto, além da implementação do projeto de MDL, a disciplina da propriedade das RCE que serão geradas. 

Editora JURUÁ

Manual de Contabilidade Tributária 
Paulo Henrique Pêgas 

O melhor e mais completo livro sobre contabilidade tributária chega a sua 6ª edição atualizado e 
com mais exercícios. Esta edição, além de trazer a composição do sistema tributário nacional e sua 
integração com a ciência contábil, inclui aspectos fiscais das leis 11.638/07 e 11.941/09 (Regime 
Tributário de Transição). 

Paulo Henrique Pêgas é profissional com elevada experiência contábil, com ênfase na área tributária. 
A experiência do autor não se limita ao campo aplicado das atividades contábeis e tributárias, mas 
também ao mundo acadêmico, onde adquiriu o título de mestre pela UERJ e atua como professor 
universitário em cursos de graduação e pós-graduação, lecionando as disciplinas Contabilidade Tributária, 
Planejamento Tributário, Legislação Tributária Aplicada e Demonstrações Financeiras. 

Esta obra pode ser encontrada nas melhores livrarias e com preço promocional no site da editora – www.freitasbastos.com.br. 

6ª edição – 2009 – Freitas Bastos 
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e seu impacto na Contabilidade
IRFS

“EDUCAÇÃO CONTINUADA – CFC-CRCs”

O desafio da transmissão do conhecimento sobre 
as novas normas do IFRS

Você, profissional da contabilidade, precisa estar atento às atuais mudanças 

relevantes ocorridas no cenário contábil, tais como práticas, procedimentos, 

posturas e exigências de obrigatoriedade legal (Lei 11.638/07 – 11.941/09), 

pronunciamentos do CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), Normas 

Brasileiras de Contabilidade – Técnicas NBC-T emitidas pelo CFC (Conselho 

Federal de Contabilidade), Deliberações da CVM (Comissão de Valores 

Mobiliários) e Normas do Banco Central, que visam à transparência e à 

eficiência da informação contábil. Para isto, o CRCRJ realizará cursos sobre 

essa temática. Fique atento.
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