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A EVOLUÇÃO CONTÁBIL: DA CIÊNCIA AO PROFISSIONAL CONTABILISTA
Grazielle Riccieri Arruda De Lima, Gabriella Aline Sampaio Da Silva, Felipe Nascimento Costa Da Silva

RESUMO
A contabilidade para a sociedade se tornou algo primordial, nesse estudo foi
analisado que ela é tão antiga quanto as civilizações e que a ideia de que ela é um
campo de estudo novo se tornou ultrapassada. Assim, o objetivo desta produção é
explicar porque a ciência contábil é definida como ciência social e não ciência exata.
Desta forma, buscou-se mediante às literaturas os principais marcos históricos
desde os primórdios até os dias atuais. No período primitivo a contabilidade era
realizada com registros em paredes, e após as primeiras civilizações o uso de fichas
e tábuas de barro tornaram os registros melhores, mais tarde com a escrita sendo
utilizada surgiram os livros diário e razão para que se registrasse os bens de
maneira mais eficiente. Para a evolução da contabilidade como ciência, as escolas
contribuíram para questões como a desnaturalização de sua atuação como uma
mera prática empresarial para que pudesse ser utilizada por toda a sociedade,
tornando-a uma ciência profissionalizante e estudando cada vez mais a área
contábil. O profissional contábil assim como a contabilidade evoluiu ganhando
valorização, o fato importante para a profissão contábil foi a criação da lei das
sociedades por ação. O contabilista foi conhecido por um bom tempo como guardalivros e conseguiu reconhecimento quando foi determinado que o profissional não
deveria se limitar somente a manter livros em ordem, expandindo assim seu campo
de atuação. Com isso a contabilidade se torna ciência social pelo fato de estar
diretamente ligada a pessoas e comportamento delas.
PALAVRAS-CHAVE: Evolução. Ciência Social. Contabilidade.

1. INTRODUÇÃO

O estudo apresentado nesta produção auxilia no esclarecimento sobre a
evolução histórica da contabilidade relacionado às questões, como: quando se
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inseriu na sociedade, a criação dos conceitos e fundamentos que utilizamos nos
dias de hoje para realizar os relatórios contábeis, a criação de uma das principais
ferramentas que utilizamos para levantar dados e saldos que é o método das
partidas dobradas.
O objetivo geral do estudo é esclarecer como a contabilidade se tornou uma
ciência social e não ciência exata. O objetivo específico ressalva a importância do
contabilista estar sempre atualizado com as normas que surgem a cada período.
O método de pesquisa utilizado foi de pesquisa bibliográfica, pois o
levantamento de dados se basearam em teóricos da contabilidade, sites da área
contábil e revistas científicas.
Para Marconi, Lakatos 1992 se constitui pesquisa bibliográfica com as
seguintes características:

Trata-se de toda bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas,
publicações avulsas e imprensa escrita. Sua finalidade é colocar o
pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre
determinado assunto, com o objetivo de permitir ao cientista “o esforço
paralelo na análise de suas pesquisas ou manipulação de suas informações.
(apud Trujillo, 1974)

O presente estudo tem como finalidade mostrar como a contabilidade
alcançou o nível de ciência e esclarecer de forma didática a importância que o
profissional contabilista exerce na sociedade bem como esclarecer quem são seus
usuários. Assim, a estrutura contextual está organizada em tópicos aos quais
dividem-se em: o primeiro tópico aborda sobre a história da contabilidade geral e a
história da contabilidade no Brasil, o segundo tópico demonstra sobre a evolução da
contabilidade enquanto ciência e o terceiro fala sobre a evolução da profissão
contábil.

2. HISTÓRIA DA CONTABILIDADE

Diferente do que alguns podem acreditar, a contabilidade é mais antiga do
que parece. Desde os primórdios quando o homem das cavernas desenhava nas
grutas, já haviam registros e controles dos animais que eram avistados. Essas
1
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ações são atualmente denominadas como os objetivos da contabilidade.
“Todos os estudos conduzem à conclusão de que o homem foi progredindo
ao longo do tempo na medida em que começou a desenvolver as faculdades da
mente e do espírito. ” (SÁ, 2006)
Assim, eram representados por desenhos e objetos. O primeiro, caso avistasse 4
“mamutes” por exemplo próximo à sua gruta o homem direcionava-se até a parede
e desenhava ou rabiscava algo para registrar e identificar que aquilo era uma presa
a ser posteriormente consumida se obtivesse êxito na sua caça.
Segundo Sá (2006), “Setas, desenhos indefinidos, figuras semelhantes a
seres humanos, pontos ordenados que sugerem quantificação etc. cobrem partes
extensas das paredes das grutas, assim como, em alguns pontos o solo”.
Já o controle era feito com traços em cima do desenho para justificar que
aquele já teria sido abatido. A fim de controlar bens e obrigações, os registros de
Israel, Iraque, Turquia, Síria, etc. nos anos de 8000 e 3000 a.C, era utilizado fichas
de barro que foram as primeiras evidências de sistema contábil. Nessa época não
se utilizava a escrita ou números, então cada uma delas tinham um animal do
rebanho ou a característica que representasse a colheita. E com isso, as fichas de
barro foram evoluindo conforme o tempo, após o surgimento das casas decimais
elas poderiam valer 10 a 100 animais. (SCHIMDT, 2000)
Junto com as fichas, eram utilizadas tábuas de argila para controle de bens,
conhecidas também como tábuas de URUK ou de Ur Arcaica, por meio delas eram
registradas as entradas e saídas dos bens da mesma maneira das fichas de barro a
fim de registrar os bens a serem controlados.
Ao longo dos anos houveram aumento de controles, em meados de 3250 a.C
surgiram os envelopes ou caixas elaboradoras com barro para melhorar o controle
de entrada e saída da produção agrícola e rebanho de animais. Era composto por
um envelope para cada bem, e a quantidade de fichas que o envelope continha
significava o total de bens, direitos ou obrigações. Atualmente os envelopes ou
caixas elaboradoras são chamados de razonetes. (PINTO, 2002)
Com a invenção da escrita, o sistema de registros evoluiu, segundo
estudiosos a escrita contábil que deu origem a escrita comum, dessa forma surgiu
os conceitos o meu e o seu que na época significava débito (o que alguém tem que
me pagar) e crédito (o que eu devo pagar a alguém), milhares de anos após no
1
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Egito o “papiro” deu origem aos livros contábeis e os registros ficaram mais
sofisticados sendo utilizados o sistema de matrizes. (SÁ, 2006)
A partir da Idade Média havendo a necessidade maior de registros perante a
sistematização ampla que estava surgindo, a escrituração contábil já estava sendo
ensinada nas Escolas de Ábaco (escolas de matemática), influenciou a lógica de
registro.
Não era dois fatos que a partida dobrada estava, por evolução, a seguir que
se registrasse, mas um só fenômeno, sob dois aspectos contábeis: o do seu
debito (efeito) e de seu crédito (causa), obrigatoriamente correlatos. A
inserção do valor sugeria-se em dobro, embora só um fato estivesse
acontecido, mas revestido de dois aspectos absolutamente distintos (um
valor identificando a causa e o mesmo valor identificando o efeito). (SÁ,
2006, p 25)

O desenvolvimento e a propagação das partidas dobradas ajudaram o
homem a passar o final do período medieval vivido pela Europa, facilitando a
chegada do período Renascentista no qual foram implantadas novas formas de
comercializar, criou condições sociais que possibilitaram que as pessoas
acumulassem bens e riquezas, a partir de então houveram implicações nas práticas
contábeis. (SCHMIDT,2000)
Considerada a época de pré-ciência da contabilidade, com esse “novo
mundo”, houve a necessidade de um método de organização mais eficaz já que
iniciava a revolução comercial, foi quando então surgiu o Método das Partidas
Dobradas (MPD), que por razão dessa carência haviam pessoas em três cidades
diferentes no mesmo período desenvolvendo o método, as cidades eram: Florença,
Gênova, Toscana e Veneza. Após a primeira pratica contábil que seu uso
generalizou por toda a Europa. (SCHMIDT,2000)
Portanto, considera-se como um dos primeiros a utilizar o MPD o Frei Luca
Paccioli, mas é de conhecimento comprovado que o método já era usado em
Toscana e outras cidades de acordo com registros comerciais realizados na época.
Porém a publicação da obra de Paccioli em 1494 (Tratactus de ComputisetScripturis
- Contabilidade das Partidas Dobradas) colaborou para inserir a contabilidade nos
meios do conhecimento humano. Paccioli que até os dias de hoje é considerado o
pai da contabilidade.
1
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Tal método baseia-se de princípio que para cada crédito existe um ou mais
débitos de igual valor e vice-versa. O MPD é imprescindível para a contabilidade até
hoje, sem ele não é possível fazer os relatórios necessários para o patrimônio.
Trata-se de uma igualdade de uma equação e tem a finalidade de mostrar a
riqueza em sua origem que se classifica como crédito e debito. Dessa forma é
representada da seguinte maneira: Valor do Crédito = Valor do Débito que
antigamente representava-se como: Valor de Efeito = Valor da Causa.
O que hoje em dia chamamos de obrigações a terceiros ou pagamentos a
terceiros (Crédito) antigamente denominado valor de causa efeito pois há uma
obrigação a ser paga, e os bens e direitos (Débito) antigamente denominado valor
de causa onde sabe-se a origem da obrigação surgida. São duas contas usadas,
uma expressa a origem (causa) e a outra que recebe a carga do efeito ou mostra o
destino. (SÁ,2008)
Após 1840 começa a fase de Mundo Científico que está presente até hoje,
onde a contabilidade é considerada como ciência já que o cotidiano teve a
necessidade de controlar cada vez mais os bens, direitos e obrigações.

2.1.

História da Contabilidade no Brasil

A história da contabilidade no Brasil iniciou-se durante o período colonial e
imperial, com conhecimentos prévios vindos de Portugal. No primeiro período, em
março de 1549 juntamente com o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, a
Companhia de Jesus desembarcou em território brasileiro e fundou, na cidade de
Salvador a primeira escola elementar, onde eram gerenciadas pelos jesuítas.
(LEITE, 2005)
No período colonial em 1530 com a exportação de matérias primas criou-se
as primeiras alfândegas, após um tempo foram criados os armazéns alfandegários e
com isso surgiu a necessidade de um ensino da área contábil e em 1549 Portugal
nomeou Gaspar Lamego como primeiro contador geral das terras do Brasil. (REIS,
et. al. 2007). Foi necessário implantar um novo sistema político chamado governo
federal no ano de 1548, o que foi ótimo para a economia do território após as
tribulações iniciais que causaram várias mudanças na política, sociedade e
1
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educação brasileira, pois imigraram para o Brasil pessoas de diversas classes
(agricultores, jesuítas, contratadores de diamantes e senhores do engenho). (LEITE,
2005)
Sempre ligada ao comércio ou controle de bens, na grande maioria das
vezes, a contabilidade estava presente em todas as fases de estruturação do Brasil
até a atualidade, porém como ainda não tinha escolas sobre a área, as pessoas que
tomavam a frente das fiscalizações e responsabilidades econômico-financeiro da
época estavam nos cargos por nomeações.
Esse aumento social junto à colonização acarretou um aumento de gastos
que por sua vez precisou de um controle mais eficaz para as contas e receitas do
Estado. Em 1679, mediante Carta Regia é criada as casas dos contos, órgão
responsável de processar e fiscalizar as receitas e despesas do Estado e ganhando
autonomia somente no reinado de João I. (REIS, et.al. 2007)
Os jesuítas permaneceram como os principais educadores do Brasil durante
210 anos, até 1759, quando foram expulsos tanto de Portugal quanto de todas as
colônias portuguesas pelo primeiro ministro de Portugal Sebastião José de
Carvalho. (LEITE, 2005)
Nessas

primeiras

décadas

praticamente

não

foram

feitas

muitas

transformações na área contábil, mas o acontecimento principal foi no período
imperial em 1808.
O caminho da contabilidade no Brasil é longo, no período colonial houveram
esses importantes destaques, já no período imperial ocorreram desenvolvimentos
importantes para a contabilidade, após isso no período republicano ela evoluiu para
ser considerada primordial para a sociedade.

No Brasil, os primeiros cursos superiores só foram criados em 1808 e a
primeira universidade só surgiu em 1920. A vinda da Família Real
Portuguesa incrementou a atividade colonial, exigindo – devido ao aumento
dos gastos públicos e também da renda nos Estados – um melhor aparato
fiscal. Para tanto, constituiu-se o Erário Régio ou o Tesouro Nacional e
Público, juntamente com o Banco do Brasil por volta de 1808. (BARROS
LEITE, 2005)

Nesse mesmo ano, no Rio de Janeiro, foi criada a cadeira de economia
política pelo visconde de Cairu, José da Silva Lisboa, esta cadeira foi o ponto inicial
do curso superior voltado para a área comercial que instaurado em 1810 com a Aula
1
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de Comércio da Corte, após 100 anos este curso se desmembrou no atual curso de
Ciências Contábeis. (LEITE, 2005)
Em 1822 o Brasil teve sua independência decretada, porém não houveram
mudanças na estrutura social brasileira já que a dependência econômica ainda era
resignada da Europa.
E em 1850 após a imigração de europeus e italianos [...] foi promulgado o
Código Comercial Brasileiro que, no âmbito contábil, instituiu a obrigatoriedade do
levantamento de balanços anuais [...] (LEITE, 2005, p. 44)
Com isso a economia transformou-se totalmente, tendo muitos avanços e
aumentando em grandes proporções, ocorreu a necessidade de pessoas com
habilidades contábeis específicas.
Em 1902, surgiu a Escola de Comércio Álvares Penteado, o que gerou grande
avanço para a sociedade, pois a partir de então teria algo especifico para estudar
sobre a contabilidade. Com isso os cargos que surgiam já estavam específicos,
agora os empregadores davam preferência para quem estava diplomado e
praticamente não empregavam por nomeações.
A área contábil começou a abranger somente com a fase dos guarda livros
(como eram chamados os contadores) entre os anos de 1950 a 1960, porém
somente em 1970 que a profissão conseguiu melhor reconhecimento.
De acordo com Lopes e Martins (2005, p. 10):

Apesar de ser um campo de conhecimento que surgiu nos primórdios das
antigas civilizações, a contabilidade é uma disciplina relativamente nova em
termos acadêmicos, e o seu estabelecimento na maior parte dos países
ocidentais ocorreu durante o século XX. (apud Previts e Merino, 1998)

Ao passar esses períodos a sociedade cada vez mais foi encontrando
necessidade de controlar os bens e direitos, com o início das industrias a
preocupação com a contabilização delas foram aumentando significativamente e ao
mesmo tempo contribuindo para os avanços primordiais para que a contabilidade
fosse considerada ciência.

3. EVOLUÇÃO DA CONTABILIDADE COMO CIÊNCIA
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No período pré-científico, assim como no Brasil, outros países tiveram as
escolas contábeis isso em busca de torná-la uma ciência social, iniciando com a
escola Europeia.
Surgiram pensadores que contribuíram para essa evolução, entre eles os
mais conhecidos são: Eugen Schmalenbach, Francesco Villa, Fábio Besta,
Giuseppe Cerboni, Luca Paccioli, entre outros que fundaram escolas com diferentes
pensamentos que encaminharam a contabilidade para tornar-se ciência. (SÁ,1997)
A escola contista surgiu em 1494 pelos pressupostos da MDP e foi a primeira
escola de contabilidade que trouxe como objeto da contabilidade e a identificação
dela como a ciência das contas. Com isso, maximizou os relatórios contábeis
limitados até então por livro diário e livro razão. (PINTO, 2002)
Durante o período de pré-ciência surgiram algumas escolas que foram
relevantes para tornar a contabilidade como ciência social entre elas a escola de
maior influência na Itália nomeada Lombarda, liderada por Francesco Villa, a escola
de Toscana criada em 1880 e liderada por Fabio Besta que trouxe divergentes ideias
que contribuíram positivamente para o pensamento humano. Defendendo a ideia
que as contas deveriam ser abertas para pessoas físicas e jurídicas. (SÁ, 2006;
SÁ,1997)
Escola Neocontista em 1914 considerava como objeto da contabilidade a
riqueza do patrimônio e deu importância a valores desses grupos, assim o ativo fica
positivo, o passivo negativo e o patrimônio líquido como a diferença entre elas, que
até hoje usamos no Balanço Patrimonial.
Defendido por Ceborni e Besta nas escolas, o aziendalismo contribuiu assim
para expandir o campo da contabilidade para questão econômica de organização ou
administração de pessoas ou empresas (entidade). (PINTO, 2002)
Segundo Sá, 1994 “as grandes correntes de pensamento terminaram por
gerar, na segunda metade do século XX, novos enfoques, situados em novos
aspectos, sem todavia, deformarem as raízes históricas existentes. ” Como o autor
traz, a contabilidade é necessária como ciência pois as questões levantadas pelos
líderes e pensadores eram explicitamente carentes de pesquisa pois somente
deduções não responderiam ou explicariam tais inquietudes.
Após esses marcos principais, a contabilidade é definida como ciência social,
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pois oferece insumos para o comportamento humano e organização inseridas na
sociedade, com o uso de relatórios sobre as entidades outras pessoas podem tomar
decisões referentes a esses documentos. Por isso, não se constitui uma ciência
exata pois retrata comportamentos de pessoas que podem ser influenciados por
meio do ambiente cultural e social. (MARTINS; LOPES, 2005)

4. A EVOLUÇÃO DA PROFISSÃO CONTÁBIL

Os profissionais da contabilidade ficaram conhecidos como guarda livros,
nome intitulado pelo fato de que tinham como principal tarefa a escrituração dos
livros mercantis, mantê-los organizados e efetuar cálculos de impostos.
Após as escolas surgirem e a profissão contábil ser reconhecida como
fundamental para a sociedade com fim de controlar o patrimônio de forma
econômico-financeira e administrativa. Por se tratar de um ramo muito limitado por
não ter iniciada a fase científica e o aumento da sociedade e junto a esse
crescimento as entidades a serem organizadas o papel dos guarda-livros ficou mais
amplo expandindo para gerenciar a entidade de forma completa.
De acordo com Sá (1997, pág. 4):

Em consequência disto, o pleno conhecimento de todas as contas e
registros, constituíram o conhecimento da arte de computar (guarda-livros),
mas não seria suficiente para um verdadeiro contabilista, um contador um
administrador ou similar, os quais sendo destinados não só a manutenção
de livros, cabe-lhes a censura das prestações de contas decorrentes o
julgamento sobre o comportamento de uma administração da qual se não se
conhecesse a natureza, os detalhes, as normas, e os hábitos que as rege
não se pode nada concluir.

“Em 1860 temos a Lei nº 1083 que determinou que fosse obrigatório a
publicação dos registros e balanços com escrituração contábil, essa lei foi
considerada a primeira lei das sociedades por ações. ” (Niyama; Silva, 2008)
Atualmente contamos com CFC (conselho federal de contabilidade) que foi
criado em 1946, conectado 27 CRC (conselho regional de contabilidade) ou seja, um
em cada estado e Distrito Federal. O CFC foi oficializado com o decreto-lei 9295/46
por meio dos CRC’s e tem a finalidade de avaliar os graduados em ciências
1
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contábeis mediante a exames de suficiência para saber se estão aptos a prática
contábil.
O profissional contabilista deve se atualizar conforme as mudanças vão
acontecendo e procurar acompanhar o desenvolvimento principalmente na área da
informação, assim como os envolvidos no âmbito acadêmico, ou seja, os estudantes
de ciências contábeis com a tecnologia evoluindo cada dia mais a atualização é
primordial. (Girotto, 2007)
Marion (2005) traz a afirmativa que o profissional contábil deve estar em
atualização periodicamente para estar preparado para pratica da profissão,
atualmente é notável essa afirmativa em prática quanto ao programa atual do
governo federal E-SOCIAL (sistema de escrituração digital das obrigações fiscais,
previdenciárias e trabalhistas) que tem a finalidade de comunicação do empregador
com o governo para relatar as informações de seus trabalhadores sobre
previdência, pagamentos, FGTS (fundo de garantia do tempo de serviço), aviso
prévio, e outros direitos ou acontecimentos que efetuar.
O que se observa é que sem o conhecimento total do programa que é
realizado por meio de cursos de atualização, o contabilista fica limitado não
conseguindo satisfazer a necessidade do empresário em relação aos seus
funcionários. Portanto fica praticamente obrigatório a realização dos cursos de
capacitação, estando sempre conectado a leis e informações que surgem no campo
de contabilidade.
Visto que o governo exerce grande influência na contabilidade, Niyama e
Silva, 2008 afirmam que:
O governo tem sido considerado pelos contadores como sendo o usuário
que exerce maior influência sobre a Contabilidade, O Governo tem utilizado
a informação contábil para obter parte de suas receitas através de impostos
que incidem sobre as pessoas jurídicas. A Contabilidade é a fonte de dados
que permite ao Governo determinar o volume de tributo sobre a renda que
cada empresa deve recolher aos cofres públicos.

Diante disso, os usuários da contabilidade caracterizam-se em governo,
pessoas físicas e jurídicas e todas as entidades com fins lucrativos ou não, gerando
influência para a contabilidade e os profissionais contábeis estão em razão de
atender as necessidades dos usuários em relação a atos e fatos administrativos e
1

14

11

econômico-financeiros, tanto de empresas como de pessoas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisamos conforme a pesquisa bibliográfica que a contabilidade é antiga,
tanto que os primitivos já realizavam o registro e controle das suas caças, com isso
de forma subconsciente já estavam usando a contabilidade para controlar os seus
bens.
Diante das informações apresentadas observamos que a contabilidade sofreu
grandes influências por contas das escolas de ensino, pela criação do método da
partida dobrada, leis e normas que valorizaram os profissionais contábeis.
Mediante tal evolução a profissão contábil também se desenvolveu, além disso o
ramo de atuação para quem é formado em ciências contábeis expandiu de maneira
ampla podendo ele se especializar em áreas como auditor, consultor, controlador
entre outros, ou seja, a ciência contábil se desenvolveu de forma paralela a
sociedade.

Hoje em dia também os contabilistas são amparados pelo conselho

federal de contabilidade que visa fiscalizar e avaliar a legalidade da atuação
profissional.
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A INFLUÊNCIA DA CORRUPÇÃO NO CUSTO DE CAPITAL DAS
EMPRESAS LISTADAS NA B3
Silvio Da Costa Magalhães Filho

Resumo
Este estudo examina os efeitos das divulgações de notícias de corrupção investigadas pela
operação Lava Jato sobre o custo de capital das empresas. Para atender ao objetivo da
pesquisa foi aplicada a metodologia de estudo de eventos, avaliando como um determinado
evento pode afetar as informações das empresas. A amostra compreende todas as companhias
de capital aberto, listadas como ativas na bolsa de valores B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) durante
o período base que vai de janeiro de 2014 a dezembro de 2018 compreendendo da primeira à
quinquagésima sétima da operação Lava Jato, analisando as empresas diretamente envolvidas
nas investigações e as empresas que não apresentam envolvimento com a operação. Os dados
financeiros das empresas foram obtidos através da base de dados do software Economática.
Os resultados da regressão evidenciaram que empresas citadas na operação Lava Jato,
apresentaram um aumento do custo médio de capital após a primeira citação na operação,
sendo este aumento intensificado significativamente no 2º e 4º trimestre após a primeira
citação na operação, assim, as instabilidades causadas no mercado diante das notícias de
corrupção contribuem para o aumento do risco das empresas citadas influenciando no
aumento do custo de capital.
Palavras-chave: Corrupção. Custo de Capital. Lava Jato.
1 INTRODUÇÃO
A análise dos efeitos de notícias de corrupção sobre o mercado financeiro é tema
recorrente na literatura, sendo identificado efeitos sobre o valor de mercado (MACEDO et al.,
2017; ARAÚJO, et al., 2018), volume de negociação (MAGALHÃES FILHO, 2018) e o
sentimento de mercado (BRADLEY et al., 2009). Johnstone (2016) destaca que a informação
negativa lançada no mercado pode gerar incertezas nos usuários da informação e que um dos
principais efeitos do aumento de incerteza é o aumento do custo de capital.
Para Johnstone (2016) informações de grande precisão ou qualidade bayesiana podem
trazer maior incerteza e, portanto, maiores retornos necessários, no entanto, informações
incrementais levam a uma maior certeza sobre os fluxos de caixa futuros da empresa, a
certeza aumentada pode ser usada para reduzir o custo do capital quando o sinal sobre o qual
ele se baseia é positivo, ou seja, apresenta boas notícias. Diferentemente, quando se trata de
notícias negativas o custo de capital aumenta, sendo alavancada pela mudança do
comportamento dos usuários da informação diante da instabilidade causada pelas notícias que
criam um cenário de incerteza em relação à empresa.
A publicação de informações negativas e, em particular, informações públicas por
meio de relatórios financeiros e divulgações coorporativas podem aumentar ou reduzir a
incerteza dos usuários em relação à empresa objeto da divulgação. Lambert et al., (2007)
defende que a qualidade das informações contábeis influenciam o custo de capital de uma
empresa, afetando diretamente as percepções dos participantes do mercado sobre a
distribuição de fluxos de caixa futuros, neste caso, pode ser observado que a melhora na
qualidade da informação contábil pode reduzir o custo de capital da empresa.
Para Kothari et al., (2009) quando o conteúdo derivado de notícias coorporativas
indica divulgações favoráveis, o risco da empresa, como representado pelo custo de capital, a
volatilidade do retorno das ações e a dispersão prevista pelo analista, declina
significativamente. Por outro lado, as divulgações de notícias negativas são acompanhadas
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por aumentos significativos nas medidas de risco, destacando que divulgações negativas
realizadas pela imprensa de negócios resultam em aumento de custo de capital e volatilidade
de retorno, e relatórios favoráveis reduzem o custo de capital e a volatilidade de retorno.
A análise do comportamento do custo de capital diante da divulgação de notícias
também foi objeto de estudo de Botosan e Plumlee (2002) que encontrou evidências da
relação entre o nível de divulgação e o custo do capital, indicando mudança de
comportamento do custo de capital conforme o tipo de divulgação de notícias, destacando que
a divulgação dos relatórios financeiros contribui para a redução do custo de capital, no
entanto, a divulgação de outras publicações de natureza coorporativa está associada a um
aumento no custo de capital.
No Brasil as notícias relacionadas à corrupção vêm sendo objeto de divulgação
constante, principalmente após o início da operação Lava Jato em 17 de março de 2014, com
principal objetivo de investigar crimes de lavagem de dinheiro e contra o sistema financeiro
nacional de acordo com o Ministério Público Federal. As divulgações de notícias de
corrupção envolvendo empresas investigadas pela operação Lava Jato já foram objetos de
estudos investigando seus efeitos em valor de mercado (ARAÚJO, et al., 2018), volume de
negociação (MAGALHÃES FILHO, 2018) e na sustentabilidade empresarial (SHIMABUKU,
2017).
As pesquisas anteriores procuram relacionar o efeito das divulgações dos eventos de
corrupção sobre comportamento do mercado, avaliando, valor de mercado, retorno anormal,
volume de negociação anormal e sustentabilidade empresarial. No entanto, não fica claro
como a divulgação de eventos de corrupção pode influenciar no custo de capital das empresas
envolvidas nas operações e empresas que não apresentam envolvimento. Assim, este trabalho
objetiva avaliar os efeitos das divulgações de notícias de corrupção investigadas pela
operação Lava Jato sobre o custo de capital das empresas.
Este artigo contribui para a literatura sobre efeitos de divulgações de notícias
corporativas, destacando como notícias de envolvimento em escândalo de corrupção podem
impactar no custo de capital das empresas. Adicionalmente, esta pesquisa complementa a
literatura anterior (ARAÚJO, et al., 2018; MAGALHÃES FILHO, 2018; SHIMABUKU,
2017) apresentando evidências que o envolvimento em corrupção pode gerar impacto
negativo para as empresas. A pesquisa apresenta relevância para o mercado, pois, evidencia
que empresas envolvidas em escândalos de corrupção apresentam um aumento no nível de
instabilidade elevando o custo médio ponderado de capital devido ao aumento do risco.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
Os efeitos da corrupção no desempenho das organizações é tema recorrente da
literatura. Para Chen et al., (2010) a corrupção provoca instabilidade no mercado acionário
impactando na capacidade de tomada de decisões por parte dos usuários das informações,
apresentando evidências de dificuldades de previsão de ganhos por parte dos analistas em
relação às empresas corruptas, e nos países em desenvolvimento, é possível observar um
aumento da segmentação dos mercados acionários dificultando principalmente na interação
das empresas com mercados estrangeiros. Para Baxamusa e Jalal (2014) a diminuição da
corrupção reduz os custos associados aos financiamentos externos.
Healy e Serafeim (2015) destacam que empresas estabelecidas em ambientes com
altos índices de corrupção tendem a gerar menores taxas de crescimento de vendas,
demonstrando assim que o desempenho da organização pode ser afetado pela corrupção, por
outro lado empresas com baixas taxas de corrupção têm maior crescimento das vendas em
áreas geográficas corruptas. Tais evidências indicam que todos os agentes interessados nas
informações das empresas apresentam uma visão mais positiva em relação às empresas que
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não apresentam envolvimento em escândalo de corrupção.
Abrate et al., (2014) avaliou o impacto da corrupção na eficiência de custos na
prestação de serviços de disposição de resíduos sólidos de uma amostra de municípios
italianos, e encontrou evidências que a corrupção tem um efeito negativo e significativo na
eficiência de custos, destacando que o custo de serviços de reciclagem em municípios com
maiores índices de corrupção é significativamente maior em relação aos munícios com menor
índices. Assim, a corrupção impacta nas atividades empresariais em principalmente na
qualidade dos serviços que são ofertados para a sociedade, sendo que o aumento da corrupção
está fortemente associado a empresas mais ineficientes, no sentido de que eles empregam
mais insumos para produzir bens e serviços.
Budak e Vizek (2015) afirmam que a corrupção nas economias emergentes aumenta o
nível geral de preços, afetando o custo total de vida da população, destacando que o efeito da
corrupção é duas vezes mais forte para os serviços ao consumidor do que para os bens de
consumo, adicionalmente é possível observar que o setor de serviços é mais propenso à
corrupção, o que significa que um aumento da corrupção em um país deve ter um efeito mais
considerável nos preços dos serviços do que nos preços das mercadorias.
Analisando os efeitos da corrupção nas empresas, Baxamusa e Jalal (2014) destacam
que a corrupção influência as decisões de estrutura de capital das empresas, nesse sentido, os
custos de capital dos países corruptos são mais elevados e à medida que a corrupção diminui,
os custos do capital diminuem proporcionalmente. Os resultados indicam ainda que os custos
do capital das empresas são mais sensíveis às mudanças na corrupção quando os países são
comparativamente menos corruptos.
Segundo Johnstone (2016) informações de grande precisão ou qualidade podem trazer
maior incerteza e, portanto, maiores retornos para os investidores, enquanto informações
incrementais levam a uma maior certeza sobre os fluxos de caixa futuros da empresa, a
certeza aumentada pode ser usada para reduzir o custo do capital, no entanto, isso só deverá
ocorrer mediante informações positivas em relação à empresa, quando a informação apresenta
sinais suficientemente "negativos", a generalização oposta é verdadeira. Destarte, o custo
capital depende da direção das informações divulgadas pelas empresas, logo, notícias
positivas devem gerar impacto positivo enquanto notícias negativas devem impactar
negativamente.
Nicholls (2016) investigou o impacto das investigações da Securities and Exchange
Commission - SEC sobre o custo de capital próprio das empresas e encontrou evidências que
as empresas investigadas pela SEC apresentaram um aumento significativo no custo de
capital, no entanto a pesquisa evidencia que os resultados apresentam maior significância
após anúncio do inicio das investigações, no entanto, os resultados não se mantém quando
analisado por vários períodos consecutivos. É importante citar que ao iniciar as investigações
de uma empresa, a SEC fornece divulgação ao mercado de suspeita de comportamento
fraudulento.
Segundo Johnstone (2016) um custo de capital menor pode ser o produto de falta de
qualidade da informação, em termos simples, as informações devem ajudar os investidores a
avaliar os parâmetros estatísticos relevantes dos fluxos de caixa das empresas de maneira mais
acurada e, assim, fazer com que algumas empresas tenham um custo de capital mais alto e
outras empresas tenham um custo de capital menor. Para Botosan e Plumlee (2002) as
divulgações de notícias negativas de natureza coorporativa influenciam para um aumento no
custo de capital das empresas citadas na notícia.
Murphy et al., (2009) investigou os casos de má conduta corporativa relatados no The
Wall Street Journal Index, analisando o impacto da má conduta corporativa na lucratividade
futura da empresa e no custo do capital próprio. Os resultados de Murphy et al., (2009)
indicam que a má conduta corporativa afeta negativamente as empresas citadas, com reduções
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nos lucros esperados e aumentos na volatilidade do retorno das ações nos períodos após a
divulgação da conduta imprópria.
Osresultados deMurphy et al., (2009) podem estar capturando areação negativado
mercadoa más notícias, ao selecionar uma amostra com base em relatórios de uma agência de
notícias, a amostra é potencialmente enviesada por qualquer predisposição dos repórteres
empregados pela agência.Esta pesquisa enfoca um conjunto específico de empresas
claramente diferenciadas, ou marcadas, por comportamento fraudulento, em processo de
investigações da Polícia Federal através da operação Lava Jato.
As divulgações dos desdobramentos das fases da operação Lava Jato foram objetos de
estudos de Shimabuku (2017) que buscou identificar como os casos de corrupção,
investigados no âmbito da operação Lava Jato, influenciaram a sustentabilidade da Petrobras,
com base na avaliação dos relatórios financeiros e de sustentabilidade e na análise dos preços
das ações da companhia. Os resultados de Shimabuku (2017) evidenciaram principalmente
que a variação das ações da Petrobras foram influenciadas pelos eventos eleitorais
coincidentes com a deflagração da operação Lava Jato e efetivamente, a Petrobras reduziu seu
patrimônio e investimentos tanto na área social quanto ambiental.
Em uma análise especifica do efeito da Lava Jato em valor de mercado, porém
contemplando todas as empresas, Araújo et al., (2018), investigou as empresas citadas na
operação, e os resultados apontam para um efeito negativo sobre o retorno anormal
acumulado no ano de ações de empresas citadas nas fases da Lava Jato, e um efeito positivo
sobre o retorno anormal acumulado de ações de empresas de mesmo segmento das empresas
citadas, no entanto, a pesquisa não apresenta efeito sobre o retorno anormal anual acumulado
das ações de companhias que não foram citadas na Lava Jato e que não estão listadas no
mesmo segmento das empresas citadas na operação.
Magalhães Filho (2018) avaliou os efeitos das divulgações de notícias de
envolvimento na operação Lava Jato no volume de negociação das empresas envolvidas na
operação e adicionalmente das empresas que atuam no mesmo setor das empresas citadas na
operação, encontrando evidências que a divulgação de notícias referente à corrupção gera
instabilidade no mercado financeiro influenciando positivamente no volume anormal de
negociação durante as semanas de operação Lava Jato independentemente de envolvimento na
operação. Avaliando especificamente nas semanas em que houve desdobramentos da Lava
Jato, observou-se um efeito positivo sobre o volume anormal acumulado das ações das
empresas citadas operação, e efeito negativo para as empresas que atuam no mesmo setor da
empresa citada.
A literatura sobre custo de capital sustenta que as notícias corporativas podem
impactar na estrutura de custo de capital das empresas.Entretanto, é importante observar que
notícias negativas relacionadas às empresas podem onerar o custo do capital como resultado
de má gestão ou corrupção, apresentando menores retornos (ARAÚJO et al., 2018), redução
da qualidade da informação (CHEN et al., 2010), menores taxas de crescimento de vendas
(HEALY e SERAFEIM, 2015) e ineficiência dos custos (ABRATE et al., 2014), resultando
em um custo maior capital em comparação com empresas não corruptas (MURPHY et al.,
2009).
O aumento no custo do capital, hipoteticamente, é baseado em pesquisas que indicam
que o risco de informação específico da empresa é um fator de risco não diversificável na
determinaçãodo custo de capital próprio das empresas. Magalhães Filho (2018) defende que
as divulgações de notícias de envolvimento da empresa na operação Lava Jato causa
instabilidade no mercado devido às incertezas causadas pelas notícias, impactando nos
volumes de negociação e retornos das empresas envolvidas, e, por sua vez o custo de capital
(JOHNSTONE, 2016).
Diante desse contexto e considerando que as notícias de investigação de escândalo de
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corrupção pode causar instabilidade no mercado e principalmente no desempenho das
empresas devido ao aumento no risco de informação da empresa, esta pesquisa pretendente
testar a seguinte hipótese:
H1a: Empresas citadas na operação Lava Jato, terão um aumento no custo de capital
próprio em torno do anúncio público das investigações.
3 METODOLOGIA
A presente pesquisa é caracterizada como descritiva e quantitativa e tem como
objetivo avaliar os efeitos da divulgação de notícias de envolvimento na operação Lava Jato
no custo de capital das empresas citadas na operação, utilizando a metodologia de estudo de
evento. A divulgação de cada fase ou desdobramento da operação Lava Jato é considerado
como um evento. A amostra compreende todas as companhias de capital aberto, listadas como
ativas na B3 durante o período base, que vai de janeiro de 2014 a dezembro de 2018
compreendendo da primeira à quinquagésima sétima da operação Lava Jato, analisando as
empresas diretamente envolvidas nas investigações e as empresas que não apresentam
envolvimento com a operação. Os dados financeiros das empresas foram obtidos através da
base de dados do software Economática.
Para verificar esse efeito avaliou-se o custo médio ponderado de capital (WACC). O
grupo de empresas citadas na operação foi denominado de grupo de tratamento, enquanto que
o grupo de empresas que não apresentam envolvimento com a operação, foi chamado de
grupo de controle.
Para testar a hipótese da pesquisa, e avaliar os efeitos das divulgações de notícias de
corrupção investigadas pela operação Lava Jato sobre o custo de capital das empresas durante
o período base desta pesquisa, foram utilizadas variáveis dummy com o objetivo de destacar
as empresas citadas na operação “Lava Jato”, no momento de divulgação das notícias, tendo
como variável dependente o custo médio ponderado de capital (WACC) e variáveis
explicativas relacionadas com a hipótese formulada, sendo apresentadas no modelo abaixo:
=

(1)

Em que:
WACC é a variável dependente, representada pelo Custo Médio Ponderado de Capital
acumulado da empresa i trimestralmente;
O é uma dummy que assume 1 se a empresa i foi citada na operação Lava Jato; 0,
caso contrário. O coeficiente busca capturar os efeitos da operação Lava Jato para empresas
citadas na operação, permitindo responder a hipótese desta pesquisa.
O representa o WACC da empresa i citada na operação Lava Jato nos trimestres
posteriores a primeira citação. O objetivo da inclusão desta variável é controlar a mudança do
custo médio de capital após citação na operação;
O e representam o WACC da empresa i citada na operação Lava Jato, nos trimestres
após a citação na operação. O objetivo da inclusão destas variáveis é verificar se os efeitos da
citação na operação permanecem por mais de um período, conseguindo avaliar assim, a
extensão dos efeitos da operação;
As variáveis de Controles utilizadas foram: tamanho da empresa, grau de alavancagem
financeira, retorno sobre o patrimônio e lucro líquido da empresa.
Para Damodaran (2012) o Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) é um conceito
fundamental em finanças corporativas que guarda uma relação linear com a Taxa Livre de
Risco componente do Cost of Equity e do Custo de Dívida. Logo, o WACC é derivado do
produto do Cost of Equity e do Custo de Dívida após dedução dos impostos ponderados pelos
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seus respectivos pesos na estrutura de capital da Companhia, representado pela equação
abaixo:
WACC = (%PO x Ki) + (%PL x Ke)

(2)

Em que:
%PO = participação de capital de terceiros na estrutura de capital da empresa;
Ki = custo de capital de terceiros (líquido de impostos sobre o lucro tributável);
% PL = participação de capital próprio na estrutura de capital da empresa;
Ke = Custo de capital próprio.
Para mensuração da Participação de capital de terceiros na estrutura de capital da
empresa (%PO) foi considerada a seguinte equação:
%PO =

PO .
PO + PL

(3)

Em que:
PO = Passivo Oneroso, mensurado pela soma do Financiamento de Curto Prazo mais o
Financiamento de Longo Prazo;
PL = Patrimônio Líquido da empresa.
Posteriormente realizou-se a mensuração do Custo de Capital de Terceiros (Ki)
considerando a seguinte equação:
Ki =

DFL .
PO

(4)

Em que:
DFL = Despesa Financeira Líquida do IR 34%.
Para mensuração da Participação de capital próprio na estrutura de capital da empresa
(%PL) foi considerada a seguinte equação:
%PL =

PL .
PO + PL

(5)

Para Fama e French (2004), o Ke também conhecido como custo de capital próprio é
definido pela taxa de juros livre de risco, a taxa Risk Free (Rf), acrescida do Prêmio de Risco
de Mercado (ERP) multiplicada pela Beta do ativo, conforme equação 6:
Ke = Rf + Beta x ERP

(6)

O beta para uma ação individual mede a sensibilidade dos movimentos do mercado, o
qual pode ser mensurado pela intensidade na qual determinado título tende a variar em
relação ao mercado (SILVA et al., 2017), sendo mensurado de acordo com a equação 7:
=

(7)
Em que:
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= Covariância entre o retorno do ativo i e o retorno de mercado no período t.
= variância do retorno de mercado no período t.
Para justificar as variáveis de controle da pesquisa, observou-se que o Tamanho da
empresa esta relacionado com a estrutura de capital de acordo com Nicholls (2016),
justificando que empresas maiores podem apresentar maior endividamento. No entanto
Botosan e Plumlee (2002) destacam que existe uma relação negativa entre o tamanho da
empresa o custo de capital. Além do tamanho da empresa, os resultados de Hribar e Jenkin
(2004) evidenciam que a Alavancagem está significativamente associada à mudança no custo
do capital próprio, indicando que níveis mais elevados de alavancagem resultam em um
aumento no custo de capital (NICHOLLS, 2016).
Segundo Fama e French (2004), os índices de Rentabilidade e o valor do Patrimônio
Líquido desempenham um papel importante para a explicação da estrutura de capital das
empresas em um cenário de incertezas de mercado. Para Cao et al., (2015) o retorno dos
ativos é uma importante variável para controlar o custo de capital das empresas
principalmente quando a reputação da empresa esta em declínio. Abaixo, apresenta-se o
Quadro 1 das variáveis utilizadas.
Quadro 1 – Resumo das Variáveis
Variáveis

Descrição

WACC
Dcitada

Custo Médio Ponderado de Capital acumulado da empresa i trimestralmente.
Indicador que assume valor 1 se a empresa i foi citada na operação Lava-Jato; 0,
caso contrário.
Primeira_Citação
WACC da empresa i citada na operação Lava Jato pela primeira vez no trimestre
j.
2ºTrim_Pós_Citação
WACC da empresa i citada na operação Lava Jato no segundo trimestre após
citação.
4ºTrim_Pós_Citação
WACC da empresa i citada na operação Lava Jato no quarto trimestre após
citação.
Tamanho
Ln Ativo Total da empresa.
GAF
Grau de Alavancagem Financeira: Retorno sobre o Patrimônio Líquido dividido
pelo Retorno sobre os Ativos Totais.
ROA
Retorno sobre o Ativo: Lucro líquido dividido pelo Total do Ativo.
LL
Ln Lucro Líquido.
Fonte: Elaborado pelo autor.

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A Tabela 1 apresenta a estatística descritiva resumida para a amostra. Com base na
estatística descrita é possível observar que a variável que controla o custo médio de capital
(WACC) apresenta a média e a mediana de 0.11, e o mínimo 0.07 e máximo de 0.14
indicando que a amostra está bem distribuída proporcionalmente. Para as variáveis de
controle, o tamanho da empresa (SIZE) indica que a amostra é caracterizada por empresas
grandes e o fato da média está bem próximo da medida de dispersão central indica que as
empresas que compõe o primeiro quartil não apresentam uma maior desvalorização em
relação ao restante da amostra.
A variável Lucro Líquido apresenta média positiva e acima da medida central de
dispersão, sugerindo que um grupo de empresas no terceiro quartil possui Lucro Líquido
acentuadamente positivo no período base. Em relação às demais variáveis observa-se um
equilíbrio na amostra apresentando médias muito próximas das medidas de dispersão central.
Tabela 1. Estatística Descritiva das Variáveis
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Variável
WACC

Observações
1826

Média

Desvio-padrão

Mediana

Mínimo

Máximo

0.11

0.16

0.11

0.07

0.14

SIZE

1826

15.93

1.40

15.98

12.79

16.90

GAF

1826

0.16

0.03

0.02

-0.18

0.21

ROA

1826

0.07

0.04

0.07

0.02

0.16

ROIC

1826

0.11

0.06

0.10

-0.02

0.25

LL
1826
11.71
1.53
10.84
7.19
12.69
Nota: Esta tabela apresenta médias, desvios-padrão, medianas, mínimo e máximo das variáveis. A amostra
contém 256 firmas listadas, e um total de 1.826 observações, capturadas entre os anos de 2014 e 2018. O
WACC representa o Custo Médio Ponderado de Capital acumulado da empresa i trimestralmente. O SIZE
representa o Ln(Ativo Total) é o logaritmo natural do Ativo Total da firma. O GAF é o Grau de
Alavancagem Financeira encontrada através da divisão do Retorno sobre o Patrimônio Líquido pelo
Retorno sobre o Ativo Total. O ROA é o retorno sobre o Ativo encontrado pela divisão do Lucro líquido
pelo total do Ativo. O ROIC é o Retorno Sobre o Capital Investido encontrado pela divisão do Lucro
Líquido pelo Capital Investido. O LL representa o Ln(Lucro Líquido) é o logaritmo natural do Lucro
Líquido da firma. Todas as variáveis foram winsorizadas a 2,5%.
Fonte: Elaborado pelo autor.






A Tabela 2 apresenta o teste de diferença de médias no período que antecede a
operação Lava Jato, considerando as empresas em dois grupos: empresas que não possui
nenhuma relação com a operação, ou seja, não foi citada em nenhuma fase da Lava Jato e,
empresas citadas na operação. O objetivo da avaliação antes do início da operação é verificar
a existência de diferenças significativas entre os grupos independente da operação Lava Jato.
Tabela 2. Teste de Diferença de Médias entre as empresas Citadas e empresas com Nenhuma Relação com a
Lava Jato
O painel abaixo apresenta os testes de diferença de médias entre as empresas citadas na operação “Lava
Jato” e as empresas que não possui nenhuma relação com a operação. Buscou-se avaliar se existem
diferenças iniciais significativas entre estes dois grupos, independente dos eventos da operação “Lava Jato”.
Nenhuma Relação com a Operação
Citadas na Operação
Dif. de Médias
Variável
WACC

Média
0.109

Desvio Padrão
0.053

Média Desvio Padrão
0.126
0.189

SIZE

0.045
0.103

17.547

0.124

GAF

15.822
1.599

1.637

ROA

0.763

0.146

0.394

Diferença
-0.017

P-Valor
0.462

0.127

-1.725***
-0.038

0.000
0.925

0.423

0.369***

0.000

ROIC

0.110
0.188
0.092
0.596
0.018
0.990
LL
11.633
0.051
12.817
0.151
-1.184***
0.000
Nota: O quadro acima realiza uma comparação das empresas citadas e sem relação com a Lava Jato com
relação às variáveis de controle no ano de 2013. A amostra contém 256 firmas listadas, e um total de 1.826
observações, capturadas entre os anos de 2014 e 2018. O WACC representa o Custo Médio Ponderado de
Capital acumulado da empresa i trimestralmente. O SIZE representa o Ln(Ativo Total) é o logaritmo natural
do Ativo Total da firma. O GAF é o Grau de Alavancagem Financeira encontrada através da divisão do
Retorno sobre o Patrimônio Líquido pelo Retorno sobre o Ativo Total. O ROA é o retorno sobre o Ativo
encontrado pela divisão do Lucro líquido pelo total do Ativo. O ROIC é o Retorno Sobre o Capital Investido
encontrado pela divisão do Lucro Líquido pelo Capital Investido. O LL representa o Ln(Lucro Líquido) é o
logaritmo natural do Lucro Líquido da firma. Todas as variáveis foram winsorizadas a 2,5%. *, ** e ***
denotam significância estatística ao nível de 10%; 5% e 1%, respectivamente.
Fonte: Elaboração própria.

A varável dependente WACC, não apresentava diferenças estatisticamente
significativas entre os grupos de empresas citadas e não citadas durante o período que
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antecede a operação “Java Jato”. O mesmo foi observado para as variáveis GAF e ROIC,
indicando que não apresentava diferenças entre as empresas citadas e não citadas.
Para a análise de tamanho (SIZE), o retorno sobre o ativo (ROA) e Lucro Líquido
(LL) o teste de diferença das médias apresentou coeficiente significativo a um nível de 99%
de confiança, indicando uma diferença estatisticamente significativa em relação ao tamanho
das empresas citadas e não citadas na operação Lava Jato. É possível observar que a média do
tamanho e Lucro Líquido das empresas citadas na operação é superior à média das empresas
que não apresentam nenhuma relação com a Lava Jato. Por outro lado o retorno sobre o ativo
das empresas que não apresentam nenhum envolvimento com a operação é superior às
empresas citadas na operação, indicando que apesar das empresas não citadas serem menores,
elas apresenta maior capacidade para gerar lucros.
A Tabela 3 apresenta os resultados para as regressões estimadas pelo modelo.
Inicialmente o Painel A apresenta a regressão que objetiva avaliar se a empresa citada na
operação apresenta custo de capital diferente das empresas não citadas na operação. Os
resultados sugerem que as empresas citadas na operação apresentam um custo de capital
superior às empresas não citadas, o coeficiente que controla as empresas citadas (Dcitada) é
significativo à 95% de confiança, significando que os eventos de divulgações da operação
Lava Jato contribui para o aumento do custo de capital das empresas envolvidas.
Tabela 3: Resultados da regressão para a relação entre a divulgação e o custo do capital próprio
Resultados para o modelo: =
Painel A
Painel B
Coeficientes
Coeficientes
Dcitada
0.095 **
0.089 *
Pós_citação
0.141***
0.118 **
2ºTrim_pós_citação
0.219***
4ºTrim_pós_citação
0.436***
SIZE
0.902***
0.339***
GAF
-0.322***
-0.013 **
ROA
-0.069***
-0.026***
ROIC
0.058***
0.013 **
LL
0.079* .
0.031 .
Constante
-4.309***
-2.122***
R²
0.743 .
0.857 .
Nota: Esta tabela apresenta diferentes especificações para o modelo, que considera o efeito da divulgação de
eventos da Lava Jato no Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) acumulado trimestralmente das
empresas brasileiras. O Painel A apresenta a regressão do Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) do
trimestre comparando as empresas citadas e não citadas nas operações da Lava Jato, adicionalmente avalia a
empresa citada nas operações analisando o efeito pós citação. O Painel B apresenta a regressão do Custo
Médio Ponderado de Capital (WACC) do 1º e 4º trimestre após a primeira citação na operação Lava Jato. A
amostra contém 256 firmas listadas, e um total de 1.826 observações, capturadas entre os anos de 2014 e
2018. O P-valor *, ** e *** denotam significância estatística ao nível de 10%; 5% e 1%, respectivamente. O
WACC representa o Custo Médio Ponderado de Capital acumulado da empresa i trimestralmente. O SIZE
representa o Ln(Ativo Total) é o logaritmo natural do Ativo Total da firma. O GAF é o Grau de
Alavancagem Financeira encontrado através da divisão do Retorno sobre o Patrimônio Líquido pelo Retorno
sobre o Ativo Total. O ROA é o retorno sobre o Ativo encontrado pela divisão do Lucro líquido pelo total do
Ativo. O ROIC é o Retorno Sobre o Capital Investido encontrado pela divisão do Lucro Líquido pelo Capital
Investido. O LL representa o Ln(Lucro Líquido) é o logaritmo natural do Lúcro Líquido da firma. Todas as
variáveis foram winsorizadas a 2,5%.
Variável

Fonte: Elaboração própria.

A variável Pós_citação busca avaliar se no trimestre seguinte após a citação da
empresa na operação, o custo de capital da empresa apresenta mudanças significativas em
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relação a períodos anteriores. O coeficiente da variável Pós_citação é significativo a 99% de
confiança, tais evidências indicam que as divulgações das operações da Lava Jato trazem
informações relevantes que afetam o custo de capital das empresas citadas, aumentando
significativamente o seu custo no primeiro trimestre após a citação na operação. Os resultados
apresentados no Painel A são pertinentes com os resultados de Kothari et al., (2009) e
Botosan e Plumlee (2002) indicando que as divulgações de notícias negativas são
acompanhadas por aumentos significativos nas medidas de risco, destacando que divulgações
negativas resultam em aumento de custo de capital.
O Painel B apresenta a extensão dos resultados da operação, avaliando como a
empresa se comporta nos semestres seguintes à primeira citação na operação. O coeficiente
positivo 0.118 para a variável 2ºTrim_pós_citação e 0.219 para a variável 4ºTrim_pós_citação
foi significativo a 99% de confiança, indicando que após a citação da empresa na operação
Lava Jato o custo de capital aumentou significativamente nos trimestres seguintes.
Os resultados encontrados são pertinentes com os resultados de Baxamusa e Jalal
(2014), Johnstone (2016), Nicholls (2016) e Murphy et al., (2009), indicando que a corrupção
influência as decisões de estrutura de capital das empresas, nesse sentido, os custos do capital
das empresas são mais sensíveis às divulgações de notícias de corrupção e suspeitas de
comportamentos fraudulentos. Os coeficientes deGAF e ROAsão significativamente
negativos, enquanto os coeficientes de SIZE, ROIC e LL são positivos e significativos.Esses
resultados oferecem segurança de que as estimativas para o custo do capital são válidas, uma
vez que indicam a capacidade explicativa do modelo.
Uma possível explicação para esses resultados se deve ao fato de que em períodos de
instabilidade causada por escândalos de corrupção, as empresas envolvidas acabam
incorrendo em perdas substanciais. A discussão acima contribui para o avanço da literatura e
complementa os resultados de Araújo, et al., (2018), Magalhães Filho (2018) e Shimabuku
(2017) que defendem que a instabilidade causada pela divulgação de participação em
escândalo de corrupção, podendo afetar os indicadores de desempenho, endividamento e
volume de negócios;
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo examina os efeitos das divulgações de notícias de corrupção investigadas
pela operação Lava Jato sobre o custo de capital das empresas. A hipótese testada é que as
empresas citadas na operação Lava Jato, terão um aumento no custo de capital próprio em
torno do anúncio público das investigações. Os resultados evidenciam que as empresas citadas
na operação apresentam um aumento significativo do custo de capital em relação às empresas
que não apresentam nenhum envolvimento com a operação.
Em seguida, para entender se essas mudanças nos custos de capital são relativamente
significativas em magnitude diante da estimativa de elasticidade dos efeitos da operação. Os
resultados sugerem que o custo médio de capital aumenta significativamente no 2º e 4º
trimestre após a primeira citação na operação, assim, as instabilidades causadas no mercado
diante das notícias de corrupção tendem a aumentar a associação positiva entre a o custo de
capital e corrupção.
Esta pesquisa apresenta contribuições para a literatura contábil fornecendo evidências
empíricas robustas de uma associação positiva significativa entre a corrupção e custo de
capital. Os resultados também são economicamente significativos, apresentando uma
evolução no custo de capital após a primeira citação da empresa na operação. Pesquisas
futuras são necessárias para determinar se a magnitude do efeito combinado sobre o custo do
capital próprio com maior precisão nas informações públicas e envolvendo empresas em
escândalo de corrupção.
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ADAPTAÇÃO DO MODELO SERVQUAL PARA ANÁLISE DA
QUALIDADE DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS
RESUMO

Amanda Zancanaro Dilli, Sonia Aparecida Beato Ximenes De Melo, Andre Ximenes Melo,
Amauri Da Silva Salvador

O foco na qualidade dos serviços contábeis é um dos fatores efetivos em seu sucesso e sobrevivência das
empresas. Assim, o estudo analisou a qualidade dos serviços contábeis de uma empresa do segmento contábil,
com uso do modelo SERVQUAL. O modelo é projetado para medir os componentes de serviço que geram
satisfação dentro de cinco dimensões. Foi realizada uma pesquisa qualitativa e quantitativa de
abordagem
survey
e
característica
exploratória. Foi aplicado um questionario para 48 clientes. Os resultados mostraram uma lacuna negativa em
diversos aspectos da qualidade dos serviços contábeis. Essa lacuna demonstra que os serviços que estão sendo
prestados não atendem às suas expectativas dos clientes. Assim é necessário que os gestores criem melhores
estratégias que aumentem na qualidade de serviço do escritório pode satisfazer e desenvolver a satisfação do
cliente.
Palavras-chave: Qualidade em serviços, Contabilidade, Expectativa, Percepções, Gaps.

1 INTRODUÇÃO
Diversos fatores influenciam a demanda da prestação de serviços contábeis: as constantes
alterações na legislação, a concorrência e a insatisfação dos clientes que por vezes demanda
serviços diferenciados, com alto padrão de qualidade e exige cada vez mais que o profissional
de contabilidade desempenhe seus serviços de forma relevante. Pelo fato destes afetarem
diretamente a tomada de decisão estratégica das empresas, é importante que o profissional
conheça a legislação, os regimes tributários, compreendam disciplinas como direito,
economia, administração, de forma a assessorar seus stakeholders. Nessa concepção, os
serviços prestados pelos escritórios de contabilidade são essenciais para o desempenho da
empresa, assim, faz-se necessário rever seu posicionamento de mercado em relação aos seus
clientes e concorrentes.
Pesquisas e evidências empíricas sugerem que oferecer um serviço excelente, focado no
cliente, é uma estratégia de diferenciação bem-sucedida e que tem alta probabilidade de
melhorar os resultados financeiros da empresa (Silva, Nogueira, Oliveira, & Arraes 2016;
Kotler & Boom, 2004). Medir e melhorar a qualidade do serviço é um desafio para a maioria
das organizações. Embora a qualidade dos bens possa ser facilmente medida levando-se em
consideração certas propriedades físicas, a medição dos serviços é bastante difícil, porque a
qualidade, nesse caso, depende de um grande número de fatores. Pesquisas sobre a medição
da qualidade do serviço destacam que as empresas devem buscar entender as expectativas de
seus clientes e depois trabalhar para alcançá-las ou excedê-las (Aga & Safakli, 2007; Pinho,
Macedo & Monteiro, 2007).
Com o intuito de identificar possíveis problemas na qualidade dos serviços, Parasuraman,
Zeithaml e Berry (1985) criaram o modelo SERVQUAL. A ferramenta é um meio de avaliar
ou mensurar a qualidade dos serviços prestados por alguém ou alguma entidade podendo ser
privada ou pública. Esse modelo agrupa 22 variáveis relacionadas à qualidade em cinco
dimensões, fundamentando-se na comparação entre o serviço percebido e o esperado
(Fernandes, Remussi, Camargo, Malafaia & Motta, 2017).
Por meio dessa avaliação a entidade estudada terá diversas possibilidades de melhoria tanto
no atendimento quanto nos serviços prestados, sendo possível verificar a credibilidade ou a
insatisfação de seus clientes. Kotler (2000) complementa que o ponto chave é conhecer os
gostos e os desejos do consumidor, será possível cativá-los e reter seu foco em torno dos seus
1
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serviços ofertados, criando um vínculo de fidelidade entre a empresa e o cliente.
Partindo desse contexto e da relevância do tema, formula-se o seguinte problema de pesquisa:
Qual a percepção dos clientes sobre a qualidade dos serviços prestados por um escritório
contábil em Tangará da Serra - MT analisado pelo uso da ferramenta “SERVQUAL”?
Oliver (1980) e Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) argumentam que é recomendável que a
qualidade dos serviços seja avaliada pela performance da tendência entre o que era esperado
pelo cliente e sua visão do atual serviço prestado. A qualidade em serviços representa uma
estratégia imprescindível para o alcance do sucesso e sobrevivência em mercados de intensa
concorrência.
Essa ferramenta pode auxiliar a organização estudada para melhorar o atendimento prestado e
assim poder fidelizar seus clientes, pois ao mensurar a insatisfação pode impor novos métodos
a fim de cativar seus clientes e mantê-los por mais tempo. Bem como poderá reconquistar
aqueles que por algum motivo deixaram de ser clientes.
Nesse sentido, este estudo objetivou analisar a qualidade dos serviços prestados por um
escritório contábil em Tangará da Serra, por meio da ferramenta SERVQUAL, bem como
identificar a percepção e perspectivas da clientela frente aos serviços prestados pela empresa,
avaliando a qualidade do serviço ofertado e evidenciando a problemática envolvida no
desempenho da empresa.
O setor de serviços configura-se naquele que mais proporciona empregos no mundo,
respondendo também pela maior participação na economia mundial (Hora, Moura & Vieira,
2019). Compreender a qualidade de seus serviços contábeis pode ajudar as organizações a
identificar suas próprias vantagens e desvantagens competitivas, evitando, ao mesmo tempo, o
desperdício de recursos. Nessa perspectiva, torna-se indispensável analisar como se encontra a
qualidade percebida pelo cliente frente ao serviço oferecido.
2 SERVQUAL
O instrumento de pesquisa SERVQUAL foi um dos primeiros apontadores elaborados
especificamente para mensuração da qualidade dos serviços prestados (Zeithaml, Bitner &
Gremler, 2014). Para Villela (2000) este modelo permite a verificação e amoldamento entre
os serviços executados e produtos gerados, ou seja, eficácia e eficiência.
Parasuraman, Zeithamal e Berry (1991) expõem que o Servqual é grandioso, portanto, pode
ser utilizado em qualquer área que necessite, sendo sua função adaptar-se as diversidades do
mercado. Diante deste crescente fato, Reichheld e Sasser (2004) complementam que a
qualidade na área dos serviços prestados está em evolução, pois indiferente do ramo de
atuação a melhoria da qualidade só acontece se o interessado quiser mensurá-la. Assim será
possível fazer algumas modificações ou alterações na maneira de execução dos processos
executados.
Por meio deste modelo elabora-se um questionário contendo duas partes: a primeira relativa à
expectativa do nível de serviços esperados, e a segunda, a respeito da percepção do nível dos
serviços oferecidos. Evidenciando uma expectativa associada a uma percepção, sendo um
nível de qualidade a ser encontrada a subtração do resultado do serviço entendido pela
expectativa dos clientes para cada uma das questões contidas no questionário (Las Casas,
2012; Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2014).
Deste modo Parasuraman, Zeithamal e Berry (1988) relatam que esse método mede a
qualidade do serviço oferecido, onde sua utilização é referência para muitos autores, estudos
bem como aos empresários. O modelo é um questionário que contém 22 perguntas
distribuídas nas cinco dimensões da qualidade a serem abordados. É válido citar que as cinco
esferas desta ferramenta citada por Parasuraman, Zeithamal e Berry (1988), tem como

31

3

critérios avaliar a empresa nas seguintes dimensões: 1) Tangibilidade: instalações físicas,
equipamentos e aparência de pessoal; 2) Confiabilidade: realização do serviço prometido de
forma confiável e precisa; 3) Responsividade: disponibilidade para o cliente bem como
fornecimento de serviço rápido; 4) Segurança: cortesia e exposição de conhecimento e
confiança pelos colaboradores da empresa; 5) Empatia: atenção individual aos clientes e
forma de tratamento.
Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) relatam que ao estimar a qualidade da organização pode
surgir um desafio, pois a pesquisa refere-se ao contentamento da clientela perante a
organização pesquisada.
3 METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada em um escritório de contabilidade localizado no município Tangará
da Serra – Mato Grosso, fundado em 1997 com o interesse na criação de uma empresa de
consultoria e assessoria contábil que oferecesse aos seus clientes um serviço de contabilidade
completo. A empresa analisada nunca contratou especialistas para avaliarem a qualidade dos
serviços ofertados, portanto, nunca fez caracterizações detalhadas de qualidade.
Durante o período da pesquisa a empresa contava com 52 colaboradores em seu quadro de
funcionários, estes divididos em cinco departamentos: departamento de pessoal, departamento
de constituição, departamento de condomínio, departamento fiscal rural e departamento
contábil, e ainda recepção, contínuo e serviços de limpeza.
O estudo apresenta uma abordagem qualitativa, descritiva. Conforme Melo e Muniz (2017)
justifica-se pelo estudo e conhecimento da clientela referente os serviços prestados. E
quantitativa, conforme Paranhos Filho (2009) pela mensuração do comportamento do público
alvo.
A pesquisa foi adaptada no modelo SERVQUAL de acordo com a necessidade da empresa
avaliada, entretanto a estrutura do questionário aplicado permaneceu como o modelo original
de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) , sendo dividida em duas partes, uma que avalia a
expectativa do cliente e a outra que avalia a percepção, e cada parte contêm vinte e duas
questões, sendo questões fechadas. A escala se manteve como no modelo original o qual
utiliza a escala de sete graus de concordância (1- Discordo Totalmente a 7- Concordo
Totalmente).
De acordo Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014), a pesquisa deve avaliar por meio de 22
questões as 5 dimensões da qualidade do serviço prestado, utilizando como critério uma
escala Likert de 1 a 7, sendo os extremos (1) discordo plenamente e (7) concordo plenamente,
e os demais níveis respostas intermediárias. Inicialmente é feita a pesquisa com o consumidor
com o objetivo de coletar suas expectativas e em seguida o cliente expõe suas percepções do
serviço recebido. Para Parasuraman, Zeithalm e Berry (1988) a escala SERVQUAL tem como
resultado a seguinte equação.
(1)
Sendo o resultado encontrado o valor do gap entre o que o cliente esperava receber e o que
realmente recebeu.
O questionário foi enviado aos clientes por e-mail, por meio do endereço de e-mail de uma
das sócias da instituição e também dos funcionários.
Ressaltando que nem todos os entrevistados fazem parte do quadro societário dos clientes da
empresa de contabilidade, para o estudo designou-se as pessoas que possuíam um maior
contato com a contabilidade, sejam sócios ou administradores.
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A definição amostral, Segundo Gil (2010) os estudos são baseados em levantamentos que
abrangem um grande universo de elementos, desta forma é impossível considerar a análise de
sua totalidade, sendo assim utilizadas frequentemente amostras. Para este estudo foi utilizado
uma amostra do tipo não probabilística, a qual possui como único critério para seleção da
amostra a devolução do questionário respondido que foi distribuído ao publico alvo da
pesquisa e validade dos questionários. Foram distribuídos 153 questionários, que resultaram
em 48 questionários devolvidos devidamente respondidos. Onde nenhum apresentou
características que pudessem invalidá-los. Acredita-se que a falta de interesse dos clientes
tenha influenciado no número de questionários respondidos.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para melhor exposição dos resultados obtidos na pesquisa dividiu-se o trabalho em três partes:
a primeira demonstrando a expectativa do cliente, a segunda apresentando a percepção e por
fim a comparação entre as duas. Segundo Pinheiro (2013) a satisfação é algo fluido, intocável
e de difícil assimilação quanto se tenta avaliar. Podendo assim o serviço tomado causar boas
ou ruins experiências.
4.1 Expectativas
De acordo com Bezerra (2013) satisfazer os clientes não é tarefa simples, pois o que pode ser
suficiente para uma pessoa, ao mesmo tempo pode ser insuficiente para outras. Sendo assim
cada cliente possui uma expectativa diferente e uma forma diferente de analisar o serviço
prestado a ele.
As médias gerais de cada questão nas dimensões do campo expectativa variaram entre 5,33 e
7, e as médias dimensionais oscilam entre 6,18 e 6,69 conforme Quadro 1.
𝐸
Dimensão

Tangíveis

Nº
1
2
3
4
5

Confiabilidade

6
7
8
9
10

Responsividade

11
12
13
14
15

Segurança

16
17

Empatia

18
19

Pergunta da área
Equipamentos modernos.
Ambiente físico agradável.
Os empregados têm boa aparência.
O material associado com o serviço prestado (faturas, impressos
ou panfletos tem uma boa aparência visual).
A empresa atende os cronogramas prometidos (prometem fazer
algo em certo tempo, eles cumprirão).
A empresa tem interesse em resolver os problemas do cliente.
Os profissionais prestam o serviço certo da primeira vez.
A empresa executa seus serviços no tempo que se comprometeu.
A empresa persiste em execuções de tarefas sem erros.
Os colaboradores informam com precisão a data da prestação do
serviço.
Os colaboradores dão atendimento com presteza.
Os colaboradores estão sempre dispostos a ajudar o cliente.
Os colaboradores nunca estão ocupados para esclarecer suas
dúvidas.
Os colaboradores inspiram confiança.
Os clientes sentem-se seguros ao negociar com os
colaboradores.
Os colaboradores são educados/gentis/cortes.
Os colaboradores possuem os conhecimentos necessários para
responder às suas questões aos clientes.
A empresa dá a cada cliente atenção individualizada.
A empresa tem horários com funcionamento convenientes para
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( ̅)
5,90
6,60
5,77

𝐸
(D ̅)

6,24

6,71
7,00
6,88
5,33
6,85
6,10

6,43

6,79
6,92
6,96

6,56

5,58
6,79
6,92
6,60

6,69

6,46
6,35
5,60

6,18

5

todos seus clientes.
20
21
22

A empresa busca conhecer os gostos dos clientes.
A empresa está centrada no melhor serviço a seus clientes.
A empresa entende suas necessidades específicas.
Quadro 1 – Médias gerais da expectativa de cada questão

5,77
6,77
6,38

𝐸
A escala utilizada na pesquisa possui variação entre 1 e 7, considera-se alta expectativa
𝐸
médias entre
6 e 7. O Quadro 1 apresenta a Expectativa Média ( ̅) de cada critério avaliado.
A tangibilidade é a primeira dimensão do modelo SERVQUAL, que apresentou Expectativa
Média ( ̅) que variaram entre 5,90 e 6,71. Como o índice varia entre 1 (discordo totalmente)
e 7 (concordo totalmente) quanto maior o valor da média, maior foi a expectativa, assim,
pode-se perceber que no quesito que relaciona o ambiente físico da empresa ser agradável, foi
o item que os clientes tinham maiores expectativa. A média da dimensão foi de 6,24. Apesar
de apresentar um nível considerado alto de expectativa, esta dimensão 𝐸não demonstrou nível
alto no campo expectativa no resultado geral se comparada com as outras dimensões.
A segunda dimensão, confiabilidade apresentou Expectativa Média ( ̅) entre 5,33 e 7, ao
compara-la com a primeira dimensão, nota-se que esta dimensão apresentou nível mais alto de
expectativa, isso se justifica porque o cliente considera que confiança é muito importante,
dando essa nota alta para o quesito confiança. Na avaliação do cliente para as expectativas da
dimensão confiança nos serviços prestados, obteve-se uma média de 6,43, sendo a terceira
dimensão com mais expectativas depositadas pelos clientes.
Na dimensão responsividade, a média das respostas varia entre 5,58 e 6,96. Sendo esta o
segundo atributo que os clientes depositaram mais expectativas, gerando assim uma média
dimensional de 6,56. Essa dimensão trata diretamente do relacionamento 𝐸entre cliente e
prestador de serviços e a maneira como o cliente se sente em relação a isto.
No atributo segurança pode-se observar a variação de Expectativa Média ( ̅) entre 6,46 a
6,92, apresentando uma média dimensional de 6,69, sendo a dimensão que apresentou maior
proporção de expectativa por parte dos clientes, justiçada pelo fato de analisar a confiança que
o cliente tem no serviço prestado e na maneira como este serviço está sendo elaborado e ainda
𝐸
na maneira como o colaborador da empresa repassa seus conhecimentos.
A quinta e última dimensão do modelo é a empatia, a qual recebeu menor nível de expectativa
por parte dos clientes, demonstrando Expectativa Média ( ̅) entre 5,60 e 6,77, obtendo média
dimensional de 6,18, apesar de a média ser menor que as anteriores a dimensão também
apresenta alto nível de expectativa. O fato de a média ser considerada a mais baixa pode
justificar-se pelo motivo da dimensão tratar de assuntos relacionados a tratamento e cortesia,
o que não interfere diretamente na qualidade dos serviços prestados.
𝑃
4.2 Percepções
Neste módulo as Percepções médias ( ̅) variam entre 6,23 a 6,64. Em comparação ao modulo
𝑃
de expectativa pode-se
observar que não houve uma variação consideravelmente grande entre
o que se espera da prestação de serviço e o serviço ofertado pela empresa estudada. As médias
𝑃 expostas no Quadro 2.
das percepções ( ̅) estão
Ao analisar a primeira dimensão, tangibilidade, pode-se observar à variância entre as
Percepções médias ( ̅) de 5,27 a 6,73. Apresentando uma média dimensional de 6,23,
comparando-a com o modulo expectativa pode-se considerar que a diferença é quase nula, o
que significa que a empresa atende as expectativas de seus clientes neste aspecto. Este quesito
demonstrou a menor média em relação ás outras quatro dimensões, o que não ocorreu no
modulo expectativa.
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𝑃
Com relação à confiabilidade a Percepções médias ( ̅) do cliente variou entre 6,06 e 6,60,
obtendo uma média dimensional de 6,33, enquanto na expectativa essa dimensão atingiu
média geral de 6,43, demonstrando que neste item a empresa está muito perto de atender 𝑃as
expectativas de seus clientes.
𝑃
A terceira dimensão, responsividade, apresentou a segunda menor
Percepção médias ( ̅)
dimensional sendo 6,27, variando de 5,50 a 6,69.
A segurança, quarta dimensão, evidenciou Percepções médias ( ̅) variáveis entre 6,35 e 6,79
resultando em uma média dimensional de 6,64, e como no módulo expectativa também
recebeu a maior média na percepção dos clientes, entretanto a expectativa nesta categoria
superou a percepção com diferença de -0,05.
No modulo expectativa essa dimensão apresentou a segunda maior média, e a diferença
observada entre expectativa e percepção é de - 0,29, que expõe a sensibilidade como a
dimensão que há maior diferença entre o esperado pelo cliente e o proposto pela empresa.
(𝑃
Dimensão

Tangíveis

Confiabilidade

Responsividade

Segurança

Empatia

Nº
Pergunta da área
1
Equipamentos modernos
2
Ambiente físico agradável.
3
Os empregados têm boa aparência
O material associado com o serviço prestado (faturas, impressos ou
4
panfletos tem uma boa aparência visual).
A empresa atende os cronogramas prometidos (prometem fazer
5
algo em certo tempo, eles cumprirão).
6
A empresa tem interesse em resolver os problemas do cliente.
7
Os profissionais prestam o serviço certo da primeira vez.
8
A empresa executa seus serviços no tempo que se comprometeu.
9
A empresa persiste em execuções de tarefas sem erros.
Os colaboradores informam com precisão a data da prestação do
10
serviço.
11 Os colaboradores dão atendimento com presteza.
12 Os colaboradores estão sempre dispostos a ajudar o cliente
Os colaboradores nunca estão ocupados para esclarecer suas
13
dúvidas.
14 Os colaboradores inspiram confiança.
15 Os clientes sentem-se seguros ao negociar com os colaboradores.
16 Os colaboradores são educados/gentis/cortes.
Os colaboradores possuem os conhecimentos necessários para
17
responder às suas questões aos clientes.
18 A empresa dá a cada cliente atenção individualizada
A empresa tem horários com funcionamento convenientes para
19
todos seus clientes.
20 As empresas buscam conhecer os gostos dos clientes.
21 A empresa está centrada no melhor serviço a seus clientes.
22 A empresa entende suas necessidades específicas.
𝑃
Quadro 2 – Médias gerais da percepção de cada questão.

)̅
5,67
6,27
6,27
6,73

𝐸
(D ̅)

6,23

6,17
6,6
6,06
6,56 6,43
6,27
6,4
6,5
6,69 6,27
5,5
6,67
6,79
6,75
6,35

6,64

6,71
5,77
6,77 6,51
6,85
6,46

No último atributo intitulado empatia observa-se as Percepções médias ( ̅) variantes de 5,77 a
6,85, totalizando uma média dimensional de 6,51. Neste quesito a empresa se destacou
perante as expectativas dos clientes, uma vez que a dimensão apresentou a menor nota em
relação a expectativa e uma das maiores notas na percepção de seus clientes. Neste contexto
Kotler, Hayes e Bloom (2002) afirmam que as pessoas em geral gostam de ser tratadas como
importantes e sentirem-se especiais e a capacidade de fazer isso com o cliente é um ponto
muito importante para estabelecer a empatia.
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4.3 expectativas versus percepção

Para comparação entre expectativa e percepção o modelo SERVQUAL subtrai a média obtida
na expectativa com a média obtida em percepção, evidenciando assim a diferença. Segundo
Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) quando os serviços ultrapassam as expectativas nele
depositado, são considerados como de excelente qualidade, obtendo-se o mesmo valor quanto
à expectativa e percepção o serviço é considerado satisfatório e quando a expectativa não é
atingida, o serviço é considerado insatisfatório.
4.3.1 Média geral dimensional
A pesquisa evidenciou, de acordo com o Figura 1, quatro dimensões onde a expectativa
demonstrada pelo cliente é maior que a percepção, sendo elas: a tangibilidade, a
confiabilidade, responsividade e segurança. E apenas um atributo obteve resultado maior na
percepção em relação a expectativa, a empatia. Dentre essas a que apresentou maior nível de
expectativa foi o atributo segurança, que também evidenciou a maior média na definição de
percepção dos clientes.

Figura 1 - Média geral expectativa e percepção.

A menor diferença apresentada entre expectativa e percepção se encontra na dimensão
tangibilidade, -0,01, o que demonstra que os clientes estão satisfeitos com a aparência das
instalações físicas da empresa, bem como seus equipamentos.
A dimensão empatia foi à única que a percepção foi maior que a expectativa. Sendo a
dimensão que apresentou menor nível de expectativa, 6,18, no entanto foi a segunda maior
média no modulo percepção, demonstrando que a empresa atende muito mais que a
expectativa neste aspecto. Para Freemantle (1994) o atendimento é a fase final, pois apesar da
empresa controlar preços, produtos e divulgação a complementação disse é o atendimento, e o
mal atendimento pode gerar percas de negócio bem como de mercado.
A dimensão que apresentou maior diferença entre a expectativa e a percepção foi a
responsividade, evidenciando média geral de -0,29. Este quesito está ligado ao cumprimento
de prazos e disponibilidades dos colaboradores em atender o cliente, demonstrando um ponto
fraco, nesse sentido, a empresa deve se preocupar no cumprimento dos prazos.
4.3.2 Tangibilidade
Por meio do Figura 2 pode-se examinar as quatros questões apresentadas aos clientes a fim de
entender sua expectação e analise dos equipamentos e instalações da empresa. Segundo Fadel
e Filho (2009) a tangibilidade de um serviço é aquilo que o cliente observa e experimenta,
como a aparência do local e seus equipamentos.
Dimensão

Tangív
eis
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Nº

Gaps

Q1

0,23

Q2

0,33

Q3

0,50

8

Figura 2 - Média geral expectativa e percepção tangibilidade

Q4

0,02

Média

0,01

Tabela 1 – Gaps tangibilidade

Em relação a questão número um (Q1) “excelentes empresas de contabilidade terão
equipamentos modernos”, obteve-se uma diferença de -0,23 o que demonstra que as máquinas
e equipamentos utilizados pela empresa não estão atendendo a expectativa dos clientes,
entretanto a média geral de expectativa apontada nesta questão foi de 5,90, que está abaixo da
média considerada como alta expectativa.
A questão número dois (Q2) “o ambiente físico das excelentes empresas de contabilidade
serão agradáveis” foi à questão que recebeu a média com maior diferença, -0,33, no quesito
tangibilidade, o que revela à empresa que muitos clientes podem não sentirem-se à vontade
em adentrar o recinto da empresa e este trabalho sugere que um novo estudo de maior
profundidade seja realizado para evidenciação dos motivos e que a empresa possa melhorar os
aspectos que causam desconforto em seus clientes.
Sendo a questão que apresentou a maior diferença no atributo entre expectativa e percepção,
evidenciando uma percepção positiva de 0,50 a questão de número três (Q3) “os empregados
de excelentes empresas de contabilidade terão boa aparência” foi a que mais se destacou nesta
dimensão, e a segunda melhor coloca em relação às outras dimensões.
A empresa preocupa-se com a aparência de seus funcionários bem como o uniforme utilizado,
onde cobra-se um cuidado muito grande em relação limpeza e marcas. Os funcionários da
empresa vestem-se socialmente e as mulheres evitam o uso excessivo de maquiagem e
assessórios, procurando transmitir leveza em sua aparência.
Quanto à questão quatro (Q4), “o material associado com o serviço prestado nas excelentes
empresas de contabilidade, tais como faturas, impressos ou panfletos, terá uma boa aparência
visual” também apresentou resultado positivo, ou seja, o material ofertado ultrapassa a
expectativa dos clientes perante isto.
Entretanto a diferença foi mínima, 0,02, e esta questão foi a que recebeu a maior média de
expectativa da dimensão, sendo 6,71, média considerada alta e expõe que os clientes
realmente esperam que os documentos apresentados pela empresa sejam visualmente
atrativos, demonstrando que a empresa deve sim se preocupar com esta questão e buscar
sempre melhorar neste quesito.
4.3.3 Confiabilidade
O segundo atributo analisado neste trabalho foi à confiabilidade. Prestar um serviço de
qualidade não garante satisfação e fidelização do cliente, entretanto ajudam na conquista da
confiança (Pelissari, Oliveira, Gonzalez, Fabrini & Silveira, 2011). Apresentando as médias
demonstradas no Figura 3.
Dimensão
Co
nfia
bili
dad
e

Nº

Gaps

Q5

-0,83

Q6

-0,27

Q7

0,73

Q8

-0,29

Q9

0,17

Média

-0,10

37

9

Figura 3 - Média geral expectativa e percepção confiabilidade

Tabela 2 - Gaps confiabilidade

Sendo a questão cinco (Q5) “quando excelentes empresas de contabilidade prometem fazer
algo em certo tempo, eles cumprirão” a única que recebeu média 7 em relação a expectativa
de todas as questões, foi a que também apresentou a maior diferença entre expectativa e
percepção, -0,83, colocando a empresa em alerta perante esta situação, onde medidas devem
ser tomadas imediatamente para resolução desta situação.
Fica-se nítido que os clientes esperam que a empresa cumpra com sua palavra em relação a
prazos, pois o não cumprimento dos mesmos podem trazer ônus tanto para o cliente como
para a prestadora de serviços. A empresa deve estudar e compreender o tempo que leva para
realizar o procedimento que seus clientes necessitam e assim utilizar-se de prazos que possam
ser cumpridos e não somente prometidos.
A questão seis (Q6) “quando um cliente tem um problema, as excelentes empresas de
contabilidade demonstrarão um sincero interesse em resolvê-lo” revelou média negativa de 0,27 o que demonstra que este quesito está muito abaixo das expectativas de seus clientes.
Este quesito está correlacionado com a maneira como os clientes são atendidos, o que por
muitas vezes o modo de falar acaba por demonstrar situação de desinteresse por parte da
empresa. Deve a empresa procurar maneiras melhores de atendimento aos seus clientes, bem
como, quando não houver resposta imediata do problema evidenciado, buscar-se fazer o mais
rápido possível e evidenciar ao cliente que a resolução esta sendo pesquisada.
Na questão de número sete (Q7) “excelentes empresas de contabilidade farão o serviço certo
da primeira vez” evidenciou que os clientes da empresa não possuem expectativas elevadas
quanto a realização do serviço correto da primeira vez e a média positiva, 0,73, foi a mais alta
encontrada neste estudo. Sendo assim a empresa atende muito bem seus clientes neste quesito,
entretanto a baixa expectativa deverá ser estudada.
A questão número oito (Q8) “Excelentes empresas de contabilidade irão executar seus
serviços no tempo que se comprometeram” está diretamente ligada com a questão 5 e também
apresentou resultado negativo, -0,29, o que volta a direcionar a empresa quanto a preocupação
dos prazos ditos aos clientes e que se baseiam.
A última questão deste atributo, a questão nove (Q9) “excelentes empresas de contabilidade
persistirão em execuções de tarefas sem erros” apresentou média positiva de 0,17 o que
embasa a questão número 7, pois as duas se relacionam, e demonstra que a empresa busca
apresentar serviços sem possíveis erros, por mais que possa existir situações de erro.
4.3.4 Responsividade
A terceira dimensão analisada trata dos colaboradores da empresa, seu atendimento,
disponibilidade e relação com o cliente. Neste sentido Morais e Soares (2016) evidenciam
que, "em muitos casos, para os clientes, o serviço é o funcionário”. Em concordância com
isto, as empresas reconhecem que uma boa equipe de trabalho é de suma importância (Las
Casas, 2008).
Esta foi a dimensão que apresentou desempenho com maior diferença negativa observado,
conforme o Figura 4 podemos analisar com maior profundidade estes resultados.
Dimensão

Nº

Gaps

Responsivid
ade

Q10

-0,40

Q11

-0,42

38
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Q12

-0,27

Q13

-0,08

Média

-0,29

Figura 4 - Média geral expectativa e percepção responsividade

Tabela 3 – Gaps responsividade

A questão de número dez (Q10) que tratou “os empregados de excelentes empresas de
contabilidade prometerão a seus clientes os serviços nos prazos em que eles serão executados”
volta a questionar os prazos estabelecidos, desta vez pelos colaboradores e apresentou média
negativa de -0,40, considerada alta.
Questiona-se na pergunta onze (Q11) “os empregados, em excelentes empresas de
contabilidade, dão atendimento com presteza aos seus clientes” e obteve-se média negativa de
-0,42, a maior obtida neste tópico, o que significa que os clientes não sentem prontidão e
rapidez nos colaboradores, o que volta a evidenciar o problema que a empresa, perante
opinião de seus clientes, tem com o tempo.
Na questão doze (Q12) “os empregados, em excelentes empresas de contabilidade, terão
sempre boa vontade em ajudar seus clientes” a avaliação da clientela dispôs uma média de 0,27. Este foi o questionamento que apontou o maior índice de expectativa da dimensão, na
questão seguinte “os empregados, em excelentes empresas de contabilidade, nunca estarão
ocupados para esclarecer dúvidas dos seus clientes” foi a que apresentou menor índice de
expectativa, e uma média de -0,08, o que não se encontra tão longe do que se é esperado pelo
cliente.
Através das evidências pode-se afirmar que os clientes se preocupam mais com a boa vontade
e presteza dos colaboradores do que com sua disponibilidade em atendê-los. Uma sugestão
para a empresa seria o investimento em cursos e treinamentos voltado ao atendimento ao
cliente.
4.3.5 Segurança
No módulo segurança obteve-se a maior média dimensional tanto de expectativa quanto de
percepção. Conclui-se que este é o quesito que os clientes consideram mais importante e trata
do conhecimento do colaborador e da maneira como ele é repassado. Silva (2014) afirma que
segurança é a informação e a delicadeza dos colaboradores, e sua habilidade em passar isso ao
cliente, gerando confiabilidade e confiança.
Observamos no Figura 5 que a questão quinze (Q15) “os clientes de empresas de
contabilidade excelentes sentem-se seguros em suas transações com essa empresa” que
evidenciou uma diferença de -0,13 a mesma apresentada pela questão 14 “o comportamento
dos empregados de excelentes empresas de contabilidade inspirará confiança nos clientes”
Dimensão

Garant
ia

Nº

Gaps

Q14

-0,13

Q15

-0,13

Q16

0,15

Q17

-0,10

39

11

Média

-0,05

Figura 5 - Média geral expectativa e percepção segurança

Tabela 3 – Gaps garantia

Na questão dezesseis (Q16) “os empregados de excelentes empresas de contabilidade serão
corteses com seus clientes” foi a única questão do modulo segurança que apresentou diferença
positiva, ou seja, a percepção superou a expectativa. O que evidencia que os colaboradores
são educados em seus atendimentos.
A última questão do modulo (Q17) trata “os empregados, em excelentes empresas de
contabilidade, terão os conhecimentos necessários para responder às questões dos clientes”
apresentou expectativa maior que a percepção, evidenciando uma diferença de -0,10.
A empresa analisada é dividida em departamentos o que poderia justificar em parte este
resultado, pois os colaboradores não possuem conhecimentos específicos em todas as áreas,
cabendo a cada departamento a responsabilidade por certos assuntos.
4.3.6 Empatia
Ao finalizar as cinco dimensões com a dimensão da empatia, o qual demonstrou excelente
resultado. A expectativa demonstrada neste quesito foi a menor encontrada no estudo e obteve
a segunda maior média relacionada à percepção. Com uma diferença positiva de 0,34 foi à
dimensão que mais se destacou no estudo de maneira positiva.
Conforme evidenciado no Figura 6, nenhuma questão da dimensão obteve diferença negativa.
A pergunta dezoito (Q18) “excelentes empresas de contabilidade darão atenção individual a
cada cliente” possui o mesmo sentido da questão 20, entretanto trata da empresa como um
todo, incluindo os sócios, apresentou 0,35 de média, se comparada com a pergunta 20
observamos uma diferença considerável o que pode significar que o cliente espera um maior
contato com os sócios da empresa de serviço contábil e não somente com seus funcionários.
Dimensã
o

Empa
tia

Nº

Gaps

Q18

0,35

Q19

0,17

Q20

1,00

Q21

0,08

Q22

0,08

Média

0,34

Figura 6 - Média geral expectativa e percepção empatia.

Tabela 5 – Gaps empatia.

A questão dezenove (Q19) “excelentes empresas de contabilidade terão horários de
funcionamento convenientes para todos seus clientes” obteve média de 0,17. A empresa
trabalha em horário comercial, o que condiz com o horário de funcionamento da maioria de
seus clientes e geralmente não atende aos sábados e domingos, somente quando há demanda
que necessite disto.
Na questão vinte (Q20) “excelentes empresas de contabilidade terão empregados que dão
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atendimento individual a cada cliente” demonstrou maior contraste, sendo 1, do estudo,
evidenciando que os funcionários prestam um serviço característico para cada cliente de
acordo com suas necessidades.
A questão vinte e um (Q21) “excelentes empresas de contabilidade estarão centradas no
melhor serviço a seus clientes” foi a que demonstrou a maior média relacionada a expectaiva,
apresentando uma diferença de 0,08, a menor encontrada nesta dimensão que foi a mesma
encontrada na questão vinte e dois (Q22) “excelentes empresas de contabilidade entenderão as
necessidades específicas de seus clientes”.
4.4 Médias principais – cliente

Avaliaram-se as médias encontradas através das respostas do principal cliente, no quesito
faturamento, que a empresa prestadora de serviço possui. Este cliente é uma cooperativa de
trabalho médico e a perca deste cliente causaria grande impacto na empresa.
Como pode-se observar no Figura 7, as dimensões que este cliente contempla maior índice de
expectativa são: confiabilidade, responsividade e segurança. E o módulo que recebeu menor
média no que diz respeito a percepção, se encontra neste grupo. A responsividade apresentou
uma diferença de -3,50, sendo assim a percepção obtida é a metade da média de expectativa
neste quesito.
A segunda menor média encontrada se refere a confiabilidade, que apresentou uma diferença
negativa de -3,20. E logo após temos a segurança, dimensão que apresentou a maior média de
expectativa no resultado geral e, de acordo com as resposta deste cliente obteve uma diferença
entre expectativa e percepção de -3,00.

Figura 7 - Média geral expectativa e percepção principal cliente

No módulo empatia, a empresa obteve a menor diferença negativa, sendo -1,60. Esta
dimensão foi a que a empresa mais se destacou no estudo, entretanto para este cliente a
empresa não atende ao que se deseja. Observa-se que a empresa necessita de soluções que
possam melhorar a sua qualidade nos serviços perante este cliente e até mesmo solicitar
recomendações de melhorias para adaptação de sua rotina. Quanto a tangibilidade, obteve-se
resultado consideravelmente bom, pois a expectativa do cliente é igual a sua percepção, o que
indica que a empresa está atendendo ao que o cliente espera, entretanto deve-se cuidar para
essa média não diminuir.
5 CONCLUSÃO
É de suma importância que os prestadores de serviços estejam atentos aos anseios de seus
clientes, podendo assim esforçar-se ao máximo para conseguir atingi-las e com isso fidelizar
seus clientes. Compreender a necessidade de cada cliente garante que a prestadora de serviço
se destaque no mercado, pois oferecendo atenção individualizada fará com que o cliente se
sinta importante e confiante de que seus assuntos serão resolvidos.
A pesquisa procurou responder à questão: Qual a qualidade dos serviços prestados por um
escritório contábil em Tangará da Serra - MT analisado pelo uso da ferramenta
“SERVQUAL”? Assim no que tange ao objetivo analisar a qualidade dos serviços prestados
por um escritório contábil em Tangará da Serra, por meio da ferramenta SERVQUAL.
Os resultados revelaram em geral pequenos gaps nas dimensões de qualidade entre as
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expectativas e percepções dos clientes, entretanto a pesquisa não avalia somente a média
dimensional, uma vez que é possível observar a média geral de cada questão bem como seu
gap. Ao analisarmos os resultados de cada dimensão e suas questões podemos chegar às
seguintes conclusões:
Na dimensão tangibilidade, que é composta pelas questões de 1 a 4, as questões 1 e 2
receberam médias negativas, enquanto a 3 e 4 receberam médias positivas, o que gerou uma
média dimensional de -0,01, considerada muito próxima em atender as expectativas.
Contundo se dermos enfoque nas duas questões que mais se destacaram na dimensão,
questões 2 e 3, pode-se observar que os clientes não consideram agradável o ambiente físico
da empresa, mas a aparência dos colaboradores supera suas expectativas.
Ao analisar a dimensão confiabilidade, composta pelas questões de 5 a 9, percebe-se que a
dimensão apresentou média dimensional de -0,10, considerada de diferença baixa. Nesta
dimensão teve-se em suas questões três médias negativas, perguntas 5, 6 e 8 e apenas duas
médias positivas, questões 7 e 9. Apesar da média dimensional não demonstrar um gap
considerado alto entre expectativa e percepção, a maior problemática da empresa se encontra
nesta dimensão, que seria o assunto tratado na questão 5, que está tratando do assunto
cumprimento de prazos, a questão foi a única que apresentou expectativa igual a 7, o maior
grau da pesquisa, e sua percepção apresentou média 6,17, gerando um gap de -0,83,
evidenciando que a maior problemática da empresa está relacionada a prazos.
Na dimensão responsividade, composta pelas questões de 10 a 13, a empresa obteve média
negativa em todas as questões, gerando a maior média negativa dimensional da pesquisa, 0,29. Está dimensão trata de assuntos relacionados aos colaboradores, seus conhecimentos e
atendimento. Concluindo que existe também uma problemática relacionada aos
colaboradores, chamando assim a atenção da empresa para solucionar este problema.
A quarta dimensão, segurança, foi a dimensão que apresentou maior nível de expectativa, bem
como de percepção de acordo com a pesquisa. Formada pelas questões 14 a 17, apresentou
três médias negativas nas questões 14, 15 e 17, sendo a pergunta 16 a única com média
positiva, revelou uma média dimensional de -0,05. Nesta dimensão a problemática está
voltada as questões de inspiração de confiança, negociação com colaboradores e capacidade
de resposta.
Por fim a dimensão empatia, composta pelas questões de 18 a 22, foi a única dimensão onde
todas as questões apresentaram médias positivas, com foco maior na questão 20 que está
relacionada ao comportamento da empresa em relação aos gostos de seus clientes, apresentou
o maior gap positivo da pesquisa 1, apontando que a empresa realmente busca conhecer as
preferencias de seus clientes. Sendo esta a dimensão que superou as expectativas dos clientes,
observou-se que em quesito de cortesia a empresa está no caminho correto.
Sugere-se que a empresa busque a melhoria dos pontos negativos apontados neste estudo e
reaplique a pesquisa para comparação de dados e acompanhamento de possíveis evoluções
quanto a percepções de seus clientes e também regressões que podem ocasionar no
encerramento da prestação de serviço para determinadas empresas, causando assim ônus para
a prestadora de serviços.
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ANÁLISE DE BALANÇO: ESTUDO DE CASO SOBRE AS COOPERATIVAS
SICREDI COM SEDE EM MATO GROSSO
Cauan De Abreu Silva, Carlos Rezende De Pádua Junior, Fabiana Pereira Leite,
Lancelotti De Oliveira, Leandro José De Oliveira

Resumo: O estudo teve como objetivo verificar os indicadores econômico-financeiro das
Cooperativas de Crédito Sicredi que possui sede no estado de Mato Grosso, por meio da
análise das demonstrações contábeis de 2015, 2016 e 2017. O problema da pesquisa foi
abordado de forma quantitativa, utilizando-se de instrumentos estatísticos para calcular os
principais indicadores de liquidez, endividamento e rentabilidade voltados à atividade
bancária. Quanto aos procedimentos técnicos, foi utilizada a pesquisa documental para
posterior elaboração do estudo de caso. Este estudo identificou que a Sicredi Univales MT RO
demonstrou ser a cooperativa que menos utiliza capitais de terceiros, pois apresentou os
maiores resultados para os indicadores de capitais de terceiros sobre recursos totais (0,62) e
sobre capitais próprios (1,61). Por sua vez, a Sicredi Sul MT apresentou os melhores
resultados para o indicador de composição do endividamento (0,44), enquanto a Sicredi
Noroeste MT/AC indicou ser a mais rentável para seus associados, com retorno de 0,28 sobre
o patrimônio líquido. Já a Sicredi Celeiro do MT demonstrou ser a entidade que mais lucra
sobre o faturamento (0,57), enquanto que a Sicredi Vale do Cerrado evidenciou ser a entidade
menos rentável entre as analisadas, pois apresentou os resultados menos satisfatórios para os
três indicadores de rentabilidade verificados. Com isso, a análise de balanço demonstrou ser
uma importante ferramenta gerencial, pois possibilita extrair informações relevantes que
auxiliam no processo de tomada de decisões, exemplo, por meio dos índices de liquidez é
possível verificar a capacidade de liquidação das empresas com relação às suas dívidas; com
base nos indicadores de endividamento é possível evidenciar se as entidades são dependentes
de capitais de terceiros; e através dos indicadores de rentabilidade é possível demonstrar se as
organizações estão retornando resultados positivos para seus sócios-proprietários..
Palavras-chave: Análise. Liquidez. Endividamento. Rentabilidade.
1 INTRODUÇÃO
A contabilidade no Brasil apresenta constante evolução, passando por várias mudanças
ao longo dos anos, como por exemplo, a Lei n° 11.638/07 que reformulou a parte contábil da
Lei das Sociedades por Ações, as quais estavam previstas na Lei n° 6.404/76 e que apresenta
como objetivo instituir normas para as companhias abertas de acordo com as Normas
Internacionais de Contabilidade, entre elas padronizar a elaboração das demonstrações
contábeis obrigatórias (CFC, 2013).
O Conselho Federal de Contabilidade – CFC (2013, p. 28), conceitua contabilidade
como “ciência que estuda, interpreta e registra os fenômenos que afetam o patrimônio de uma
entidade”. Todas essas informações são registradas nas demonstrações contábeis, o que os
tornam relatórios ricos em informações que auxiliam nos processos de tomadas de decisões
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por parte dos gestores, administradores, fornecedores, investidores, entre outros usuários
interessados.
De acordo com o Comitê de Pronunciamento Contábil – CPC 26 (2011, p. 7) “as
demonstrações contábeis devem apresentar apropriadamente a posição financeira, o
desempenho financeiro e os fluxos de caixa de uma entidade”, o que torna esses relatórios
ricos em informações gerenciais.
As demonstrações contábeis mais conhecidas pelos usuários são o Balanço
Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e Demonstração do Fluxo
de Caixa (DFC), porém além dessas, existem outras, como por exemplo, a Demonstração dos
Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA). Por meio desses demonstrativos é possível realizar
uma análise mais detalhada dos dados utilizando como meio a ferramenta Análise de Balanço.
Ao empregar de forma eficiente a Análise de Balanço, o analista consegue apurar
dados que permita realizar comparações com resultados de empresas concorrentes, avaliar o
desempenho e evolução de sua entidade ao longo dos exercícios sociais, além de realizar
planejamentos e projeções futuras simulando diferentes cenários econômicos, em outras
palavras, as demonstrações contábeis são ferramentas que auxiliam os gestores em tomadas de
decisões (SOARES, 2015).
Nesse contexto, o estudo busca responder a seguinte questão: Quais os índices
econômico-financeiro das Cooperativas de Crédito Sicredi que possui sede no estado de Mato
Grosso durante os anos de 2015, 2016 e 2017?
Alinhado a problema de estudo, destaca-se como objetivo verificar os índices
econômico-financeiro das Cooperativas de Crédito Sicredi que possui sede no estado de Mato
Grosso utilizando a análise das demonstrações contábeis dos exercícios sociais de 2015 a
2017.
Para alcançar êxito no objetivo proposto, primeiramente, buscou-se analisar as
demonstrações contábeis das entidades utilizadas no estudo durante os anos citados.
Posteriormente, calcularam-se os principais índices de liquidez, rentabilidade e endividamento
e, por último, realizou-se a interpretação dos resultados que foram obtidos por meio dos
índices.
A pesquisa se justifica em razão da importância da técnica de análise de balanço, pois
auxiliam todos os usuários da contabilidade, tanto internos, como externos que passam a
enxergar as demonstrações contábeis como fontes ricas em dados qualitativos e não apenas
quantitativos, tornando-se assim ferramenta gerencial utilizada nos processos decisórios das
2
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entidades. Inicialmente, destaca-se a necessidade de compreender o processo de análise das
demonstrações contábeis que serão detalhadas na revisão da literatura a seguir.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Análise das Demonstrações Contábeis

A análise de balanço consiste em compreender as informações numéricas disponíveis
nas demonstrações contábeis com base em comparações de resultados de dois ou mais
exercícios sociais por meio de aplicação de indicadores (PADOVEZE; BENEDICTO, 2014).
O intuito da ferramenta é auxiliar os gestores no processo de tomada de decisões, além de
evidenciar a saúde financeira da empresa.
Braga (2012, p. 129) reforça que “a análise das demonstrações contábeis tem por
objetivo observar e confrontar os elementos patrimoniais e os resultados das operações,
visando ao conhecimento minucioso de sua composição qualitativa e de sua expressão
quantitativa”, de acordo com esses dados é possível descobrir a situação atual da empresa e
utilizá-los como base para projeções futuras.
Segundo Ribeiro (2009), a finalidade da ADC é a extração de informações que será
utilizada como base no processo de conclusão para tomada de decisões, sendo que para isso o
analista poderá aplicar diferentes técnicas, conforme os resultados que se pretende atingir.
Entre os relatórios contábeis o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do
Exercício são os mais utilizados no processo.
A análise das demonstrações contábeis pode ser dividida em três níveis: Introdutório,
Intermediário e Avançado. Para conhecer a situação econômico-financeira de uma empresa
deve-se aplicar a análise sobre três pontos essenciais, a saber: Liquidez que mede a situação
financeira da organização, Rentabilidade que trata da situação econômica e Endividamento
que mostra se a entidade está utilizando mais capital próprio ou de terceiros (MARION,
2010).

2.2 Índices de Liquidez
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Os índices de liquidez são calculados com base em valores extraídos do Balanço
Patrimonial e têm como objetivo evidenciar o grau de solvência da empresa, ou seja, se a
organização é capaz de honrar seus compromissos com terceiros (RIBEIRO, 2009).
Como no Balanço Patrimonial as contas de ativos e passivos apresentam diferentes
características e prazos de realização, logo houve a necessidade de criar mais de um indicador
de liquidez, sendo os principais a Corrente, Seca, Imediata e Geral (PADOVEZE;
BENEDICTO, 2014).

2.2.1 Liquidez Corrente

A liquidez corrente indica o quanto existe de ativo circulante para cada R$ 1,00 de
dívida de curto prazo (passivo circulante), a qual utiliza a fórmula: Liquidez Corrente = Ativo
Circulante / Passivo Circulante, quanto maior for o resultado, melhor (RIBEIRO, 2009).
Se o resultado obtido for maior que 1,0 significa que a empresa possui um capital
circulante líquido positivo, ou seja, seu ativo circulante é capaz de honrar seus compromissos
de curto prazo. Se o resultado for igual a 1,0 entende-se que o capital circulante é nulo, no
entanto, se o resultado for menor que 1,0 significa que a empresa possui um capital circulante
líquido negativo, ou seja, suas obrigações a curto prazo é maior do que seu ativo circulante,
momentaneamente (ASSAF NETO, 2010).

2.2.2 Liquidez Seca

A liquidez seca é uma espécie de aprimoramento da liquidez corrente e para calcular
esse indicador é utilizada a fórmula: Liquidez Seca = (Ativo Circulante - Estoques - Despesas
Antecipadas) / Passivo Circulante. Como pode ser observado, a diferença neste índice é que
os valores de estoque e despesas antecipadas não são levados em consideração. O estoque
devido a ser uma conta que demanda um certo tempo até ser convertido em valores
monetários para a empresa, pois depende de sua venda e as despesas antecipadas por se
tratarem de gastos que serão compensados em outros exercícios sociais (PADOVEZE;
BENEDICTO, 2014).
De acordo com Ribeiro (2009, p. 165) “a interpretação deste quociente deve ser
direcionada a verificar se o Ativo Circulante Líquido é suficiente para saldar os compromissos
de curto prazo. Quanto maior este quociente, melhor”.
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2.2.3 Liquidez Imediata

A liquidez imediata representa o valor de quanto a empresa possui em Caixa ou
Bancos para cumprir suas dívidas imediatamente, para fins de cálculo é aplicada a fórmula:
Liquidez Imediata = Disponibilidades / Passivo Circulante (IUDÍCIBUS, 2014).
Para Ribeiro (2009, p. 167) “a interpretação deste quociente deve ser direcionada a
verificar se existe ou não a necessidade de recorrer a algum tipo de operação visando a obter
mais dinheiro para cobrir Obrigações vencíveis a curto prazo”.

2.2.4 Liquidez Geral

Esse quociente revela a liquidez de curto e longo prazo, ou seja, se os recursos do
ativo circulante e realizáveis a longo prazo são suficientes para quitar todas as obrigações.
Para achar o valor desse índice é utilizada a fórmula: Liquidez Geral = (Ativo Circulante +
Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo), quanto maior for
esse quociente, melhor (ASSAF NETO, 2010).
De acordo com Ribeiro (2009, p. 162) “a interpretação deste quociente deve ser
direcionada a verificar se a empresa tem solidez financeira suficiente para cobrir os
compromissos de curto e de longo prazo assumidos com Terceiros”.

2.3 Índices de Endividamento

O índice de endividamento, também denominado por alguns autores de índice de
estrutura de capitais, tem como intuito demonstrar se a entidade está utilizando mais capital
próprio ou de terceiros (MARION, 2010).
Para analisar esses índices são utilizados os dados fornecidos no Balanço Patrimonial,
relatório financeiro que é dividido em dois lados: o esquerdo denominado de Ativo –
representando os bens e direitos da entidade – e o lado direito composto pelo Passivo e
Patrimônio Líquido que demonstra os deveres e obrigações da empresa. O lado direito que
financia os bens e direitos do ativo.
O passivo é formado por capitais de terceiros e o patrimônio líquido por capitais
próprios, seguindo essa linha de raciocínio surgem os índices de endividamento, nos quais são
5
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analisados se os investimentos (ativo) da entidade estão sendo financiado mais pelos capitais
próprios ou por capitais de terceiros (RIBEIRO, 2009).
Para Padoveze e Benedicto (2010, p. 154-155) “esses indicadores mostram a
porcentagem dos ativos financiada com capitais de terceiros e próprios ou se a empresa tem
dependência de recursos de terceiros”.

2.3.1 Capitais de Terceiros sobre Recursos Totais

Esse indicador demonstra a relação entre o capital de terceiros com o capital próprio,
sendo interpretado como quanto menor, melhor, pois a empresa terá menor dependência aos
recursos de terceiros (RODRIGUES, 2018).
O índice é obtido pela fórmula: CTRT = Exigível Total / Exigível Total + Patrimônio
Líquido. Como citado anteriormente, o passivo é composto por capitais de terceiros e o
patrimônio líquido por capitais próprios, assim ao efetuar o cálculo fica evidenciado se o
endividamento da empresa é superior ou inferior ao seu montante de capitais próprios
(PADOVEZE; BENEDICTO, 2014).

2.3.2 Capitais de Terceiros sobre Capitais Próprios

Esse quociente evidencia quanto a empresa tomou de empréstimo para cada R$ 1,00
de capital próprio aplicado, sendo obtido pela fórmula: CTCP = Exigível Total / Patrimônio
Líquido (ASSAF NETO, 2010).
Quando esse índice for menor que 1,0 significa que os capitais próprios da entidade
são superiores aos capitais de terceiros, com isso a empresa pode focar melhor em suas
tomadas de decisões. Porém, se o valor do índice for superior a 1,00 indica que a entidade é
dependente de capitais de terceiros. Quanto menor for esse quociente, melhor (RIBEIRO,
2009).

2.3.3 Composição do Endividamento
De acordo com Hoji (2017, p. 293) “o índice composição do endividamento indica o
quanto da dívida total vence no curto prazo”. A fórmula para obtenção do índice é: CE =
Passivo Circulante / Exigível Total.
6
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Como o passivo é dividido em passivo circulante e passivo não circulante, esse índice
evidenciará se as obrigações da empresa são mais a curto prazo ou a longo prazo. O objetivo
desse quociente é verificar se a empresa tem condições de quitar suas dívidas a curto prazo.
Quanto menor esse índice, melhor, pois a empresa poderá se preparar melhor para saldar suas
dívidas de longo prazo (RIBEIRO, 2009).

2.4 Índices de Rentabilidade

Os índices de rentabilidade são indicadores de grande importância para a organização,
pois evidenciam se a empresa está apresentando resultados positivos ou negativos em relação
aos capitais investidos (HOJI, 2017).
Para Padoveze e Benedicto (2014, p. 115) “a análise de rentabilidade é o critério
natural de avaliação do retorno do investimento, qualificando-se, portanto, como o indicador
mais importante da análise financeira”.
Como todo segmento de mercado a instituição financeira visa maximizar a riqueza de
seus sócios, proprietários ou acionistas. Os principais índices de rentabilidade adaptados à
atividade bancária são o Retorno sobre o patrimônio líquido, Retorno sobre o investimento
total e Margem líquida (ASSAF NETO, 2010).

2.4.1 Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
De acordo com Martins, Miranda e Diniz (2017, p. 190) “esse é um dos indicadores
mais utilizados por isso a importância da sua análise. Ele evidencia o quanto a empresa obteve
de resultados em relação aos investimentos nela realizados.”
Este índice evidencia a taxa de retorno obtida pelo capital próprio investido pelos
sócios-proprietários. Para uma análise mais eficiente deve-se considerar para fins de cálculo o
valor médio do patrimônio líquido ((Patrimônio Líquido Inicial + Patrimônio Líquido Final) /
2). Logo, a fórmula do cálculo será: Retorno sobre o Patrimônio Líquido = Lucro Líquido /
Patrimônio Líquido Médio (obtido através do cálculo anterior). Quanto maior o valor, melhor
(RIBEIRO, 2009).

2.4.2 Retorno sobre o Investimento Total (ROI)
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De acordo com Iudícibus (2014, p. 107) esse índice “é, provavelmente, o mais
importante quociente individual de toda a análise de balanços”, pois indica o retorno apurado
sobre o capital total investido. Para fins de cálculo é aplicada a fórmula: Retorno Sobre o
Investimento Total = Lucro Líquido / Ativo Total (ASSAF NETO, 2010).
Segundo Ribeiro (2009), esse quociente é importante, pois evidencia ao analista o
tempo necessário para que haja retorno dos investimentos efetuados na empresa. Quanto
maior o valor obtido maior será a lucratividade da organização e menor será o tempo
necessário para recuperar o montante investido.

2.4.3 Margem Líquida

A Margem Líquida evidencia o lucro líquido em relação à receita, ou seja, representa a
lucratividade sobre o faturamento. Quanto maior for esse quociente, mais alto será o ganho da
empresa (RIBEIRO, 2009).
Esse índice é calculado através da fórmula: Margem Líquida = Lucro Líquido /
Receita Líquida, o intuito é identificar o Lucro Líquido para cada R$ 1,00 da receita (HOJI,
2017).
3 METODOLOGIA
A pesquisa se caracteriza como estudo de caso, documental e quanto à abordagem se
enquadra como quantitativa. De acordo com Beuren (2006, p. 92) “a abordagem quantitativa
caracteriza-se pelo emprego de instrumentos estatísticos[..]”, ainda a mesma autora conceitua
estudo de caso como estudo concentrado de um único caso, enquanto Marconi e Lakatos
(2010, p. 157) define pesquisa documental como “fonte de coleta de dados restrita a
documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias”.
O estudo foi concentrado nas demonstrações financeiras das Cooperativas de Crédito
Sicredi que possui sede administrativa no estado de Mato Grosso, sendo um total de nove
pólos. Foram analisados os balanços patrimonias, a demonstração de sobras ou perdas e a
demonstração do fluxo de caixa, todos os dados referentes ao período de 2015 a 2017. No
Quadro 1 estão discriminadas as entidades utilizadas como objeto de estudo:
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Quadro 1 – Entidades representativas do estudo
Cooperativas

Localização e área de abrangência

Sicredi Araxingu

atua na região do Vale do Araguaia e Vale do Xingu, abrangendo 30 municípios em
Mato Grosso e 10 em Goiás, com sede administrativa em Canarana – MT.

Sicredi Celeiro do MT

atua em 8 municípios no Norte de Mato Grosso, com sede em Sorriso – MT.

Sicredi Noroeste
MT/AC

possui sede administrativa em Araputanga – MT, com área de atuação abrangendo
municípios de Mato Grosso e Acre.

Sicredi Norte MT/PA

sua sede se localiza na cidade de Colíder – MT e está presente em 19 municípios e 2
distritos localizados nos estados de Mato Grosso (Norte) e Pará.

Sicredi Ouro Verde

com sede em Lucas do Rio Verde – MT a cooperativa atua em 14 municípios de
Mato Grosso localizados na região da BR 163.

Sicredi Sudoeste
MT/PA

atua em 50 municípios distribuídos entre os estados de Mato Grosso e Pará. Sua sede
administrativa se localiza em Tangará da Serra – MT.

Sicredi Sul MT

com sede administrativa em Rondonópolis – MT sua área de atuação abrange 14
municípios no Sul de Mato Grosso.

Sicredi Univales
MT/RO

com sede localizada na cidade de Juína – MT sua área de atuação abrange municípios
de Mato Grosso e Rondônia.

Sicredi Vale do
sua sede se localiza em Campo Verde – MT e atua em diversos municípios matoCerrado
grossenses.
Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Os documentos analisados foram o Balanço Patrimonial (BP), a Demonstração de
Sobras ou Perdas (equivalente a Demonstração de Resultado do Exercício) e a Demonstração
do Fluxo de Caixa (DFC), referente aos exercícios sociais de 2015, 2016 e 2017, os quais
estão disponíveis na página web das entidades em estudo.

3.1 Ferramentas de Análise
Com intuito de discriminar os principais indicadores de Liquidez, Rentabilidade e
Endividamento serão aplicadas as seguintes equações:
Liquidez Corrente:

Equação (1)

Dados: para obter o indicador de liquidez corrente deve-se dividir o total do “Ativo
Circulante” pelo total do “Passivo Circulante”, disponíveis no Balanço Patrimonial das
entidades.
Liquidez Imediata:

Equação (2)
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Dados: para encontrar o índice de liquidez imediata deve-se dividir o valor final da
conta “Caixa e equivalente de caixa” (discriminado na DFC das entidades) pelo total do
“Passivo Circulante” (disponível no Balanço Patrimonial).
Liquidez Geral:

Equação (3)

Dados: para calcular a liquidez geral deve-se somar o total do “Ativo Circulante” com
o total do “Realizável a Longo Prazo” e dividir pelo valor obtido na soma do “Passivo
Circulante” com o “Exigível a Longo Prazo”. Todos os valores necessários para a equação são
encontrados no Balanço Patrimonial das empresas.
Retorno sobre o Patrimônio Líquido:

Equação (4)

Dados: para obter o índice deve-se dividir o lucro líquido do período, disponível na
Demonstração de Sobras ou Perdas, pelo total do Patrimônio Líquido que é encontrado no
Balanço Patrimonial.
Retorno sobre o Investimento Total:

Equação (5)

Dados: para obtenção desse índice deve-se dividir o lucro líquido do período
(encontrado na Demonstração de Sobras ou Perdas) pelo valor do ativo total que está
discriminado no Balanço Patrimonial.
Margem Líquida:

Equação (6)

Dados: para obter esse indicador deve-se dividir o lucro líquido pela receita líquida,
ambos os valores são encontrados na Demonstração de Sobras ou Perdas.
Capitais de Terceiros sobre Recursos Totais:

Equação (7)

Dados: para calcular esse quociente é necessário dividir o “Exigível Total” pelo
resultado da soma do “Exigível Total” com o “Patrimônio Líquido” (todas os valores
necessários para o cálculo são encontrados no Balanço Patrimonial das entidades).
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Capitais de Terceiros sobre Capitais Próprios:

Equação (8)

Dados: para calcular o índice deve-se dividir o “Exigível Total” pelo “Patrimônio
Líquido”, valores disponíveis no Balanço Patrimonial.
Composição do Endividamento:

Equação (9)

Dados: para obter a composição do endividamento, deve-se dividir o “passivo
circulante” pelo passivo total, ambos os valores são encontrados no balanço patrimonial.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Indicadores de Liquidez

Os indicadores de liquidez indicam qual é a capacidade das empresas em honrar com
seus compromissos. Na Figura 1 são apresentados os resultados obtidos para o índice de
liquidez corrente que tem como intuito verificar se os recursos de curto prazo das
organizações são suficientes para quitar suas dívidas também de curto prazo.
Figura 1 – Liquidez Corrente

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Os dados da Figura 1 podem ser conferidos de forma mais detalhada na Tabela 1, onde
é possível identificar que todas as entidades possuem o índice de liquidez corrente favorável,
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pois de acordo com a interpretação de Assaf Neto (2010) quando esse indicador apresenta
resultado maior que 1,0 significa que a empresa possui capital circulante líquido positivo, ou
seja, os recursos de curto prazo são suficientes para honrar com suas obrigações também de
curto prazo.
Tabela 1 – Liquidez Corrente
Cooperativas Sicredi

2015

2016

2017

Araxingu

1,45

1,62

1,49

Celeiro do MT

1,90

2,08

1,99

Noroeste MT/AC

1,52

1,67

1,55

Norte MT/PA

1,69

1,80

1,88

Ouro Verde

1,62

2,20

1,84

Sudoeste MT/PA

1,89

2,26

2,06

Sul MT

1,80

2,46

2,06

Univales MT RO
Vale do Cerrado
Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

1,83
1,41

2,07
1,56

1,98
1,46

Nos três períodos analisados todas as empresas apresentaram resultado superior a 1,0;
com destaque para a Sicredi Sul MT que em 2016 obteve índice de 2,46, o mais favorável
entre as empresas. Esse bom desempenho é decorrente, principalmente, devido à redução do
passivo circulante, com destaque para o subgrupo “Obrigações por Empréstimo” que em 2015
apresentou um total de R$55.018.000,00 e em 2016 foi reduzido a R$3.800.000,00.
O resultado menos atrativo foi apresentado em 2015 pela Sicredi Vale do Cerrado com
índice de 1,41. O interessante é observar que durante os três anos o total do ativo circulante
demonstrado no Balanço Patrimonial da entidade foi superior ao valor demonstrado pela
Sicredi Sul MT. Porém o passivo circulante da Vale do Cerrado também se manteve maior
que o da Sul MT, evidenciando assim que a Sicredi Sul MT detém um controle maior sobre
suas obrigações de curto prazo, o que reflete no resultado apresentado por ambas as
cooperativas.
Quanto à evolução, o melhor desempenho foi da Sicredi Norte MT/PA, pois entre
todas as entidades analisadas foi a única que apresentou resultado crescente de um ano para o
outro, iniciando em 2015 com 1,69, aumentando para 1,80 em 2016 e alcançando 1,88 em
2017, indicando que a empresa tem aumentado seu ativo circulante em proporção maior ao
aumento de seu passivo circulante.

12

56

Em relação ao último ano de análise os índices mais favoráveis foram apresentados
pela Sicredi Sudoeste MT e pela Sicredi Sul MT com resultado de 2,06, ou seja, para cada R$
1,00 de dívida no curto prazo as entidades possuem R$ 2,06 no seu ativo circulante para
quitar com essas obrigações.
Portanto, com base no índice de liquidez corrente foi possível identificar que as
entidades possui em seu ativo circulante recursos suficientes para quitar suas dívidas de curto
prazo, no entanto, é o indicador de liquidez imediata que evidencia se as empresas possui em
seu imediato recursos disponíveis para quitar suas dívidas de curto prazo, em caso por
exemplo, de uma eventual falência.
Figura 2 – Liquidez Imediata

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Como pode ser observado na Figura 2 poucas empresas apresentaram índice acima de
1,00, sendo possível evidenciar como consequência uma pressão maior na captação de
recursos. Na Tabela 2 pode ser verificado os valores exatos obtidos por cada cooperativa
durante o período de análise.
Tabela 2 – Liquidez Imediata
Cooperativas Sicredi

2015

2016

2017

Araxingu

0,57

0,67

0,37

Celeiro do MT

0,96

1,06

1,15

Noroeste MT/AC

0,16

0,70

0,46

Norte MT/PA

0,63

0,71

0,81

Ouro Verde

0,61

1,20

0,83

Sudoeste MT/PA

0,76

1,04

0,82

Sul MT

0,74

1,20

1,08

Univales MT RO

0,59

0,90

0,97

Vale do Cerrado
Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

0,40

0,48

0,39
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Conforme comentado anteriormente, a maioria das empresas não apresentaram
resultados relevantes para o índice de liquidez imediata. Nesse caso, o resultado mais
favorável é o índice de 1,20 obtido pela Sicredi Ouro Verde e Sicredi Sul MT em 2017 e 0,16
é o menos satisfatório, o qual é apresentado pela Sicredi Noroeste MT/AC em 2015.
Quanto à evolução, o desempenho mais relevante foi da Sicredi Celeiro do MT
decorrente principalmente do fato de que as disponibilidades aumentaram em proporção
maior que suas obrigações de curto prazo, isso nos três anos analisados. Em 2015 seu
indicador de liquidez imediata foi de 0,96, aumentando para 1,06 em 2016 e estabilizando em
1,15 no ano seguinte, ou seja, no período de análise se manteve próxima ou acima do nível
considerado satisfatório (maior que 1,0).
Ressalta-se que outras entidades também apresentaram crescimento de um ano para o
outro, como no caso da Sicredi Norte MT/PA e da Sicredi Univales MT RO, no entanto,
ficaram abaixo do índice satisfatório. As cooperativas Sicredi Ouro Verde, Sicredi Sudoeste
MT/PA e Sicredi Sul MT finalizaram 2016 com a liquidez imediata acima de 1,0, porém nos
demais anos houve variação em seus índices, não apresentando, portanto, o mesmo
desempenho satisfatório que a Sicredi Celeiro do MT.
Apesar do índice de liquidez imediata apresentar resultados fracos Ribeiro (2009)
afirma que mediante o indicador de liquidez geral é possível identificar se as empresas têm
solidez financeira suficiente para honrar seus compromissos de curto e longo prazo com
terceiros.
Figura 3 – Liquidez Geral

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Conforme evidenciado na Figura 3 a liquidez geral das cooperativas se manteve bem
próximos durante o períodos analisado, variando entre 1,15 e 1,50, com exceção do índice de
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1,62 da Sicredi Univales MT RO. Na Tabela 3 são apresentados os índices de todas as
entidades.
Tabela 3 – Liquidez Geral
Cooperativas Sicredi

2015

2016

2017

Araxingu

1,21

1,21

1,27

Celeiro do MT

1,19

1,21

1,27

Noroeste MT/AC

1,17

1,22

1,33

Norte MT/PA

1,22

1,27

1,39

Ouro Verde

1,20

1,28

1,33

Sudoeste MT/PA

1,25

1,24

1,30

Sul MT
Univales MT RO

1,13
1,37

1,16
1,48

1,26
1,62

Vale do Cerrado

1,17

1,19

1,24

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Analisando a Tabela 3 é possível identificar que todas as entidades apresentaram
resultados satisfatórios para o indicador de liquidez geral, ficando acima de 1,0 nos três anos
verificados. De acordo com Assaf Neto (2010), quanto maior for esse quociente, melhor é
para as empresas, tornando nítido que apesar da liquidez imediata ser baixa as cooperativas
possuem recursos de curto e longo prazo suficientes para quitar suas dívidas totais com
terceiros.
Ao contrário do que ocorreu no indicador de liquidez imediata todas as entidades
apresentaram bom desempenho em sua liquidez geral, demonstrando uma melhora gradativa
de um ano para o outro, sendo a única exceção o índice de 2016 da Sicredi Sudoeste MT/PA
que reduziu em comparação com o ano anterior, no entanto, encerrou 2017 com o maior
resultado registrado pela cooperativa.
Como já citado, os resultados foram melhorando com o decorrer dos anos com os
índices mais satisfatórios em 2017, sendo o resultado mais atrativo de 1,62 da Sicredi
Univales MT RO e o menor de 1,24 da Sicredi Vale do Cerrado. Assim, para cada R$ 1,00 de
dívida com terceiros, apresentam-se R$ 0,62 e R$ 0,24, respectivamente, de folga em seu
ativo circulante de curto prazo somado ao realizável a longo prazo.
De modo geral, sobre os indicadores de liquidez, todas as empresas apresentam
capacidade de pagamento tanto a curto quanto a longo prazo, gerando mais pressão em se
obter recursos apenas na liquidez imediata. Ressalta-se que a análise de balanço se torna mais
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relevante quando se aplicam outros índices, portanto, no tópico seguinte será demonstrado as
análises dos quocientes de endividamento.

4.2 Indicadores de Endividamento

Os indicadores de endividamento têm como objetivo demonstrar se a empresa financia
suas atividades, em sua maioria, com recursos próprios ou se são dependentes de capitais de
terceiros. Na Figura 4 são apresentados os resultados obtidos para o indicador de capitais de
terceiros sobre os recursos totais, sendo possível identificar semelhanças entre o desempenho
das entidades.
Figura 4 – Capitais de Terceiros sobre Recursos Totais

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Conforme evidenciado na ilustração os resultados são próximos e em algumas
cooperativas as linhas se mesclam, demonstrando que não houve variação de um ano para o
outro. Na Tabela 4 pode ser verificado os valores obtidos para o índice de capitais de terceiros
sobre o ativo total.
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Tabela 4 – Capitais de Terceiros sobre Recursos Totais
Cooperativas Sicredi

2015

2016

2017

Araxingu

0,78

0,78

0,79

Celeiro do MT

0,79

0,78

0,79

Noroeste MT/AC

0,80

0,77

0,75

Norte MT/PA

0,78

0,74

0,72

Ouro Verde

0,80

0,73

0,75

Sudoeste MT/PA

0,76

0,76

0,77

Sul MT

0,82

0,79

0,79

Univales MT RO

0,68

0,62

0,62

Vale do Cerrado
Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

0,81

0,80

0,81

Analisando a Tabela 4 percebe-se que durante o período verificado todas as
cooperativas apresentaram uma alta participação de capitais de terceiros sobre os recursos
totais, os resultados se mantiveram bem próximos, variando apenas entre 0,62 a 0,82.
Em 2015 a Sicredi Sul MT registrou o valor mais alto para o indicador, no entanto, o
menos satisfatório foi de 0,82, em percentual significa que 82% de seus recursos totais eram
financiados por capitais de terceiros e apenas 18% por aplicação própria. Para os anos
seguintes é possível observar que houve uma pequena redução do índice, apresentando 0,79
em 2016 e 2017.
Quanto ao índice mais baixo, é perceptível o valor de 0,62 apresentado pela Sicredi
Univales MT RO nos anos de 2016 e 2017, tendo em vista que o indicador é interpretado
quanto menor, melhor, este valor é o mais atrativo dentre todas as cooperativas. Nos três anos
analisados, a entidade apresentou os melhores resultados quando comparados as demais
entidades, sendo a única que não ultrapassou a margem de 70% de capitais de terceiros sobre
os recursos totais.
Com relação as demais cooperativas analisadas algumas vêm apresentando redução de
um ano para o outro quanto à utilização de capitais de terceiros, como é o caso da Sicredi
Noroeste MT/AC e da Sicredi Norte MT. Esse comportamento é interessante para as
entidades, pois conforme interpretado por Rodrigues (2018), quanto menor, melhor, pois a
empresa terá menor dependência aos recursos de terceiros.
Apesar do indicador de capitais de terceiros sobre recursos totais identificar o grau de
endividamento das entidades, é por meio do quociente seguinte, capitais de terceiros sobre
capitais próprios, que é demonstrado o quanto as empresas tomaram de empréstimo para cada
R$ 1,00 de capital próprio aplicado e, conforme interpretado por Ribeiro (2009), quando o
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índice for inferior a 1,00 indica que os capitais próprios da entidade são superiores aos
capitais de terceiros, se o índice for maior que 1,00 significa que a empresa é dependente de
capitais de terceiros.
Figura 5 – Capitais de Terceiros sobre Capitais Próprios

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Observando a Figura 5, é possível identificar que todas as cooperativas analisadas são
dependentes de capitais de terceiros, pois todos os resultados ficaram acima de 1,0. Na Tabela
5 pode ser conferido os índices obtidos pelas cooperativas.
Tabela 5 – Capitais de Terceiros sobre Capitais Próprios
Cooperativas Sicredi

2015

2016

2017

Araxingu

4,18

3,56

3,77

Celeiro do MT

3,76

3,63

3,66

Noroeste MT/AC

4,02

3,30

3,00

Norte MT/PA

3,54

2,92

2,54

Ouro Verde

3,88

2,76

3,06

Sudoeste MT/PA

3,12

3,16

3,33

Sul MT

4,41

3,71

3,80

Univales MT RO

2,11

1,66

1,61

Vale do Cerrado
Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

4,40

4,05

4,15

Conforme demonstrado na Tabela 5 a Sicredi Sul MT e a Sicredi Univales MT RO,
respectivamente, apresentaram os resultados menos e mais satisfatórios, assim como no
indicador anterior.
Em 2015 para cada R$ 1,00 investido a Sicredi Sul MT tomou de empréstimo de
terceiros R$ 4,41, em 2016 esse valor caiu para R$ 3,71, sendo um dos maiores resultados do
ano, porém apresentou em 2017 o segundo pior índice, R$3,80.
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Apesar dos resultados ruins apresentados pela Sicredi Sul MT o seu desempenho não
foi o pior, pois para a cooperativa Sicredi Vale do Cerrado, durante os três anos analisados o
índice se manteve acima de 4,00, demonstrando uma alta dependência de capitais de terceiros.
Os resultados mais atrativos foram perceptíveis na Sicredi Univales MT RO, iniciando
em 2015 com 2,11, reduzindo para 1,66 em 2016 e apresentando em 2017 o índice de 1,61, ou
seja, para cada R$ 1,00 investido de capital próprio a empresa tomou de empréstimo apenas
R$ 1,61, resultado bem satisfatório quando comparado as demais cooperativas, pois o
segundo melhor índice foi de 2,54, uma diferença de quase 1,00.
Analisando ainda os desempenhos das entidades pode-se observar que a Sicredi
Noroeste MT/AC e a Sicredi Norte MT vêm reduzindo a utilização de capitais de terceiros
com o passar dos anos, enquanto a Sicredi Sudoeste MT/PA faz o caminho inverso, pois a
cada ano o índice apresenta valor superior ao resultado anterior.
Apesar de apresentarem elevado grau de endividamento, pois são dependentes de
capitais de terceiros, conforme discorrido na seção 4.1 as cooperativas possuem recursos
suficientes para quitar suas dívidas tanto a curto quanto a longo prazo.
Na Figura 6 demonstra-se a composição do endividamento das empresas, ou seja, o
quanto da dívida total vence a curto prazo, sendo interpretado por Ribeiro (2009) como
quanto menor, melhor, pois com as dívidas alocadas em maioria a longo prazo, a empresa
poderá se preparar melhor em captar recursos para quitá-las.
Figura 6 – Composição do Endividamento

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Conforme pode ser visto na Figura 6 as composições do endividamento das empresas
variam de 40 a 80% no curto prazo, com os maiores resultados obtidos em 2015. Na Tabela 6
a seguir são apresentados os resultados de todas as cooperativas durante o período de análise.
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Tabela 6 – Composição do Endividamento
Cooperativas Sicredi

2015

2016

2017

Araxingu

0,76

0,69

0,72

Celeiro do MT

0,61

0,56

0,59

Noroeste MT/AC

0,72

0,69

0,68

Norte MT/PA

0,64

0,64

0,61

Ouro Verde

0,66

0,52

0,59

Sudoeste MT/PA

0,62

0,50

0,52

Sul MT

0,57

0,44

0,50

Univales MT RO

0,68

0,68

0,68

Vale do Cerrado
Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

0,72

0,68

0,72

Conforme demonstrado na Tabela 6 o endividamento das entidades é composto em sua
maioria no passivo circulante, no entanto, grande parte das entidades apresentaram redução
quando comparado o índice de 2017 com o resultado do ano base (2015).
Durante o período de análise, o resultado menos atrativo foi apresentado pela Sicredi
Araxingu. No ano de 2015 seu endividamento era composto de 76% no curto prazo, enquanto
apenas 24% vencia a longo prazo. Em 2016 esse índice foi reduzido para 69%, voltando a
crescer no ano seguinte, encerrando em 72%.
Os resultados mais satisfatórios foram obtidos pela Sicredi Sudoeste MT/PA e a
Sicredi Sul MT. A primeira apresentou índice de 62% em 2015, reduzindo para 50% em
2016, nesse ano as dívidas da entidade estavam equilibradas, com metade previstas para
vencer no curto prazo e o restante a longo prazo, e em 2017 houve um ligeiro aumento,
encerrando em 52%.
Já a Sicredi Sul MT iniciou em 2015 com índice de 57%, no ano seguinte apenas 44%
de suas dívidas estavam previstas para vencer no curto prazo, esse bom resultado é
decorrente, principalmente, da quitação da conta “Obrigações por Empréstimo”, que em 2015
estava registrado no balanço com valor de R$55.018.000,00 e em 2016 foi reduzido a
R$3.800.000,00. Em 2017 obteve resultado de 50%, demonstrando que a entidade possui
políticas de controle quanto ao seu endividamento, assim equilibrando suas contas no curto e
longo prazo.
Com relação as demais cooperativas a Sicredi Celeiro do MT, Sicredi Noroeste
MT/AC, Sicredi Norte MT e Sicredi Ouro Verde apresentaram em 2017 resultado melhor que
o ano base, somente a Sicredi Univales MT/RO e a Sicredi Vale do Cerrado mantiveram o
mesmo índice tanto no início quanto no último ano analisado.
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É possível identificar que nenhuma das empresas aumentaram seu endividamento no
curto prazo quando comparado os resultados de 2017 com 2015, o que influencia diretamente
nos índices de liquidez das organizações, pois com a redução do montante das dívidas no
passivo circulante as empresas possuem mais dinheiro disponível, podendo citar como
exemplo a Sicredi Sul MT, que em 2016 apresentou o melhor índice de composição do
endividamento, logo, seu índice de liquidez corrente também foi o mais satisfatório.
Apesar de apresentarem resultados satisfatórios para os índices de liquidez e
evidenciar por meio dos índices de endividamento que são dependentes de capitais de
terceiros, é por meio dos indicadores rentabilidade que se demonstra o desempenho das
empresas com retorno de resultados positivos a seus sócios-proprietários, item a ser abordado
no tópico seguinte.

4.3 Indicadores de Rentabilidade

Os indicadores de rentabilidade indicam se a entidade está apresentando resultados
positivos ou negativos em relação aos capitais investidos e de acordo com Padoveze e
Benedicto (2014) se qualificam como os quocientes mais importantes da análise de balanço.
Na Figura 7 são apresentados os resultados obtidos para o índice de retorno sobre o
patrimônio líquido, também denominado de ROE por alguns autores.
Figura 7 – Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Conforme pode ser verificado na Figura 7 o maior índice registrado ocorreu em 2015
pela Sicredi Norte MT, enquanto o menor foi obtido pela Sicredi Vale do Cerrado no ano de
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2016. Na Tabela 7 são apresentados os valores para o indicador de cada entidade e seu
respectivo ano.
Tabela 7 – Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
Cooperativas Sicredi

2015

2016

2017

Araxingu

0,21

0,16

0,21

Celeiro do MT

0,22

0,23

0,22

Noroeste MT/AC

0,28

0,27

0,24

Norte MT/PA

0,34

0,24

0,22

Ouro Verde

0,17

0,19

0,20

Sudoeste MT/PA

0,19

0,23

0,23

Sul MT

0,13

0,12

0,18

Univales MT RO

0,25

0,22

0,18

Vale do Cerrado
Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

0,20

0,04

0,19

Conforme apresentado na Tabela 7 os melhores resultados obtidos para esse quociente
ocorreram no ano de 2015, sendo da cooperativa Sicredi Noroeste MT/AC e da Sicredi Norte
MT, pois para cada R$ 1,00 investido pelos sócios-proprietários houve um retorno de R$ 0,28
(centavos) para a primeira entidade e R$ 0,34 para a segunda.
Nos anos seguintes houve redução no índice das duas organizações. A Sicredi
Noroeste MT/AC apresentou resultado de 0,27 em 2016, decorrente principalmente do
aumento das despesas da intermediação financeira, e 0,24 em 2017 influenciado diretamente
pelo aumento das despesas operacionais.
Já a Sicredi Norte MT obteve índice de 0,24 em 2016, apesar da receita desse ano ser
superior a receita de 2015, o resultado foi baixo devido ao aumento das despesas da
intermediação financeira e das despesas operacionais. Em 2017 o índice voltou a cair, pois
houve um novo aumento das despesas operacionais, encerrando em 0,22.
Analisando ainda a Tabela 7 é possível identificar que o resultado menos atrativo
ocorreu em 2016 para a cooperativa Vale do Cerrado, tendo em vista que para cada R$ 1,00
investido houve um retorno de apenas R$ 0,04 (centavos). Esse péssimo resultado foi
consequência do alto valor gasto com despesas da intermediação financeira e despesas
operacionais, as quais juntas correspondem a 94,93% da receita obtida no ano.
Quanto a evolução, o melhor desempenho é da cooperativa Ouro Verde que apesar dos
resultados obtidos serem mais baixos que o índice de algumas entidades vem apresentando
acréscimo ano após ano, enquanto as demais apresentaram oscilações.
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Apesar do ROE ser um importante indicador, de acordo com Iudícibus (2014), é o
retorno sobre o investimento total (ROI) que é considerado o mais significativo quociente de
toda a análise de balanços, pois indica o retorno sobre o capital total investido.
Figura 8 – Retorno sobre o Investimento Total (ROI)

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Conforme pode ser evidenciado na Figura 8 todas as entidades apresentaram
resultados bem baixo quanto ao indicador de retorno sobre o investimento total. Como as
empresas analisadas são cooperativas, subtende-se que seja compreensível apresentar esses
resultados, tendo em vista que como característica esse tipo de organização não visa o lucro,
entretanto, caso fosse entidade de outra natureza, aí sim os resultados seriam motivos de
preocupação. Na Tabela 8 abaixo são detalhados os resultados obtidos pelas entidades para o
ROI.
Tabela 8 – Retorno sobre o Investimento Total (ROI)
Cooperativas Sicredi

2015

2016

2017

Araxingu

0,04

0,03

0,04

Celeiro do MT

0,04

0,05

0,04

Noroeste MT/AC

0,05

0,06

0,05

Norte MT/PA

0,06

0,05

0,06

Ouro Verde

0,03

0,05

0,05

Sudoeste MT/PA

0,04

0,05

0,05

Sul MT

0,02

0,02

0,04

Univales MT RO

0,07

0,08

0,06

Vale do Cerrado
Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

0,03

0,01

0,03
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Durante o período analisado os maiores resultados foram apresentados pela Sicredi
Univales MT RO, sendo de 0,07 em 2015, aumentando levemente para 0,08 em 2016 devido
ao aumento do lucro líquido e reduzindo para 0,06 em 2017, influenciado pela queda no lucro
e pelo aumento do ativo total da entidade.
Já os piores resultados foram apresentados pela Sicredi Sul MT e pela Sicredi Vale do
Cerrado. A Sicredi Sul MT obteve índice de 0,02 em 2015 e 2016, ou seja, nesses anos a
empresa obteve retorno de apenas R$0,02 (centavos) para cada R$ 1,00 de investimento total
e encerrou 2017 com resultado de 0,04 decorrente do aumento do lucro líquido.
A Sicredi Vale do Cerrado apresentou em 2015 índice de 0,03, reduzindo para 0,01 em
2016 devido ao aumento das despesas da intermediação financeira e das despesas
operacionais que diminuíram o lucro líquido da organização. Em 2017 voltou a apresentar
resultado de 0,03; pois houve redução das despesas da intermediação financeira,
influenciando diretamente no aumento do lucro líquido da entidade.
Quanto as demais cooperativas analisadas, é notória as oscilações no resultado do
ROI, variando entre 0,03 e 0,06. Apesar do indicador de retorno sobre o investimento total
apresentar péssimos resultados mediante o quociente de margem líquida é possível se
verificar o lucro líquido em relação à receita, sendo interpretado por Ribeiro (2009) quanto
maior mais alto é o ganho da empresa.
Figura 9 – Margem Líquida

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Analisando a Figura 9 é possível identificar uma variação entre evolução e regressão
quanto à margem líquida das cooperativas, sendo o maior índice registrado pela Sicredi
Celeiro do MT em 2017 e o menor obtido pela Sicredi Vale do Cerrado em 2016. Na Tabela 9
pode ser verificado de forma mais detalhada os índices obtidos para esse quociente.
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Tabela 9 – Margem Líquida
Cooperativas Sicredi

2015

2016

2017

Araxingu

0,34

0,26

0,33

Celeiro do MT

0,42

0,56

0,57

Noroeste MT/AC

0,27

0,32

0,34

Norte MT/PA

0,36

0,31

0,36

Ouro Verde

0,19

0,32

0,40

Sudoeste MT PA

0,24

0,33

0,34

Sul MT

0,16

0,15

0,29

Univales MT RO

0,40

0,43

0,47

Vale do Cerrado
Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

0,18

0,05

0,26

A Sicredi Celeiro do MT iniciou em 2015 com resultado de 0,42, ou seja, para cada
R$ 1,00 de sua receita financeira, a empresa lucrou R$ 0,42 (centavos), sendo o restante
gastos com despesas. Em 2016 o índice aumentou para 0,56, embora a arrecadação seja
inferior ao ano anterior destaca-se que a entidade reduziu suas despesas financeiras e
aumentou a conta “Outras receitas operacionais”, influenciando assim diretamente no
resultado. Em 2017 o índice da empresa foi de 0,57, sendo o maior resultado registrado entre
todas as cooperativas no período de análise.
Já a Sicredi Vale do Cerrado iniciou em 2015 com índice de 0,18, e assim como nos
indicadores de rentabilidade acima no ano de 2016 apresentou péssimo resultado, reduzindo
para apenas 0,05, conforme abordado anteriormente esse rendimento se dá pelo fato das
despesas corresponderem a quase 95% da receita captada. No ano de 2017 a entidade
apresentou seu maior resultado, o de 0,26 que foi influenciado pela redução de suas despesas
financeiras e operacionais.
No quesito evolução o melhor desempenho foi apresentado pela Sicredi Ouro Verde,
pois no ano inicial a entidade obteve índice de 0,19 e finalizou 2017 com resultado de 0,40,
esse desempenho satisfatório é influenciado diretamente pela redução das despesas
financeiras da cooperativa, que em 2015 correspondia a 99,10% do faturamento e em 2017
esse valor reduziu para 57,09%.
Quanto as demais cooperativas a Sicredi Noroeste MT/AC, a Sicredi Sudoeste MT/PA
e a Sicredi Univales MT RO também apresentaram crescimento em seus resultados de um ano
para o outro, porém de forma menos expressiva que a Sicredi Ouro Verde. Já a Sicredi
Araxingu, Sicredi Norte MT e a Sicredi Sul MT apresentaram oscilações em seus
desempenhos.
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De forma geral, todas as cooperativas apresentaram resultados positivos para os
indicadores de rentabilidade, mesmo que em alguns casos o retorno tenha sido baixo, é
perceptível que as empresas demonstraram rentabilidade para seus cooperados e apesar de se
tratarem de instituições que não visam lucro, nenhuma entidade apresentou prejuízo durante o
período de análise.

4.4 Análise cruzada

A Sicredi Univales MT RO demonstrou ser a cooperativa que menos utiliza capitais de
terceiros, tal afirmativa pode ser confirmada ao analisar os resultados dos indicadores de
capitais de terceiros sobre recursos totais e capitais de terceiros sobre recursos próprios, tendo
em vista que a empresa obteve os melhores índices nos três anos verificados.
O fato de ser a entidade que menos depende de capitais de terceiros reflete diretamente
no indicador de liquidez geral, pois como suas dívidas de curto e longo prazo apresentam
menores proporções em relação aos seus recursos disponíveis no ativo circulante e no
realizável a longo prazo, garante a empresa uma liquidez satisfatória, conforme pode ser
observado na Tabela 3.
Destaca-se que conforme a participação de terceiros é reduzida de um ano para o outro
a liquidez geral apresenta um efeito inverso, fazendo com que o resultado de 2016 seja
superior ao de 2015 e o de 2017 maior que os anos anteriores, comprovando que quanto
menor a dependência de capitais de terceiros, maior será a capacidade da organização em
liquidar com suas dívidas de curto e longo prazo.
Além dos resultados satisfatórios para a liquidez geral e a menor dependência de
capitais de terceiros a entidade também teve o melhor desempenho para o indicador de
retorno sobre o investimento total, considerado por Iudícibus (2014) o quociente mais
importante da análise de balanço.
Apesar dos resultados serem considerados baixos, nos três anos analisados, a
cooperativa apresentou índice superior as demais, demonstrando ser a mais rentável quanto
aos investimentos totais (capitais próprios + capitais de terceiros).
Nesse sentido, é possível identificar um elo entre os indicadores de liquidez,
endividamento e rentabilidade. O fato da Sicredi Univales MT RO utilizar menos capitais de
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terceiros influenciou no desempenho positivo de sua liquidez geral e também na rentabilidade
quanto ao capital total investido.
Já a Sicredi Sul MT apresentou os melhores resultados para o indicador de
composição do endividamento, evidenciando que a empresa procura equilibrar suas dívidas
entre o curto e o longo prazo, pois dessa forma não haverá pressão em captar recursos para
quitá-las, evidenciando uma certa tranquilidade ao processo de tomada de decisões dos
gestores, pois assim eles podem adotar medidas ofensivas ou cautelosas, conforme julgar
necessário.
Como a entidade equilibrou suas dívidas no curto e longo prazo refletiu-se diretamente
em sua liquidez corrente, uma vez que obteve os maiores índices nos anos de 2016 e 2017.
Apenas em 2015 seu resultado não foi o melhor devido suas dívidas ainda estarem alocadas
em maioria no curto prazo.
No ano de 2016 quando o indicador de composição do endividamento atingiu seu
menor resultado no período, apresentando 0,44, a cooperativa também demonstrou o índice
mais satisfatório para a liquidez imediata, confirmando que quando a entidade adota políticas
de controle sobre seu endividamento aumenta seu poder de liquidação no curto prazo.
Quanto aos indicadores de rentabilidade a Sicredi Noroeste MT/AC obteve em 2016 e
2017 o maior resultado para o retorno sobre o patrimônio líquido, como esse quociente é
calculado sobre o investimento próprio da empresa, indica que a cooperativa está sendo a
mais rentável para seus associados.
O desempenho satisfatório nos anos citados é decorrente, principalmente, do plano de
expansão adotado em 2015, pois a entidade deixa de atuar apenas no estado de Mato Grosso e
expandindo suas atividades também no estado do Acre elevando assim o número de sócios
para aproximadamente 30 mil (SICREDI, 2019).
O fato da entidade ser rentável para seus sócios também contribui para o
desenvolvimento da economia de sua área de atuação, essencialmente, no município de
Araputanga, onde se encontra sua sede administrativa, que de acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) conta com um PIB per capita de R$ 25.725,30,
sendo o 1443º do país, o 83° do estado e o 3º melhor da região que se encontra (IBGE, 2017).
Para o indicador de margem líquida nos três anos verificados a Sicredi Celeiro do MT
foi a cooperativa que apresentou os maiores resultados, demonstrando ser a entidade que mais
lucra sobre o faturamento. Esse desempenho é decorrente dos altos valores arrecadados em
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sua receita financeira e operacional, além de possuir um controle sobre suas despesas, o que
faz com que o volume lucrado seja satisfatório com relação à receita.
A lucratividade da cooperativa Sicredi Celeiro do MT contribui para o
desenvolvimento dos municípios que compõe sua área de atuação. De acordo com os dados
do IBGE (2017) o município de Sorriso – cidade que se encontra a sede administrativa da
empresa – conta com uma população de 113.099 pessoas, com PIB per capita de
R$68.132,44, sendo o 133º do país, o 15° do estado e o 5º melhor de sua região.
Além do desempenho satisfatório quanto ao indicador de margem líquida a entidade
também apresenta o maior índice de liquidez corrente no ano de 2015 e o maior resultado para
a liquidez imediata em 2015 e 2017. Em outras palavras, a empresa concentra grande parte de
sua arrecadação em seu disponível, possuindo capacidade de liquidar suas dívidas de curto
prazo.
Em contra-partida a Sicredi Vale do Cerrado demonstrou ser a entidade menos
rentável dentre as estudadas, principalmente, no ano de 2016, haja vista que obteve os
resultados mais baixos para os três indicadores de rentabilidade analisados. A empresa possui
sede no município de Campo Verde e segundo dados do IBGE (2017) possui população de
31.589 pessoas, com PIB per capita de R$ 60.604,23, sendo o 178° do país, o 20º de Mato
Grosso e o 2º melhor de sua região, ou seja, o fraco desempenho rentável da cooperativa não
vai de encontro com a economia de sua cidade sede.
Os resultados de 2016 podem ser explicados pelo fato da arrecadação ser menor em
relação ao ano de 2015 e suas despesas operacionais serem maiores quando comparadas aos
outros anos analisados, com isso o lucro líquido da empresa diminui e essa informação é a
variável em comum no cálculo dos indicadores de rentabilidade.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa foi elaborada com ênfase em verificar os índices econômico-financeiro
das Cooperativas de Crédito Sicredi com sede no estado de Mato Grosso utilizando como
método a Análise de Balanço, ferramenta que auxilia na extração de informações servindo
assim de base em tomadas de decisões. Desse modo, o trabalho foi construído visando
responder a seguinte situação problema: Quais os índices econômico-financeiro das
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Cooperativas de Crédito Sicredi que possui sede no estado de Mato Grosso durante os anos de
2015, 2016 e 2017?
Após embasamento bibliográfico a respeito do assunto foi realizado o levantamento
dos demonstrativos contábeis dos anos de 2015, 2016 e 2017 das Cooperativas de Crédito:
Sicredi Araxingu, Sicredi Celeiro do MT, Sicredi Noroeste MT/AC, Sicredi Norte MT, Sicredi
Ouro Verde, Sicredi Sudoeste MT/PA, Sicredi Sul MT, Sicredi Univales MT/RO e Sicredi
Vale do Cerrado para a elaboração do estudo de caso. Neste estudo foram calculados os
principais indicadores de liquidez, endividamento e rentabilidade voltados à atividade
bancária para posterior comparação de resultados.
Por meio das análises realizadas constatou-se que todas as entidades possuem liquidez
satisfatória, pois os resultados dos índices de liquidez corrente e liquidez geral se manteve
acima de 1,00, demonstrando que as cooperativas possuem recursos suficientes para quitar
suas dívidas de curto e longo prazo. Apenas o indicador de liquidez imediata apresentou
resultados abaixo de 1,00, evidenciando que algumas cooperativas não possuem recursos
imediatos suficientes para quitar totalmente suas dívidas de curto prazo.
Com relação aos indicadores de endividamento ficou nítido que as cooperativas são
dependentes de capitais de terceiros, registrando uma alta participação sobre os capitais
próprios e também sobre os recursos totais. Quanto à composição do endividamento foi
evidenciado que a maioria das empresas possuem suas dívidas alocadas em maior parte no
curto prazo, o que pode gerar uma pressão maior na captação de recursos para quitá-las,
apenas a Sicredi Sudoeste MT/PA e a Sicredi Sul MT equilibraram suas obrigações no curto e
longo prazo.
Apesar dos quocientes de endividamento apresentarem resultados ruins, esses números
não são preocupantes para nenhuma das organizações, pois ambas apresentaram bons níveis
de liquidez, não apresentando dificuldades para liquidação de suas dívidas de curto e longo
prazo, com exceção apenas da liquidez imediata que pode complicar a entidade em cenários
específicos.
Em geral, os três indicadores de rentabilidade verificados apresentaram resultados
positivos, principalmente o ROE (que evidencia o retorno sobre o capital próprio investido) e
a margem líquida que exibiram valores satisfatórios para as instituições. Apenas o ROI (que
demonstra o retorno sobre o investimento total) apresentou resultados baixos em decorrência,
essencialmente, da alta participação de capitais de terceiros.
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Com base no exposto, pode-se afirmar que o estudo alcançou o objetivo proposto, pois
por meio da análise das demonstrações contábeis de 2015, 2016 e 2017 foi possível verificar
os índices econômico-financeiro das cooperativas de crédito Sicredi que possui sede no estado
de Mato Grosso.
A análise de balanço demonstrou ser uma importante ferramenta gerencial, pois
contribui para extrair informações relevantes que auxiliam no processo de tomada de
decisões, tais como a capacidade das entidades em honrar com suas obrigações de curto e
longo prazo, a rentabilidade em relação ao capital investido e a estrutura que se encontra o
capital da empresa.
Como o estudo foi realizado a nível introdutório, sugere-se que para pesquisas futuras
sejam realizadas análises mais aprofundadas, utilizando-se dos níveis intermediários e
avançados que compõem a análise de balanço, bem como propõe-se ampliar a pesquisa para
outras entidades do ramo a fim de comparar resultados de empresas concorrentes.
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ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA: UMA ANÁLISE DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS E
DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DE SERRA – MT.
Tiago Domingos Costa, Regina Maria Da Costa, Jéssica Valéria Oliveira Bueno,
Roberto Weber Da Silva, Roberto Beltrame

RESUMO
Este estudo buscou descrever a evolução da arrecadação dos impostos municipais
e Dívida Ativa do município de Tangará da Serra – MT no período de 2014 a 2017,
tendo como referencias as bases teóricas: receita pública, impostos municipais e
dívida ativa. As abordagens de pesquisa empregada foram: (i) qualitativa de caráter
exploratório-descritivo, (ii) quantitativo, apresentando dados numéricos dos
relatórios contábeis da evolução dos impostos municipais arrecadados. Para coleta
de dados, utilizou dos relatórios contábeis, e adoção de um roteiro de entrevista
semiestruturado direcionado ao responsável pelo departamento de Dívida Ativa
municipal, buscando identificar as estratégias que a administração municipal utiliza
na recuperação dos impostos. Os resultados mostraram que houve queda na
arrecadação do IPTU em 2015 e em 2017 e o ITBI apenas em 2015. A Dívida Ativa
municipal aumentou gradativamente, onde IPTU e ISS somados totalizam uma
participação de (85%) na composição total nos períodos analisados. Ao realizar o
comparativo dos valores inscritos na Dívida Ativa, tanto do IPTU como do ISS
versus valores que foram recuperados no período, notou-se que somente em 2014
a recuperação dos impostos ficou próxima em relação aos valores inscritos, os
demais anos, não houve evolução na recuperação. Tal fato possuiu correlação com
as dificuldades por parte do gestor municipal na adoção de estratégias para a
recuperação desses valores.
Palavras-Chave: Arrecadação Tributária; Dívida Ativa; Estratégias de Recuperação.

1

INTRODUÇÃO

A arrecadação tributária acompanha a sociedade desde a formação das
primeiras civilizações. Como exemplo a relação existente entre os homens das
cavernas, aonde o guerreiro mais forte recebia uma recompensa pelo seu ato de
coragem se tornando não mais como um ato voluntário (WILLENBRING, 2012).
Já na idade média, a arrecadação tributária se solidificou com o sistema
feudal, sendo instalado como um novo sistema político e econômico, onde os
senhores feudais distribuíam pequenas porções de terras a seus servos para que
eles tirassem o sustento da família. Em troca, os feudos, recebiam uma parte da
produção, passando a ser a forma de pagamento ao detentor das terras,
evidenciando desse modo que a arrecadação foi uma importante estratégia para
fortalecimento da burguesia (MONTEIRO, 2014).
No Brasil, a arrecadação de tributos ocorreu com a chegada da coroa
portuguesa, que detinham direitos sobre as terras brasileiras. O imposto cobrado na
época era do comércio extrativista com a exploração do pau brasil, a extração de
ouro, algodão, comércio de escravos, cana de açúcar e água ardente. No entanto, o
sistema tributário praticado na época, não possuía regras definidas, sendo cobrados
tributos afim de manter a proteção do território e arcar com os gastos da coroa
(MORAES, 1996).
Somente em 1822 que o Brasil conseguiu a sua independência política e
econômica de Portugal, surgindo nesse período a Constituição Federal (CF) do
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Brasil, possibilitando uma série de mudanças no sistema de governo e na estrutura
tributária do país. Apesar de ter sido redigida inúmeras constituições, a que rege o
país atualmente é a de 1988 (BARROS, 2012).
Dentre as inúmeras mudanças ocorridas nas diversas versões da
constituição, a Constituição Federal de 1988 é a que trouxe uma descentralização
do Estado com relação aos tributos. O art. 145 da CF coloca os municípios com a
mesma autonomia para cobrar e criar impostos, o que antes era apenas
centralizado aos Estados e a União, possibilitando desse modo com a arrecadação
o desenvolvimento econômico e prestação de serviços da comunidade local
(REZENDE, 2001; WILLENBRING, 2012).
A arrecadação tributária dos municípios brasileiros possui significância no
índice do Produto Interno Bruto (PIB) do país, representando um índice relevante
para a União. De acordo com o Balanço consolidado pelo Governo Federal, em
2016, a arrecadação municipal teve representatividade de 11,24%, na arrecadação
total de impostos, em contrapartida, a arrecadação da União teve uma redução de
2,89% com relação ao ano anterior (BRASIL, 2017).
A arrecadação de tributos compõe uma boa parte das receitas para a
Administração Pública, representando uma fonte importante no Orçamento. No
entanto, a gestão da operação desse serviço, nem sempre tem sido fácil, devido a
tendência cumulativa de valores enviados para a Dívida Ativa, que é o não
pagamento dos tributos dentro do prazo estipulado, prejudicando a gestão do Órgão
Público, e consequentemente no atendimento da população. (MATARAM, 2013).
Sabe-se também que a deficiência na gestão das arrecadações dos impostos
ocorre muitas vezes por falta de conhecimento por parte dos governos municipais
dos valores que estão parados no estoque da dívida, informações de débitos
prescritos ou próximos à prescrição e situações de exigibilidades dos mesmos.
Geralmente não existem setores específicos para cuidar de uma fonte de renda tão
importante e complexa, muitas das vezes essa gestão fica na responsabilidade das
Secretarias de Fazenda, onde os aspectos jurídicos dificultam a cobrança efetiva
das dívidas (PANDOLFO, 2015).
Contudo, os governos municipais podem realizar algumas medidas que
alcance bons resultados na recuperação dos valores enviados para a Dívida Ativa,
como exemplos: fazer conciliações extrajudiciais, criar programas de parcelamento
ou REFIS (Programa de Recuperação Fiscal); colocar junto ao carnê do IPTU
boletos referentes aos valores que o contribuinte tem, junto a Dívida Ativa municipal,
além desses mecanismos, há sistemas informatizados que ajudam na gestão e
controle desses créditos, prazos e processos (SILVA, 2016).
Com base na importância que a arrecadação dos municípios tem
apresentado para o índice do PIB e na dificuldade da gestão dos valores enviados
para a Dívida Ativa esse estudo propôs responder a seguinte questão: Qual foi a
evolução da arrecadação de impostos municipais e a Dívida Ativa do município de
Tangará da Serra – MT no período de 2014 a 2017?
Para o alcance do objetivo geral, foi necessário desenvolver os seguintes
objetivos específicos: demonstrar a evolução da arrecadação dos impostos
municipais, Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviço
(ISS), Imposto Transmissão de Bens Imóveis, (ITBI) e a evolução da Dívida Ativa
dos mesmos; verificar o percentual de representação que tem o ISS e o IPTU na
composição atual da Dívida Ativa municipal; fazer um comparativo dos valores dos
impostos que são enviados para Dívida Ativa versus valores recuperados; identificar
as estratégias adotadas na recuperação dos valores enviados para Dívida Ativa
Municipal.
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Este estudo justifica-se por haver outros trabalhos que tratam a respeito
sobre os aspectos que envolvem a arrecadação de impostos municipais e da Dívida
Ativa em outros municípios pelo país, como por exemplo: Análise da Arrecadação
Tributária com Ênfase nas Medidas de Controle da Inadimplência no Município de
Campo Mourão/PR (MATARAM et al., 2013); Gestão e Cobrança da Dívida Ativa
Municipal: Estado da Arte, Desafios e Perspectivas da Procuradoria Fiscal do
Município de Teresina/PI (MASCARENHA, 2014); Dívida Ativa na Gestão Pública –
O Caso do Município de JI-PARANÁ/RO (NOGUEIRA e SATO, 2007). Outra
justificativa de bastante relevância é a escassez de estudos sobre o assunto nos
municípios do Estado de Mato Grosso.
2
2.1

REFERENCIAL TEÓRICO
Receita Pública

A CF/88 trouxe para as entidades públicas uma melhor organização política,
tributária, orçamentaria e institucional e tem na sua estrutura a União, Estados,
Munícipios e o Distrito Federal que coopera na divisão de direitos e deveres ditados
pelo nosso regime federativo (NASCIMENTO, 2006; KOHAMA, 2008).
O desmembramento constitucional faz com que exista uma vantagem
tributária para os municípios e estados. Esse novo modelo tributário possibilita que
os recursos gerados tenham melhor distribuição, diminuindo o envolvimento da
União sobre as receitas tributárias arrecadadas dos entes federados (FRATA;
PERIS, 2004).
O manual de procedimentos de receitas públicas do governo federal resume
que, receita pública é um derivativo de receita no conceito contábil, sendo utilizado
apenas pelo poder público (BRASIL, 2006). De acordo com o Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), a receita pública tem como missão atender os princípios da
contabilidade e seus usuários de forma harmônica, obedecendo a normas e
procedimentos de acordo com a particularidade de cada entidade pública, ou seja,
toda receita pública tem como objetivo atender as despesas públicas em qualquer
esfera de governo (CONSELHO FEDERAL DE CONTABLIDADE – CFC, 2015).
A receita pública é um grupo de meios financeiros usados por governos e
pessoas do setor público para cobrir as despesas feitas ao cumprimento de suas
funções, tendo como objetivo financiar os gastos e investimentos governamentais
sendo vista como geradora de recursos (MOURA, 2005; OLIVEIRA, 2010).
Para a gestão da receita pública, há um desafio imposto aos governos
municipais que consiste em coordenar e aplicar a receita pública que é gerada
através da arrecadação. A sua complexidade e amplitude exige um maior controle
das contas públicas que é determinado de acordo com a Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF). Essa lei impõe aos governos, o equilíbrio entre receitas e despesas,
melhorando o controle da máquina pública reduzindo a dependência do Governo
Federal (SOARES et al., 2014).
As receitas públicas são classificadas em dois grupos: receitas orçamentárias
e receitas extras orçamentarias. As receitas orçamentárias referem-se aos ingressos
que pertencem aos entes públicos para serem aplicados em programas
governamentais. Já as receitas exta- orçamentárias são ingressos que pertencem a
terceiros, sua arrecadação serve para fazer face das exigibilidades de contratos
para posteriores devoluções (OLIVEIRA, 2010).
Diante das classificações de receita públicas, esse estudo limitou-se na
exploração das receitas públicas tributárias, ou seja, aquelas provenientes de
impostos municipais.
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2.2

Impostos municipais

A CF/88 em seu art. 156 estabelece os impostos que são de competência da
esfera municipal: Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto sobre
Transmissão de Inter Vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis
(ITBI), por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os
de garantia, bem como cessão de direito a sua aquisição, Imposto Sobre Serviço de
qualquer natureza (ISS), não compreendidos no artigo 155, parágrafo 2 em lei
complementar (BRASIL, 1988).
De acordo com a CF nenhum município pode criar ou instituir novos impostos
sem que esteja escrito na constituição. Dentre os impostos existentes, segue a
descrição dos impostos municipais: (i) Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU),
(ii) Imposto sobre transmissão inter-vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de
Bens Imóveis (ITBI), (iii) Imposto Sobre Serviços (ISS) (TRISTÃO, 2003).
2.2.1 Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
O IPTU é considerado o principal imposto na esfera municipal, tem papel
relevante em termos de arrecadação, devido seu impacto em termos de valores na
arrecadação. Sendo assim faz-se necessário a criação de mecanismos para
maximizar os índices de recolhimento que tem como objeto, o imóvel tributado, não
importando a renda do proprietário, profissão, e outros bens que a pessoa possua
(DUARTE; ÂLCANTARA, 2013; WILLENBRING, 2012).
Observa-se que existem duas divisões alocadas dentro do IPTU, ou seja,
fazem parte deu um único imposto: a primeira incide sobre a propriedade predial
urbana (área edificada com algum imóvel construído); a segunda incide sobre
propriedade territorial urbana (apenas sobre a área sem edificação) de acordo com
o conceito da legislação (TRISTÃO, 2003).
Para a estimativa do IPTU, o Código Tributário Nacional (CTN) no art. 33,
deixa disposto a base de cálculo do IPTU, que considera o valor venal do imóvel, ou
seja, o valor do bem como se fosse posto à venda, em preço normal à vista. Não
incluindo encargos caso o imóvel seja vendido através de financiamento. Os
cálculos são realizados de acordo com a legislação do município e os imóveis são
avaliados por um órgão de fiscalização da prefeitura. Nessa análise, são avaliados o
tamanho do imóvel ou área construída, tipo de acabamento e sua localização,
desconsiderando os valores dos bens móveis mantidos no imóvel, sendo eles de
caráter temporário ou permanente para uso de exploração e comodidade
(WILLENBRIG, 2012).
O município de Tangará da Serra, através de sua lei complementar N° 152 de
2010, estabelece que a alíquota de cobrança do IPTU, pode ser diferenciada de
acordo com a utilidade e tamanho do imóvel, a lei define que imóveis edificados as
alíquotas podem variar entre 0,3% e 0,8% sobre o valor venal do imóvel, já áreas
não edificadas sem nenhuma construção a alíquota pode chegar à máxima de 2%
sobre o valor do imóvel (Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT – PMTS,
2010).
O IPTU faz parte da regra da progressividade, o artigo 156 e 182 esclarece
que a CF/88 permite que os municípios usufruam da aplicabilidade de alíquotas
progressivas em relação do modo em que é usado o imóvel ou de acordo com sua
localização, passando a ser chamado de "progressividade do tempo" (BRASIL
1988). Ou seja, o objetivo dessa regra é fazer com que imóvel faça parte da função
social da propriedade, desestimulando os proprietários a deixarem seus imóveis
fechados ou subutilizados promovendo um adequado aproveitamento, atendendo o
plano diretor municipal (ALMEIDA, 2010; METTA, 2013).
2.2.2 Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de
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Bens Imóveis (ITBI)
O ITBI foi instituído no país em 1809 com total competência dos Estados, no
entanto, ao passar por várias reformas constitucionais, em 1988 o ITBI passa a ser
de responsabilidade dos municípios, trazendo dessa forma, a independência entre a
parte de "Inter Vivos" que compete ao ente municipal e também a "Causa Mortis"
que compete ao ente estadual. Anteriormente, as duas situações compunham um
único imposto (ÁLVARES; FERREIRA, 2006; TRISTÃO, 2003). O fato gerador do
ITBI está relacionado, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por
natureza (área sem edificação) ou acessão física (casa,apartamento) de direitos
reais sobre imóveis, exceto os de garantias (títulos de hipoteca), bem como cessão
de direitos de sua aquisição, incluindo também a transmissão de inter vivos como
um acordo decorrente entre duas partes (WILLENBRIG, 2012).
A base de cálculo do ITBI segue praticamente os mesmos parâmetros do
IPTU, ou seja, o valor venal do imóvel decorre dos preços alcançados nos negócios
de compra e venda à vista, considerados nas condições normais do mercado
imobiliário (HARADA, 2004).
As alíquotas do ITBI são mensuradas através da base de cálculo do bem,
essa base é definida por lei municipal, portanto, se ocorrer alteração na base de
cálculo ou na alíquota, o princípio da legalidade e anterioridade deverão ser
obedecidos, imóveis que fazem parte do programa de Sistema Financeiro de
Habitação ou pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), terão alíquotas
diferenciadas no momento de sua transmissão (WILLENBRIG, 2012).
2.2.3 Imposto Sobre Serviços (ISS)
O imposto sobre serviço (ISS) tem no comando de sua arrecadação os
municípios, regulamentado pelo art. 156 da CF/88 abarcado por Lei Complementar
Federal atualmente em vigor 116/2003 que restringe os municípios na cobrança de
serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicações
(ALMEIDA, 2007).
Segundo Pegas (2003); Soares (2005) e Willenbring (2012), o fato gerador do
ISS ocorre quando existe alguma prestação de serviço que visa lucro feito por uma
empresa ou profissional autônomo com ou sem estabelecimento fixo. No entanto, é
preciso que estes serviços estejam citados na lista da lei complementar, para tornar
legal a arrecadação do imposto, sendo necessário também que concretize o serviço
para que gere o imposto.
A base de cálculo do ISS incide sobre o valor do serviço prestado, consistindo
no valor bruto do serviço, não podendo ser feito nenhuma dedução, exceto, se
houver algum desconto no serviço realizado, ao valor auferido. As alíquotas podem
variar de acordo com o serviço prestado e a lei complementar limita a tabela
máxima de 5%, não definindo uma alíquota mínima. Geralmente é considerado o
que está disposto no art.88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(ADCT), que define uma alíquota mínima de 2% sobre o serviço (CARDOSO, 2012;
OLIVEIRA, et al., 2005; RUSSO; VAZ, 2011).
Com base na Lei Complementar Municipal n° 81 de 2003 de Tangará da
Serra, as alíquotas do ISS no art. 7° variam entre 0,00% a 5,0%, além dos valores
das alíquotas a Lei Municipal defini os tipos de serviços prestados que incidem a
cobrança do ISS, totalizando 193 (cento noventa e três) tipos de serviços tributáveis.
Tal listagem de serviços obedece a Lei Complementar Federal 116/2003 conforme
demostra o art. 1° (PMTS, 2003).
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A arrecadação da receita vinda do ISS pode ser bastante relevante para o
governo municipal devido ao crescimento significativo nos últimos anos. Em muitos
municípios do país, os valores arrecadados chegam a ser superiores em relação
aos impostos patrimoniais, por exemplo, o IPTU. Dessa forma é preciso investir em
políticas de incentivo, pois esse imposto pode ser considerado como primordial fonte
de renda para o governo municipal (OZAKI; BIDERMAN, 2004).
2.3

Dívida ativa

O conceito da Dívida Ativa transcrito pelo Manual de Procedimentos da
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) demonstra que a constituição de Dívida Ativa
é gerada através de um conjunto de créditos e direitos de várias naturezas, créditos
vencidos, que não foram pagos pelos devedores a favor da Fazenda Pública, prazos
estes estabelecidos pela legislação (STN, 2004). No que transcreve a Lei n°.
4.320/64 a Dívida Ativa brasileira se classifica em dois conjuntos: (i) Dívida Ativa
Tributária, que estão relacionados as obrigações ligadas aos tributos, multas e
adicionais compondo a Dívida Ativa municipal, (ii) a Dívida Ativa não Tributária que
são créditos a favor do Ente Público relacionados a empréstimos compulsórios,
custas processuais, reposições, taxas de ocupação, serviços prestados por
estabelecimento público, preços de serviços prestados, ou seja, toda obrigação que
não tenha origem tributária a favor do
ente público (BRASIL, 1964).
Antes de estabelecer a inscrição de um crédito de cobrança o ente Público ou
estatal deve fazer primeiramente uma análise para apurar a veracidade da liquidez e
certeza da dívida, caso ela exista se torna inquestionável e consequentemente é
registrado como Dívida Ativa estabelecendo o processo administrativo de
reconhecimento da existência e quantificação do crédito ao ente Público feita em um
livro especial com numeração em termos sumários exigidos e enumerados pela lei
nº. 6.830/80, inciso 5º da lei nº. 6.830/80, inciso 5º do 2º artigo (SZKLAROWSKY,
1998).
Depois de inscrita e instituída em lei a Dívida Ativa, o cidadão ou responsável
torna-se obrigado a pagar seu tributo em moeda corrente ou bens que atendem sua
legitimação, obedecendo às normas de cobrança relatadas no código do processo
civil e que esteja também alinhado com a Lei nº. 6.830/80 que disciplina a cobrança
da Dívida Ativa (MACHADO, 2009).
3
3.1

METODOLOGIA
Contextualização da área de estudo

Essa pesquisa contextualiza a realidade tributária do município de Tangará da
Serra. Localizado na região médio norte do estado de Mato Grosso, conhecido
como capital do médio norte, esse município é o 5º município mais populoso do
estado, com 98.828 habitantes, estando em 9° lugar no ranking estadual do Produto
Interno Bruto (PIB). Sua malha rodoviária é composta pela BR 364, MT 480 e MT
358.O salário médio mensal dos trabalhadores formais é de 2,2 salários mínimos
por mês (IBGE, 2017).
Dada à relevância econômica do município de Tangará da Serra, esse estudo
objetivou analisar a evolução dos impostos municipais e o montante enviado à
dívida ativa no município de Tangará da Serra – MT. Para que esse estudo fosse
possível, foram definidos os procedimentos metodológicos, conforme segue:
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3.2

Material e Métodos

Todo processo metodológico de uma pesquisa científica se define através de
um problema formulado, para que se possibilite fazer a descrição dos
procedimentos realizados. É necessário também que esteja de acordo com a
tipologia de pesquisa realizada, fazendo com que tenha sentido com os objetivos em
questão (BEUREN, 2009). Ou seja, esse estudo se propôs analisar a evolução dos
impostos municipais e o montante enviado à dívida ativa no município de Tangará
da Serra–MT.
Quanto aos fins, consiste numa pesquisa de natureza aplicada, por estar
gerando conhecimentos de aplicação prática, fornecendo dados copilados em certo
período de tempo (2014 a 2017) de recolhimento dos impostos municipais, o que
possibilitará novas análises e comparações dos mesmos para soluções de
problemas específicos, como no caso a redução da dívida ativa.
Pode ser considerada uma pesquisa longitudinal, por definir os últimos anos
como análise e não um único período especifico. Buscando dessa forma, analisar a
evolução ou as mudanças das diversas variáveis analisadas (impostos municipais)
versus dívida ativa e ainda a relação entre elas (SAMPIERI, et al., 1991).
Quanto aos meios, caracteriza-se como bibliográfica por explorar estudos
anteriores sobre a arrecadação tributária municipal, através de leitura de livros,
revistas e artigos publicados na internet. Distingue-se também como documental por
subsidiar em documentos de natureza de ordem pública disponíveis nos sites do
governo municipal.
Os dados explorados são oriundos de fonte secundária por serem relatórios e
documentos de segunda mão que de certa forma já foram analisados (Gil, 2008).
Quanto à abordagem é um estudo quantitativo por apresentar dados
numéricos dos relatórios contábeis da evolução dos impostos municipais
arrecadados. Pode ser também considerada como pesquisa qualitativa, tendo em
vista a necessidade do tratamento qualitativo dos dados explorados, de forma a
descrever a realidade de um município específico que é Tangará da Serra. Além dos
relatórios contábeis, foi adotado nesse estudo um roteiro de entrevista
semiestruturado conforme Apêndice (A) direcionado ao responsável pelo
departamento de Dívida Ativa municipal, buscando identificar as estratégias que a
administração municipal utiliza na recuperação dos impostos enviados para a Dívida
Ativa.
4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta seção possui divisão em subseções que procura atender os objetivos
que foram definidos na pesquisa, sendo feito de forma descritiva analisando os
resultados que foram encontrados através de relatórios contábeis e roteiro de
entrevista.
4.1

Análise dos Impostos arrecadados

De acordo com a análise feita sobre arrecadação dos impostos municipais em
Tangará da Serra nos últimos anos (Tabela 1), pode-se observar que houve uma
variação negativa do IPTU em 2015 e 2017. Já o ITBI apresentou variação negativa
apenas no ano de 2015 comparado ao ano anterior. Outra observação que pode ser
feita é a evolução do ISS, que nos últimos anos vem sendo o imposto com maior
representatividade no caixa do governo municipal, mostrando a sua importância
para o ente público.
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Tabela 1 - Análise dos Impostos Arrecadados por Período
Período

Receita

IPTU

ITBI

ISS

TOTAL

2014

2015

Valor
Arrecadado

Valor
Arrecadado

R$

R$

8.927.272,78

8.511.917,24

R$

R$

3.139.167,19

2.744.576,74

R$

R$

13.630.174,67

14.708.831,11

R$

R$

25.696.614,64

25.965.325,09

2016
Evolução
em %

Valor
Arrecadado

2017
Evolução
Valor
em %
Arrecadado

R$
- 4,66%

10.782.049,85

R$
27%

R$
- 12,57%

3.026.997,70

10,29%

R$
7,33%

16.146.596,91

29.955.644,46

10.059.435,9
1
R$
3.514.681,38

- 6,70%

16,11%

R$
9,78%

R$
- 1,35%

Evolução
em %

15,36%

16.491.712,6
3
R$
30.065.829,9
2

2,13%

0,36%

Fonte: Secretária de Fazenda (SEFAZ),
2018. Elaborado pelo autor

Os dados apresentados mostram que o ano de 2016 pode ser considerado
um período positivo para arrecadação municipal de Tangará da Serra, devido ao
IPTU ter evoluído (27%) comparado ao ano anterior. Semelhante ocorreu com o ITBI
e ISS que juntos conseguiram obter saldos positivos em 2016, ou seja, o ITBI
cresceu (10,29%) e o ISS cresceu (9,78%). No entanto, com destaque está o ISS,
como o único imposto a fechar com saldo positivo em todos os anos analisados. Ao
somarmos o IPTU e o ITBI juntos ainda não equiparam aos valores arrecadados
com o ISS.
O resultado analisado no contexto tangaraense tem semelhança com a
pesquisa realizada por Nogueira e Sato (2007) no município de Ji-Paraná - RO,
onde o montante arrecadado com o ISS representou mais de (50%) do total das
receitas arrecadadas com impostos. Ou seja, em outras realidades a arrecadação
do ISS também possui significância econômica. Sendo assim, cabe a administração
municipal gerir com eficiência a arrecadação do mesmo.
Em um contexto geral o ano de 2016 foi o ano que apresentou melhor
resultado de crescimento na arrecadação com (15,36%) entre os demais anos na
arrecadação em Tangará da Serra. Observe que em 2015 o ano fechou com
resultado negativo de (-1,35%) no quadro geral da arrecadação. Apenas o ISS teve
saldo positivo de (7,33%), sendo que o IPTU concluiu o ano com um saldo negativo
de (- 4,66%) e o ITBI com saldo de (-12,57%).
É necessário uma seria reflexão quanto às oscilações desses índices
analisados, pois, observando minuciosamente em específico o IPTU, são nítidas as
duas variações negativas ocorridas, tanto no ano de 2015 com (- 4,66%), quanto em
2017 com (- 6,70%), tendo em vista que o mesmo é o segundo imposto com a maior
representação de arrecadação para o governo municipal.
Diante disso, fica evidente que os valores não arrecadados em cada período
acabam acumulando ao montante da dívida ativa. No entanto, o ITBI é o único
imposto que não contribui para o índice acumulativo da dívida ativa devido ao
município possuir uma política de reconhecimento diferencial para esse imposto,
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reconhecendo-o efetivamente como receita apenas no ato da compra e/ou venda de
um imóvel.
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4.2

Análise da Dívida Ativa

A Dívida Ativa municipal dos impostos teve um aumento proeminente nos
últimos anos no município de Tangará da Serra, a Tabela 2 demonstra essa
evolução, evidenciando tal crescimento entre os anos de 2014 a 2015.
Tabela 2 - Dívida Ativa por Período
Períod
o
2014

2015

2016
Cresc.

RECEITA

Saldo DA

Saldo DA

IPTU

R$
16.927.341,8
1

R$
21.257.783,6
6

R$

R$

7.741.479,52
R$

18.517.319,7
5
R$

24.668.821,3
3

39.775.103,4
1

ISS

TOTAL

2017
Cresc.

%

Saldo DA

25,68%

R$
26.571.723,1
4

139,20%

R$
22.905.490,1
6

Cresc.

Cresc.
Total %

%

Saldo DA

%

25%

R$
28.761.033,4
7

8,24%

69,91 %

R$
34.002.463,6
8

48,45
%

339,22%

26,85
%

154,42%

24%

R$
61,24%

49.477.213,3
0

24,39%

62.763.497,1
5

Fonte: Secretária de Fazenda (SEFAZ),
2018. Elaborado pelo autor

Conforme a Tabela 2, fica evidente o crescimento dos valores da Dívida Ativa,
municipal, sendo que o ano de 2015 foi o ano em que a mesma acresceu, onde o
IPTU contribuiu com (25,68%) e o ISS com (139,20%). De um modo geral o
aumento se estendeu para os demais anos, tornando acumulativos.
Ao compararmos o ano de 2014 com 2017 as dívidas do IPTU avançaram
para o percentual de (69,91%) e o ISS para (339,22%). O mesmo ocorreu
proporcionalmente na soma total dos dois impostos comparados no mesmo período
cresceu (154,42%). Com mesma ótica de análise, a pesquisa feita por Mascarenha
(2014), identificou que em 2009 a 2013 a Dívida Ativa de Teresina (PI) aumentou
(843,35%) no período, em 2009 o valor total da dívida era de R$ 127.708.004,32, já
em 2013 foi para R$ 1.204.744.971,73. Isso demonstra que o percentual da dívida
vem crescendo gradativamente em outras regiões do país, fator esse que
compromete a gestão financeira municipal.
Mediante a esse contexto, nenhum município pode ter o privilégio de perder
receitas que estão inscritas na Dívida Ativa, devido esses valores serem fontes de
bastante importância que podem ser utilizados para o benefício da sociedade local
(LEOPOLDINO et al., 2014).
4.3

Composição da dívida

O Gráfico 1 tem como objetivo demonstrar a composição da Dívida Ativa
atual e qual é a representatividade percentual que tem os impostos pesquisados,
nele considera-se os saldos acumulados até 2017.
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Gráfico 1 – Composição da Dívida Ativa municipal

Composição da Dívida Ativa Municipal
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Fonte: Secretária de Fazenda (SEFAZ),
2018. Elaborado pelo autor

O Gráfico 1 mostra o grau de importância que tem o ISS e o IPTU na
composição da Dívida Ativa municipal. O IPTU colabora com (39%) do saldo e o ISS
(46%) do montante. As somas dos dois impostos representam (85%) do saldo total
da Dívida, tendo maior significância se comparados aos demais tributos.
A forte representação percentual que tem o IPTU e o ISS na composição da
Dívida Ativa municipal é semelhante aos resultados apresentados por Mascarenha
(2014). No estudo realizado no município de Teresina (PI) o valor do IPTU
representou (40,82%) e o ISS (37,37%), somados os dois tributos representou
(78,19%). Os resultados mostram como os dois impostos aumentam a composição
da dívida.
4.4

Comparativos da Dívida Ativa: valores inscritos versus valores
recuperados

Os Gráficos 2 e 3 apresentam os valores do IPTU e do ISS inscritos na dívida
ativa em 2014 a 2017 versus os valores recuperados no mesmo período.

13

89

Gráfico 2 - Inscrição IPTU x valores recuperados
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Fonte: Secretária de Fazenda (SEFAZ),
2018. Elaborado pelo autor

Nota-se no Gráfico 2 referente ao IPTU, somente o ano de 2014 que a
recuperação de receitas ficou próxima em relação aos valores inscritos, os valores
recuperados representaram (52,70%) no mesmo período. Nos últimos três anos os
valores recuperados apresentaram regressão desproporcional aos valores
recuperados, sendo que 2015 a recuperação foi de apenas (9,45%), em 2016
(3,11%) e no ano de 2017 apenas (3,33%). Como podemos notar, os valores
recuperados retrocederam de forma incomensurável, quando analisarmos a
recuperação em 2017 (92,17%) versus 2014. Tal situação se repete no Gráfico 2
com a análise do ISS.
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Gráfico 3- Inscrição ISS x valores recuperados
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Fonte: Secretária de Fazenda (SEFAZ),
2018. Elaborado pelo autor

Percebe-se no Gráfico 3 que os valores recuperados versus os valores
enviados do imposto ISS ficaram afastados significativamente. Somente em 2014 os
valores se aproximaram, devido ter sido recuperado (60,6%) versus ao valor
enviado no mesmo período. Os outros anos decorreram com resultados inferiores,
em 2015 foi recuperado apenas (0,86%), em 2016 (1,75%) e 2017 somente
(1,14%). Mediante a esse diagnóstico, é possível afirmar que no ano de 2015 a
administração pública obteve maior dificuldade quanto a gestão da recuperação
desses valores.
4.5

Estratégias de recuperação da Dívida Ativa

Conforme informações obtidas junto ao responsável pelo setor da Dívida
Ativa municipal, as ações que são adotadas para recuperação dos valores que
estão inscritos na Dívida Ativa se limita apenas em criações de Leis municipais
lavradas pelo executivo. Essas Leis permitem que o contribuinte consiga
regularização de sua inadimplência junto ao município. Na maioria das vezes são
sancionadas no primeiro semestre do ano, com prazo de pagamento préestabelecido em lei, tanto em parcela única quanto em divisões de parcelas, onde
são autorizados descontos incidentes sobre multas e juros acumulados.
No período em que foi analisado a Dívida Ativa municipal foram sancionadas
4 Leis para a recuperação dos débitos inscritos: Lei nº 4.246/14, sancionada no dia
26 de junho, onde a administração pública oferece para o contribuinte inadimplente
descontos de (100%) sobre juros e multas para pagamentos feitos em cota única ou
desconto de (75%) sobre multas e juros se o pagamento for dividido em três
parcelas com datas pré-estabelecidas (PMTS 2014).
A Lei nº 4.384/15 sancionada 26 de março do mesmo ano segue os mesmos
parâmetros da lei do ano anterior, a única coisa que difere é que não existe
parcelamento da Dívida, e a administração pública não coloca datas préestabelecidas e sim um período de quatro meses para que o contribuinte quite o
débito e usufrua do desconto de (75%) sobre juros e multas (PMTS, 2015).
No final de 2015 foi sancionada outra Lei a de nº 4.520/15 imputada no dia 27
de novembro, essa mesma lei teve sua prorrogação para o ano de 2016, nela a
administração pública ofereceu desconto e (100%) sobre multas e juros para
pagamentos em cota única com data pré-estabelecida, para contribuintes que
quiseram fazer o parcelamento o desconto foi de (80%) podendo ser parcelado em
quatro vezes (PMTS, 2015). Já em 2017 a Lei nº 4.738/17 estabelecida no dia 18 de
janeiro do mesmo ano, coloca o mesmo conceito das leis anteriores para o
contribuinte que queira pagar seus débitos em parcela única o desconto foi de
(100%) com data pré-estabelecida e para os contribuintes que optem por
pagamentos em parcelas o desconto foi de apenas (50%) incidentes sobre juros e
multas com data pré-estabelecida (PMTS, 2017).
Conforme o gestor, o município não tem nenhum outro programa de
recuperação ou de refinanciamento dos valores que estão na Dívida Ativa,
menciona também que existe um pré- projeto interno sobre recuperação desses
valores, mas não esclareceu de que forma está sendo gerido. O projeto foi
encaminhado para o executivo municipal, onde está sendo analisado e discutido
para depois ser enviado à câmara municipal. Programas de recuperação de valores
inscritos na Dívida Ativa são necessários para que o governo municipal melhore
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suas entradas de receitas e traga benefícios a população local, conforme o estudo
realizado por Mataram et al. (2013), mostrou que o programa de recuperação fiscal
fez com que o município de Campos Mourão (PR), recuperasse (340%) a mais
comparado ao ano que não foi realizado nenhuma ação da administração pública.
Tendo em vista a necessidade de uma melhor gestão do controle da Dívida
Ativa, Abrucio (1997), coloca que é cada vez mais importante que a administração
pública se assemelhe com a gestão privada para que os resultados tenham uma
melhor eficiência.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objeto principal analisar a evolução da
arrecadação dos impostos municipais e a evolução da Dívida Ativa de Tangará da
Serra – MT no período de 2014 a 2017.
Para alcance desse objetivo, foram feitas análises em relatórios contábeis e
pesquisa de campo conforme explanado na metodologia. Para atender o primeiro
objetivo que consistiu em analisar a evolução de arrecadação dos impostos
municipais, o resultado demostrou que houve queda na arrecadação do IPTU no
ano de 2015 (-4,66) e em 2017 (-6,70%), comparados aos anos anteriores. Existiu
também queda na arrecadação do ITBI (-12,57%) em 2015, sendo constatado que
arrecadação dos impostos teve uma tímida evolução de apenas (0,36%) no período,
ou seja, o crescimento ficou praticamente estático. Na contramão, a Dívida Ativa
municipal vem aumentando a passos largos. A dívida do município cresceu
(154,42%) no período, puxado pelo ano de 2015 onde a dívida aumentou (61,24%).
Atendendo o segundo objetivo proposto de verificar o percentual de
representação que tem o ISS e o IPTU na composição atual da Dívida Ativa
municipal, foi diagnosticado que o IPTU obteve participação de (39%) enquanto a
participação do ISS foi de (46%). Somados os dois impostos tiveram uma
participação de (85%) na composição total da Dívida Ativa no período.
No terceiro objetivo a pesquisa ficou incumbida de realizar o comparativo dos
valores inscritos na Dívida Ativa, tanto do IPTU como do ISS versus valores que
foram recuperados no período. Notou-se que somente em 2014 a recuperação dos
impostos ficou próxima em relação aos valores inscritos. O IPTU teve recuperação
de (52,70%) já o ISS obteve-se um percentual melhor de recuperação (60,6%),
sobre os valores inscritos do mesmo ano.
O fator que chamou bastante atenção nesse estudo foi a queda de
rendimentos na recuperação dos valores nos três últimos anos, onde os valores do
IPTU em 2017 foram (92,17%) a menos em relação ao ano de 2014, no ISS a
recuperação em 2015, 2016 e 2017, não chegou a (2%) sobre o valor inscrito de
seus respectivos anos, o ano 2015 recuperou apenas (0,86%) sobre o valor inscrito,
comtemplou-se com o pior resultado entre os anos analisados.
Atendendo o quarto e último objetivo que foi identificar as estratégias
adotadas na recuperação dos valores enviados para Dívida Ativa Municipal, de
acordo com o gestor, a única estratégia que o governo municipal utilizou no período
pesquisado foi a criações de Leis, na maioria das vezes, sancionada no primeiro
semestre do ano, sendo que a Lei 4520/15 foi sancionada em 27 de novembro do
mesmo ano e prorrogada para o ano seguinte, essas leis
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concederam aos contribuintes inadimplentes descontos que incide sobre juros e
multas, constatou que a Lei nº 4738/17 foi a única que permitiu desconto de apenas
(50%) sobre juros e multas caso o contribuinte optasse pagar seu débito parcelado
com data pré-estabelecida em Lei, os anos anteriores a condições de desconto para
pagamentos parcelados era de (75%) sobre juros e multas, em todas a leis
sancionadas o desconto foi de (100%) sobre juros e multas caso o contribuinte
pague seu débito em parcela única .
Em nenhum outro período dos anos analisados a administração pública
promoveu programa específico para recuperação das dívidas que tem junto ao
contribuinte. Por fim o gestor entrevistado informou que existe um pré-projeto
voltado para a Dívida Ativa do município que já foi encaminhado para o executivo
fazer a análise e enviar para a votação no plenário da câmara municipal.
Diante do exposto recomenda-se que a administração pública tenha
ferramentas eficazes para arrecadação dos seus impostos, de maneira a incentivar
os contribuintes para que realizem o pagamento de seus tributos.
As principais limitações deste trabalho referem-se à abordagem, houve
dificuldade quanto ao acesso aos relatórios sobre a Dívida Ativa do munícipio, que
foram fornecidas pela SEFAZ e não pelo departamento responsável da prefeitura.
Foi observado também à falta de sistema informatizado, e pouco conhecimento
técnico sobre o tema, as informações obtidas não foram claras, apresentando erros
didáticos nos valores descritos.
Para realizações de trabalhos futuros sugere-se um estudo que procure
identificar a dificuldade que os contribuintes tangaraenses, vêm encontrando para
realizar o pagamento dos tributos municipais, e que esses dados possam trazer
reflexões nas tomadas de decisões para implementações de melhorias por parte
para administração pública.
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BALANÇO SOCIAL:
ESTUDO DE CASO NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO
GROSSO
Patricia Rossette Flor Garcia, Cleiton Franco

RESUMO
Neste artigo propomos evidenciar as informações de natureza socioeconômica
da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) através da elaboração de
um Balanço Social da instituição. Para atingir esse objetivo, foi feito um estudo
de caso por meio de análise documental onde levantou-se dados do período de
2014 a 2016, que foram organizados em estrutura adaptada do modelo do
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) de Balanço Social.
O estudo desenvolvido identificou os indicadores sociais internos e externos da
universidade, como os benefícios concedidos aos colaboradores e os projetos de
pesquisa e extensão, além dos indicadores do corpo funcional e acadêmico,
demonstrando o quadro de docentes, técnicos e discentes da Instituição de
Ensino Superior (IES). Concluiu-se que, apesar da instituição não publicar seu
Balanço Social, ela divulga aos usuários por outros meios suas ações de
responsabilidade social e benefícios concedidos aos seus colaboradores,
discentes e à comunidade.
Palavras-chave: Balanço social. Indicadores sociais. Instituição de ensino
superior.

1

INTRODUÇÃO

A universidade tem a função social como principal razão de sua
existência. Essas Instituições de Ensino Superior (IES) contribuem de forma
efetiva para o desenvolvimento da sociedade, formando profissionais
competentes, promovendo a cidadania e realizando ações de melhoria da
qualidade e preservação da vida humana e do planeta (PETRELLI, 2004).
Mareth, Salvalaio e Ribeiro (2010) destacam a importância do Balanço
Social para a IES na evidenciação de informações financeiras, econômicas e
sociais da entidade. Pois ele auxilia no processo decisório, é instrumento para
definição de novos investimentos, para acompanhar os indicadores de recursos
humanos e fornecer subsídio ao planejamento estratégico.
A Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) é uma Instituição
multicampi de Ensino Superior de grande importância no território matogrossense, atendendo diversas cidades e formando milhares de cidadãos para o
mercado de trabalho. Todavia, a instituição ainda não faz a divulgação de suas
ações sociais, ambientais e econômicas por meio de Balanço Social.
Sendo assim, nem sempre a sociedade toma conhecimento da amplitude
das ações praticadas pela instituição, o que acaba prejudicando o
reconhecimento da importância dela como agente de transformação social
(PETRELLI, 2004). Partindo desse cenário, temos a seguinte problemática: Qual
a publicidade do Balanço Social na Universidade do Estado de Mato Grosso no
período de 2014 a 2016?
Essa pesquisa se constitui em uma oportunidade de se observar como o
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Balanço Social está sendo desenvolvido por essa universidade pública que
trabalha com sistema multicampi e é referência em ensino superior no estado de
Mato Grosso. Objetivou-se elaborar o Balanço Social da IES a partir da estrutura
estabelecida pelo IBASE utilizando, principalmente, os dados do período de 2014
a 2016, buscando-se evidenciar os indicadores sociais internos e externos,
indicadores do corpo funcional e informações relevantes quanto ao exercício da
cidadania, apresentando o quadro de docentes e servidores e qualificação
destes, quadro de discentes, além da Demonstração do Valor Adicionado (DVA).
A Contribuição teórica deste estudo se dá pela discussão e a
apresentação de dados sociais do balanço social para uma universidade
estadual que possui atuação multicampi e que inclui, por exemplo, a oferta de
curso de graduação a alunos indígenas. A contribuição prática abre um leque de
discussão de balanços sociais nessas IES públicas, já que os estudos na área de
balanço social com aplicação para universidades são incipientes.
2
2.1

REFERENCIAL TEÓRICO
Responsabilidade Social

“A Responsabilidade Social é concebida como um estágio mais avançado
no exercício da cidadania corporativa” (MAZZIONI; TINOCO; OLIVEIRA, 2007, p.
275). Trata-se do compromisso assumido por uma organização privada diante da
sociedade de forma a gerar ações que contribuam de forma positiva para a
comunidade em que está inserida, assumindo obrigações morais, além das
previstas em lei, a fim de contribuir na melhoria da qualidade de vida da
sociedade (ASHLEY, 2003 apud MARETH; SALVALAIO; RIBEIRO, 2010).
No âmbito público, o Estado tem no seu objetivo-fim o social, isto é, tem a
missão de desenvolver políticas públicas, em busca de propiciar condições
sociais e ambientais satisfatórias ao desenvolvimento econômico sustentado que
se traduz em qualidade de vida igualitária para todos. Logo, o Estado organizase, através da administração pública, para atender à coletividade, exercendo,
portanto, a responsabilidade social (FREY; MARCUZZO; OLIVEIRA, 2008).
Na área da educação, a Responsabilidade Social da Educação Superior
(RSES) é um termo pouco comentado no histórico do cenário universitário
brasileiro. Em discussões sobre o papel/função social da universidade, o termo
mais comum é compromisso social. O termo RSES surgiu no Brasil com o
processo de institucionalização do mercado de Educação Superior, destacandose no início do século XXI, quando IES privadas adotaram como estratégia de
marketing o discurso da responsabilidade social empresarial ou corporativa,
disseminado no Brasil através do Instituto Ethos de Empresas e
Responsabilidade Social (CALDERÓN, 2005, apud CALDERÓN; PEDRO;
VARGAS, 2011).
A respeito do senso de Responsabilidade Social na universidade, Benedicto
(1997, apud
SERRA NEGRA; TEIXEIRA; CARMO, 2002, p. 74-75) afirma que:
não é sustentado apenas pelos resultados que possa produzir. Trata-se
de uma questão de princípios. A responsabilidade social pode ser
definida como o dever da instituição de ajudar a sociedade a atingir
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seus objetivos. É uma maneira de a instituição mostrar que não existe
apenas para explorar recursos econômicos e humanos, mas também
para contribuir com o desenvolvimento social. É, em síntese, uma
espécie de prestação de contas.

A demonstração mais comumente utilizada para evidenciação e
transparência dessas informações de natureza ambiental, social e econômica é o
Balanço Social. Foi na década de 60 que os trabalhadores, principalmente nos
Estados Unidos e na Europa (em especial França, Alemanha e Inglaterra),
passaram a exigir das organizações informações de seu desempenho
econômico e social, incorporando informações sociais às informações que as
organizações forneciam, visando a discussão da responsabilidade social,
originando, assim, a implantação do Balanço Social (TINOCO, 2006).
2.2

Balanço Social

A publicação do Balanço Social da Empresa foi regulamentada
primeiramente na França, por meio da Lei nº 77.769, de 12 de julho de 1977,
também conhecida como Rapport Sudreau, que evidenciava basicamente os
recursos humanos. No Brasil, foi criada, em 1961, a Associação dos Dirigentes
Cristãos de Empresas (ADCE), iniciando uma disseminação sobre a
responsabilidade do dirigente da empresa nas questões sociais. Então, em 1977,
a ADCE organizou o 2º Encontro Nacional de Dirigentes de Empresas, tendo
como tema principal o Balanço Social. (TINOCO, 2006).
Entretanto, somente em 2004 foi aprovada a NBC T 15 (Norma Brasileira
Contábil Técnica nº 15) através da Resolução CFC nº 1.003/04, entrando em
vigor a partir de 1º de Janeiro de 2006. Essa norma estabelece os
procedimentos para evidenciação de informações de natureza social e
ambiental. Conforme a NBC T 15, entende-se por informações de natureza
social e ambiental: a) a geração e a distribuição de riqueza; b) os recursos
humanos; c) interação da entidade com o ambiente externo; d) a interação com o
meio ambiente (CFC, 2004).
Essas informações são, geralmente, evidenciadas através do Balanço
Social. Tinoco e Kraemer (2006, p. 28) definem Balanço Social como “um
instrumento de gestão e de informações que visa evidenciar, de forma mais
transparente possível, informações financeiras, econômicas, ambientais e
sociais, do desempenho das entidades, aos mais diferenciados usuários, seus
parceiros sociais”.
Kroetz (2000), afirma que o balanço social tem como objetivo revelar, em
conjunto com as demais demonstrações contábeis, a solidez da estratégia de
sobrevivência e crescimento da entidade; evidenciar, através de indicadores, as
contribuições à qualidade de vida da população; abranger as interações sociais
entre os usuários do balanço social e da contabilidade; apresentar os
investimentos no desenvolvimento de pesquisas e tecnologias; formar um banco
de dados confiável para análise e tomada de decisões; ampliar o grau de
confiança da entidade perante a sociedade; contribuir para implementação e
manutenção de processos de qualidade; entre outros.
No Balanço Social, a presença da Demonstração do Valor Adicionado
(DVA) é fundamental, uma vez que ela possibilita o surgimento de diversos
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indicadores para construção de análises variadas, tanto de caráter interno (para
fins gerenciais) como externo (MAZZIONI; TINOCO; OLIVEIRA, 2007). Vale
destacar, que a DVA “é parte integrante do Balanço Social [...] e não uma
demonstração isolada como muitas empresas divulgam” (PINTO; RIBEIRO,
2004, p. 26).
No Brasil, as pessoas jurídicas fazem uso de três modelos de Balanço
Social: o modelo do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas
(IBASE), do Instituto Ethos, e o GRI (Global Reporting Initiative). A seguir, são
apresentados os respectivos modelos.
2.2.1 Modelos IBASE, Ethos e GRI de Balanço Social
O IBASE, criado em 1981, trata-se de uma organização nãogovernamental que visa a adoção de práticas responsáveis e transparência das
ações empresariais. O instituto mantém campanha para que as empresas
atuantes no Brasil publiquem o Balanço Social anualmente, disponibilizando
informações sobre projetos, benefícios, ações sociais e ambientais dirigidas aos
usuários, isto é, aos empregados, investidores, acionistas, analistas de mercado
e à comunidade (RIBEIRO; GASPARINO, 2006).
O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social foi fundado em
1998, por Oded Grajew. Após um ano de fundação, foram publicados balanços
sociais de 68 empresas brasileiras (PETRELLI, 2004). O instituto “é uma
organização não-governamental criada com o objetivo de difundir a necessidade
da responsabilidade social no meio empresarial” e propõe a padronização dos
relatórios a fim de criar indicadores de responsabilidade social comparáveis entre
as empresas que aderiram ao modelo (RIBEIRO; GASPARINO, 2006, p. 5).
A GRI (Global Reporting Initiative) é um grupo internacional, fundado em
1998, com objetivo de desenvolver diretrizes para elaboração de relatórios de
sustentabilidade com informações sobre aspectos econômicos, ambientais e
sociais decorrentes dos produtos, serviços e atividades da empresa (RIBEIRO,
2005).
Segundo as diretrizes GRI, o relatório de sustentabilidade deve conter o
desempenho econômico, ambiental e social. O primeiro, econômico, deve
abordar informações sobre o impacto econômico direto em relação aos clientes,
funcionários, fornecedores, investidores e setor público. O segundo, ambiental,
deve demonstrar os impactos ambientais consequentes do uso de materiais,
energia, água, das emissões de resíduos, e sobre a biodiversidade. E finalmente,
o terceiro, social, abordará práticas trabalhistas, os direitos humanos, a
sociedade, e a responsabilidade sobre produtos e serviços (RIBEIRO;
GASPARINO, 2006).
2.3

O Balanço Social nas Universidades

No início dos anos 80, houve uma preocupação com a qualidade do
ensino nas universidades. Tal preocupação motivou o início do Programa de
Avaliação da Reforma Universitária, em 1983, pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), estendendo-se até
1986. O programa coletou dados descritivos e de opiniões de dirigentes,
professores e alunos de trinta e duas instituições de ensino superior. Em julho de
1986, o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras assumiu a questão
da avaliação de desempenho como um compromisso social das universidades
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(PAUL; RIBEIRO; PILLATI, 1992).
Entre os diversos programas de ação social das instituições de ensino,
Serra Negra, Teixeira e Carmo (2002, p. 75) destacam:
Assistência educativa e cultural à comunidade; treinamento profissional;
educação continuada aos empregados; incentivo à arte e à cultura;
prestação de serviços à comunidade em geral; desenvolvimento de
pesquisa de interesse social; colocação no mercado de trabalho de
alunos preparados; integração do cidadão no mercado de trabalho e na
sociedade, e desenvolvimento de seu produto (conhecimento) de acordo
com a modernidade.

Dessa forma, as universidades desenvolvem ações de responsabilidade
social, contribuindo não apenas na formação de profissionais para o mercado de
trabalho, mas na formação do ser humano em sua totalidade, dando incentivo à
cidadania, à adoção de valores humanos, éticos e morais. Respectivamente,
essas instituições desenvolvem e aplicam projetos de reflorestamento ambiental,
atendimento médico, odontológico e psicológico para as comunidades carentes,
de capacitação de professores dos ensinos médio e fundamental, dentre tantas
outras ações sociais (PETRELLI, 2004).
Torna-se, assim, necessária a adoção de meios que revelem a verdadeira
missão da universidade no desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da
extensão, como funções que promovem a cidadania, a saúde, o bem-estar, ou
seja, a melhoria do ser humano e do seu meio em todos os aspectos (PETRELLI,
2004).
Quadro 1 – Revisão de literatura.
Autor/Ano

Título

MARETH, T; Balanço Social
SALVALAIO,
em uma
D.;
Instituição de
RIBEIRO,
Ensino Superior
C.
no Rio Grande
F.,
do Sul
2010
.
O Balanço
Social como
uma ferramenta
PETRELLI,
gerencial no
C.
processo de
M.,
transparência
2004.
entre
universidade e
sociedade

PROCHERA,
A. R.,
2015.

Balanço Social:
Estudo de
Caso em uma
Universidade
Federal

Objetivo
Evidenciar a importância do
Balanço Social e das ações
de responsabilidade social
para o desenvolvimento de
uma entidade na comunidade
em que está
inserida.

Demonstrar a relevância de
uma maior divulgação das
ações sociais desenvolvidas
pela universidade, por meio
da elaboração e da divulgação
de seu Balanço Social.
Objetiva aplicar de modelo
de Balanço Social na
UTFPR, Campus Pato
Branco, para levantar
informações mais próximas
da realidade possível para
responder a pergunta da
pesquisa contribuindo com o
desenvolvimento
sustentável da
instituição
.
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Resultados
O Balanço Social é uma
ferramenta que traz benefícios
para a entidade,
instrumentalizando o
planejamento estratégico e
contribuindo para o processo
decisório de uma IES.
O Balanço Social de uma
universidade não deve ser
utilizado como instrumento
mercantilista, mas como parte
importante do comprometimento
com a qualidade social e capaz
de auxiliar na promoção de
atitudes proativas para
o desenvolvimento da cidadania.
O Campus Pato Branco da
Universidade Tecnológica Federal
do Paraná busca promover
melhorias em relação a
democratização do ensino
universitário, buscando manter
excelência em qualidade de
ensino, promovendo a
qualificação de seus docentes.

5

SERRA
NEGRA, C.
A.;
TEIXEIRA, F.
S.; CARMO,
R.
F.,
2002
.

O Balanço
Social na
gestão das
instituições de
ensino superior

Desenvolver um Balanço
Social destinado às
instituições de ensino superior,
contemplando universidades,
centros universitários,
faculdades isoladas e
institutos de ensino.

A geração de informações
fidedignas sobre as
oportunidades de investimento é
fundamental para um modelo de
educação competitivo, porém,
baseado na ética dos negócios,
no respeito ao ser humano
e no auxílio do pleno
desenvolvimento da
sociedade.

Fonte: Elaborado pela autora.

No Quadro 1 encontram-se os principais artigos utilizados na pesquisa,
seja no referencial teórico ou na discussão dos resultados. Na seção a seguir,
explanou-se os procedimentos metodológicos utilizados.
3
3.1

METODOLOGIA
Procedimentos metodológicos

Esta pesquisa possui natureza básica. Quanto aos objetivos, é descritiva,
pois, de acordo com Gil (2002), esse tipo de pesquisa tem por objetivo primordial
descrever as características de determinada população ou fenômeno utilizando
técnicas padronizadas de coleta de dados. Com relação aos procedimentos
técnicos é documental, tratando-se de um estudo de caso. Documental pois utiliza
de materiais que ainda não receberam tratamento analítico (GIL, 2002). E estudo
de caso, pois, de acordo com Merriam (1998, p. 16, apud GIL, 2009, p. 7), é “uma
intensiva e holística descrição e análise de uma simples entidade, fenômeno ou
unidade social”. Quanto à abordagem do problema, é uma pesquisa quantitativa,
traduzindo em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las.
Foi realizada de forma censória, em concordância com Oliveira et al. (2003), que
classifica a pesquisa dessa forma quando são investigados todos os elementos da
população, e nesta trabalhou-se com todos os treze campi da Universidade do
Estado de Mato Grosso.
3.2 Coleta de dados
Os dados e informações necessárias para a elaboração do Balanço Social
foram obtidos em fonte secundária, nos relatórios de gestão da instituição objeto
desse estudo, disponíveis no site Unemat em Números, no portal/site da
instituição, nos anuários estatísticos e nos balanços gerais dos exercícios do
período coletado.
Foram coletadas informações como: receitas/fonte de recursos, folha de
pagamento, indicadores sociais internos (transporte, diárias), indicadores sociais
externos (bolsa de estudos aos acadêmicos, projetos de pesquisa e extensão à
comunidade), indicadores do corpo funcional (número de servidores: docentes,
técnicos), indicadores do corpo discente e indicadores de cursos. Os dados em
valores monetários, como a DVA e os indicadores sociais internos, foram
coletados do período de 2014 a 2016, por questão de indisponibilidade de outros
períodos. Já os dados meramente quantitativos, como quadro de docentes,
discentes e cursos, foram obtidos do período de 2006 a 2016 para efeito de
observar-se a evolução no decorrer dos anos.
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Após a coleta de dados, elaborou-se o Balanço Social baseando-se na
estrutura sugerida pelo modelo do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e
Econômicas (IBASE). No entanto, o IBASE não tem um modelo próprio para
universidades, dessa forma, utilizou-se também trabalhos de levantamento e
análise de Balanço Social em universidades como Mareth, Salvalaio e Ribeiro
(2010), Prochera (2015), e Serra Negra, Teixeira e Carmo (2002) que sugere
uma estrutura organizada em 1. Indicadores monetários, 2. Indicadores laborais,
3.Indicadores Sociais internos, 4. Indicadores Sociais Externos, 5. Indicadores de
corpo funcional, 6. Indicadores do corpo docente, 7. Indicadores do corpo
técnico-administrativo, 8. Indicadores do corpo discente e 9. Indicadores de
Cursos, estrutura sobre a qual o artigo foi inspirado.
4

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este capítulo destina-se a apresentar a instituição, os dados encontrados
e a discutir os resultados.
4.1

Apresentação da UNEMAT

Em Mato grosso, no dia 21 de junho de 1978, através da Lei nº 703, foi
criado o Instituto de Ensino Superior de Cáceres (IESC) que iniciou as atividades
acadêmicas em 4 de setembro de 1978, e, embora o Instituto fosse declarado
público, o ensino não era gratuito. Cogitou-se, em 1982, uma encampação do
IESC pela UFMT e, a partir desse momento, iniciou-se uma luta dos professores,
acadêmicos e funcionários do IESC em prol da interiorização, se estendendo por
um longo período de tempo. No entanto, a federalização acabou não ocorrendo,
por motivo que, para as autoridades institucionais, a federalização significava a
ruptura das normas (ZATTAR, 2008a).
Figura 1 - Mapa de localização de campi/núcleos pedagógicos e polos de
ensino à distância da UNEMAT

Fonte: Portal UNEMAT (2017).
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A Figura 1 mostra a distribuição da UNEMAT no Estado de Mato Grosso.
A instituição possui sede em Cáceres e já totalizou 13 campi e 23 núcleos
pedagógicos, “instalados em regiões de abrangência dos biomas Pantanal,
Cerrado e Floresta Amazônica” (ZATTAR, 2008b, p. 7). As atividades de ensino
concentram 36 cursos de pós-graduação, 64 cursos de graduação em oferta
contínua e 129 cursos de graduação em modalidade diferenciada. Em 2016,
totalizaram 22.593 alunos na graduação, 1.394 docentes e 686 técnicos
(UNEMAT,
2016).
4.2

Análise dos dados

Nesta seção encontram-se os principais resultados e informações de
natureza ambiental, social e econômica da IES que compõem o Balanço Social,
expostos por meio de quadros e tabelas seguidos das discussões desses
resultados obtidos a partir dos dados coletados. Primordialmente, apresentamos
um quadro identificativo da instituição, seguido da DVA, dos Indicadores Sociais
Internos, Indicadores Sociais Externos, Indicadores do Corpo Docente e Técnico,
Indicadores Acadêmicos e Indicadores de Cursos.
Quadro 2 – Identificação da instituição quanto a sua finalidade e natureza
jurídica
Identificação
Nome da Instituição: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT
Endereço: Avenida Tancredo Neves, bairro Cavalhada, Cáceres-MT (sede)
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas: 01.367.770/0001-30
Área de atuação: Educação Superior
Data de Fundação: 1978
Tipo/categoria: Instituição de Ensino Superior
Natureza jurídica: Fundação Estadual
Sem fins lucrativos? Sim
Categoria administrativa: Pública Estadual
Tipo de credenciamento: EAD - Superior / Presencial – Superior
Fonte: Elaborado pela autora.

O Quadro 2 identifica a Universidade do Estado de Mato Grosso
(UNEMAT) como uma Fundação Estadual de Ensino Superior sem fins lucrativos,
que oferece cursos de forma presencial e EAD (Educação à distância), e trata-se
de uma instituição multicampi.
4.2.1 Demonstração do Valor Adicionado (DVA)
A DVA trata-se de uma demonstração contábil que evidencia como é
gerada a riqueza da instituição e em que é distribuída essa riqueza. Assim, a
partir do cálculo da DVA (1-2=3; 3-4=5; 5+6=7), demonstrado na Tabela 1,
obtém-se os valores adicionados a distribuir de cada período, como demonstra a
Tabela 2.
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Tabela 1 - Geração de riquezas
DEMONSTRAÇÃO DO
VALOR ADICIONADO

2014 (R$)

2015 (R$)

2016 (R$)

1 – Receitas
245.374.003,43
280.696.723,41
302.097.364,49
1.1 Receitas próprias
1.442.148,57
1.668.654,44
2.640.654,21
1.2 Receita de Tesouro Estadual
243.931.854,86
279.028.068,97
299.456.710,28
2. Custo dos produtos e serviços
35.238.561,55
38.553.770,74
32.307.804,00
2.1 Materiais e manutenção
2.448.178,81
2.098.740,78
1.774.459,58
2.2 Serviços de terceiros e encargos
32.790.382,74
36.455.029,96
30.533.344,42
3. Valor Adicionado Bruto
210.135.441,88
242.142.952,67
269.789.560,49
4. Retenções
3.450.875,96
3.216.959,15
2.947.957,61
5. Valor Adicionado Líquido
206.684.565,92
238.925.993,52
266.841.602,88
6. Outras receitas
5.669.363,42
5.523.580,71
6.497.842,90
6.1 Convênios
5.669.363,42
5.523.580,71
6.497.842,90
7. Valor Adicionado Total a Distribuir
212.353.929,34
244.449.574,23
273.339.445,78
Fonte: Anuário estatístico base 2016 (2017): itens 1 e 6; Balanço Geral exercício 2015 (2016) e
exercício 2016 (2017) publicado no Portal Unemat: itens 2 e 4.

A principal fonte de receita da instituição foi o Tesouro Estadual, como
demonstra a Tabela 1, entretanto, além dessa fonte, a instituição também utiliza
de receitas próprias e recebidas de convênios. De um período para o outro
observa-se pequenas oscilações da receita. De 2014 para 2015, a partir de
análise horizontal, concluiu-se que a receita total cresceu 14%, enquanto de
2015 para 2016 apresentou crescimento de apenas 8%, totalizando um
crescimento total de aproximadamente 22%.
Em estudos relacionados, como feito na Universidade Regional do
Noroeste do Estado do RS (UNIJUÍ), IES multicampi privada do Rio Grande do
Sul, no período de 2003 a 2007, segundo Mareth, Salvalaio e Ribeiro (2010),
houve um crescimento de apenas 10,9% na receita, sendo de R$76.363.811,00
(setenta e seis milhões, trezentos e sessenta e três mil, oitocentos e onze reais)
em 2003 e de R$84.685.569,00 (oitenta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e
cinco mil, quinhentos e sessenta e nove reais) em 2007. Enquanto na
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus de Pato Branco,
com base em Prochera (2015), no período de 2013 a 2014, foi calculado, a partir
de análise horizontal, um decréscimo na receita da instituição de 16%, caindo de
R$11.766.002,98 (onze milhões, setecentos e sessenta e seis mil, dois reais e
noventa e oito centavos) em 2013, para R$9.853.047,56 (nove milhões,
oitocentos e cinquenta e três mil, quarenta e sete reais e cinquenta e seis
centavos) em 2014.
Na UNEMAT, o custo total, composto por materiais de consumo, serviços
terceirizados de limpeza e segurança e demais despesas, absorveu, em média,
13% da receita nos períodos analisados. Além disso, o custo, assim como a
receita, sofreu oscilações, aumentando de 2014 para 2015 (9%) e diminuindo de
2015 para 2016 (16%). As retenções, compostas por depreciação, amortização e
exaustão, decresceram nos dois períodos, caindo 7% em 2015 e 8% em 2016, e
absorveram, em média, 1% da receita da instituição em cada período. Já na
UNIJUÍ, de 2003 a 2007, com base em Mareth, Salvalaio e Ribeiro (2010),
calculou-se que, em média, o custo e as retenções absorveram 10% e 2% da
receita, respectivamente.
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Tabela 2 – Distribuição do Valor Adicionado
DEMONSTRAÇÃO DO
VALOR ADICIONADO
8. Valor adicionado a
distribuir

2014 (R$)

%

212.353.929,34

2015 (R$)

100 244.449.574,23

8.1 Pessoal e encargos
200.868.037,08 94,6
8.2 Financiadores
0,00
0
8.3 Governo
1.687.649,55 0,8
8.4 Despesas das atividades
filantrópicas
0,00
0
8.5 Doações, contribuições
e subvenções
0,00
0

%

2016 (R$)

%

100 273.339.445,78

100

236.522.295,72 96,8 269.575.105,38
0,00
0
0,00
1.968.774,01 0,8
2.256.404,50

98,6
0
0,8

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

8.6 Convênios
0,00
0
0,00
0
0,00
0
8.7 Bolsas de estudo
5.685.365,87 2,7
2.256.829,35 0,9
2.656.256,83
1,0
8.8 Superávit/déficit das
atividades
4.112.876,84 1,9
3.701.675,15 1,5
(1.148.320,93) (0,4)
Fonte: Balanço Geral exercício 2015 (2016) e exercício 2016 (2017) publicado em Portal Unemat:
itens 8.1 e 8.3; Unemat em Números (2018): item 8.7.

Na segunda parte da DVA, na tabela 2, temos a distribuição do valor
adicionado, demonstrando, por meio de análise vertical, a porcentagem de valor
distribuído em pessoal e encargos, governo e bolsas de estudo, resultando em
superávit ou déficit para a IES. Observa- se que o valor adicionado a distribuir
aumentou de um período para o outro em 15% e 12% respectivamente, sendo a
maior parcela (94,6% em 2014, 96,8% em 2015 e 98,6% em 2016) distribuída
em remuneração de pessoal, encargos patronais e demais benefícios aos
servidores. Na sequência, são distribuídos 0,8% em todos os períodos para o
governo, isto é, em impostos, taxas e contribuições de melhoria.
Por fim, o valor adicionado é distribuído em bolsas de estudo que são
ofertadas aos acadêmicos pela instituição, recebendo 2,7% do valor adicionado
em 2014, 0,9% em 2015 e aproximadamente 1% em 2016. Após a distribuição,
observa-se que a instituição obteve um superávit de 1,9% e 1,5% em 2014 e
2015 respectivamente, e um déficit de 0,4% no período de 2016 na
Demonstração do Valor Adicionado. Em relação ao Resultado Patrimonial da
UNEMAT nos períodos em questão, a instituição obteve um superávit de
R$15.287.266,30 (quinze milhões, duzentos e oitenta e sete mil, duzentos e
sessenta e seis reais e trinta centavos) e R$6.539.502,53 (seis milhões,
quinhentos e trinta e nove mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e três
centavos) em 2014 e 2015 respectivamente, e um déficit de R$5.998.706,00
cinco milhões, novecentos e noventa e oito mil, setecentos e seis reais) em 2016,
de acordo com os Balanços Gerais dos períodos em questão publicados no
Portal da Transparência.
Mareth, Salvalaio e Ribeiro (2010) trazem que a UNIJUÍ apresentou, de
2003 a 2007, um valor adicionado a distribuir variando entre R$66.796.966,00
(sessenta e seis milhões, setecentos e noventa e seis mil, novecentos e
sessenta e seis reais) e R$81.447.799,00 (oitenta e um milhões, quatrocentos e
quarenta e sete mil, setecentos e noventa e nove reais), dos quais foi calculado
uma média de distribuição por período de 64% para pessoal e encargos, 23%
para bolsas educacionais, 0,3% para o governo, e o restante para juros,
descontos e aluguéis, crédito educacional próprio, benefícios à comunidade e
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desenvolvimento de projetos. Além disso, a IES apresentou superávit em 2003 e
2004 e déficit nos anos seguintes.
4.2.2 Indicadores Sociais Internos
Os Indicadores Sociais Internos são as ações e benefícios voltados para
os colaboradores da IES. Os benefícios oferecidas aos colaboradores pela
UNEMAT, além da remuneração, estão discriminados na Tabela 3.

Tabela 3 – Indicadores Sociais Internos
Indicadores Sociais Internos
1. Alimentação
2. Educação
3. Capacitação e desenvolvimento
4. Creche ou auxílio-creche
5. Saúde
6. Segurança e saúde no trabalho
7. Transporte
7.2 Passagens
7.3 Combustível1
7.4 Locação de veículos1
8. Bolsas
9. Outros
9.1 Diárias
Total - Indicadores Sociais Internos
Fonte: Unemat em Números (2018).

2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529.857,69
529.857,69
0,00
0,00
0,00
1.171.669,30
1.171.669,30

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
385.887,66
385.887,66
0,00
0,00
0,00
1.473.192,79
1.473.192,79

2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
399.025,18
399.025,18
0,00
0,00
0,00
1.686.031,80
1.686.031,80

1.701.526,99

1.859.080,45

2.085.056,98

A partir de análise horizontal da Tabela 3, observou-se que a UNEMAT
teve um aumento em seus indicadores sociais internos de 9% em 2015 e 12%
em 2016, em relação ao ano anterior. No período analisado, o maior gasto da
instituição foi com o fornecimento de diárias em viagens a trabalho, valor que
sofreu aumento de 26% e 14% em 2015 e 2016, respectivamente. A instituição
também beneficiou seus colaboradores com passagens, gasto que decresceu
27% no período de 2015 em relação a 2014, e aumentou 3% em 2016.
Além de diárias e passagens, a universidade também fornece combustível
e locação de veículos para seus colaboradores. Todavia, os valores referentes a
tais benefícios não foram computados separadamente nos períodos de 2014,
2015 e 2016. No entanto, em 2017 a instituição apresentou um custo de
R$1.241.180,74 (um milhão, duzentos e quarenta e um mil, cento e oitenta reais
e setenta e quatro centavos) e de R$998.347,47 (novecentos e noventa e oito
mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos) de janeiro a
setembro de 2018 em combustível. Em locação de veículos, a instituição obteve
um custo de R$1.438.149,42 (um milhão, quatrocentos e trinta e oito mil, cento e
quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos) em 2017 e de R$967.630,69
(novecentos e sessenta e sete mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e nove
centavos) até Setembro de 2018 (UNEMAT, 2018).
Enquanto isso, a UTFPR Pato Branco, de acordo com Prochera (2015),
apresentou um valor total de R$1.790.586,75 (um milhão, setecentos e noventa
mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos) em 2013 e de
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R$1.891.928,06 (um milhão, oitocentos e noventa e um mil, novecentos e vinte e
oito reais e seis centavos) em 2014 em seus indicadores sociais internos, os
quais foram gastos, de acordo com cálculo da média, aproximadamente 95% em
alimentação, 0,5% em saúde (área médica para emergências) e 4% em
transporte (despesa com frota de veículos) aos seus colaboradores. Já a UNIJUÍ,
com base em Mareth, Salvalaio e Ribeiro (2010), apresentou, em média, um
valor de R$4.647.586,00 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e sete mil,
quinhentos e oitenta e seis reais) em benefícios aos colaboradores, isto é,
indicadores sociais internos, distribuídos, em média a partir de análise vertical,
47% em treinamentos, 31% em bolsas para dependentes, 8% em plano de
saúde, 9% em transporte, 2% em seguro de vida em grupo empresarial, 1% em
auxílio-creche e 2% em alimentação. A UNEMAT não fornece vale-alimentação,
pois, teoricamente, esses custos já estão embutidos na remuneração de seus
colaboradores, assim como os gastos com saúde, dependentes e demais. A
instituição também não possui enfermaria.
4.2.3 Indicadores Sociais Externos
Enquanto os indicadores sociais internos são ações em benefício aos
colaboradores da instituição, os indicadores sociais externos são aqueles em
benefício à comunidade. Nesta seção encontram-se as bolsas de estudos
concedidas aos acadêmicos da UNEMAT, os projetos de pesquisa e iniciação
científica e os projetos de extensão.
A instituição ofereceu, ao longo dos anos, diversas bolsas de estudo aos
acadêmicos, como se observa na Tabela 4.
Tabela 4 – Bolsas de Estudo aos discentes
Modalidade

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1. Pesquisa

114

97

289

81

162

221

236

257

347

340

422

2. Extensão

120

134

78

0

109

173

118

165

155

108

144

3. Apoio/tutoria

173

195

101

0

0

88

184

228

278

0

0

4. Auxílio alimentação

0

0

0

0

0

0

0

1000

1000

480

420

5. Auxílio moradia

0

0

0

0

0

0

0

1000

1000

480

420

6. Auxílio publicação

0

0

0

0

0

0

0

136

113

115

123

7. Bolsa estágio

0

0

0

0

0

0

0

152

142

76

85

8. Bolsa PIBID

0

0

0

0

0

0

0

0

1114

1111

1007

9. Outras

100

99

45

0

0

148

715

648

71

105

107

Total

507

525

513

81

271

630

1253

3586

4220

2815

2728

Fonte: Anuário Estatístico UNEMAT ano base 2016 (2017).

A primeira bolsa, na área de pesquisa, é oferecida, por exemplo, através
do Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) administrado pela
Diretoria de Gestão de Iniciação Científica/PRPPG/UNEMAT. O programa é
centrado na iniciação científica em todas as áreas do conhecimento e está
vinculado a projetos de pesquisa. O valor da bolsa está estabelecido em
R$400,00 (quatrocentos reais). (UNEMAT, 2018).
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O Programa de Bolsas modalidade Extensão Universitária, citado no item
2, visa articular ensino, pesquisa e extensão. O valor da bolsa são R$400,00
(quatrocentos reais) e é oferecida a acadêmicos regularmente matriculados e
que atendam aos requisitos do edital de seleção. A bolsa tutoria, como pode-se
observar, não foi oferecida em 2015 e 2016, isso ocorre devido a instituição
passar a ter tutores voluntários (UNEMAT, 2018).
O auxílio alimentação e auxílio moradia são destinados a prestar
assistência estudantil aos discentes de baixa renda. São oferecidos R$180,00
(cento e oitenta reais) e R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) para alimentação
e moradia, respectivamente. Além desses, há também o auxílio publicação ou
auxílio financeiro, que é uma ajuda de custo com passagem, hospedagem e
alimentação aos discentes que publiquem artigos ou apresentem trabalhos em
eventos técnico-científicos. Esse auxílio está estabelecido em R$150,00 (cento e
cinquenta reais). Todos os recursos de tais auxílios concedidos provém de
previsão orçamentária da UNEMAT (UNEMAT, 2018).
O estágio tem carga horária de 30 horas semanais e para ser estagiário é
necessário prestar Processo Seletivo onde realiza-se prova escrita, prova de
redação e entrevista, todas de caráter eliminatório/classificatório. Os estagiários
recebem uma bolsa mensal de R$700,00 (setecentos reais) acrescidos de auxílio
transporte no valor de R$128,00 (cento e vinte e oito reais). (UNEMAT, 2018).
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)
concede bolsas a alunos de licenciatura no valor de R$400,00 (quatrocentos
reais) mensais para iniciação à docência e de R$765,00 (setecentos e sessenta
e cinco reais) mensais para os que atuam como supervisores junto às escolas
parceiras do PIBID. A iniciativa do PIBID é voltada para o aperfeiçoamento e
valorização da formação de professores para a educação básica. Os recursos
financeiros são concedidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES). (UNEMAT, 2018).
O tópico classificado como “outras” agrega as bolsas cultura, esporte e
FOCCO. Através da bolsa cultura, a UNEMAT financia as atividades de
manifestação artística e cultural. Os valores variam, para bolsista sem
comprovação de escolaridade são R$400,00 (quatrocentos reais), para bolsista
graduado são R$1.100,00 (um mil e cem reais), bolsista pós-graduado Lato
Sensu (especialização) são R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) e, por fim,
para bolsista pós- graduado Stricto Sensu (mestrado ou doutorado) são
oferecidos R$1.300,00 (um mil e trezentos reais). (UNEMAT, 2018).
Assim como a bolsa cultura, através da bolsa esporte a UNEMAT financia
ações do esporte como fator educacional, do desenvolvimento humano e da
qualidade de vida da sociedade. A bolsa é voltada para profissionais com
formação em Educação Física, nos valores de R$1.100,00 (um mil e cem reais)
para bolsista graduado, R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) para bolsista pósgraduado Lato Sensu, e R$1.300,00 (um mil e trezentos reais) para bolsista pósgraduado Stricto Sensu (UNEMAT, 2018).
Por fim, o Programa de Formação de Células Cooperativas (FOCCO), tem
como objetivo aumentar a permanência e aprovação nos cursos de graduação,
além de incentivar alunos a educação básica da rede pública a dar continuidade
em sua formação no Ensino Superior. O valor concedido aos bolsistas FOCCO é
de R$400,00 (quatrocentos reais) mensais (UNEMAT, 2018).
A seguir, na Tabela 5, demonstra-se a quantidade de projetos de pesquisa
e iniciação científica, indicadores sociais externos, realizados em cada campus
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da UNEMAT e os valores de financiamento recebidos em reais nos períodos de
2014, 2015 e 2016.
Tabela 5 – Projetos de pesquisa e iniciação científica e valores de
financiamento
Unidade
Quant.
Alta Floresta
Alto Araguaia
Barra do Bugres
Cáceres
Colíder
Diamantino
Juara
Luciara
Nova Mutum
Nova Xavantina
Pontes e Lacerda
Sinop
Tangará da Serra

26
27
33
80
5
0
5
0
0
18
18
40
66

2014
Financiamento
(R$)
3.389.823,82
99.092,66
1.695.978,53
4.560.103,16
16.402,41
0,00
106.500,00
0,00
0,00
1.441.375,48
592.828,26
245.467,57
4.799.017,55

Quant.

2015
Financiamento
(R$)

28
17
41
93
5
1
5
0
2
20
26
49
59

3.298.531,92
64.678,96
1.411.557,93
5.661.058,21
16.402,41
0,00
122.831,00
0,00
70.086,98
1.474.078,93
706.849,57
230.134,87
1.584.481,16

Quant.
29
21
43
97
9
1
9
0
2
27
32
55
71

2016
Financiamento
(R$)
10.758.553,04
239.705,66
1.449.472,71
8.038.856,22
119.748,30
0,00
122.831,00
0,00
70.086,98
2.014.371,88
1.032.621,55
271.860,87
2.738.748,57

3182
Total
16.946.589,44
346
14.640.691,94
396
26.856.856,78
Fonte: Anuário Estatístico UNEMAT ano base 2014 (2015); Anuário Estatístico UNEMAT ano
base 2015 (2016); Anuário Estatístico UNEMAT ano base 2016 (2017).

Pôde-se observar que entre os 13 campi, os que realizaram o maior
número de projetos de pesquisa foram das cidades de Cáceres, Tangará da
Serra e Sinop, representando juntos mais de 50% dos projetos nos três períodos,
o que justifica-se por serem mais antigos e possuírem maior quantidade de
cursos regulares, como mostra a Tabela 6.
Tabela 6 – Quantidade de cursos regulares por campus em 2016
Campus
Alta Floresta
Alto Araguaia
Barra do Bugres
Cáceres
Colíder
Diamantino

Quantidade de
cursos

Campus

5
4
6
15
3
4

Luciara
Nova Mutum
Nova Xavantina
Pontes e Lacerda
Sinop
Tangará da Serra

Juara
2
Total
Fonte: Anuário Estatístico UNEMAT ano base 2016 (2017).

Quantidade de
cursos
0
3
4
3
9
7
65

Em contrapartida, os campi que apresentaram o menor número de
projetos foram os de Diamantino, Luciara e Nova Mutum, com representatividade
menor que 1% em todos os períodos. Isso justifica-se pelo fato dos respectivos
campi serem recentemente encampados, como Diamantino e Nova Mutum,
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criados em 2013, ou não possuírem cursos regulares, apenas em modalidade
parcelada, como é o caso de Luciara.
Em relação aos financiamentos, o campus com valor mais expressivo em
2014 foi o de Tangará da Serra com R$4.799.017,55, decrescendo 67% em 2015
e aumentando 73% de 2015 para 2016. Dessa forma, em 2015, Cáceres foi a
cidade que obteve maior financiamento, com aumento de 24% e 42% em 2015 e
2016, respectivamente. Todavia, Alta Floresta, apesar de apresentar uma
diminuição de financiamento em 2015 de 3%, obteve o maior valor em
financiamento em 2016, aumentando 226% em relação a 2015, totalizando
R$10.758.553,04 em financiamento com apenas 29 projetos, um a mais em
relação a 2015.
Analisando-se os totais de cada período, pode-se observar que a
quantidade de projetos de pesquisa da UNEMAT aumentou 7% (considerando-se
a quantidade total de 324 projetos em 2014) e 14% em 2015 e 2016,
respectivamente. Já os valores de financiamento apresentaram diminuição de
14% em 2015 em relação a 2014, e aumento de 83% em 2016 em relação a
2015.
Algumas fontes de financiamento dos projetos de pesquisa da instituição
são a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (FAPEMAT),
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), Ministério da Educação (MEC), Ministério do Meio Ambiente
(MMA) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).
Tabela 7 – Projetos de extensão por campi e valores de financiamentos
Unidade
Quant.
Alta Floresta
Alto Araguaia
Barra do Bugres
Cáceres
Colíder
Diamantino
Juara
Luciara
Nova Mutum
Nova Xavantina
Pontes e Lacerda
Sinop
Tangará da Serra
Sede Adm.

18
19
28
74
4
7
30
0
1
5
5
23
31
10

2014
Financiamentos
(R$)

Quant.

112.556,00
0,00
120.184,00
1.728.752,40
49.968,00
0,00
206.700,00
0,00
0,00
0,00
267.984,05
95.864,20
7.060,00
188.797,60

21
21
33
75
4
6
21
0
2
8
5
29
41
9

2015
Financiamentos
(R$)
105.590,76
0,00
67.134,51
844.797,40
0,00
0,00
312.140,00
0,00
0,00
26.400,00
141.000,00
144.090,00
0,00
330.142,60

Quant.
28
21
39
80
4
5
21
1
2
12
9
36
50
10

2016
Financiamentos
(R$)
105.590,76
0,00
29.004,03
1.197.133,70
0,00
0,00
367.958,00
0,00
0,00
26.400,00
141.000,00
41.272,00
0,00
330.142,60

Total
255
2.777.866,25 275
1.971.295,27 318
2.238.501,09
Fonte: Anuário Estatístico UNEMAT ano base 2014 (2015); Anuário Estatístico UNEMAT ano
base 2015 (2016); Anuário Estatístico UNEMAT ano base 2016 (2017).
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A Tabela 7 demonstra a quantidade de projetos de extensão realizados
em todos os campi da UNEMAT e os valores de financiamento recebidos em
reais nos períodos de 2014, 2015 e 2016. Analisando as informações
apresentadas, observou-se que o campus que mais desenvolveu projetos de
extensão em todos os períodos foi a sede em Cáceres com 74 projetos em 2014,
aumentando 1% em 2015 e 7% em 2016, apresentando também o maior valor
de financiamento em todos os períodos em relação aos demais campi.
Depois de Cáceres, Tangará da Serra e Barra do Bugres foram, em média,
os campi com mais projetos de extensão no período analisado, sendo que
Tangará da Serra utilizou financiamento em apenas um projeto de extensão em
2014.
Analisando-se os totais de cada período, pode-se observar que a
quantidade de projetos de extensão, em geral, aumentou 8% e 16% em 2015 e
2016, respectivamente. Já os valores de financiamento apresentaram diminuição
de 29% em 2015 em relação a 2014, e aumento de 14% em 2016 em relação a
2015. Os financiamentos dos projetos de extensão provém das mesmas fontes
dos projetos de pesquisa, como MEC, FAPEMAT, CAPES e CNPq.
Vale destacar, que esses projetos têm alcance socioambiental, como, por
exemplo, os projetos de extensão “Produto Ecológico: diálogo entre pesquisa e
extensão” do curso de ciências contábeis em Tangará da Serra, “Gestão
Ambiental Empresarial: Estudo de alternativas para minimização de resíduos de
processos produtivos empresariais” da faculdade de ciências sociais, em Sinop,
“Capoeira no campus: Transformando corpo e vidas” do Laboratório de estudos
e pesquisas sobre educação e diversidade da Amazônia Legal, em Juara, e
“Projeto de valorização do idoso - PROVI” do Centro de Pesquisa em Literatura –
CEPLIT, em Cáceres.
4.2.4 Indicadores do corpo docente e do corpo técnico-administrativo
Tabela 8 – Indicadores do corpo docente/técnico-administrativo
Doutores
Mestres
Graduados/especialistas
Técnicos administrativos

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
97 132 157 168 196 222 238 284 389 425 441
394 417 411 417 390 460 477 485 545 580 577
328 411 368 449 321 396 367 366 359 393 376
477

475

445

487

504

422

492

603

721

683

686

Total de docentes
819 960 936 1034 907 1078 1082 1135 1293 1398 1394
Total de servidores
1296 1435 1381 1521 1411 1500 1574 1738 2014 2081 2080
Fonte: Anuário Estatístico UNEMAT ano base 2016 (2017).

A Tabela 8 demonstra o quantitativo de colaboradores da UNEMAT ao
longo dos anos. Percebe-se que o número de doutores e mestres está em
constante aumento, demonstrando que os professores graduados e especialistas
da instituição estão em constante busca de uma pós- graduação, o que, além de
agregar conhecimento, culmina em um aumento da remuneração. Destaca-se a
mudança considerável no número de doutores da instituição, apresentando um
crescimento percentual, de acordo com análise horizontal, de mais de 300% de
2006 a 2016.
Em 2016, a instituição contava com 1.394 docentes, dos quais 62% eram
efetivos e 38% interinos. No mesmo período, haviam 686 técnicos
administrativos na instituição, divididos em 114 auxiliares, 514 agentes e 58
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técnicos, dos quais 6% eram contratados e 94% efetivos.
Todos os colaboradores da UNEMAT, exceto os que prestam serviços de
limpeza e vigilância (terceirizados), ingressam na instituição por meio de
concursos públicos ou processos seletivos, os quais realizam prova objetiva e
discursiva, contagem de pontos e entrevista de aptidão.
4.2.5 Indicadores do corpo discente
Tabela 9 – Discentes matriculados por período
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Matriculados 12368 14625 13706 17289 16436 14726 14686 14358 18737 18443 19659
Graduação
10869 11689 12292 15514 15457 13761 14092 13853 17100 17365 18796
Especialização 1499 2831 1213 1585
633
730
357
112 1208
637
295
Mestrado
0
37
40
47
161
137
105
250
278
316
395
Doutorado
0
8
29
73
0
0
0
0
0
0
0
Doutor. Rede
0
2
2
12
20
39
39
36
0
0
0
Minter/Dinter3
0
68
161
143
183
96
120
123
104
57
64
Formados
Graduação
977 1559 1440 3178 2323 1993
1830 1538 2040 2811 2993
Alunos Titulados na Pós
316
338
216
351
428
606
189
Especialização
269
305
187
259
284
466
34
Mestrado
0
13
29
77
106
114
114
Doutorado
0
0
0
0
2
0
6
Minter
22
20
0
15
0
0
19
Dinter
25
0
0
0
36
26
16
Fonte: Anuário Estatístico UNEMAT ano base 2016 (2017).

A Tabela 9 demonstra o quantitativo de discentes matriculados e formados
em graduação e pós-graduação no período de 2006 a 2016 na UNEMAT. Os
alunos da graduação ingressam na instituição por meio do vestibular Unemat ou
do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Para cada curso são ofertadas 40
vagas, divididas em 16 vagas (40%) para ampla concorrência, 14 vagas (35%)
para cotista escola pública, ou seja, estudantes que estudaram integralmente em
escolas públicas e 10 vagas (25%) para cotista do Programa de Integração e
Inclusão Étnico-Racial da UNEMAT (PIIER), isto é, para candidatos
autodeclarados negros, índios e pardos.
O número de alunos matriculados sofreu oscilações, porém, no geral,
apresentou um aumento de 59% em 2016 comparando-se com o número de
2006. Quanto aos acadêmicos que se formaram, o período com mais
graduações foi 2009, com 3.178 acadêmicos diplomados. Já na pós-graduação,
em 2014, houve o maior número de alunos titulados doutores. Em 2015,
observou-se o maior número de titulados em especialização, formando 466
alunos. E, por fim, 2016 foi o período com maior titulações no mestrado,
formando 133 mestres.

2 Mestrado e doutorado interinstitucional.
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4.2.6 Indicadores de cursos
Os indicadores de cursos são as informações sobre os cursos de
graduação e pós- graduação oferecidos pela instituição.
Tabela 10 – Cursos de graduação 2006-2016
Graduação
2006 2007 2008 2009 2010
Total Cursos
Regulares
Modalidades
Diferenciadas

2011

2012

2013

2014

2015

2016

82
44

82
44

83
44

75
44

76
44

69
44

68
48

88
57

128
71

115
65

135
65

38

38

39

31

32

25

20

31

57

50

70

Vagas Ofert.
3695 3902 3930 3600 4285 3650 5805
5713 7744 6987 4882
Matriculados 10869 11689 12292 15514 15457 13761 14092 13853 17100 17376 18796
Fonte: Anuário Estatístico UNEMAT ano base 2016 (2017).

A UNEMAT ofereceu diversos cursos de graduação regulares e cursos de
modalidade diferenciada no período de 2006 a 2016, como mostra a Tabela 10.
Pode-se destacar, na categoria de cursos de modalidade diferenciada, os cursos
de Educação Indígena de Licenciatura Intercultural Indígena, no qual
matricularam-se, por exemplo, 48 alunos em 2015/1, e Licenciatura em
Pedagogia Intercultural, onde matricularam-se 49 alunos também em 2015/1. Em
2001, a instituição passou a ofertar cursos para mais de 30 etnias, ministrados
no Campus de Barra do Bugres - MT. Além da Educação Indígena, há também
os cursos de Educação à Distância (EAD), os quais possuem tutores presenciais
e tutores à distância.
Além de cursos de graduação, a UNEMAT também oferece cursos de pósgraduação, como especializações, mestrados e doutorados, como demonstra a
Tabela 11.
Tabela 11 – Cursos de pós-graduação
Pós-graduação
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cursos Pós-graduação
51
61
56
37
29
31
30
28
66
46
35
Especialização
50
57
48
26
13
15
10
3
43
24
8
Total Mestrado
1
1
2
5
6
8
8
10
11
13
15
Mestrado Acadêmico
1
1
2
5
6
8
8
8
8
10
11
Mestrado Profissional
0
0
0
0
0
0
0
2
3
3
4
Total Doutorado
0
0
0
0
1
1
2
2
4
5
7
Doutorado Acadêmico
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
4
Doutordo Acad. Rede
0
0
0
0
1
1
2
2
3
4
3
Minter/Dinter*
0
3
6
6
9
7
10
13
8
4
5
Fonte: Anuário Estatístico UNEMAT ano base 2016 (2017).

O quantitativo de cursos de pós-graduação oferecidos pela UNEMAT
apresentaram diversas oscilações entre o período de 2006 a 2016. Os cursos de
especialização sofreram uma imensa queda de 84% quando comparado a
quantidade de cursos que eram oferecidos em 2006 (50 cursos) e em 2016 (8
cursos). Entretanto, em 2006 a instituição só ofertava um único curso de
mestrado, além de especializações e, a partir de 2007, estendeu sua oferta para
cursos em áreas de mestrado e doutorado interinstitucional e assim por diante.
Na área de mestrado houve uma variação positiva, ampliando
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gradativamente e alcançando 15 mestrados em 2016. Os cursos de doutorado
passaram a ser oferecidos pela instituição somente em 2010, porém, também
apresentaram crescimento, expandindo de 1 para 7 doutorados, variação
aparentemente pequena, mas que representa um aumento percentual de mais
de 600%, em 6 anos.
Os cursos de Mestrado Interinstitucional (Minter) e de Doutorado
Interinstitucional (Dinter) são parcerias com outras universidades, como a
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) e a Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (UERJ). Em 2016, foram ofertados Minter em Computação e
Dinter nas áreas de Administração, Sociologia, Ciências Contábeis e Ciência
Política.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve por problema de pesquisa observar a publicidade do
Balanço Social da Universidade do Estado de Mato Grosso, e como objetivo
principal elaborar o Balanço Social desta Instituição, no período de 2014 a 2016,
com base no modelo proposto pelo IBASE. Ambos foram atingidos. Constatou-se
que, apesar da UNEMAT ainda não publicar seu Balanço Social, ela divulga suas
informações de natureza socioeconômica para os usuários através dos anuários
estatísticos, do site/portal da instituição e até mesmo do Balanço Geral divulgado
anualmente.
Entretanto, mesmo divulgando tais informações, a UNEMAT ainda não
apresentou um projeto de inserção do Balanço Social para o Prêmio
Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa, e esta pesquisa intentou
contribuir para a realização e divulgação deste relatório socioeconômico.
A pesquisa revelou que a receita da instituição apresentou aumento em
cada período, 14% e 8% em 2015 e 2016, respectivamente, em relação ao ano
anterior. Analisou-se ainda que a maior parte do valor adicionado levantado pela
DVA, mais de 90%, foi distribuída para remuneração de pessoal e encargos. Em
relação aos indicadores internos, constatou-se que a instituição beneficia aos
seus colaboradores com ajuda de custos em viagens, com transporte e diárias.
Já na análise dos indicadores sociais externos, verificou-se que a instituição
oferece bolsas e auxílios para seus acadêmicos e está constantemente
desenvolvendo projetos de pesquisa e extensão buscando ampliar o
desenvolvimento científico e praticar ações de benefício social e ambiental à
comunidade. Por fim, observou-se que o quadro de servidores apresentou
aumento gradual no período analisado, assim como o quadro de discentes e de
cursos de graduação e pós-graduação ofertados pela UNEMAT.
Esta pesquisa apresentou algumas limitações, como a não obtenção de
informações dos indicadores do corpo funcional da instituição, como a relação de
seus colaboradores por sexo, idade e etnia, quantidade de portadores de
deficiência, total de admissões/demissões por período, acidentes de trabalho,
entre outras informações que compõem o Balanço Social. Sugere-se assim que,
em trabalhos futuros, procure-se levantar esses dados da instituição, a fim de
complementar as informações que foram obtidas neste estudo.
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BENEFÍCIOS DA CRIAÇÃO DE UMA HOLDING PARA SUCESSÃO
EMPRESARIAL EM EMPRESAS FAMILIARES: UM ESTUDO EM UMA EMPRESA
DO RAMO IMOBILIÁRIO
RESUMO

Ana Paula Pereira Nunes, Geovane Paulo Sornberger

O universo de organizações empresariais no Brasil é formado em sua maioria por
empresas familiares e sua relevância na economia brasileira é inquestionável.
Porém, pesquisas apontam que um percentual muito reduzido dessas empresas
chega a sua terceira geração. As peculiaridades das relações pessoais envolvidas
tornam o processo de sucessão um verdadeiro desafio. Nesse cenário, traçou-se o
objetivo desta pesquisa, qual seja a constituição de uma holding familiar para uma
empresa do ramo imobiliário em Sinop, região médio norte de Mato Grosso. Através
da metodologia pesquisa-ação foi possível estabelecer a ordem dos procedimentos
a serem seguidos pelo pesquisador e administradores envolvidos. Foram realizadas
reuniões com os membros da família e administradores da empresa, além de
coletas documentais visando reunir as informações necessárias à criação da
holding. Os resultados evidenciaram benefícios estratégicos no que diz respeito a
sucessão empresarial, formalizando a vontade do patriarca e fundador sem a
interferência na “vida” da empresa; e, benefícios financeiros ao desonerar a
empresa da dupla tributação de recursos. Um limitador foi a não implantação
imediata da holding, impossibilitando a avaliação concreta dos resultados, o que
sugere a realização de estudos futuros envolvendo o monitoramento de todas as
situações envolvidas após a implantação de holdings.
Palavras-chave: Sucessão
Planejamento sucessório.

empresarial.

Proteção

do

patrimônio.

Holding.

1 INTRODUÇÃO
O presente estudo visa demonstrar a holding como um mecanismo para
auxiliar no planejamento sucessório empresarial e na proteção do patrimônio
familiar. Conforme Bernhoeft (1989), em 1987, 90% das empresas eram familiares
ou tinham sua administração realizada por uma ou mais famílias. Passadas três
décadas, e o cenário permanece, as empresas familiares representam mais de 90%
das empresas no Brasil, somam cerca de 65% do PIB e empregam 75% de toda
força de trabalho do país (SEBRAE, 2012). Isso demonstra a influência da família
nos negócios das empresas. As relações familiares levadas para dentro da
empresa, facilitam o seu desenvolvimento. Porém, pesquisas também apontam, por
outro lado, que a cada 100 empresas desse tipo 70% não passam pela geração do
fundador e apenas 5% conseguem chegar à terceira geração (PORTAL EXAME,
2019). Muitas vezes, são essas relações familiares que, ao invés de facilitar,
dificultam o andamento da empresa. Atritos familiares começam a aparecer na
medida em que os interesses pessoais se confundem com os empresariais
(SEBRAE, 2012).
Segundo Ibrahim, Soufani e Lam (2001), em situações de conflito, a
administração dos negócios passa a ser tratada em segundo plano. Isso faz com
que o planejamento empresarial fique prejudicado, efeitos como distanciamento do
foco nos objetivos, perda de mercado, desorganização na administração da
empresa e por fim, enfraquecimento do grupo empresarial e do patrimônio familiar.
Outro fator interessante sobre as empresas familiares é citado por Dasilveira
1
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(2010) como confusão patrimonial, quando um membro da família se utiliza do
patrimônio da empresa em benefício próprio, ou, o inverso, sem que haja clara
percepção pelos administradores da empresa. Para o autor, trata-se de um
problema grave, pois deve haver uma diferenciação entre os patrimônios e o correto
tratamento, tendo em vista os princípios de governança corporativa e contabilidade
empresarial.
Além dos conflitos familiares e da confusão patrimonial, Bayad e Barbot
(2002) acrescentam que o processo sucessório dentro da empresa familiar deve ser
bem elaborado, de modo que seja efetuado sem haver interferência na vida
empresarial. As situações apresentadas se mostram como pontos de atenção na
administração das organizações, que devem ser capazes de adotar mecanismos
que reduzam possíveis interferências no planejamento empresarial e no patrimônio
familiar.
Um mecanismo possível para atingir tais objetivos é a criação de uma
holding, que na definição de Oliveira (2015), trata-se de uma empresa cuja
finalidade básica é ter participação acionária, ações ou quotas de outras empresas,
atuando como uma sociedade gestora dessas participações que administra
conglomerados de um determinado grupo. Nestes termos, embora haja, uma série
de objetivos a serem elencados na criação de uma holding, tendo em vista seu
papel nas organizações, para este estudo, o interesse recai sobre a sucessão
empresarial e proteção do patrimônio. Buscou-se explicar como a criação de uma
holding pode auxiliar a sucessão empresarial e proteção do patrimônio. Para tanto,
foi realizado um estudo de caso em uma empresa familiar do ramo imobiliário
localizada no município de Sinop MT, que por ocasião deste estudo será
denominada “Beta Empreendimentos”.
Dentre as justificativas para realização da pesquisa estão, o grande número
de empresas de origem familiar e sua relevância na economia nacional (PORTAL
EXAME, 2019), e, nesse sentido, a busca por mecanismos que auxiliem na
administração dessas empresas; e, são poucas as publicações que abordam
especificamente a sucessão empresarial no Brasil. Em busca realizada em abril de
2018 ao Portal de Periódicos da CAPES, evidenciou-se resultados relativamente
baixos, retornando 54 publicações ao realizar a pesquisa com o termo
“planejamento sucessório” de forma isolada, e, refinando a busca com a inclusão do
termo “holding”, o resultado torna-se ainda menor, com o retorno de apenas 8
publicações. Contudo, 80% das publicações são após 2010, ou seja, são
publicações relativamente recentes, o que mostra a relevância que o assunto vem
tomando. Além disso, o estudo buscou observar na prática a inserção da holding
como um mecanismo de sucessão empresarial, o que em termos profissionais,
passa a ser um material de consulta para outras organizações familiares
interessadas em planejar o seu futuro.
Para além desta introdução, o artigo encontra-se estruturado em 4 seções. A
seção 2 apresenta a fundamentação teórica envolvendo as definições em torno das
holdings e suas aplicações. Na seção 3, apresenta-se as escolhas metodológicas,
incluindo a descrição das etapas seguidas. Na sequência são apresentados os
resultados e discussões, chegando-se às considerações finais do estudo.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Nesta seção, serão apresentadas as definições e classificações das holdings,
sua aplicabilidade nas organizações, e, por fim, enaltecendo o objetivo deste
estudo, sua inserção enquanto instrumento de planejamento para as empresas
2
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familiares.
2.1 HOLDING: DEFINIÇÕES E CLASSIFICAÇÕES
A origem da expressão holding vem do idioma inglês to hold que significa
segurar, manter, controlar, guardar, dominar, fortalecer. Assim, Bergamini (2003)
define holding como qualquer empresa que mantêm ações de outras companhias
em quantidade suficiente para controlá-las e emitir certificados próprios. Segundo
ele, em sua forma mais pura, a companhia holding não opera partes de sua
propriedade, mas direta ou indiretamente controla as políticas operativas e
habitualmente patrocina todo o financiamento dessa empresa.
Oliveira (2015) define holding como uma empresa criada com o objetivo de
controlar uma ou um conglomerado de empresas, para tanto, faz-se necessário a
participação em quantidade e qualidade suficientes a ponto de controlar as
sociedades em questão. Dessa forma as sociedades holding são titulares de bens e
direitos que podem ser participações societárias, patente de empresas,
investimentos financeiros ou ainda bens móveis ou imóveis. Prado (2011)
acrescenta que a holding administra não só as empresas em que possui sociedade
ou é acionista, mas também administra os seus bens e direitos, assim como seus
passivos.
A criação de uma holding depende basicamente dos objetivos pretendidos.
Lodi e Lodi (2011) afirmam que o tipo de holding é o que tornará mais claro seu
campo de atuação, bem como sua finalidade no grupo empresarial. Para os autores,
os principais tipos de holding são:
a) Holding pura: Só participa, não controla e nem administra. Não é recomendada
para fins fiscais, indicada em uma sucessão conflitiva, podendo ser sócia do
sócio.
b) Holding mista: É mais usual, mais maleável pois participa e administra. Por
esses motivos possui mais recursos para um planejamento fiscal.
c) Holding de controle: A lei 6.404 versa sobre o controle acionário em seus
artigos 116, 117 e 118. O controle é exercido por metade das ações ordinárias
com direito a voto mais uma. Na sociedade Limitada todas as quotas têm
direito a voto, portanto com 50% mais 1 quota, o investidor tem o controle da
sociedade.
d) Holding administrativa: Muito usada em casos que herdeiros não tenham
interesses profissionais no negócio, mas apenas de investimentos. Pode ser
considerado o primeiro passo em futuras cisões ou diversificações no negócio.
e) Holding familiar: Criada para interesses familiares diversos, como também
forma de partilha em um inventário1 próximo.
Tendo em vista os tipos de holding supracitados, o foco deste estudo recai
sobre a holding familiar. Segundo Mamede e Mamede (2014) a holding familiar traz
como característica a administração do próprio patrimônio (neste caso, patrimônio
familiar), mantendo a gestão desse pelo sócio fundador, normalmente o ancião da
família. Para os autores, a criação de uma holding familiar visa a segurança,
proteção, benefício fiscal e principalmente a sucessão dentro da família, evitando a
dissolução do patrimônio familiar. Não se trata de encontrar brechas para burlar o
direito dos credores, direitos sucessórios, regimes de casamentos ou quaisquer
outros fatos do direito civil. Mas sim, uma forma de solução de conflitos familiares e
distribuição integral ou parcial do patrimônio entre os sucessores como um
instrumento de proteção do patrimônio familiar.
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A seguir, serão descritas algumas das principais possibilidades de aplicação
de uma holding.
2.2 POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO DE UMA HOLDING FAMILIAR
Dentre as formas de aplicação da holding, está o seu emprego como
mecanismo de benefício fiscal: Para aqueles que acreditam que holding é
instrumento apenas de grandes corporações, esse mecanismo de benefício fiscal
vem para desmistificar essa tese. Segundo Coelho (2018) a holding pode ser
utilizada até para administrar pequenos patrimônios. O autor cita o exemplo de uma
holding familiar constituída como imobiliária, quando loca ou vende imóveis é
tributada em cerca de 13 a 14%, em se tratando de pessoa física a tributação passa
para a casa dos 27,5%. Esse mecanismo é muito comum para investidores que já
possuem renda tributada na faixa máxima do imposto de renda pessoa física e,
dessa forma, constituem uma holding como forma de obter um benefício de imposto
com alíquotas menores.
Ainda com relação aos benefícios fiscais, estão presentes àqueles ligados
aos tributos de partilha de bens, objeto do presente estudo. Nessa ótica, há diversos
casos em que os empresários iniciam essa partilha ainda em vida para seus
herdeiros. Esse procedimento normalmente é realizado por meio de doação, que
conforme lei estadual específica, sofre tributação do ITCMD (Imposto de
Transmissão Causa Mortis e Doação). No estado de Mato Grosso, trata-se da Lei
10.488/16 que estabelece as alíquotas do imposto conforme evidenciado no Quadro
1.
Quadro 1 – Alíquotas de ITCMD – MT (efeitos a partir de 01/04/2017)
Faixa

Escalonamento da base de cálculo referente a cada fato
gerador
a)
Até 500 (quinhentas) UPF/MT
b)
Acima de 500 (quinhentas) e até 1.000 (mil) UPF/MT
c)
Acima de 1.000 (mil) e até 4.000 (quatro mil) UPF/MT
d)
Acima de 4.000 (quatro mil) e até 10.000 (dez mil) UPF/MT
e)
Acima de 10.000 (dez mil) UPF/MT
Nota: UPF/MT = 138,99 (SEFAZ MT – JANEIRO/2019)

Alíquota
Isento
2%
4%
6%
8%

Fonte: SEFAZ – MT (2019)

Por meio do procedimento de doação de bens, uma pessoa transfere
bens/valores a outra pessoa e o recebedor dos bens/valores deve recolher o
imposto devido conforme tabela acima. Trata-se de um procedimento que pode
incorrer em um custo de até 8% do valor do patrimônio transferido, uma vez que
doações recebidas acima de 10.000 UPF/MT possuem essa alíquota. Levando-se
ainda em consideração que o recebedor desses bens pode ser mais de uma
pessoa, é possível concluir que há possibilidade ainda de dilapidação do patrimônio,
uma vez que os herdeiros, no ato do recebimento dos bens, podem optar pela
venda do mesmo de forma imediata para recebimento em dinheiro da parte que lhes
é devida. Dessa forma muitas vezes os bens são comercializados por valores bem
abaixo aos praticados no mercado, somente para saciar a ânsia pelo recebimento
em dinheiro da herança.
Nesse ponto a holding funciona como um mecanismo de planejamento. O
patriarca transfere seus bens a holding e essa passa a ser proprietária dos bens,
sendo que o patriarca e os herdeiros passam a ser sócios/acionistas da holding, ou
seja, proprietários indiretos dos bens, uma vez que a administração da holding será
exercida pelo patriarca ou conforme esse estabelecer no contrato/estatuto da
empresa. Nesse ponto o patriarca realiza o planejamento ainda em vida,
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estabelecendo nas cláusulas do contrato da holding, como ser dará a administração
dessa na sua falta, nesse ponto há uma redução significativa no risco de dilapidação
do patrimônio, uma vez que os herdeiros serão proprietários apenas das
quotas/ações da empresa e deverão seguir as regras do contrato para fazer jus ao
patrimônio.
Uma segunda aplicação consiste na utilização da holding como mecanismo
de proteção patrimonial. Golvea (2018) afirma que não se pode confundir proteção
patrimonial com blindagem patrimonial. Não existe um mecanismo que seja capaz
de blindar o patrimônio contra todo e qualquer evento. Para o autor, a constituição
de uma holding seria uma forma de proteção do patrimônio, por meio da qual,
seriam transferidos todos os bens da família para o CNPJ da empresa (holding
criada) e a partir daí ela seria responsável pela gestão do patrimônio familiar. A
partir desse momento, falando em curto e médio prazo os bens da família estariam
protegidos em caso de sinistro dos patriarcas de uma possível dilapidação do
patrimônio. No momento em que há a transferência do patrimônio para a pessoa
jurídica, os herdeiros passam a herdar as ações ou quotas da empresa e não mais
diretamente o patrimônio, assim a distribuição a ser feita, seria por meio da
transferência de quotas/ações. Golvea (2018) cita ainda que conforme objetivo
disposto na constituição da holding, é possível criar mecanismos que dificultem o
alcance do patrimônio em possíveis execuções as pessoas físicas, tendo em vista
que a partir da transferência do patrimônio para a empresa a pessoa física não
estará mais ligada diretamente ao patrimônio.
A holding como mecanismo de sucessão empresarial. Segundo Lodi e Lodi
(2011) a holding pode ser utilizada como mecanismo de perpetuação da empresa
pelas várias gerações de uma família. Trata-se da transmissão de direção de
patriarca para herdeiro, sem que haja grandes influências dentro da vida
empresarial. Para isso Lodi e Lodi (2011) defendem que o processo deve ser
planejado e definido em conjunto na família de modo que cada herdeiro tenha o seu
papel bem definido e possa exercê-lo conforme atribuições dispostas em
contrato/estatuto de constituição da holding. Vale lembrar que esse é o tema central
dessa pesquisa, que é o mecanismo de transmissão de direção entre as gerações
de uma família, de forma clara e sem ferir a continuidade dos negócios da empresa.
Mamede e Mamede (2014) acrescentam que a holding funciona como uma
espécie de instrumento organizacional da família e da empresa, para que cada um
possa ter seu papel com as regras impostas pelo patriarca em comum acordo com
todos os herdeiros.
Embora haja inúmeros aspectos positivos, como todo instrumento
empresarial de planejamento, a criação de empresas holding, possui também
pontos negativos, devendo sua implantação ser precedida de um estudo de impacto
de sua inserção no grupo empresarial. É possível elencar alguns pontos mais
comuns, utilizados como balizadores do planejamento. O Quadro 2, elenca as
principais vantagens e desvantagens na criação da holding.
Quadro 2 – Vantagens e Desvantagens na constituição de empresas holdings
Vantagens
Aspectos econômico-financeiros:
a) A holding pode apresentar maior facilidade
nas fusões e incorporações, por possuir
uma administração interativa entre as
empresas controladas;
b) Isolamento de dívida das afiliadas, pois
cada empresa possui sua autonomia

Desvantagens
Aspectos econômico-financeiros:
a) Não pode utilizar prejuízos fiscais, caso da
holding pura;
b) Ter tributação de ganho de capital nas
vendas de participações societárias;
c) Ter maior carga tributária em caso de uma
má administração e, quando não existir
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financeira;
c) Essa questão de ser considerada cada
holding como empresa isolada, traz um
benefício quanto a expansão dos negócios
rentáveis, pois apesar de alguma empresa
do grupo possuir um insucesso, as demais
possuem autonomia para operar;
Aspectos administrativos
a) Descentralização de tarefas de execução
entre as empresas afiliadas;
b) Centralização das decisões financeiras,
dando mais autonomia para as empresas
holdings;
c) Maior poder de negociação na obtenção de
recursos financeiros com terceiros;

Quanto aos aspectos estratégicos:
a) Centralização de alguns trabalhos, com o
objetivo de minimizar as despesas
operacionais;
b) Centralização das diretrizes e decisões
empresariais, que minimizam as demoras e
dão mais homogeneidade nesse processo;
c) Tendo a centralização de alguns trabalhos,
dá-se também, um melhor tratamento de
exigências setoriais, considerando-os como
setores específicos da economia.

planejamento fiscal.

Aspectos administrativos
a) Ter uma elevada quantidade de níveis
hierárquicos, deve haver planejamento para
maior agilidade nas tomadas de decisões;
b) Motivação, deve haver uma preocupação
com os diversos níveis de um grupo
empresarial
para
que
todos
os
colaboradores
estejam
motivados
a
desempenharem seu papel com excelência.
c) Ter dificuldade em operacionalizar os
diversos segmentos existentes em uma
holding, em se tratando de grupos
empresariais que possuem unidades que
atuam em ramos de atividades variados, há
um desafio na administração de forma
homogênea buscando retirar o máximo de
cada segmento empresarial;
Quanto aos aspectos estratégicos:
a) A centralização de alguns trabalhos, quando
o planejamento não está bem definido,
incorre em lacunas que antes não eram
percebidas;
b) Há necessidade de normas claras no
tocante a tomada de decisões, para que os
níveis hierárquicos não se tornem
obstáculos a formalização de negócios;
c) Necessidade de gerar significados aos
diversos setores, devido a sua importância
no resultado ainda maior. Com a inserção
de empresas holding e a criação de níveis
hierárquicos mais claros, pode gerar falta de
compromisso com o resultado final, devido
a falta de entendimento da parcela
necessária daquele setor.

Fonte: Adaptado de Lodi e Lodi (2011) e Oliveira (2015).

Lodi e Lodi (2011) elencam alguns dos principais benefícios na constituição
de empresas holdings, que abrangem desde as grandes organizações, até as micro
e pequenas empresas. Observa-se que os benefícios da holding dentro das grandes
organizações atingem a todos os níveis. Os autores citam que as grandes empresas
possuem holdings setoriais que auxiliam na administração do grupo empresarial,
sendo que cada holding setorial é voltada apenas para os resultados de seu setor
em específico (holding financeira, holding de produção, holding comercial, etc). Há
também dentro das grandes organizações um outro segmento de holding, voltada
apenas para a administração do patrimônio do grupo empresarial, a chamada
holding patrimonial, trata-se de uma empresa criada que se torna proprietária de
todos os bens da família/empresa e estabelece em seu contrato/estatuto as regras
de gestão desse patrimônio.
Com relação as desvantagens apontadas por Oliveira (2015), percebe-se que
os principais pontos estão ligados as grandes organizações. Trata-se de aspectos
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organizacionais, como elevados níveis hierárquicos, confusão entre os objetivos
estabelecidos, problemas administrativos, enfim todos os aspectos ligados a forma
de constituição e administração da empresa.
Ainda é possível observar em ambos autores, pontos comuns com relação as
vantagens e desvantagens, sendo que a escolha de dois autores diferentes para
tratar do assunto, é pela importância de observação da ligação que existe entre os
aspectos citados. A linha entre o sucesso e o insucesso, mais do que nunca está
muito estreita, sendo extremo diferencial o planejamento. Dessa forma é possível
identificar em vários autores que tratam sobre o assunto que o planejamento é o
primeiro passo na criação de empresas holding e, deve ser tratado, conforme as
especificidades de cada grupo, não existindo nenhuma fórmula pré-definida para o
sucesso. Mamede e Mamede (2014) citam que a holding tem seu momento crucial
na criação, estabelecendo objetivos, métricas de atuação dentro da vida empresarial
e familiar.
Assim para que uma holding tenha sucesso, o corpo executivo deve ter
amplo conhecimento do negócio em questão. Por fim, mencionadas as principais
aplicações, existem outras possibilidades de emprego das holdings. Contudo, o
objeto central desta pesquisa é a sucessão empresarial e proteção do patrimônio
familiar.
2.3 A HOLDING COMO INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO PATRIMONIAL E
FAMILIAR
Dentro do contexto do planejamento patrimonial e familiar, destacam-se
autores como Mamede e Mamede (2014) e Prado (2011), os quais tratam das
maneiras em que se pode utilizar uma holding dentro de tal finalidade.
Segundo Mamede e Mamede (2014) o direito de família não se preocupou
em intervir na relação entre pais, filhos, irmãos etc. Como forma de proteger o
interesse social da empresa, o direito empresarial, especificamente o direito
societário, constituiu disciplinas que auxiliam na administração das relações entre
familiares e empresa ou grupo empresarial. Daí surgiram as holdings familiares,
dessa forma apesar de existir a possibilidade de entrarem em conflito, quando se
trata da atividade empresarial, terão de respeitar as normas impostas no contrato
social da empresa e a legislação vigente, para causas envolvendo a empresa.
No que diz respeito ao processo sucessório, a holding familiar trata da
transferência de patrimônio aos herdeiros por meio de quotas ou ações e não do
patrimônio propriamente dito, segundo Prado (2011) esse é um processo muito
eficaz e vem contribuindo para a criação de várias organizações em holding no país.
A ideia de se trabalhar com o planejamento do patrimônio familiar ainda em vida,
segundo Mamede e Mamede (2014) busca preservar o processo sucessório,
visando a proteção do patrimônio. Por meio do Quadro 3, é possível comparar o
processo sucessório antes e depois da criação de uma holding de um determinado
grupo empresarial.
Quadro 3 – Processo sucessório: Antes e depois da criação de uma holding familiar
Antes da criação da holding
a) Patriarca é proprietário da empresa e de
seu patrimônio;
b) Falecimento do patriarca;
c) Empresa e patrimônio entram em processo
de inventário;
d) Interesses diversos entre os herdeiros
podem trazer dilapidação do patrimônio e

Depois da criação da holding
a) Patriarca e herdeiros são proprietários da
holding e essa é proprietária de todo
patrimônio,
patriarca
permanece
na
administração da empresa;
b) Falecimento do patriarca;
c) Há uma regra estabelecida no contrato da
empresa que regerá o futuro desta, o

7

133

alteração nos rumos da empresa;
e) Empresa pode ir a falência, bem como o
patrimônio sofrer deterioração;

patrimônio permanece intacto em posse da
empresa, devendo os herdeiros em
conjunto definir sobre o futuro deste;
d) O inventário ocorre somente para distribuir
o percentual de participação que o patriarca
possui na empresa;
e) Interesses diversos entre os herdeiros tem
que ser resolvidos seguindo as cláusulas do
contrato social/estatuto da empresa.
Normalmente ainda em vida já é definido
pelo patriarca quem será o novo
administrador, bem como as funções dentre
os membros da família já está pré-definidas;

Fonte: Adaptado de Mamede e Mamede (2014)

Conforme Prado (2011) a decisão sobre o futuro do patrimônio e
consequentemente da empresa é realizada ainda em vida pelo administrador.
Apesar da decisão ser em vida, outro ponto a ser definido é sobre o momento da
transferência das quotas ou ações da empresa aos herdeiros. Segundo Mamede e
Mamede (2014) a transferência pode ser feita antes da morte do ascendente, por
meio de doação, distribuindo antecipadamente a parte que cabe aos herdeiros.
Nesse caso é devido o recolhimento do ITBI – Imposto de Transmissão de Bens
Intervivos e o ITCMD – Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação. Se a
definição for por realizar a transferência apenas após a morte do ascendente, nesse
caso, será realizada por meio de inventário (MAMEDE; MAMEDE, 2014). O Quadro
4 traz um comparativo dessas situações.
Quadro 4 – Comparativo entre a holding e o inventário
Evento
Tributação da Herança e Doação
Tempo para criação e inventário
Sucessão conforme novo código civil para casamentos

Holding
3% doação
4% “causa mortis”
90 dias em média
Cônjuge é o
herdeiro

Inventário
3% doação
4% “causa mortis”
5 anos em média
Cônjuge é o
herdeiro

Fonte: Receita Federal do Brasil (2017).

Além da agilidade no processo de sucessão, outro benefício da constituição
da holding é no que diz respeito a proteção ao patrimônio. Balko (2016) citam que a
doação pode possuir cláusulas de impenhorabilidade, incomunicabilidade e
inalienabilidade, dessa forma o patrimônio recebido em doação pela holding, fica
protegido de dívidas e obrigações assumidas pelos herdeiros, apenas mantendo as
garantias as obrigações já assumidas pela holding.
Há um ponto de atenção aqui, conforme Código Civil, Lei 10.406/02, Art.
1.669, a incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo antecedente não se
estende aos frutos, quando se percebam ou vençam durante o casamento. Mamede
e Mamede (2014) citam que é necessário seguir o Art. 979 do Código Civil, o qual
estabelece que além de no Registro Civil, serão arquivados e averbados, no
Registro Público de Empresas Mercantis, os pactos e declarações antenupciais do
empresário, o título de doação, herança, ou legado, de bens clausulados de
incomunicabilidade ou inalienabilidade. Estando realizado tal registro, ensejará em
proteção contra terceiros, pois será de conhecimento desses tais documentos no
fato gerador da dívida.
3 METODOLOGIA
A presente pesquisa buscou explicar como a criação de uma holding pode
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auxiliar a sucessão empresarial e proteção do patrimônio em uma empresa familiar
do ramo imobiliário. Esta seção destina-se a explanar os procedimentos
metodológicos adotados para atingir esse objetivo.
3.1 DEFINIÇÃO DO MÉTODO
A pesquisa em questão trata-se de um estudo de caso, cuja unidade de
análise é uma empresa familiar do ramo imobiliário situada no município de Sinop,
região médio norte do estado de Mato Grosso. A pedido dos proprietários, seu
nome não foi divulgado, e, por ocasião deste estudo será denominada “Beta
Empreendimentos”, assim como os membros da família, serão doravante
denominados Patriarca, Filho A, Filho B, Filho C, Filho D, Filho E, e, Filho F.
Na perspectiva do estudo de caso, foram adotados os procedimentos da
pesquisa-ação, que segundo Mcniff e Whitehead (2006) é uma forma de reflexão
para as próprias pessoas que estão ligadas ao processo, de modo que essas
possam analisar criticamente o processo que realizam, as ligações que existem
entre as atividades, bem como o resultado final que seu trabalho entrega. Zwick,
Bertolin e Brito (2016) traz a pesquisa-ação como uma metodologia de ligação
sujeito-objeto, diferenciando-a de outras metodologias, que se baseiam no
distanciamento dessas duas dimensões, aliando a pesquisa e seus aspectos
teóricos a prática vivenciada por uma realidade específica. Trazendo para essa
perspectiva sujeito-objeto, especificamente para este estudo utilizou-se os
procedimentos da pesquisa-ação abordados por Thiollent (2010), o qual traz quatro
fases que compreendem a referida metodologia:
a) Fase exploratória: nessa fase são realizadas reuniões entre os
pesquisadores e participantes para definir objetivos, métodos, prazos, etc.
Essa é a fase de sensibilização dos dirigentes da empresa para ter seu
consentimento no andamento da pesquisa e a busca por melhorias dentro
da organização;
b) Fase de pesquisa: nessa etapa ocorre o levantamento geral da situação atual,
análise das variáveis envolvidas e a busca de alternativas para os problemas
encontrados. Nessa fase são realizadas visitas na(s) organização(ões), por
meio das quais é possível entender todo o processo organizacional, seus
principais processos, funcionamento, enfim a empresa como um todo. Além
disso, para o caso específico deste estudo, foi possível ter acesso aos dados
cadastrais da empresa, suas alterações ao longo do tempo, e sua
representação dentro da família fundadora, todos fatos relevantes que
culminam com o objetivo proposto, o qual seja, a criação de uma empresa
holding visando dar suporte ao processo sucessório na empresa familiar em
questão;
c) Fase da ação: são objeto dessa etapa a ampla divulgação dos resultados,
implementação e acompanhamento das ações preconizadas na solução
escolhida, cuja implantação exige aprovação e o consentimento dos
representantes da(s) organização(ões) envolvidas. São eles os responsáveis
por implantar a solução;
d) Fase da avaliação: essa etapa tem por objetivo observar e redirecionar as
ações quando necessário. Nessa etapa é possível observar os resultados
obtidos através das alterações realizadas dentro da organização.
3.2 COLETA E ANÁLISE DE DADOS
Os procedimentos de coleta dos dados iniciaram com a realização de duas
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reuniões com os membros da família, buscando informações da representação da
empresa na vida familiar. Aspectos como funções exercidas por cada membro
dentro da empresa, remuneração, atividades desenvolvidas fora da empresa, todos
esses dados foram levados em consideração, visando inicialmente e buscar o
mecanismo mais adequado à perpetuação da empresa ao longo das gerações. As
reuniões iniciais, também serviram de base para a escolha do método a ser
utilizado, tendo em vista a necessidade da proximidade entre sujeito e objeto
(ZWICK; BERTOLIN; BRITO, 2016), ou seja, a necessidade de aplicar a teoria a
uma situação prática do dia a dia da organização.
Os dados coletados envolveram relatos de todo o histórico de criação da
empresa, e fatos que ocorreram ao longo de sua existência e que foram
responsáveis de certa forma, pela representatividade da organização no meio
familiar e no mercado atualmente. Documentos contendo os dados cadastrais da
empresa, bem como as alterações contratuais ao longo do tempo, representam a
pesquisa documental realizada. Em um segundo momento, na fase de pesquisa, foi
possível explorar o dia a dia da empresa, tendo em vista o acompanhamento in loco
realizado na empresa, bem como as relações da vida familiar voltadas para a
organização. Tais procedimentos consolidam as duas primeiras fases da pesquisaação (fases exploratória e de pesquisa), as quais representam o estágio de coleta
dos dados na presente pesquisa.
A partir desses dados, foram estabelecidos os procedimentos da pesquisaação em sua fase da ação, em que o pesquisador em conjunto com os responsáveis
pela organização (patriarca e seus filhos), articularam o plano de ações pertinentes
a criação da holding, evidenciando seus benefícios estratégicos e financeiros,
unindo dessa forma, os fatos e informações relatados e a teoria existente sobre o
assunto.
Na pesquisa-ação, é possível estabelecer um rumo a ser seguido e através
deste, realizar o acompanhamento e implementar melhorias sempre que
necessário, avaliando todos os resultados tempestivamente (THIOLLENT, 2010).
Entretanto, a fase da avaliação que consiste no monitoramento, não será
desenvolvida neste estudo, impossibilitando a implementação de melhorias. Para
este estudo, cumpriu-se as três primeiras etapas na sua totalidade, sendo que na
terceira etapa, especificamente a implantação, e a quarta etapa, incluem ações de
dependem do consentimento da empresa, e, tendo em vista a variável tempo, e por
se tratar de ações que envolvem o planejamento estratégico, essas ações ainda não
foram colocadas em prática na empresa estudada.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste item, serão apresentados os resultados do estudo, seguindo a
estrutura composta pelas fases da pesquisa-ação (exploratória, pesquisa, ação e
monitoramento) definidas segundo Thiollent (2010).
4.1 APRESENTAÇÃO DO CASO – FASE EXPLORATÓRIA
Esse tópico apresenta a fase exploratória da metodologia pesquisa-ação, em
que são coletadas todas as informações relevantes fornecidas pelos respondentes
em reuniões, aspectos históricos, atuação da empresa e posição no mercado serão
apresentados de modo a atender aos propósitos desta pesquisa e dar sequência
nas próximas fases da metodologia aplicada.
A empresa Beta Empreendimentos é uma empresa do setor imobiliário de
Sinop criada em 1994, porém sua história começou bem antes, quando em 1977 o
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Patriarca, sócio majoritário e fundador, natural do estado do Paraná, em viagem,
conheceu o município de Sinop, que estava iniciando sua ocupação. Vendo as
possibilidades de negócio, no ano seguinte 1978, o patriarca veio em definitivo para
Sinop, para trabalhar com o beneficiamento e venda de café in natura, habilidade
trazida do seu estado de origem.
Até o final da década de 1980 essa foi a atividade em que o patriarca e seus
filhos se mantiveram e prosperavam. Porém, nessa época houve o enfraquecimento
da atividade cafeeira na região, o que levou a família a vender os equipamentos de
beneficiamento de café. Cada membro da família iniciou atividades individuais por
um momento, até que em 1981 passaram a investir de forma conjunta em uma
máquina de beneficiamento de arroz. Passados alguns anos, em 1985, com as
economias adquiridas com o beneficiamento de arroz, o Patriarca adquiriu uma
chácara de 4 alqueires paulistas, o equivalente a 96.800 m². Na época tratava-se de
uma área rural, distante 10 km do centro da cidade, onde o patriarca decidiu
comprar 10 cabeças de gado apenas para atividade familiar. Nos anos seguintes,
com o crescimento da cidade, a área urbana chegou a poucos metros da
propriedade. Foi então que patriarca decidiu por iniciar a atividade de loteamento e
deu início ao seu primeiro empreendimento, vendendo terrenos como pessoa física
em 1993.
Em 1994, com auxílio de seu filho, filho A, o patriarca criou a empresa para
então dar seguimento nas vendas do empreendimento, a “Beta Empreendimentos”.
No início, como no ramo havia apenas a Beta Empreendimentos e outra empresa,
houve grande dificuldade com o tratamento da legislação dos loteamentos, haja
vista que o município não tinha legislação própria sobre o assunto e a cidade
carecia de profissionais da área. Passados 25 anos, já são mais de 20
empreendimentos entregues.
Ao longo da vida da empresa, sua atividade principal consistiu na
transformação de grandes áreas (de 5 a 10 alqueires), em áreas menores, que são
os lotes urbanos, realizando nestes, toda a infraestrutura necessária (água, energia
e galerias pluviais). Realizadas essas benfeitorias, vende esses lotes gerando o
lucro para empresa. Trata-se de um processo lento, pois o foco da empresa é a
compra de áreas mais afastadas da cidade, porém, com potencial futuro com o
avanço da área urbana. As vendas são quase sua totalidade a prazo. Dessa forma
entre a compra da área, sua transformação e disponibilidade para a venda dos lotes
há um período calculado de até 10 anos pela empresa, e outros 10 anos para o
completo recebimento, por ocasião do parcelamento das vendas.
Ao longo dos anos a Beta Empreendimentos sofreu várias modificações em
seus processos, porém em sua estrutura no que diz respeito à tomada de decisão,
ao longo dos 25 anos permaneceu com a mesma formação. As principais
atribuições da administração se concentram em:
a) Patriarca: fundador da empresa, ele é a principal figura na administração,
responsável por validar todos as decisões tomadas dentro da empresa,
principalmente no que tange novos investimentos, momento de
lançamento de novos empreendimentos, valor a comercializar os imóveis,
negociações em geral no que diz respeito as obras dos empreendimentos;
b) Filho A: sócio administrador e advogado, é responsável por tratar as
demandas jurídicas da empresa, no que diz respeito a retomada de imóveis,
ou mesmo questões diversas. É também responsável pela análise e decisão
conjunta com o Patriarca no que diz respeito aos principais aspectos do
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negócio. Está presente ainda no dia a dia da empresa fazendo a gestão
financeira, autorizando pagamentos e gerindo o fluxo de caixa da empresa;
c) Filho F: administrador não sócio, trata de assuntos ligados ao dia a dia do
empreendimento. É responsável pelo acompanhamento das obras, negociação
com fornecedores em conjunto com os sócios.
Apesar de ao longo dos anos sempre possuir a mesma estrutura na tomada
decisões, os setores operacionais da empresa se modernizaram bastante. A
empresa passou de registros manuais, para divisão em setores de atividades
interligadas por um único sistema de gestão. Atualmente a Beta Empreendimentos
apresenta os seguintes setores:
a) Administração: Trata-se do setor onde são tomadas as principais decisões
dentro do negócio e possuem a composição já citada acima;
b) Contas a pagar: Trata-se do setor onde são lançadas e liquidadas as
despesas;
c) Contas a receber: Trata-se do setor onde são lançadas e liquidadas as
duplicatas a receber na empresa. É também responsável pelo controle da
adimplência, bem como da liquidez dos recebimentos;
d) Vendas: Trata-se do setor comercial da empresa, onde são realizadas as
vendas.
Ao longo dos anos, um fato muito significativo é que a empresa sempre foi e
continua sendo a principal fonte de renda para toda a família. Assim sempre foi
tratado pelo seu fundador e patriarca, que todos os seus 6 filhos sempre
representaram uma fatia de igual valor dentro da sociedade, e, dessa forma, sempre
prezou pela remuneração igualitária dos filhos, bem como no tratamento do
patrimônio familiar.
Nesse sentido, como forma de partilha e distribuição de renda, o patriarca
realiza mensalmente a distribuição de 20 salários mínimos, através de doação da
pessoa física do patriarca para a pessoa física de cada filho. Para formalizar o
procedimento o patriarca realiza o recolhimento mensal do ITCMD conforme tabela
vigente na SEFAZ-MT, ou seja, há tributação na alíquota de 4% sobre o valor doado.
Trata-se de um procedimento definido pelo patriarca como forma de distribuição dos
lucros, trazendo dessa forma cada filho para dentro da sociedade, mesmo que
informalmente. Surge aí, um ponto de atenção para a criação da holding. É preciso
criar um mecanismo que seja capaz de desonerar tal procedimento.
Outro ponto de atenção para criação da holding, está no desejo do patriarca
em ter um tratamento igualitário para todos os filhos, dividindo os resultados da
empresa e o patrimônio que está representa de forma igual entre todos os filhos.
Pois bem, essa seria uma questão muito simples se a vontade de cada filho não
fosse levada em consideração, pois bastaria realizar a divisão em igual valor entre
os filhos e a partir daí centralizar a administração da empresa no patriarca. Porém, a
literatura enfatiza que em todo processo sucessório, as vontades de cada sucessor
devem ser levadas em consideração, e, é comum quando se fala em continuidade
da empresa, muitos filhos preferirem apenas a remuneração, mesmo que
diferenciada, a realizar atividades diárias ligadas a vida da empresa. Atualmente, o
contrato social da empresa não possui essa divisão igualitária, a pedido dos
próprios filhos. O ponto de atenção está na necessidade de buscar um mecanismo
que solucione essa questão de informalidade na distribuição dos lucros da empresa
e do patrimônio familiar.
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4.2 INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA CRIAÇÃO DA HOLDING – FASE DE
PESQUISA
Após levantar as informações de cunho exploratório na empresa, a etapa
seguinte da pesquisa-ação segundo Thiollent (2010), é a fase de pesquisa, que por
sua vez, consiste no levantamento geral da situação atual, análise das variáveis
envolvidas, e, ao final, a proposição de alternativas para os problemas identificados,
culminando com a próxima etapa da metodologia aplicada, a fase da ação.
Desde a criação da Beta Empreendimentos a família fundadora é composta
pelo patriarca, esposa e 6 filhos. Na configuração atual, o patriarca atua como
administrador da empresa em conjunto com o filho A (sócio administrador) e o filho
F (apenas administrador sem participação societária), os quais recebem pró-labore
pelas funções que executam. Dos demais filhos, o filho B possui participação
societária na empresa, porém não exerce nenhuma atividade ligada ao dia a dia da
mesma, os outros (filhos C, D e E) sequer participação possuem. Até chegar a essa
configuração, a Beta Empreendimentos passou por diversas alterações por
diferentes motivos, embora, em praticamente todas elas, aspectos familiares
influenciaram a decisão. O Quadro 5 apresenta as alterações contratuais que ao
longo do tempo alteraram a composição societária da empresa, as quais serão
detalhadas na sequência.
Quadro 5 – Histórico da composição societária da Beta Empreendimentos
Contrato social 07/12/1994

Filho A – 21%
Filho B – 19%
Filho C – 20%
Filho D – 19%
Cônjuge do Filho E – 19%*
Terceiro – 2% **
Filho A – 21%
Filho B – 20%
Filho C – 20%
Filho D – 20%
Cônjuge do Filho E – 19%*
Filho A – 26%
Filho B – 25%
Filho D – 25%
Cônjuge do Filho E – 24%*
Filho A – 26%
Filho B – 25%
Filho D – 25%
Filho E – 24%
Patriarca – 49%
Filho A – 26%
Filho B – 25%

2ª Alteração contratual 04/02/1997

4ª Alteração contratual 21/03/2003

6ª Alteração contratual 04/10/2005

7ª Alteração contratual 28/05/2007

Fonte: Elaborado pelos autores.
* Cônjuge do filho E: em união matrimonial com o filho E, fez parte da composição societária de Beta
Empreendimentos no momento citado no quadro;
** Terceiro: trata-se de indivíduo que não possui ligação alguma na família, que fez parte da
composição societária de Beta Empreendimentos no momento citado no quadro.

Em sua composição societária a Beta Empreendimentos, até a última
alteração contratual, o seu fundador e patriarca não participava do quadro societário
por questões particulares à época, porém, a administração da empresa, sempre foi
realizada por ele em conjunto com o filho A, este desde o início formalizado no
instrumento contratual. Outro fator, é a presença do cônjuge do filho E na
sociedade, mesmo não tendo vínculo com a empresa de forma direta, se tratando
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apenas do cônjuge de uma das filhas do patriarca. Para esse fato, a justificativa
mencionada foi a relação de confiança com o então sócio e as habilidades
profissionais que este dispunha e que eram necessárias na época.
Na segunda alteração contratual houve a saída do único sócio que não era
membro da família (denominado terceiro), passando a Beta Empreendimentos ter
100% de participação familiar. Já para a quarta alteração contratual, a mudança foi
a retirada do filho C da sociedade. Na época, casada em regime de comunhão
universal de bens e acabou se divorciando. Como a partilha incluía parte da
participação societária da empresa, e, para minimizar o conflito, o patriarca, após
pagar uma quantia em dinheiro ao ex-cônjuge, que na época desistiu de qualquer
processo a respeito, decidiu por retirar o filho C da sociedade.
A sexta alteração contratual foi marcada pela saída do cônjuge do filho E, e
entrada na sociedade do filho E, foi uma maneira vista pelo patriarca de formalizar
apenas filhos na sociedade. A sétima e última alteração contratual que modificou a
composição societária, trouxe para a sociedade o patriarca, formalizando sua
administração, além de possuir a maior participação societária dentre os sócios.
Houve ainda a saída dos filhos D e E, restando o filho A como sócio e administrador,
e o filho B apenas como sócio.
Durante a trajetória de alterações contratuais, alguns pontos merecem
destaque, são eles:
a) Ao longo dos anos, todos os filhos receberam e ainda recebem a
distribuição de lucros de forma igualitária;
b) Apenas 14 anos após a criação da Beta Empreendimentos, o patriarca teve
sua inserção na sociedade e sua administração devidamente formalizada;
c) O filho F, sempre participou da administração da empresa, porém nunca
sequer figurou no contrato social da empresa. Esse é o único filho que não
aparece formalmente em momento algum na vida empresarial;
d) Em 2003, na quarta alteração contratual, um conflito familiar fez com que a
Beta Empreendimentos acabou tendo que dispor de uma quantia retirada em
dinheiro para sanar um conflito externo;
e) O filho B, nunca esteve ligado diretamente a empresa no que diz respeito as
atividades, seja de administração ou qualquer outra do contexto da empresa;
f) Segundo informações prestadas, os 3 filhos (C, D e E) deixaram de fazer parte
do quadro societário por motivos de conveniência da empresa;
g) Em um dado momento há a inserção do genro do patriarca, única e
exclusivamente por haver uma relação de confiança entre ambos.
Antes mesmo da análise das observações apresentadas, vale resgatar o
acordo estabelecido pelo patriarca, de que todos os filhos possuem igual
direito/deveres com o patrimônio familiar. Mesmo que não estabelecido
formalmente, deve ser respeitado e seguido pelos sucessores. Independente dos
pontos encontrados nas fases exploratória e de pesquisa, trata-se de uma empresa
sólida e com tradição de mais de 25 anos no mercado. Todavia, os fatos expostos
levam a uma reflexão: Seria possível criar um mecanismo que atendesse a vontade
do patriarca, sem influenciar na administração e atividade da empresa? Seria
possível trazer os filhos para dentro da sociedade, sem que aspectos cadastrais, ou
mesmo gerencias influenciassem no dia a dia da empresa e na sua posição no
mercado? A solução encontrada foi a proposição de criação de uma holding, cujos
detalhes da implantação são descritos a seguir.
4.3 IMPLANTAÇÃO DA HOLDING – FASE DA AÇÃO
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Inicia nesse ponto a fase da ação, que segundo Thiollent (2010), envolve a
divulgação das constatações obtidas nas fases anteriores, implementação e
acompanhamento de ações preconizadas na solução escolhida. Assim, os pontos
de atenção encontrados e o direcionamento das ações a serem tomadas, bem
como seus fundamentos foram apresentados aos administradores, os quais
acataram e se comprometeram pela implementação, nesse caso da holding, como a
solução proposta.
Tendo em vista os pontos de atenção verificados e o acordo existente na
família no que diz respeito a divisão dos lucros e do patrimônio propriamente dito, a
inserção da holding familiar resguardará o processo de sucessão empresarial,
formalizado ainda em vida a vontade do patriarca e fundador. A holding familiar
estabelece as regras de sucessão que na configuração atual, só existem
informalmente. Para tanto, a Beta Empreendimentos passará a ter em sua
composição societária, apenas o patriarca e a holding, ficando dessa forma a
composição societária conforme disposta no Quadro 6:
Quadro 6 – Composição Societária de Beta Empreendimentos após a criação da
holding.
Quadro societário
Patriarca
Holding Familiar
Total

% de participação na sociedade
1%
99%
100%

Fonte: Elaborado pelos autores.

Nesse caso a holding entrará na sociedade da Beta Empreendimentos com a
maior parte do capital e o patriarca permaneceria na sociedade como fundador,
apenas para atender a legislação das sociedades empresariais limitadas, que
necessitam de pelo menos 2 sócios para existirem. A alteração contratual acima
contempla como administradores o patriarca e o filho A, permanecendo a
administração inalterada.
A holding, por sua vez, foi constituída em forma de Sociedade Empresária
Limitada, pois trata-se da constituição societária menos onerosa para a formação e
posterior manutenção das holdings familiares. Além dos benefícios já elencados,
outros pontos importantes da criação da holding serão descritos nos tópicos a
seguir.
4.3.1 Benefícios financeiros com a criação da holding
Conforme mencionado, a empresa Beta Empreendimentos representa a fonte
de sustento de toda a família, e, por decisão de seu sócio fundador e patriarca da
família, definiu por remunerar cada um dos 6 filhos com o valor equivalente a 20
salários mínimos mensais. Esses valores até então, eram efetivados por meio de
doação da pessoa física patriarca, para a pessoa física de cada um dos filhos.
Conforme legislação vigente esse procedimento possui tributação pelo ITCMD
conforme Lei 7.850, de 18 de dezembro de 2002 da SEFAZ-MT.
Com a criação da holding, todos os filhos estariam presentes no contrato
social da holding e apenas o patriarca e a holding seriam sócios da Beta
Empreendimentos. A partir daí será realizado o procedimento de distribuição de
lucros em substituição a atual doação, esse procedimento é regido pela Instrução
Normativa SRF Nº 11 de 22/02/1996 que cita em seu Art. 7º que os lucros e
dividendos decorrentes de participações societárias avaliadas pelo custo de
aquisição não integram os valores de base de cálculo para o Imposto de Renda.
Dessa forma, tanto na distribuição de lucros da Beta Empreendimentos para a
holding e da holding para as pessoas físicas, não haverá tributação de imposto de
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renda, uma vez que a receita já foi tributada na Beta empreendimentos, quando da
apuração do lucro da atividade. O quadro 7 ilustra o antes e o depois da criação da
holding no que tange o benefício financeiro.
Quadro 7 – Benefício financeiro: antes e depois da criação da holding familiar
(cálculo anual)
Membros da família
Filho A
Filho B
Filho C
Filho D
Filho E
Filho F
Total do imposto
devido

Tributação devida antes da
criação da holding
Doação recebida: R$ 239.520,00
Alíquota ITCMD 4%
R$ 239.520,00 * 4% = R$ 9.580,80
Doação recebida: R$ 239.520,00
Alíquota ITCMD 4%
R$ 239.520,00 * 4% = R$ 9.580,80
Doação recebida: R$ 239.520,00
Alíquota ITCMD 4%
R$ 239.520,00 * 4% = R$ 9.580,80
Doação recebida: R$ 239.520,00
Alíquota ITCMD 4%
R$ 239.520,00 * 4% = R$ 9.580,80
Doação recebida: R$ 239.520,00
Alíquota ITCMD 4%
R$ 239.520,00 * 4% = R$ 9.580,80
Doação recebida: R$ 239.520,00
Alíquota ITCMD 4%
R$ 239.520,00 * 4% = R$ 9.580,80
R$ 57.484,80

Tributação devida depois da
criação da holding
Não há tributação, recebimento se
dá por meio de distribuição de
lucros
Não há tributação, recebimento se
dá por meio de distribuição de
lucros
Não há tributação, recebimento se
dá por meio de distribuição de
lucros
Não há tributação, recebimento se
dá por meio de distribuição de
lucros
Não há tributação, recebimento se
dá por meio de distribuição de
lucros
Não há tributação, recebimento se
dá por meio de distribuição de
lucros
R$ 0,00

Fonte: Elaborado pelos autores.

Conforme Lei 7.850 de 18 de dezembro de 2002 da SEFAZ/MT, em seu Art.
19, o ITCMD é calculado a cada doação efetuada, no mesmo ano civil, pelo mesmo
doador ao mesmo donatário, adicionando-se à base de cálculo os valores dos bens
ou direitos anteriormente transmitidos e deduzindo os valores dos impostos já
recolhidos. Para os herdeiros do patriarca, o cálculo e o pagamento acontecem
mensalmente, o que não influencia no valor total pago anualmente, uma vez que
sua forma de cálculo envolve a soma dos valores doados, bem como a aplicação da
alíquota por esse montante deduzindo o imposto já recolhido. A cifra do imposto
devido pelos herdeiros é de R$ 57.484,00 anuais.
Com a criação da holding todos os filhos estão na sociedade e apenas a
holding em conjunto com o patriarca estariam na sociedade da Beta
Empreendimentos. Assim a distribuição dos lucros é realizada da Beta
Empreendimentos para o patriarca e à holding familiar. A partir daí a holding com os
recursos em caixa da distribuição recebida, poderia distribuir aos seus sócios, os
filhos do patriarca. Conforme demonstrado anteriormente, a economia anual
chegaria a cerca de R$ 57 mil.
4.3.2 Benefícios estratégicos e gerenciais com a criação da holding
Ainda com relação ao desejo do patriarca em tratar de forma igual todos os
filhos, no cenário em vigor, há apenas 2 filhos presentes na sociedade da empresa,
sendo que desses, apenas um realiza a administração da empresa em conjunto
com o patriarca.
Esse fator poderia influenciar futuramente a gestão da Beta
empreendimentos em diversos aspectos. Um deles, e talvez o mais importante, seja
o aspecto citado abaixo, quando observada a cláusula 13ª do contrato social
consolidado da Beta Empreendimentos, que rege: “No caso de falecimento de
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quaisquer dos sócios, a sociedade não será dissolvida, levantando-se um balanço
especial nessa data e, se convier aos herdeiros do pré-morto, será lavrado
instrumento de alteração contratual com a inclusão destes com os direitos legais, ou
então os herdeiros receberão todos os seus haveres, apurados até o balanço
especial, em 12 (doze) prestações iguais mensalmente, vencendo a 1ª após 180
dias do referido balanço.”
Considerando a referida clausula, numa suposição de falecimentos de sócios,
tem-se as seguintes situações:
a) Situação 1: falecimento do filho A:
O patriarca e o filho B permanecem com participações inalteradas, bem como
a administração da empresa passa a ser exercida unicamente pelo patriarca. O
percentual do filho A é distribuído entre seus herdeiros legais (hoje seria um filho
maior de 18 anos e um filho menor de 18 anos que seria representado pela sua
mãe, atual esposa do filho A). Conforme disposições contratuais a participação
poderia ser exercida tanto pela entrada na empresa como sócios ou mesmo
recebendo o valor que lhes cabe referente a participação. Todos os demais filhos
não teriam direito algum perante as referidas cotas, tendo em vista que as
disposições do artigo 1.028 do Código Civil, dispor também sobre a representação
por meio de espólio do sócio falecido (nesse caso seus herdeiros)
b) Situação 2: falecimento do filho B
O filho A e o patriarca permanecem com participações inalteradas, bem como
a administração da empresa continua sendo exercida pelos mesmos. Assim como
no caso anterior, as quotas do filho B também seriam distribuídas entre seus
herdeiros, hoje seriam 3 filhos e o cônjuge, pois o casamento é sob regime de
comunhão parcial de bens. Novamente conforme disposto no contrato social e no
Código Civil, os herdeiros do patriarca não teriam direito algum sob essas quotas.
c) Situação 3: falecimento do patriarca
Há uma mudança completa no quadro societário, o patriarca hoje casado
sob o regime de comunhão universal de bens, teria suas quotas distribuídas para
seus herdeiros, sendo, 50% para sua esposa e 50% para todos os filhos de forma
igual, conforme legislação vigente. A partir desse momento a composição societária
da Beta Empreendimentos ficaria disposta conforme apresentado no Quadro 8.
Quadro 8 – Composição societária da Beta Empreendimentos (após o suposto
falecimento do patriarca)
Quadro societário
Esposa do patriarca
Filho A
Filho B
Filho C
Filho D
Filho E
Filho F

% de participação na sociedade
24,5%
30,083
29,083
4,083
4,083
4,083
4,083

Fonte: Elaborado pelos autores.

Percebe-se tamanha desigualdade na distribuição do quadro societário após
suposto falecimento do patriarca. Sua esposa agora está presente no contrato
social, recebendo 50% da participação do Patriarca, devido a legislação atual assim
definir, sobre o casamento sob regime de comunhão total de bens. A outra metade
da participação do patriarca é distribuído em igual percentual (4,083%) para seus
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herdeiros (incluindo os filhos que já constavam no contrato social, fato que aumenta
ainda mais a desigualdade perante os demais, tendo em vista que a partir desse
momento, o Filho A e Filho B passam a possuir mais de 50% do capital da empresa,
podendo dessa forma definir em conjunto sobre os rumos a serem seguidos pela
empresa.
Esse fato, assim como as demais situações poderiam trazer inúmeros
obstáculos para a empresa. A doação e realizada mensalmente pelo patriarca aos
filhos poderia sofrer alterações, tendo em vista a nova administração única do filho
A e participação majoritária de apenas 2 dos 6 filhos. Decisões dentro da empresa,
assim como destinação do patrimônio da empresa poderiam tomar rumos diferentes
dos atuais (na configuração em vigor o patriarca é quotista majoritário e suas
decisões são de extrema relevância), além de risco de dissolução da sociedade,
fazendo com que a empresa tenha que desembolsar quantia relevante para compra
de quotas dos sócios que solicitarem sua saída da empresa.
Há ainda o fato dos outros 4 filhos que não figuram no contrato social, que
caso venham a falecer não teriam qualquer amparo frente aos sócios, uma vez que
não possuem qualquer participação formal. Todos esses fatos, por mais que haja
um acordo informal definido pelo patriarca da família, podem exercer alterações
caso venham a ocorrer, a julgar que as famílias acabam sendo levadas pelas
emoções e por diversas questões alheias aos interesses da empresa, podendo vir a
causar danos financeiros e de imagem a essa. Com a entrada de todos os herdeiros
na sociedade da holding, bem como do patriarca, ocorre a formalização da vontade
do patriarca. O Quadro 9 apresenta a composição da societária da Beta
Empreendimentos após criada a holding.
Quadro 9 – Disposição Societária da Holding Familiar
Quadro societário
Patriarca
Filho A
Filho B
Filho C
Filho D
Filho E
Filho F
Total

% de participação na sociedade
40%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
100%

Fonte: Elaborado pelos autores.

A holding conforme já mencionado, será sócia da Beta Empreendimentos
com 99% das quotas e o patriarca com 1%, sendo que as cláusulas de
administração da Beta Empreendimentos permaneceriam inalteradas. Com relação
ao contrato social da holding, todas as vontades do patriarca seriam postas em
cláusulas específicas, resguardando os principais acontecimentos, já com previsões
em contratos de suas soluções. Ainda referente a holding a administração dessa
poderá ser exercida também conforme vontade do patriarca, estabelecendo dessa
forma todo o processo sucessório em vida.
Avaliados os benefícios da implantação da holding familiar, finaliza-se a
participação do pesquisador na fase ação, conforme etapas do método pesquisaação sugeridas por Thiollent (2010). É importante lembrar que os administradores
da empresa possibilitaram a abertura de seus dados para que o estudo fosse
realizado, porém, até o momento não realizaram a implantação da holding no grupo
familiar. Motivo este, pelo qual a fase de monitoramento definida por Thiollent (2010)
não foi aqui desenvolvida.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como já foi dito, as empresas familiares representam um universo imenso,
possuindo destaque na economia nacional. Ao mesmo tempo que representam um
número tão expressivo, são alvo dos efeitos nefastos que a transição do comando
dos negócios entre gerações pode ocasionar. Em muitos casos, consumindo e
fragmentando o capital social adquirido ao longo da vida dessas organizações.
Nesse sentido, este estudo demonstra um movimento contrário a essa realidade,
trazendo a holding como um mecanismo de sucessão empresarial. Buscou-se
então, explicar como a criação de uma holding familiar pode auxiliar a sucessão
empresarial e na proteção do patrimônio. Esse objetivo foi alcançado por meio da
realização de um estudo de caso em uma empresa familiar do ramo imobiliário
localizada no município de Sinop MT, com o emprego da pesquisa-ação como
instrumento metodológico.
Visando alcançar o objetivo proposto, a pesquisa inicialmente buscou por
meio do referencial teórico estabelecer as dinâmicas e particularidades relativas as
empresas familiares e seu funcionamento, trazendo os conhecimentos de autores
como Lodi e Lodi (2011), Mamede e Mamede (2014), dentre outros citados ao longo
do texto, na intenção de apresentar semelhantes necessidades das empresas
familiares quando se trata da sucessão empresarial, e que estas dificuldades podem
ser sanadas com a criação de empresas holdings. Com isso, promoveu-se o
entendimento acerca do tema holding.
Alinhada com a metodologia da pesquisa-ação, a etapa empírica do estudo
foi desenvolvida em fases conforme proposto por Thiollent (2010). Por meio do
método da pesquisa-ação, foi realizada a análise dos dados históricos da empresa,
de modo a filtrar os conteúdos relevantes, findando com um diagnóstico propício a
implantação da holding familiar. Os principais resultados, dão conta que a criação da
holding promove ganhos estratégicos e financeiros imediatos. Estratégico, no que
diz respeito a sucessão empresarial ainda em “vida”, e formalização da vontade do
patriarca sem a interferência na “vida” da empresa. A partir da inserção da holding,
todos os membros da família são inseridos no contrato social da empresa e
possuem os mesmos direitos e deveres. Financeiro, quando o patriarca deixa de
realizar doações mensais e sofrer tributação em um recurso que na verdade, já é
tributado na empresa incorrendo em dupla tributação. Por meio da holding ocorre a
distribuição de lucros entre os sócios, que são os filhos e o patriarca. Trata-se de
benefícios pontuais que passarão a estar presentes ao longo da vida da empresa.
Cabe destacar, que a abertura dada pela empresa estudada de acesso aos
dados, foi essencial e possibilitou que o estudo fosse realizado. Contudo, a não
implantação imediata da holding é uma limitação desta pesquisa que impossibilitou
o cumprimento da fase de monitoramento do método pesquisa-ação. Vale ressaltar
que independente da implantação na prática, foi possível constatar os benefícios
provenientes da criação da holding familiar, uma vez que os dados empresariais
bem como seu histórico e desejo dos envolvidos no processo, são verídicos. A
limitação nesse ponto, sugere uma continuidade desse estudo em pesquisas
futuras, trazendo a implantação e o monitoramento de todas as situações
envolvidas.
Por fim, a holding se configura como início de um sistema de governança
corporativa familiar robusto. Vale destacar, que nenhum mecanismo está a prova de
todos os acontecimentos, pois esses podem surgir de várias formas inesperadas.
Cabe as diversas áreas de conhecimento a busca incessante por mecanismos
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capazes de superar os obstáculos que se opõe dia a dia nos diversos campos de
conhecimento.
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CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO: CUSTOS NO ENSINO
FUNDAMENTAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Mileide Silva Lopes, Cleiton Franco, Ariel Lopes Torres,
Graziele Oliveira Aragão Servilha, Thiely Da Silva Martins

RESUMO
As Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) foram criadas para ser adotada por
todo profissional de contabilidade no Brasil. A NBC T 16 tem como campo de
atuação o setor público. É uma evolução da Contabilidade que possui como
objetivos auxiliar seus usuários sobre os resultados alcançados. Controle de custos
pode ser usado como uma ferramenta para auxiliar o público em uma tomada de
decisão mais precisa. O objetivo desse trabalho foi identificar quanto custa um aluno
do ensino fundamental da rede pública para o município de Tangará da Serra – MT.
Foram levantados os custos e realizado o rateio das despesas entre a quantidade
de alunos, somente do ensino fundamental. A pesquisa se caracteriza como
quantitativa de caráter exploratório e documental. Para obtenção dos dados usou se
um relatório de despesas dos anos 2014 a 2017 fornecido pela Secretária Municipal
de Educação (SEMEC). Por meio de relatórios fornecidos pela SEMEC, foi possível
obter as informações sobre a quantidade de alunos e escolas. Com isso, o estudo
foi realizado em 15 escolas indígenas, 10 urbanas e 2 rurais. Para efeito de análises
as despesas foram classificadas em, Conta Própria, Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (FUNDEB), Transporte Escolar, Outras Despesas, Alimentação e
Investimentos. Os resultados apontaram que o FUNDEB possui maior
representatividade entre os repasses. O custo/aluno indígena obteve uma média de
$ 6.619,86 anuais sendo superior ao custo/aluno urbano que foi de $ 5.304,35.
Assim como em estudos apontados a remuneração com os educadores possui
maior representatividade perante as outras despesas.
Palavras chaves: Custos; Aluno; Urbano; Indígena.
1

INTRODUÇÃO

A Lei Complementar 101/2000, trata a gestão fiscal como forma de
apresentar ações que sejam planejadas e traçadas com total responsabilidade e
controle. Expõem de maneira transparente as ações que possam prevenir futuros
riscos e determinados desvios, que venham a influenciar no equilíbrio das contas
públicas (BRASIL, 2000).
Já no que tange a contabilidade tem-se as Normas Brasileiras de
Contabilidade (NBC), as quais constituem um grupo de regras para estabelecer
condutas a serem seguidas e observadas durante a atuação da profissão contábil.
De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) a NBC T 16 trata de
assuntos voltados a contabilidade pública cujo foco é o controle patrimonial de
entidades do setor público. E ainda evidência informações necessárias para tomada
de decisões e prestação de contas no setor público (BRASIL, 2012).
A contabilidade de custos é uma ferramenta indispensável na expansão e
sobrevivência das empresas. É utilizada para calcular os custos indiretos e diretos
de uma organização, seja ela privada ou pública. Uma de suas finalidades é ajudar
na obtenção dos resultados pretendidos pelas empresas. Também utilizada como
uma ferramenta na tomada de decisão, a contabilidade de custos facilita a
identificação dos pontos negativos, como por exemplo, gastos elevados que não
oferecem o retorno esperado pela organização (ABREU, 2008).
Desta forma, os custos na gestão pública serve para a administração expor
de forma clara e visível questões que envolvem os gastos públicos, procurando
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sempre de maneira correta administrar o patrimônio público por meio de
planejamento e controle, para que se possa de forma eficiente estabelecer metas e
atender as necessidades básicas da sociedade (PEREIRA, 2015).
No âmbito da educação, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) têm como
finalidade auxiliar os municípios por meio de repasses para custear as despesas
geradas pela educação básica, como creches, ensino fundamental e até mesmo o
programa para jovens e adultos (BRASIL, 2017).
Diante do exposto, ter conhecimento de custos dentro de uma organização é
essencial para alcançar resultados eficazes dos gastos públicos com educação,
nesse contexto surgiu a seguinte problemática: qual o custo/aluno de cada unidade
escolar do Ensino Fundamental da rede pública no município de Tangará da SerraMT? Contudo, o presente trabalho teve como objetivo identificar quanto custa um
aluno do Ensino Fundamental da rede pública para Tangará da Serra- MT. Para isso,
foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: a) apresentar a composição
dos custos; b) analisar a evolução e participação dos custos; c) mensurar os custos
por aluno; d) calcular os custos das unidades escolares da rede pública de Ensino
Fundamental de Tangará da Serra- MT, urbana e rural.
Por meio dessa pesquisa, buscou-se contribuir com a administração pública,
especificamente da prefeitura de Tangará da Serra, podendo assim usar o controle
de custos como uma ferramenta de gestão, aonde auxiliará os gestores na tomada
de decisão, possibilitando a otimização dos custos e consequentemente dos
recursos públicos. Também pretende contribuir com a literatura ao analisar dados
em painel sobre as escolas urbanas e indígenas da rede municipal de Tangará da
Serra, nos anos de 2014 a 2017.
Este trabalho foi organizado em sessões. Na sessão 2 apresenta-se o
Referencial Teórico, embasado na Contabilidade de Custos, Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Gestão de Custos na Administração
Pública, Custos na Educação Pública e FUDENB em seguida Procedimentos
Metodológicos na sequência os Resultados e Discussões e as Considerações
Finais.
2
2.1

REFERENCIAL TEÓRICO
Contabilidade de Custos

No conceito de Martins (2008), a contabilidade de custos envolve todos os
agentes que venha a compor uma organização em si, como os produtos, serviços,
componentes operacionais e administrativos. Para se adotar um sistema de custos
para a resolução e estruturação de determinados planos a serem almejados pela
organização, é preciso decidir qual método de custeio será adotado, pois essa
simples decisão interfere no resultado, porém para Mauss e Souza (2008), a
questão a se definir por qual método utilizar não justifica e nem altera a natureza da
informação.
A necessidade de se classificar e conhecer os custos de acordo com a
produção é essencial na hora de fazer a separação adequada de acordo com o
princípio de cada área.
Na classificação dos custos temos: os custos diretos que são aqueles
aplicados diretamente na fabricação dos produtos ou serviços, os custos
indiretos que são agregados de maneira estimada aos produtos ou serviços,
custos fixos são os que não sofrem alteração quando há aumento ou
redução de produção e os custos variáveis dependem da quantidade
produzida (MARTINS, 2008).
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2.1.1

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público

O Conselho Federal de Contabilidade define como Contabilidade Pública, “o
ramo da Ciência Contábil que aplica no processo gerador de informações, os
Princípios Fundamentais de Contabilidade, e a norma contábil direcionada ao
controle patrimonial de entidades do setor público” (BRASIL, 2012).
A Contabilidade Aplicada ao Setor Público contribui gerando informações
sobre os princípios fundamentais de contabilidade e normas contábeis que estão
voltadas ao controle patrimonial do setor público. Seu objetivo é demonstrar aos
seus usuários informações sobre os resultados alcançados e sobre os aspectos de
natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio da entidade
(COUTINHO, 2016).
Com a contabilidade de custos aplicada ao setor público, será possível
evidenciar atos e fatos sobre informações necessárias para a tomada de decisão e
para o esclarecimento da prestação de contas ao cidadão. Dentre os princípios da
contabilidade pública há quatro que são essênciais a serem seguidos para que haja
controle e objetividade em relação ao plano estratégico que o governo pretende
alcançar com exatidão, são eles, planejamento, transparência, controle e
responsabilidade (BRASIL, 2012).
O Conselho Federal de Contabilidade, através da NBC T 16.11, define como
dever do Subsistema de Informação de Custos do Setor Público (SICSP) “registrar,
processar e evidenciar os custos de bens e serviços e outros objetos de custos,
produzidos e oferecidos á sociedade pela entidade pública” (BRASIL, 2012). E ainda
afirma que o SICSP é obrigatório em todas as unidades do setor público. Esta
Norma aponta que manter uma apuração de custos dentro dos controles internos e
externos torna uma condição para manter a transparência e a prestação de contas
mais eficiente (COUTINHO, 2016).
2.2

Gestão de Custos na Administração Pública

Segundo o Endeavor Brasil, (2015) uma boa gestão torna o controle de
custos mais eficiente para o desenvolvimento e apoio organizativo de uma empresa,
seja ela pública ou privada. Afirma também que a gestão pública possui como
finalidade apontar de maneira sucinta e clara como é feito o funcionalismo público
apresentando suas funções e hierarquias.
Com isso, a organização pública precisa trabalhar de forma correta a maneira
de como fará o alinhamento dos custos, pois através desse planejamento será
possível projetar ações voltadas à melhoria dos processos que tenham associação a
otimização dos gastos públicos (FERNANDES; SLOMSKI, 2006).
Para que se possa entender o conceito de custos, Martins (2008, p.25)
conceitua como “um gasto relativo à bem ou serviço utilizado na produção de outros
bens ou serviços”, que de certa forma pode ser considerado um sacrifício
necessário para se alcançar algum objetivo.
Tratando-se de custos aplicados ao setor público, Rezende, Cunha e
Bevilacqua (2010), apontam a importância de se tratar os custos do governo como
algo necessário para se realizar o planejamento, execução e controle desses
gastos, de forma precisa e consciente, sendo indispensável para o poder público
apresentar de maneira adequada e clara os resultados e os desafios encontrados,
deixando a sociedade à luz da verdade.
Os autores Pereira e Silva (2003), afirmam que os responsáveis pela
administração de uma entidade precisam tratar a importância da utilização da
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contabilidade de custos como algo essencial. Pois é por meio de um bom
direcionamento e planejamento que será possível atingir os objetivos fixados pela
organização. Dessa forma, será possível definir e tratar de maneira correta cada
custo de determinada área, podendo assim adquirir os resultados esperados com
um maior nível de eficiência.
De acordo com Mauss e Souza (2008), a Lei nº 4320/1964 retrata o uso de
custos na administração pública brasileira no qual estabelece quatro sistemas de
escrituração das contas públicas: Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e de
Compensação. Essa lei já previa uma forma de constatar através de normas e
diretrizes básicas, uma maneira de controlar e evidenciar os resultados da gestão,
com a finalidade de se obter eficiência e transparência, após situações não muito
favoráveis no ano de 1986, onde Governo Federal enfrentava dificuldades em
relação à adequação dos recursos públicos.
Acerca disso, em março de 1986 criou-se a Secretaria do Tesouro Nacional
(STN) para auxiliar o Ministério da Fazenda a elaborar e executar um orçamento
unificado (BRASIL, 2018), com a necessidade de obter informações em tempo mais
ágil e com mais qualidade, onde se permitiu aos gestores desenvolver com mais
rapidez os processos decisórios, em 1987 criou-se o Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), permitindo que houvesse um
controle e acompanhamento dos gastos públicos e por fim, em 1988 foi criada a
Conta Única, onde é registrada toda movimentação de saídas de dinheiro, deixando
bem claro o destino da aplicação e o registro do servidor público que a efetuou.
2.3

Custos na Educação Pública

O custo por aluno é um fato que se deu na década de 1990. A Emenda
Constitucional n° 14/1996, defini que, deve ser estipulado um custo mínimo por
aluno ao ano, portanto, essa mesma emenda aponta que a União, estados e
municípios tenham como obrigação adequar seus orçamentos com a finalidade de
garantir a obtenção de um repasse para a formação de um determinado valor por
aluno, onde “corresponda a um padrão mínimo de qualidade de ensino”,
(MENEZES; SANTOS, 2001).
De acordo com Farenzena e Machado (2006), os estados e municípios
dividem essa responsabilidade, no qual cada ente possui como dever, ofertar sua
contribuição sobre os recursos financeiros para custear as despesas geradas,
quando se trata da fase de ensino fundamental.
Já para Farias (2009, p.35), o principal objetivo dos sistemas de educação de
todo o país “é melhorar a qualidade educacional e ao mesmo tempo reduzir as
desigualdades do desempenho dos alunos das diferentes unidades escolares”.
Pereira (2015), afirma que, até mesmo dentro de um mesmo município pode
se haver uma grande diferença em relação às dificuldades enfrentadas por cada
unidade escolar. Ele ainda cita que esse fato foi uma das maiores dificuldades que
encontrou ao estudar sobre o custo/aluno na rede pública. Isso se dá pela falta de
informações de qualidade específicas sobre as escolas, ficando assim longe da real
situação.
2.3.1 FUNDEB
De acordo com o Ministério da Educação o FUNDEB foi instituído pela
Emenda Constituição n°53, de 19 dezembros de 2006 e regulamentada pela Medida
Provisória n° 339, de 28 de dezembro do mesmo ano, convertida na Lei n° 11.494,
de 20 de junho de 2007, e pelos Decretos n° 6.253 e 6.278, de 13 e 29 de novembro
(BRASIL, 2017).
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
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Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) foi criado para substituir o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério (FUNDEF). O FUNDEB está em atividade desde 2007 e se estendera
ate 2020. Sua finalidade é atender a educação básica, desde a creche ao ensino
médio, também direciona recursos ao programa de jovens e adultos (BRASIL,
2017). O Manual de Orientações do FUNDEB (2008), afirma que o fundo possui
como objetivo fazer a distribuição de recursos da melhor forma para o ensino básico
de todo país e que essa distribuição é baseada na quantidade de alunos
matriculados na educação. Esse recurso é composto de impostos e transferências
dos estados, Distrito Federal, e municípios, que estão ligados à educação por força
do disposto no art. 212 da Constituição Federal.
Quando os estados não conseguem atingir o valor mínimo anual por aluno, o
governo federal faz o repasse de complementação (MANUAL DE ORIENTAÇÃO
FUNDEB, 2008). Os valores mínimos estipulados por aluno pelo FUNDEB no ano de
2016 foi R$ 2.739,80, e no ano de 2017 esse valor chegou a R$ 2.875,00 (G1
PORTAL DA EDUCAÇÃO, 2016).
2.4 Revisão Bibliográfica
Com base na definição sobre revisão bibliográfica do autor Barral (2007), o
Quadro 1 apresenta os estudos de diversos autores, onde a maioria traz como
principal problemática, a definição do custo/aluno do ensino fundamental da rede
pública.
Quadro 1- Análise de referências bibliográficas
Autor/ ano

Problema

Sales e Silva
2009

Qual o custo/aluno das
escolas municipais do
município de Teresina?

Catelan,
et.al
2013

Soares,
et.al
2013

Mahnic,
et.al
2013

Pereira 2015

Vieira, et.al
2015

Como identificar de forma
adequada os custos
referentes ao sistema
educacional e relaciona-los
com o
desempenho escolar?
Quais os desafios da
aplicação de gestão de
custos no setor público?
Como o controle dos
custos educacionais pode
contribuir para a gestão
da unidade
escolar?
Como avaliar se os
recursos despendidos
pela educação pública
estão sendo feitos de
maneira correta?
Como os custos podem
afetar o desempenho
escolar?

Objetivo
Determinar o custo/aluno
do município de
Teresina
Analisar os custos e o
desempenho escolar dos alunos
da rede pública do ensino
fundamental da cidade de
Rolândia/PR
Identificar quais são os
desafios da gestão de uma
escola da região Norte do
estado Ceara para se
mensurar o custo/aluno
Verificar como é feito o controle
dos custos na unidade escolar
Sementes do Saber no
município de
Alvorada do Sul/PR
Analisar o grau de eficiência e
custo/aluno das unidades
escolares de ensino fundamental
no município de Ibiporã/PR
Analisar a influencia dos
custos diretos em escolas
que
contem
o
ensino
fundamental na cidade de
Londrina/PR

Métodos

Resultados

Pesquisa qualitativa
e quantitativa de
caráter exploratório

Notou-se um custo/aluno maior do
que o definido pelo FUNDEF

Pesquisa quantitativa
e descritiva

Os resultados apontaram que um
maior custo/aluno não representa
um melhor desempenho escolar em
relação ao IDEB

Pesquisa qualitativa
e quantitativa de
caráter exploratório
Pesquisa qualitativa
de caráter
exploratório
desenvolvido por
estudo de caso
Pesquisa quantitativa
e descritiva

Pesquisa quantitativa
e descritiva

Os resultados da pesquisa
mostraram que a gestão do
município não possui um controle
dos custos individuais
Contatou-se que para tomar
decisões em relação aos custos
escolares é preciso conhecê-los
e identifica-los
Os resultados apresentaram
uma variabilidade de 232,3% da
unidade com o menor custo
para o maior, apresentando um
custo de 290,00
mensais por aluno.
Os resultados apontaram maior
destaque nas escolas que sofrem
mais influência dos custos

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

A revisão bibliográfica pode ser considerada como uma parte exigida em um
projeto. Por meio de uma revisão de literatura ou bibliográfica é possível evidenciar
a evolução de um assunto. Quando se faz uma revisão de literatura dentro de um
projeto à visão se torna mais ampla e atual sobre um determinado assunto ou tema.
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A principal finalidade de uma revisão bibliográfica é levantar o que há de atual
dentro do tema estudado, fazendo se assim uma lista dos principais conceitos e
estudos. Dessa forma, é permitido fazer uma conexão entre suas ideias e a de um
referido autor (BARRAL, 2007).

3

Metodologia

3.1

Procedimentos Metodológicos
A pesquisa se caracteriza como exploratória e documental de abordagem
quantitativa.
Define-se exploratória uma vez que não existem dados e categorias de
análises bem definidas; documental, pois utiliza fontes de informações que
ainda não receberam organização, tratamento analítico e publicação, como
relatórios de empresas e documentos arquivados em repartições pública, e
quantitativa, pois reúne dados que podem ser codificados de forma
numérica (PRODANOV; FREITAS 2013).

Para esta pesquisa, encontrou-se uma população de 39 escolas municipais,
no entanto, foram selecionadas somente as escolas que trabalham com o ensino
fundamental e que apresentam alunos efetivamente matriculados para o critério de
cálculo.
Dessa maneira, a amostra contém 15 escolas indígenas, 10 urbanas e 2
rurais. Na Tabela 1 é apresentada a quantidade de alunos por ano referente ao
ensino fundamental das escolas urbanas, indígenas e rurais, entre os anos 2014 a
2017.
Tabela 1 – Quantidade de alunos anual das escolas urbanas, indígenas e rurais, de 2014 a 2017.
Ano

Escolas CME

Escolas EMI

Escolas Urbanas

2014
2015

6.045
6.175

233
222

271
261

2016

6.291

178

227

2017

6.714

213

196

Fonte: Dados SEMEC, 2018.

Os custos das escolas rurais foram alocados juntamente com as despesas
das escolas urbanas, pelo fato de não haver uma destinação específica de recursos
nos relatórios obtidos para esse tipo de área. O levantamento dos custos das
escolas em estudo foi feito no período de 2014 a 2017.
Foram consideradas como critério de seleção as despesas empenhadas para
cada período e posteriormente foram convertidas em custos. Além disso, as
despesas empenhadas referentes aos investimentos foram desconsideradas para
estudo de cálculo do custo por aluno. Uma vez que esse tipo de despesa funciona
como um ativo deferido, ou seja, contribui para formação de custos de períodos
futuros. Não havendo a formalização do critério de diferimento, optou-se para fins
metodológicos a não inclusão deste custo de investimento.
Foram consideradas no estudo as despesas que estão diretamente ligadas
ao ensino fundamental, como os autores deixam claro em seu estudo o que se
entende como custos diretos, “são aqueles que incidem diretamente no processo
educacional, ou seja, que estão alocados nas escolas” (CARVALHO et.al, 2012).
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Para a formulação das informações foram analisados dados de relatórios
obtidos pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), também se fez
necessário contato com funcionários da SEMEC através de ligações telefônicas e emails para obtenção de dados como: quantidade de alunos matriculados no ensino
fundamental em cada escola; quantidade de escolas municipais; e quantidade de
alunos que utilizam o transporte escolar.
O critério de rateio do cálculo do custo de transporte leva em consideração a
quantidade proporcional de alunos atendidos para transporte escolar, sejam alunos
das escolas urbanas, indígenas e rurais. Para o estudo do cálculo de rateio do custo
de transporte, foram desconsiderados os alunos de creches e ensino infantil e por
questões metodológicas não foi considerado o cálculo do trajeto dos ônibus
escolares, tornando-se uma limitação do trabalho.
Os custos das escolas foram separados e classificados em transporte escolar,
outras despesas, conta própria do município, FUNDEB e alimentação. E
consequentemente foram subdivididos para melhor compreensão dos valores em:
folha de pagamento e em despesas gerais.
Houve a separação dos custos referente aos Centros Municipais de Ensino e
as Escolas Municipais Indígenas de cada ano apontado na pesquisa. Para formação
do custo por aluno anual foi realizado o rateio entre as despesas anuais e a
quantidade de alunos do mesmo ano. Para formação do custo por aluno mensal
usou se a razão entre o custo/aluno anual dividido por 10 meses letivos, já o
custo/aluno diário foi construído a partir do custo anual dividido por 200 dias letivos.
As informações referentes aos 10 meses e 200 dias letivos usados como critério de
rateio para formação do custo/aluno mensal e diário foram obtidas por meio de
funcionário da SEMEC.
Realizou-se a separação de repasses feitos pela União (FUNDEB) e pelo
município. Com a finalidade de demonstrar qual seria o custo por aluno anual
fazendo essa distinção de repasses, tanto para alunos urbanos quanto indígenas. A
partir desse critério foi calculada a participação em relação aos repasses de cada
ente para a formação do custo por aluno.
Para o critério de formulação de cálculo do custo/escola foi utilizado à razão
entre o custo por aluno multiplicado pela quantidade de alunos do ensino
fundamental de cada unidade escolar. Mediante esse cálculo pode-se obter o
custo/escolar anual, mensal e diário, das escolas urbanas e indígenas no período de
2014 a 2017.
4

RESULTADOS

Os itens apresentados na Tabela 2 e 3 são referentes às despesas
empenhadas. As tabelas foram analisadas de forma sintética para se calcular os
custos das unidades escolares de Ensino Fundamental, tanto dos Centros
Municipais de Ensino (CME), quanto das Escolas Municipais Indígenas (EMI). As
despesas foram classificadas em transporte escolar, outras despesas, conta própria
do município, FUNDEB e alimentação no período de 2014 a 2017.
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Tabela 2- evolução e participação das despesas totais referente ao Ensino Fundamental dos Centros
Municipais de Ensino (CME) dos anos 2014 a 2017 – em $ mil reais.
2014

(%)

2015

CME
(%)

2016

(%)

2017

(%)

Transporte
Escolar

3.030,30

10

3.623,75

11

3.889,60

11

3.971,38

11

Outras
Despesa
s
Conta Própria

779,57

3

1.588,32

5

1.893,52

5

1.778,08

6

5.573,73

19

4.816,44

15

6.190,70

16

6.033,89

17

FUNDEB

18.928,39

65

22.130,63

67

24.975,51

65

22.017,29

63

Alimentação

746,61

3

785,49

2

1.185,20

3

1.150,66

3

Total

29.058,61

100

32.944,64

100

38.134,53

100

34.951,31

100

Fonte: Dados SEMEC, 2018.

Nota-se nas Tabelas 2 e 3 onde foram apresentadas a evolução e
participação das despesas, e despesa que possui maior cota dentre as despesas
informadas é o FUNDEB. No ano de 2015 chegou a 67 % para as CME. E se
tratando de escolas indígenas, os valores são menores em função da quantidade de
alunos atendidos. Para as EMI o repasse do FUNDEB teve representatividade de
81,6 em 2017.
Tabela- 3 evolução e participação das despesas totais referente ao Ensino Fundamental das Escolas Municipais Indígenas dos anos
2014 a 2017 – em $ mil reais.
EMI
2014

(%)

2015

(%)

2016

(%)

2017

(%)

90,51

7

200,21

18

204,97

15,4

231,54

14,2

0,00

0

0,00

0

0,00

0%

0,00

0%

Conta Própria

804,98

62

716,71

64

4,53

0,3

2,70

0,2

FUNDEB

320,23

25

117,30

11

1.040,82

78,1

1.326,68

81,6

Alimentação

77,25

6

77,76

7

83,05

6,2

65,51

4

Total

1.292,97

100

1.111,98

100

1.333,37

100

1.626,43

100

Transporte
Escolar
Outras
Despesas

Fonte: Dados SEMEC, 2018.

Nas Tabelas 4 e 5 as despesas foram expostas de forma analítica com a
finalidade de apresentar a composição e participação das despesas por meio das
subcontas folha de pagamento e despesas gerais. Notou-se que a folha de
pagamento apresenta o maior índice em relação às outras despesas.
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Tabela- 4 Participações da folha de pagamento e despesas gerais nos elementos de despesa, referente
às escolas indígenas, nos 2014 a 2017 – em $ mil reais.
CME
2014

(%)

2015

(%)

2016

(%)

2017

(%)

Transp.

3.030,30

100

3.623,75

100

3.889,60

100

3.971,38

100

FP

1.318,27

44

1.580,84

44

1.804,45

46

2.027,86

51

Desp.G.

1.712,03

56

2.042,91

56

2.085,15

54

1.943,53

49

O.Desp.

779,57

100

1.588,32

100

1.893,52

100

1.778,08

100

-

FP

-

-

-

1.588,32

1.893,52

1.778,08

Desp.G.

779,57

C.Propria

5.573,73

100

4.816,44

100

6.190,70

100

6.033,89

100

FP

4.825,78

87

4.748,43

99

5.900,37

95

5.752,98

95

747,95

Desp.G.

13

68,01

1

290,33

5

280,91

5

FUNDEB

18.928,39

100

22.130,48

100

24.975,51

100

22.017,29

100

FP

15.462,32

82

17.082,24

77

20.113,22

81

16.148,81

73

3.466,08

18

5.048,24

23

4.862,30

19

5.868,48

27

Desp.G.

Fonte: Dados SEMEC, 2018.
Legenda: Transporte (Transp.); Folha de pagamento (FP); Despesas Gerais (Desp.G.); Outras
Despesas (O. Desp.).
Tabela- 5 Participações da folha de pagamento e despesas gerais nos elementos de despesa, referente
às escolas indígenas, nos 2014 a 2017- em $ mil reias.
EMI
2014

(%)

2015

(%)

2016

(%)

2017

(%)

Transp.

90,51

100

200,21

100

204,97

100

231,54

100

FP

39,37

44

87,34

44

95,09

46

118,23

51

Desp.G.

51,14

56

112,87

56

109,88

54

113,31

49

O.Desp.

-

0

-

0

-

0

-

0

FP

-

-

-

-

Desp.G.

-

-

-

-

C.Propria

804,98

100

716,71

100

4,53

100

2,70

100

FP

786,41

98

715,72

100

-

0

-

0

Desp.G.

18,58

2

0,99

0

4,53

100

2,70

100

FUNDEB

320,23

100

117,30

100

1.040,82

100

1.326,68

100

FP

249,43

78

-

0

964,85

93

1.218,81

92

Desp.G.

70,80

22

117,30

100

75,97

7

107,87

8

Fonte: Dados SEMEC, 2018.
Legenda: Transporte (Transp.); Folha de pagamento (FP); Despesas Gerais (Desp.G.); Outras
Despesas (O. Desp.).

A Tabela 6 apresentou os indicadores de custo/aluno anual, mensal e diário.
Observou- se que o custo por aluno das escolas urbanas se manteve com valores
equivalentes durante todo período analisado. Já o custo por aluno das escolas
indígenas sofreu uma variação de valor nos últimos dois anos (2016 e 2017),
passando de um custo de R$ 5.000,00 para custo/aluno de R$ 7.000,00. Em termos
comparativos o custo demonstrado por aluno indígena apresentou uma média anual
de R$ 6.421,21, enquanto o aluno da área urbana obteve uma média anual de R$
5.157,08. Em termos gerais a média do custo/aluno indígena é superior ao custo por
aluno urbano.

Tabela 6 - Custo/aluno anual, mensal e diário referente ao Ensino Fundamental dos CME e EMI dos anos
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2014 a 2017.
Anos

Quantidade
alunos

Custo/aluno/anual

2014
2015
2016
2017
Média

6.316
6.436
6.518
6.910
6.545

2014
2015
2016
2017

233
222
178
213

CME
4.600,79
5.118,81
5.850,65
5.058,08
5.157,08
EMI
5.549,22
5.008,91
7.490,87
7.635,84

Média

212

6.421,21

Custo/aluno/mensal

Custo/aluno/diário

460,08
511,88
585,06
505,81
515,71

23,00
25,59
29,25
25,29
25,79

554,92
500,89
749,09
763,58

27,75
25,04
37,45
38,18

642,12

32,11

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

Foi apresentado na Tabela 7 os repasses e as participações de cada ente,
União e município para formação do custo por aluno urbano e indígena.
Tabela 7- Participação de cada ente para formação do custo/aluno urbano e indígena.
CME
Ano
2014

Custo/aluno/anual

EMI
(%)

Custo/aluno/anual

(%)

4.600,79

100

5.549,22

100

Repasse União

1.603,90

35

4.174,85

75

Repasse Município
Ano

2.996,90

65

1.374,37

25

2015

Custo/aluno/anual
5.118,81

(%)

Repasse União

1.680,24

100
33

Repasse Município

3.438,57

67

Custo/aluno/anual

(%)

5.008,91
4.480,52

100
89

528,39

11

Ano
2016

Custo/aluno/anual
5.850,65

(%)

Custo/aluno/anual

(%)

2.018,87

100
35

7.490,87

Repasse União

1.643,55

100
22

Repasse Município
Ano

3.831,78

65

5.847,32

78

2017

Custo/aluno/anual
5.058,08

(%)

Custo/aluno/anual

(%)

Repasse União

1.871,78

100
37

7.635,84
1.407,29

100
18

Repasse Município

3.186,29

63

6.228,55

82

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

Através dessa distinção de repasses percebe-se que o custo por aluno urbano
possui uma composição maior dos repasses realizado pelo município. Já para
formação do custo por aluno indígena nos dois primeiros anos (2014 e 2015) os
repasses efetivados pela União estavam à frente do município, porém nos dois
últimos anos houve uma participação maior do município para formação do custo do
aluno indígena.
Nas Tabelas de 8 a 10 foram retratados os custos por escola indígena anual,
mensal e diário, dos anos 2014 a 2017. No ano de 2014 como mostra a Tabela 8, a
escola que teve maior evidência foi à escola indígena Zozoiterô, com um custo
anual de R$ 271.911,82 para a formação de 49 alunos do ensino fundamental.
Já no ano de 2017 a escola que teve maior destaque foi à escola Formoso,
aonde apresentou um custo anual de R$ 335.976,96 para o desenvolvimento de 44
158

alunos. Nota-se uma diferença relevante em relação aos custos, pois a escola que
apresentou uma maior quantidade de alunos dispõe de um custo menor, isso se dá
em função do custo por aluno anual no ano de 2014 ter sido inferior ao custo/aluno
do ano de 2017. Percebeu-se que os valores para formação do custo por escola terá
aumento ou diminuição de acordo com o custo por aluno.
Tabela 8- Custos/ escola anual do ensino fundamental das Escolas Municipais Indígenas (EMI) dos
anos 2014 a 2017- em $ mil reais.
Escola
s
Chapadão do Rio
Verde
Cabeceira do Osso
Cabeceira do Sacre
I Iliocê
Felicidade
Formoso
Juba
Konahetê
Kotítico
Ney Braga
Sacre I
Sacre Zero
São José
Zolahainya
Zozoiterô

Quant.
19
39
14
6
7
30
21
10
11
0
7
6
14
0
49

2014
Custo/ano

Quant.

105.435,20

32

216.419,61
77.689,09
33.295,33
38.844.55
166.476,63
116.533,64
55.492,21
61.041,43
0,00
38.844,55
33.295,33
77.689,09
0,00
271.911,82

35
9
0
9
33
10
19
9
0
0
9
12
9
36

2015
Custo/ano

Quant.

2016
Custo/ano

Quant.

2017
Custo/ano

160.285,12

22

164.799,09

17

129.809,28

175.311,85
45.080,19
0,00
45.080,19
165.294,03
50.089,10
95.169,29
45.080,19
0,00
0,00
45.080,19
60.106,92
45.080,19
180.320,76

31
9
0
9
27
7
8
5
11
0
6
7
9
27

232.216,90
67.417,81
0,00
67.417,81
202.253,43
52.436,07
59.926,94
37.454,34
82.399,54
0,00
44.945,21
52.436,07
67.417,81
202.253,43

38
6
0
6
44
8
6
13
13
0
6
14
7
35

290.161,92
45.815,04
0,00
45.815,04
335.976,96
61.086,72
45.815,04
99.265,92
99.265,92
0,00
45.815,04
106.901,76
53.450,88
267.254,40

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

Na Tabela 9 é demonstrado o custo por escola mensal, foi possível perceber
essa variação, onde a escola indígena Felicidade, no ano de 2014 apresentava um
quantidade de 7 alunos matriculados no ensino fundamental com um custo por
escola mensal de R$ 3.884,45, no entanto, em 2017 o número de alunos diminuiu e
o custo por escola aumentou. E nos anos 2015 e 2016 as quantidades de alunos se
mostravam equivalentes, porém, com uma oscilação no valor apresentado em
relação ao custo por escola, variando de R$ 4.000,00 para R$ 6.000,00.
Tabela 9- Custo/escola mensal do ensino fundamental das Escolas Municipais Indígenas (EMI) dos
anos 2014 a 2017- em $ mil reais.
Escola
s
Chapadão do Rio Verde
Cabeceira do Osso
Cabeceira do Sacre
I Iliocê
Felicidade
Formoso
Juba
Konahetê
Kotítico
Ney Braga
Sacre I
Sacre Zero
São José
Zolahainya
Zozoiterô

Quant.
19
39
14
6
7
30
21
10
11
0
7
6
14
0
49

2014
Custo/mês Quant.
10.543,52
21.641,96
7.768,91
3.329,53
3.884,45
16.647,66
11.653,36
5.549,22
6.104,14
0,00
3.884,45
3.329,53
7.768,91
0,00
27.191,18

32
35
9
0
9
33
10
19
9
0
0
9
12
9
36

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.
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2015
Custo/mês Quant.
16.028,51
17.531,18
4.508,02
0,00
4.508,02
16.529,40
5.008,91
9.516,93
4.508,02
0,00
0,00
4.508,02
6.010,69
4.508,02
18.032,08

22
31
9
0
9
27
7
8
5
11
0
6
7
9
27

2016
Custo/mês

Quant.

2017
Custo/mês

16.479,91
23.221,69
6.741,78
0,00
6.741,78
20.225,34
5.243,61
5.992,69
3.745,43
8.239,95
0,00
4.494,52
5.243,61
6.741,78
20.225,34

17
38
6
0
6
44
8
6
13
13
0
6
14
7
35

12.980,93
29.016,19
4.581,50
0,00
4.581,50
33.597,70
6.108,67
4.581,50
9.926,59
9.926,59
0,00
4.581,50
10.690,18
5.345,09
26.725,44

A Tabela 10 retratou o custo por escola diário. Percebeu-se que a escola Sacre Zero,
apresentou pouca variação dentre os anos 2014 a 2017, em relação ao custo diário.
Tabela 10- Custo/escola diário do ensino fundamental das Escolas Municipais Indígenas (EMI) dos anos 2014 a 2017- em $ mil
reais.
2014
2015
2016
2017
Escola
Quant.
Custo/dia Quant.
Custo/dia
Quant.
Custo/dia
Quant.
Custo/dia
s
Chapadão do Rio Verde
19
527,18
32
801,43
22
824,00
17
649,05
39
1.082,10
35
876,56
31
1.161,08
38
1.450,81
Cabeceira do Osso
14
388,45
9
225,40
9
337,09
6
229,08
Cabeceira do Sacre
6
166,48
0
0,00
0
0,00
0
0,00
I Iliocê
7
194,22
9
225,40
9
337,09
6
229,08
Felicidade
Formoso
30
832,38
33
826,47
27
1.011,27
44
1.679,88
Juba
21
582,67
10
250,45
7
262,18
8
305,43
10
277,46
19
475,85
8
299,63
6
229,08
Konahetê
11
305,21
9
225,40
5
187,27
13
496,33
Kotítico
0
0,00
0
0,00
11
412,00
13
496,33
Ney Braga
7
194,22
0
0,00
0
0,00
0
0,00
Sacre I
Sacre Zero
6
166,48
9
225,40
6
224,73
6
229,08
São José
14
388,45
12
300,53
7
262,18
14
534,51
0
0,00
9
225,40
9
337,09
7
267,25
Zolahainya
49
1.359,56
36
901,60
27
1.011,27
35
1.336,27
Zozoiterô
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

Nas Tabelas 11 a 13 foram apresentados os custos por escola anual, mensal
e diário dos centros urbanos e rurais, no período de 2014 a 2017.
Tabela 11- Custo/escola anual do ensino fundamental dos Centros Municipais de Ensino (CME) dos anos 2014
a 2017- em $ mil reais.
Escola
s
Antenor Soares

Quant.

2014
Custo/ano

813

3.740.445,10

834

4.269.085,32

769

Silvio Paternez

964

4.435.164,92

991

5.072.738,07

952

Ayrton Senna

658

3.027.322,11

665

3.404.006,88

598

Decio Burali

392

1.803.511,05

401

2.052.641,74

391

Dom Bosco

696

3.202.152,27

688

3.521.739,45

666

Fabio Diniz Junqueira

492

2.263.590,39

497

2.544.047,25

478

Gentila Susin Muraro

471

2.166.973,73

501

2.564.522,48

477

Joana D Arc

708

3.257.361,79

740

3.787.917,43

765

Professor José Nodari

851

3.915.275,26

858

4.391.936,70

857

0

0,00

0

0,00

338

Ulisses Guimarães

184

846.546,00

184

941.860,55

Jucileide Praxedes

87

400.269,03

77

394.148,17

Fausto Eugênio Masson

Quant.

2015
Custo/ano

Quant.

2016
Custo/ano

Quant.

2017
Custo/ano

801

4.051.518,92

975

4.931.624,15

615

3.110.716,77

426

2.154.740,40

630

3.186.587,91

452

2.286.250,37

565

2.857.812,97

803

4.061.635,07

875

4.425.816,54

572

2.893.219,50

156

4.499.149,1
7
5.569.817,9
5
3.498.688,1
7
2.287.603,8
0
3.896.532,3
1
2.796.610,2
7
2.790.759,6
3
4.475.746,5
7
5.014.006,2
9
1.977.519,4
0
912.701,26

131

662.607,96

71

415.396,09

65

328.774,94

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

A escola Silvio Partenez demonstrada na Tabela 11 foi a que teve um
indicador de custo anual mais elevado dentre os períodos analisados em
comparação as outras escolas, isso ocorre pelo fato de ser a escola que dispõem da
maior quantidade de alunos matriculados no ensino fundamental da área urbana.
Já a escola que demonstrou destaque em relação ao menor custo anual da
área urbana foi à escola Decio Burali, pois contém o menor número de alunos
matriculados no ensino
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fundamental. Dentre as escolas rurais, a escola Ulisses Guimarães teve um custo
anual maior que a escola Jucileide Praxedes, entre os anos 2014 a 2017.
No que se refere ao custo por escola mensal, a escola Fábio Diniz Junqueira
localizada na área urbana, elencada na Tabela 12, apresentou uma variação em
relação à quantidade de alunos, sendo que em 2014 a escola dispunha de 492
alunos matriculados no ensino fundamental chegando a um custo mensal atribuído à
escola de R$ 226.359,04. Entretanto, em 2017 houve uma queda em relação ao
número de alunos, que diminuiu para um total de 452 alunos, sendo o custo mensal
de R$ 228.625,04. Notou-se uma pequena diferença em relação ao custo mensal
dos anos apontados, porém com uma quantidade significativa de 40 alunos a menos
de 2014 para 2017.
Tabela 12- Custo/escola mensal do ensino fundamental dos Centros Municipais de Ensino (CME) dos anos 2014 a 2017- em $ mil
reais.
2014
2015
2016
2017
Escola
Quant. Custo/mês Quant. Custo/mês Quant. Custo/mês Quant. Custo/mê
s
s
Antenor Soares
813 374.044,51
834 426.908,53
769
449.914,92
801 405.151,8
9
Silvio Paternez
964 443.516,49
991 507.273,81
952
556.981,80
975 493.162,4
1
658 302.732,21
665 340.400,69
598
349.868,82
615 311.071,68
Ayrton Senna
392 180.351,10
401 205.264,17
391
228.760,38
426 215.474,0
Decio Burali
4
696 320.215,23
688 352.173,94
666
389.653,23
630 318.658,7
Dom Bosco
9
492 226.359,04
497 254.404,72
478
279.661,03
452 228.625,0
Fabio Diniz Junqueira
4
471 216.697,37
501 256.452,25
477
279.075,96
565 285.781,3
Gentila Susin Muraro
0
Joana D Arc
708 325.736,18
740 378.791,74
765
447.574,66
803 406.163,5
1
Professor José Nodari
851 391.527,53
858 439.193,67
857
501.400,63
875 442.581,6
5
0
0,00
0
0,00
338
197.751,94
572 289.321,9
Fausto Eugênio Masson
5
184 84.654,60
184
94.186,06
156
91.270,13
131 66.260,80
Ulisses Guimarães
87 40.026,90
77
39.414,82
71
41.539,61
65
32.877,49
Jucileide Praxedes
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

De acordo com a Tabela 13, notam-se as variações ocorridas dentre os
custos diários de uma escola para outra, durante os anos 2014 a 2017.
Tabela 13- Custo/escola diário do ensino fundamental dos Centros Municipais de Ensino (CME) dos
anos 2014 a 2017- em $ mil reais.
Escola
s
Antenor Soares
Silvio Paternez
Ayrton Senna
Decio Burali
Dom Bosco
Fabio Diniz Junqueira
Gentila Susin Muraro
Joana D Arc
Professor José Nodari
Fausto Eugênio Masson
Ulisses Guimarães
Jucileide Praxedes
Média anual

Quant.

2014
Custo/dia

Quant.

2015
Custo/dia

Quant.

2016
Custo/dia

Quant.

2017
Custo/dia

813
964
658
392
696
492
471
708
851
0
184
87

18.702,23
22.175,82
15.136,61
9.017,56
16.010,76
11.317,95
10.834,87
16.286,81
19.576,38
0,00
4.232,73
2.001,35

834
991
665
401
688
497
501
740
858
0
184
77

21.345,43
25.363,69
17.020,03
10.263,21
17.608,70
12.720,24
12.822,61
18.939,59
21.959,68
0,00
4.709,30
1.970,74

769
952
598
391
666
478
477
765
857
338
156
71

22.495,75
27.849,09
17.493,44
11.438,02
19.482,66
13.983,05
13.953,80
22.378,73
25.070,03
9.887,60
4.563,51
2.076,98

801
975
615
426
630
452
565
803
875
572
131
65

20.257,59
24.658,12
15.553,58
10.773,70
15.932,94
11.431,25
14.289,06
20.308,18
22.129,08
14.466,10
3.313,04
1.643,87

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.
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4.1

DISCUSSÃO

Ao analisar o estudo feito pelos autores Sales e Silva (2009), quando ao
pesquisarem as escolas municipais do ensino fundamental da cidade Teresina,
diante da dificuldade de se obterem os custos referentes às escolas, optaram por
fazer uma amostra das escolas para melhor definir o custo/aluno. Nesta amostra
foram incluídas escolas de anos iniciais e finais, diferenciando-as pela capacidade
de comportar alunos. Já no estudo feito pelos autores Vieira et.al (2015) optaram
por não excluir nenhuma escola municipal de ensino fundamental do critério de
seleção, fazendo se assim um censo.
Com semelhança no estudo dos autores Vieira et.al (2015) o presente
trabalho optou por não descartar nenhuma escola municipal que trabalhe com o
ensino fundamental, no entanto foram inclusas as escolas urbanas, indígenas e
rurais, como mostrado na Tabela 1.
Na semelhança do presente trabalho com os estudos de Pereira (2015) e
Sales e Silva (2009), é possível verificar por meio das Tabelas 4 e 5 que as
despesas obtidas com a remuneração dos educadores, representaram a maior
parcela das despesas totais. No estudo do autor Pereira (2015) essas despesas
chegaram a 72% de participação, enquanto na presente pesquisa a folha de
pagamento apresentou uma participação significativa em relação às outras
despesas, sendo representado por 99% de participação no ano de 2015 para as
CME e para as EMI 100% de participação. Diferente do estudo de Mahnic et.al,
2013, onde a despesa que apresentou maior participação foi a do transporte escolar
chegando a 50,4% .
Os autores Sales e Silva (2009) trazem como discussão de seus resultados e
apresentam como justificativa que sempre haverá uma tendência em aumentar ou
diminuir o custo/aluno quando o mesmo for agravado pela quantidade de alunos,
isso se da pelo fato de que se houver uma redução de alunos consequentemente o
custo/aluno será maior. Mediante o presente trabalho foi possível verificar que o
custo/aluno será sempre agravado pela oscilação da quantidade de aluno, e pelo
fator despesa de cada período.
O estudo feito pelos autores Soares et.al (2013), aborda informações sobre a
escola Dom Timóteo em uma cidade da região Norte do Estado do Ceará, trazendo
como sugestão para administração, a elaboraração de um comparativo dos anos
anteriores, já que o estudo só apresentou dados referentes a um ano. Ao contrário
do trabalho desses autores, a presente pesquisa mostrou essa evolução dos custos
escolares dos anos 2014 a 2017 por meio de uma tabela comparativa, onde os
autores Soares et.al deixam bem evidente que quando se faz uma evolução
comparativa dos valores gastos em cada unidade é possível fazer uma análise e a
partir dessas informações tomar decisões em relação ao aprimoramento do ensino
público do município.
No estudo de Pereira (2015) o cálculo custo/aluno foi feito por meio de rateio
entre as despesas referentes a cada escola, dividido pela quantidade de alunos de
cada unidade escolar. No qual o custo/aluno terá uma variação de valores entre as
escolas. Nota-se uma diferença no estudo presente, onde o custo/aluno é a razão
das despesas totais divididos pela quantidade de alunos do ensino fundamental.
Consequentemente o custo/aluno será igual para todas as escolas. Esse cálculo foi
utilizado tanto para as CME´s quanto para as EMI´s, impossibilitando medir o nível
de eficiência dos alunos e apresentar a relação do uso dos recursos com o
desempenho escolar.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo mensurar o custo/ aluno do ensino
fundamental da rede pública na cidade de Tangará da Serra - MT. Para atingir esse
objetivo foi necessário criar os objetivos específicos, como: apresentar a
composição dos custos; analisar a evolução e participação dos custos; mensurar o
custo por aluno; e calcular os custos das unidades escolares da rede pública de
Ensino Fundamental de Tangará da Serra- MT, urbana e rural.
Por intermédio de uma tabela foi possível apresentar a composição das
despesas referente às escolas urbanas e indígenas no período de 2014 a2017.
Notou-se que o FUNDEB possui uma maior representação em relação aos outros
repasses, chegando a 67% para as escolas CME e 81,6% para as EMI. Foi
elaborado um painel para analisar a evolução e participação dessas despesas.
Deste modo, constatou-se que a folha de pagamento teve uma maior participação
dentre todas as despesas. Depois que houve a separação das despesas anuais e
definição da quantidade de alunos em cada ano, realizou- se o cálculo de rateio
entre as despesas anuais pela quantidade de alunos matriculados no ensino
fundamental de cada ano.
A partir daí, construiu-se o indicador de custo/aluno, anual, mensal e diário,
das escolas urbanas e indígenas, no período de 2014 a 2017. Houve também a
elaboração de uma tabela expondo informações sobre o custo/escola anual, mensal
e diário, ordenados por ano e classificados por tipo de escola.
Portanto, conclui-se que através dos resultados apurados, o custo do aluno
indígena é superior ao custo do aluno urbano, com uma média anual de R$ 5.157,08
para os alunos urbanos e R$ 6.421,21 para os indígenas. E por meio da construção
de uma tabela expondo os indicadores de custos por escola em um período de 4
anos, ficou visível a questão do controle dos custos na educação, pois a tabela
apresentou de forma visível a oscilação desses custos anuais, mensais e diários.
Com isso, a gestão terá as informações de custos de cada unidade escolar,
podendo distinguir a escola que contém o maior ou menor custo.
No entanto, o presente trabalho deixa claro que fazer um controle de custos é
essencial para uma gestão tomar suas decisões. Quando se trata de órgãos
públicos isso se torna algo necessário, pois auxilia a gestão na destinação de
recursos eliminando custos desnecessários e priorizando os de maior utilidade.
Fazendo com que haja mais clareza e transparência perante a sociedade sobre a
destinação dos recursos.
A limitação desse trabalho se deu pela dificuldade de obtenção de dados mais
específicos referente às despesas de cada escola. Portanto, a pesquisa pretende
contribuir ao ter realizado uma análise dos custos da educação municipal de
Tangará da Serra- MT. Nesse sentido são sugeridos a título de estudos futuros, que
se faça uma análise comparativa do custo/aluno da rede pública versos custo/aluno
da rede privada.
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DEMONSTRAÇÃO DE VALOR ADICIONADO (DVA): COMPARAÇÃO DOS
BANCOS QUE COMPÕE O BRASIL BOLSA BALCÃO (B3) E O ÍNDICE DE
SUSTENTANBILIDADE EMPRESARIAL (ISE)
Isis Jacqueline Dantas, Yasmim Silva Nunes, Mario Ferreira Andrade, Edineia Souza Nunes

RESUMO
O mundo globalizado tem buscado cada vez mais investir em sustentabilidade, e as empresas
em geral procuram cada vez mais se adaptar a esta nova maneira de gerenciamento. O índice
de sustentabilidade empresarial (ISE), criado em 2005 pela BM&FBOVESPA atualmente B3,
possui em sua carteira as empresas que melhor aderem as práticas sustentáveis, governança
corporativa e outros. O trabalho apresentou como objetivo realizar uma comparação nos
indicadores de distribuição de riquezas (DVA) entre os bancos participantes do B3 e os bancos
participantes carteira do ISE, entre anos de 2015 a 2017. Foram utilizados 24 do total de 25
bancos listados na B3, para mensuração do resultado utilizou-se de cálculos de indicadores de
desempenho de geração distribuição dos bancos. Os resultados encontrados indicam que os
bancos participantes da carteira do ISE, apresentam pontos percentuais superiores em 4 dos 5
indicadores de distribuição de riqueza. Os achados permitem concluir que os índices que
apresentam maior representatividade com relação ao valor adicionado distribuído é
remuneração de capital de terceiros nos bancos ISE, enquanto que nos bancos B3 são os
empregados.
Palavras-chave: Demonstração de valor adicionado, indicadores, B3, Índice Sustentabilidade
Empresarial.
ABSTRACT
The globalized world has increasingly sought to invest in sustainability, and companies in
general are increasingly seeking to adapt to this new way of management. The Business
Sustainability Index (ISE), created in 2005 by BM & FBOVESPA currently B3, has in its
portfolio the companies that best adhere to sustainable practices, corporate governance and
others. The objective of the study was to compare the indicators of the distribution of wealth
(BVA) between the participating banks of B3 and the participating banks of ISE between the
years of 2015 and 2017. Twenty-four of the 25 banks listed in B3 were used, for measurement
of the result was used calculations of performance indicators of generation distribution of
banks. The results indicate that the participating banks of the ISE portfolio show higher
percentage points in 4 of the 5 indicators of wealth distribution. The findings allow us to
conclude that the indexes that are most representative in relation to the value added
distributed are remuneration of third-party capital in ISE banks, while in B3 banks they are
employees.
Keywords: Demonstration of benefit, indicators, BM & FBOVESPA, Corporate
Sustainability Index
1

INTRODUÇÃO
O interesse pelo desenvolvimento sustentável tem se tornando cada vez mais

relevantes no cenário empresarial, a globalização tem exigido das empresas transparência nas
suas atividades e nas ações com o ambiente externo e interno as organizações. Os autores
López, Garcia e Rodriguez (2007), corroboram dizendo que o sucesso das organizações está
diretamente ligado a conceitos de qualidade gerencial, do meio ambiente, visibilidade da
marca, satisfação dos consumidores, ética corporativa e conservação de talentos.
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A Responsabilidade Social Empresarial (RSE), traz para empresa um fator a mais de
competitividade nos negócios, anteriormente as empresas baseavam se em ser competitivas
praticando menores preços em seus produtos, produtos de qualidade superior aos
concorrentes, etc. Atualmente as empresas precisam estar preocupadas não apenas na
qualidade ou nos preços
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competitivos a serem praticados, os investimentos devem ser feitos em relações a todos os
públicos internos e externos a organização, ou seja, clientes, fornecedores, empregados,
parceiros e colaboradores, incluindo também a sociedade em geral (INSTITUTO ETHOS,
2003).
O balanço social é uma ferramenta de gestão que objetiva através da demonstração
contábeis, informar de maneira mais transparente possível dados ligados as práticas
econômicas sociais, investimentos em ações socioambientais, ações sociais ao público interno
e externo as entidades e aos mais diferenciados usuários (PARCIANELLO, 2012).
No Brasil a Lei nº 11.638/07 estabelece que as empresas sociedades anônimas de
capital aberto e fechado, com ativo superior a R$ 240 milhões ou faturamento bruto anual
acima de R$ 300 milhões, é obrigatório a divulgação dos demonstrativos conforme as práticas
contábeis internacionais previstas em seu texto. A lei altera a redação do Art. 176 da Lei
6.404/76, tornando obrigatório a divulgação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA) no
conjunto das demonstrações financeiras elaboradas pelas companhias de capital aberto ao
final de cada exercício social.
A DVA está contida no Balanço Social, pois é uma peça fundamental para informações
sociais, ambientais e econômicas à sociedade, estando submetida as regras de aprovação, de
divulgação e de auditoria conforme às demais demonstrações. Apesar da não exigência nos
órgãos normativos internacionais, a COMISSÃO DE VALORES MOBILIARIOS (CVM) não
vê qualquer conflito com estas, visto que a DVA, trata-se de uma informação adicional,
somando informações de qualidade ao conjunto básico de demonstrações exigidas pelo
International Accounting Standards Board(IASB), é uma organização internacional sem fins
lucrativos que publica e atualiza as International Financial Reporting Standards (IFRS), que
visa desenvolver um conjunto de normas contábeis compreensíveis, executáveis e
mundialmente aceita (COMISSÃO DE VALORES MOBILIARIOS, 2008).
A DVA tem a finalidade de comprovar a riqueza econômica atingida pelas atividades
da empresa em decorrência de um esforço coletivo e sua distribuição entre os membros
participantes da empresa, tais como empregados, clientes, fornecedores, financiadores e
governo (YOSHITAKE et al. 2013).
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) objetiva formar um ambiente de
investimento igualitário com as práticas de desenvolvimento sustentável da sociedade
contemporânea e incentivando a responsabilidade ética das organizações, trata-se de uma
ferramenta de análise comparativa da performance das empresas listadas no Brasil Bolsa
Balcão (B3) sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência econômica,
equilíbrio
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ambiental, justiça social e governança corporativa (ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE
EMPRESARIAL, 2017).
Desde a sua criação, em 2005, o ISE apresentou rentabilidade de +185,01% contra
+113,72% do BRASIL BOLSA BALCÃO (B3), base de fechamento em 21/11/2017. No
mesmo período, o ISE teve ainda menor volatilidade: 24,67% em relação a 27,46% do
B3(ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL, 2017).
Assim, levando em consideração os índices de rentabilidade superiores de empresas
participantes da carteira ISE comparados a empresas participantes do Brasil Bolsa Balcão
(B3), o presente estudo buscou delimitar os bancos listados no B3 e bancos listados no ISE,
levantando a seguinte questão problema: Quais as principais diferenças entre indicadores de
distribuição de riqueza (DVA) dos bancos participantes do B3 e da carteira Índice de
Sustentabilidade Empresarial?
Ao escolher um objetivo, o pesquisador tem como finalidade entender, analisar,
estudar ou até mesmo auxiliar a solucionar problemas, de uma determinada área ou
organização específica. Segundo Gil (2009), “ os objetivos gerais são o ponto de partida,
indicam uma direção a seguir, mas, na maioria dos casos, não possibilitam que se parta para
uma investigação. Logo precisam ser redefinidos, esclarecidos, delimitados”
O objetivo geral do estudo é realizar uma comparação nos indicadores de distribuição
de riquezas (DVA) entre os bancos participantes do B3 e os bancos participantes carteira do
ISE, nos de 2015 a 2017. Como objetivos específicos que auxiliaram na resolução da
problemática tem-se os seguintes objetivos: Identificar os bancos participantes do B3 e os
bancos participantes carteira do ISE no período analisado; verificar entre os bancos B3 e os
bancos ISE o que apresenta o maior percentual entre a receita liquida e o valor adicionado
distribuído; analisar a relação entre os indicadores governo, pessoal, participação de capital de
terceiros, participação de capital próprio e o grau de retenção do valor adicionado nos bancos
B3 e os bancos participantes carteira do ISE.
O estudo revelou que os bancos participantes na carteira do ISE apresentaram
desempenhos superiores na maioria dos indicadores de distribuição de riqueza, foi possível
verificar que os bancos ISE também apresentam maior ponto percentual quando comparados
receita e valor adicionado.
O presente estudo apresenta-se relevante em decorrência de verificar por meio dos
resultados, se as instituições financeiras participantes dos índices B3 e ISE, apresentam maior
ou menor desempenho de distribuição e geração e riquezas (DVA) nos anos de 2015 a 2017.
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Comprovando assim a teoria de que as instituições financeiras participantes do ISE,
apresentam maior índice de sustentabilidade conforme divulgação deste órgão (ÍNDICE DE
SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL, 2017).
2
2.1

REFERENCIAL TEÓRICO
Demonstração de Valor Adicionado
O objetivo do Comitê de Pronunciamento Contábil (CPC) 09 é estabelecer

procedimentos para elaboração e apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA),
sua finalidade é demonstrar a riqueza gerada pela entidade e como é realizada sua
distribuição, e deve ser divulgada ao final de cada exercício social, seus dados, em sua grande
maioria, são obtidos principalmente a partir da Demonstração do Resultado (COMITÊ DE
PRONUNCIAMENTO CONTÁBIL, 2008).
De acordo com Azevedo (2009), a DVA está embasada em princípios
macroeconômicos, buscando evidenciar a parcela de contribuição que a organização tem na
formação do Produto Interno Bruto (PIB). A demonstração salienta o quanto a entidade agrega
de valor aos insumos adquiridos de terceiros e que são vendidos ou consumidos durante um
determinado período.
Dallabona, Kroetz e Mascarello (2014), ressaltam que a DVA está segmentada em dois
grupos, a primeira parte apresenta de que maneira são geradas a criação de riqueza da
empresa e a segunda retrata a forma como a distribuição do valor adicionado é feita entre os
componentes que fizeram parte da geração.
O CPC 09 define a maneira como a distribuição da riqueza criada deve ser
minimamente detalhada, sendo definida da seguinte forma: pessoal e encargos; impostos,
taxas e contribuições; juros e aluguéis; juros sobre o capital próprio (JCP) e dividendos;
lucros retidos/prejuízos do exercício. Para atividades de intermediação financeira (bancos) as
despesas com a remuneração da captação de recursos são diferentes da elaboração da DVA em
outras empresas, no caso dos bancos estas despesas são tratadas como de natureza operacional
sendo uma conta redutora das receitas pela aplicação de recursos, o quadro a seguir
evidencia.
Quadro 1: Componentes DVA atividade de intermediação financeira
Formação de Riqueza
Receitas de intermediação financeira bancária- inclui as receitas
com operações de crédito, arrendamento mercantil , resultados de
câmbio, títulos e valores mobiliários e outras.
Receita de prestação de serviços - inclui as receitas relativas à
cobrança de taxas por prestação de serviços.
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Provisão para créditos de liquidação duvidosa –
Constituição/Reversão
- inclui os valores relativos à constituição e baixa da provisão.
Outras receitas - inclui parte dos valores realizados de ajustes de
avaliação patrimonial, valores relativos à construção de ativos na
própria entidade, etc.
Despesas de intermediação financeira - inclui os gastos com
operações de captação, empréstimos, repasses, arrendamento
mercantil e outros.
Insumos

adquiridos
de terceiros

Materiais, energia e outros - inclui valores relativos às
despesas originadas de aquisições e pagamentos a terceiros.
Serviços de terceiros - inclui gastos de pessoal que não seja próprio.

Perda e Recuperação de valores ativos - inclui valores relativos a
ajustes a valor de mercado de investimentos (se no período o valor
líquido for positivo, deve ser somado).
Depreciação, amortização e exaustão - inclui a despesa contabilizada
no período
Valor adicionado recebido em
transferência

Resultado de equivalência patrimonial - o resultado da
equivalência pode representar receita ou despesa, devendo esta última
ser considerada como redução ou valor
negativo.
Outras receitas - inclui dividendos relativos a investimentos
avaliados pelo custo, aluguéis, direitos de franquia, etc.

Distribuição de riquezas

Pessoal – valores apropriados ao custo e ao resultado do exercício
na forma de: remuneração direta, benefícios e fgts.
Impostos, taxas e contribuições - valores relativos ao imposto de
renda, contribuição social sobre o lucro, contribuições aos INSS, ou
seja, impostos federais, estaduais e municipais.
Remuneração de capitais de terceiros - valores pagos ou creditados
aos financiadores externos de capital. Como alugéis e Outras - valores
de remunerações que configurem transferência de riqueza a
terceiros.
Remuneração de capitais próprios - valores relativos à
remuneração atribuída aos sócios e acionistas. Como Juros sobre o
capital próprio (JCP) e dividendos e Lucros retidos e prejuízos do
exercício

Fonte: Adaptada CPC 09,2018.

Machado, Macedo e Machado (2015, p.60), destacam a ligação entre o balanço social
e a DVA evidenciando, “O referido pronunciamento enfatiza que a DVA é um dos elementos
componentes do balanço social e que os dados para sua elaboração, em sua grande maioria,
são obtidos principalmente da Demonstração do Resultado”, os autores ainda ressaltam
que o
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modelo criado pelo CPC 09, coincide com o modelo apresentado e sugerido pela Fundação
Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI) e já empregados por
muitas empresas antes de se tornar obrigatório.
Os mesmo autores destacam que as informações que compõe a DVA são retiradas da
Demonstração Resultado Exercício (DRE), apesar de apresentarem objetivos diferentes, a
DVA tem por finalidade evidenciar de que maneira o valor adicionado é distribuído entre os
detentores de capital, governo, empregados, financiadores externos, enquanto que a DRE
evidencia o lucro líquido da empresa.
Dentre as demonstrações contábeis a DVA é a demonstração que mais se assemelha
com o conceito de governança corporativa como: transparência, equidade, prestação de
contas, e responsabilidade social/corporativa, pois retrata a maneira como é formado a riqueza
gerada pela empresa bem como sua distribuição (FERNANDES, TAVARES E AZEVEDO,
2018).
A DVA traz informações esclarecedoras com intuito de minimizar os conflitos de
interesses criados pela discordância dos fatos, é uma maneira de prestação de contas perante
os usuários externos e internos a organização, e também a sociedade Martins et al. (2016).

2.2

Índice de Sustentabilidade Empresarial
O desenvolvimento sustentável fez-se de fato conhecido em 1987 por meio do

relatório Nosso Futuro Comum elaborado pela comissão Brundtland nomeada pela
Organização das Nações Unidas (ONU). O relatório elaborou novos princípios de
desenvolvimento levando em consideração a sustentabilidade, requerendo que as
organizações se preocupem não apenas com às necessidades humanas, mas também com o
aumento

do

potencial

produtivo,

garantindo

a

oportunidades

iguais

a

todos,

(ORGANIZAÇÃO DAS NACÕES UNIDAS, 2018)
Marcondes e Bacarji (2010), afirmam que o Índice de Sustentabilidade Empresarial da
BM&FBovespa está em quarto lugar no índice de ações no mundo e primeiro da América
Latina, o principal objetivo do índice é apresentar desempenho de uma carteira de ações de
empresas que praticam uma gestão sustentável.
Os principais fundamentos do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) estão
baseados na transparência, criação de canais de diálogo entre a sociedade e os envolvidos,
como evidência de legitimidade, representatividade e atualidade do índice. A atualização
frequente do questionário de maneira a mantê-lo harmônico com a evolução do conhecimento
em sustentabilidade e as expectativas da sociedade, otimizando a eficiência operacional e a
capacidade em atingir aos objetivos estratégicos, e principalmente manter as condições
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materiais, técnicas e de gestão para que o ISE tenha a legitimidade e credibilidade necessárias
para cumprir seu papel e avançar em sua missão (B3, 2017).
Marcondes e Bacarji (2010), destacam que o ISE, agrega benefícios as empresas
participantes da carteira, possibilitando a esta mais visibilidade no mercado, o que as torna
mais atrativas para investidores prezam por empresas comprometidos com as questões
socialmente responsáveis e de governança na tomada de decisão sobre os investimentos.
De acordo com Grecco (2013), empresas com práticas de sustentabilidade, tendem a
apresentar em um longo prazo, retornos financeiros maiores. Pesquisas apontam que estas
empresas evidenciam ganhos tangíveis e intangíveis ao fazerem parte do ISE.
Marcondes e Bacarji (2010, p. 26), evidenciam que o ISE é um índice que mede “o
retorno de uma carteira de ações de empresas em operação no Brasil, posicionadas entre as
mais líquidas negociadas na BOVESPA, que se submeteriam voluntariamente a uma avaliação
de desempenho”. Esta avaliação é realizada por todas as empresas que desejam fazer parte da
carteira, é realizado um questionário, questionário este que é submetido atualizações anuais,
em vários segmentos onde pode-se citar: Governança corporativa, econômico-financeira,
natureza do produto, preocupação com as mudanças climáticas, responsabilidade social e
ambiental, dentre outros.
O questionário é enviado para as empresas que apresentarem as seguintes
características: ações entre as 200 mais líquidas da B3, nos dozes meses anteriores à
avaliação; negociadas, nesse período, em pelo menos 50% dos pregões; e que
atendam aos critérios de sustentabilidade referenciados pelo Conselho do ISE.
Dentre elas, até 40 entidades farão parte da carteira (B3, 2017).

A participação na carteira do ISE pode ser realizada em três etapas, onde as empresas
podem seguir um cronograma avaliativo que possibilita o planejamento e implemento na
melhoria dos processos para se tornar uma empresa efetiva participante da carteira do ISE, a
figura a seguir retrata as etapas que as empresas precisam seguir.
Figura 1: Comparativo das categorias do ISE
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Fonte: B3 (2017) * Possibilidade de realizar o simulado considerando duas situações diferentes na empresa,
recebendo dois relatórios quantitativos, um para cada momento.

A decisão de fazer parte da carteira do ISE, fica a cargo do conselho do ISE e os
resultados saem ao final de cada ano, e a nova carteira vigente inicia em janeiro do ano
seguinte. As categorias Treineira e simulado abrangem empresas que estão listadas na B3(B3,
2017).
A categoria treineira participa de maneira parcial no processo de seleção e são
dispensadas de apresentar evidências das respostas dadas, já a categoria simulado é totalmente
independente do processo de seleção do ano em curso, respondendo ao questionário do ano
anterior e recebe suas respostas imediatamente em relatório contendo seu desempenho
quantitativo em relação àquele ano, podendo responder duas vezes o questionário, para que
possa avaliar os efeitos de medidas, planejando-se futuramente possa implementar medidas
que possam torna-las efetiva na carteira (B3, 2017).
2.3

Estudos Relacionados
Diante da preocupação das empresas em se tornarem cada vez mais sustentáveis, não

apenas pensando em benefícios sociais ou de impostos, ao aderirem práticas sócios
ambientais, mais também com o público interno a essas organizações como colaboradores,
investidores, fornecedores dentre outros. Pesquisadores de todo o mundo procuram focalizar
seus estudos nas práticas sustentáveis e nas exigências dos órgãos governamentais e
internacionais ligados a práticas de sustentabilidade, socioeconômicos dentre outros. No
Brasil estudos ligados as demonstrações contábeis que buscam evidenciar essa nova prática
contábil têm se expandindo uma vez que a obrigatoriedades destas demonstrações é
recente, a demonstração de valor
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adicionado tornou-se obrigatória em com a 11638/07, a DVA evidencia em uma única
demonstração a capacidade da empresa em gerar e distribuir riqueza. Desta maneira as
pesquisas relacionadas a composição do referencial teórico deste estudo relatam a avaliação e
desempenho de empresas ligadas a carteira da B3 e o ISE.
Embora tenha sido encontrado poucos estudos unindo a comparabilidade de empresas
participantes da carteira do ISE versus DVA, os estudos encontrados foram essenciais para a
conclusão deste estudo, conforme o quadro a seguir.
Quadro 2: Estudos relacionados
Autor/Ano

Estu
do
Mazzioni, sady et.
O estudo comparou o desempenho na geração e distribuição de valor
adicionado de empresas participantes da carteira do Índice de
al (2013)
Sustentabilidade Empresarial
e as empresas participante do
BM&FBOVESPA no período de 2009 a 2011. Chegou-se à conclusão que as
empresas participantes do ISE, apresentaram
números superiores no período pesquisado no montante médio do valor
adicionado
Guimarães,
O estudo analisou os bancos participantes e não participantes da carteira do
índice de sustentabilidade empresarial comparando o desempenho financeiro
Rover E
nos anos de 2014 a 2016. De maneira geral conclui-se que não é possível
Ferreira (2018)
afirmar que
participação na carteira do ISE eleva o desempenho financeiro dos bancos.
Miecoanski e
Verificou-se se os bancos que participam da carteira do Índice de
Sustentabilidade Empresarial (ISE) são mais rentáveis do que os bancos não
Palavecini
participantes no ano de 2015. Foi possível verificar que participação dos
(2017)
bancos
na carteira do ISE, não influencia a rentabilidade dos bancos.
Nunes e Miranda
A pesquisa pautou-se em identificar quais clusters (grupos) estatal e privado,
(2016)
formados por empresas participantes do índice IBrX-100 em 2013, verificouse que os índices que mais se destacaram na conclusão foi que 90% das
empresas
que compõe a carteira retêm em média 15% do valor adicionado e 80% delas
distribuem entre os acionistas em torno de 5% da riqueza gerada no período.
Taiarol, Raimundini e
O artigo buscou analisar e comparar os indicadores sociais internos e valor
adicionado gerado, comparando ao valor de receita das instituições bancárias
Behr (2011)
brasileiras no período de 2000 a 2009, conclui-se que o aumento do
investimento social interno contribuiu com o aumento do valor adicionado
distribuído com o pessoal, o que conclui que o aumento em pessoal está
diretamente ligado ao
aumento das receitas dos bancos brasileiros.
Klöppel,
Analisaram a geração e distribuição de riqueza das empresas que participam
do índice IBOVESPA por meio da DVA, conclui-se que as dentre as
Schnorrenberger e
empresas participantes do índice o segmento financeiro foi o que apresentou
Lunkes (2013)
maior geração de riqueza com 92,6% do resultado, seguido do setor de
construção e transportes com 81,3%. Entre os segmentos constatou-se que
38,5% da distribuição de
riquezas foram destinadas para o governo.
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.
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METODOLOGIA
A presente pesquisa caracterizou-se como explicativa, descritiva com abordagem

quantitativa e também documental, já que pretende analisar os indicadores da Demonstração
de Valor Adicionado (DVA) dos bancos participantes do B3 e os bancos ISE. Descritiva, visto
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que descreveu quais as variáveis dentro do objeto de estudo; quantitativa, a qual é utilizada
para
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mensurar opiniões, atitudes ou comportamentos, também é usada quando se quer determinar o
perfil de um grupo, tendo como base as características em comum (MORESI, 2003).
A amostragem do estudo foi composta por 24 empresas do segmento bancos
pertencentes a B3 e do ISE nos anos de 2015, 2016 e 2017, o período escolhido baseou-se na
evolução das receitas visto que as empresas participantes do ISE, apresentam uma evolução
nos índices de rentabilidade diante das empresas participantes da B3, vale ressaltar que os
bancos pertencentes a carteira do ISE, sofrem oscilações ao longo do período analisado, pois
os bancos podem entrar e sair da carteira devido a não estar de acordo com o questionário do
ISE. Os bancos analisados foram 24 do total 25 bancos pertencentes a B3, onde devido à
ausência de informações e dados necessários às análises propostas no estudo, foi excluído o
banco Santander S A Internacional.
Com relação aos bancos participantes do ISE, foram realizados levantamentos ano a
ano, para verificar quais estavam participando da carteira, conforme Quadro 3.
Quadro 3: Amostra da pesquisa bancos participantes do B3 e ISE
Bancos
An
Bancos
ISE
os
B3
Alfa Holdings, Banco Inter S A, Baneste S A,
Banco Amazônia, BTG Pactual, Banco Sergipe,
Banco Pará, Indusval, Mercantil Investimentos,
Abc Brasil, Alfa de
Mercantil Brasil, Banco Nordeste, Banco
Investimentos, Bradesco, Banco
Patagonia, Banco Brasilia.
20
do Brasil, Banrisul, Banco Pan,
PINE, Santander, Itau Unibanco,
17
Itau S A, Paraná Banco

Abc Brasil, Bradesco, Banco
do Brasil, PINE, Santander,
Itau Unibanco, Itau S A

Abc Brasil, Bradesco, Banco do
Brasil, Banco Pan, PINE,
Santander, Itau Unibanco, Itau S
A, Paraná Banco

Alfa de Investimentos, Banrisul, Banco Pan, Paraná
Banco, Alfa Holdings, Banco Inter S A, Baneste S A,
Banco Amazônia, BTG Pactual, Banco Sergipe,
Banco Pará, Indusval, Mercantil Investimentos,
Mercantil Brasil, Banco Nordeste, Banco Patagonia,
Banco Brasilia.

20
16

Alfa de Investimentos, Alfa Holdings, Banco Inter S
A, Baneste S A, Banco Amazônia, BTG Pactual,
Banco Sergipe, Banco Pará, Indusval, Mercantil
Investimentos, Mercantil Brasil, Banco Nordeste,
Banco Patagonia, Banco Brasilia.

20
15

Fonte: Adaptado B3, 2018.

A amostragem compõe bancos que são de esfera pública e privada e possuem
nacionalidade brasileira, a fase de levantamentos dos dados secundários relativos as DVA´S
foram extraídos através do sítio da B3. Malheiros (2000), ressalta que a fase de coleta de
dados
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é realizada através de ações específicas para obter as informações necessárias, seja elas,
entrevistas, observação, aplicação de questionários.
Para atingir o objetivo proposto no estudo foram realizados cálculos de indicadores de
distribuição de riquezas conforme os autores Mazzioni et. al. (2013), Santos (2007), De Luca
et. al. (2009) e Marion (2010), os indicadores analisam os bancos participantes B3 e os bancos
ISE, o quanto da DVA está direcionado aos empregados, impostos (federais, estaduais e
municipais), a remuneração de capital de terceiro através dos financiadores, como aluguéis e
outros, aos acionistas através da remuneração de capitais próprios e finalmente o quanto da
DVA foi retido em seu patrimônio através dos lucros/prejuízos retidos, a figura 2 demonstra a
maneira como foi calculado os indicadores.
Figura 2: Indicadores de distribuição de riqueza

Fonte: Mazzioni (2013), Santos (2007), De Luca et al. (2009) e Marion (2010)

Para realização dos cálculos matemáticos de cada indicadores forma realizados médias
dos anos analisados, tanto das receitas como de cada indicador que compõe as fórmulas
utilizadas: empregados, remuneração de capital de terceiro, remuneração de capital próprio,
impostos e lucros/prejuízos acumulados.
O CPC 09 evidencia os componentes de cada indicador na distribuição de riqueza
caracterizando o detalhamento de cada um, e de que maneira são compostos, é nessa fase que
identificamos os componentes de destinação. O Quadro 4 exemplificou a formação de cada
indicador.
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Quadro 4: Componentes DVA Distribuição de riqueza
Remuneração Direta- valores relativos a sálarios e 13º, honorários da
administração inclusive os baseados em ações, férias, comissões, horas e
participações dos funcionários em lucros.
Benefícios -representado por assistência médicas, vale refeição, vale
alimentação, vale transportes, planos de aposentadoria, etc.
PESSO
AL
FGTS – valores depositados nas contas vinculadas aos empregados
valores relativos à constituição e baixa da provisão.

IMPOSTOS, TAXAS
E
CONTRIBUIÇÕE
S

REMUNERAÇÃO DE
CAPITAIS DE
TERCEIROS

REMUNERAÇÃO
DE CAPITAIS
PRÓPRIOS

Federais - tributos devidos a união, aqueles que são repassados de maneira
integral ou aqueles que são repassados parcialmente pelos municipios e
estados, inclui também contribuição sindical patronal
Estaduais -tributos devidos ao estado, incluindo aqueles que são repassados de
maneira integral ou aqueles que são repassados parcialmente pelos municípios
Municipais - tributos devidos ao municípios, incluindo aqueles que são
repassados de maneira integral ou aqueles que são repassados parcialmente
por autarquias
Juros - despesas financeiras relativas a quaisquer tipos de empréstimos e
financiamentos, incluindo variações cambiais passivas, inclui também valores
que tenham sido capitalizados no período.
Aluguéis - despesas com aluguéis, arrendamento operacional incluindo aqueles
que estão incluso ao ativo.
Outras - remunerações que caracterizem transferência de riqueza a terceiro,
como royalties, franquias, direitos autorais e etc.
Juros sobre o capital próprio e dividendos – inclui os valores pagos ou
creditados aos sócios e acionistas por conta do resultado do período. Devem ser
incluídos apenas os valores distribuídos com base no resultado do próprio
exercício.
Lucros retidos e prejuízos do exercício -inclui os valores relativos ao lucro
do exercício destinados às reservas, inclusive os JCP quando tiverem esse
tratamento

Fonte: Adaptada CPC 09,2018.

Para obtenção dos resultados foram realizados levantamento individuais de cada
indicador ano/ano e posteriormente procedeu-se ao uso de analise através de médias
calculadas dentro do período analisado.
Após realização do levantamento das médias, foram realizados cálculos para encontrar
os pontos percentuais correspondentes a cada indicador quando relacionados ao valor
adicionado distribuído, para se chegar a comparabilidade dos resultados obtidos entre os
bancos B3 e os bancos ISE, também foram realizados cálculos matemáticos conforme Quadro
5, para verificar a diferença em pontos percentuais entre eles.
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Quadro 5: Fórmulas utilizadas no cálculo dos indicadores de comparabilidade dos resultados entre os bancos B3
e ISE
Indicadores
Fórmulas
Participação de empregados no valor adicionado
Participação de governo no valor adicionado
Participação de terceiros no valor adicionado
Participação de capital próprio no valor adicionado

PEVA=

��������� ����� ���
��������� ����� �3∗

100

PGVA=

��������� ����� ���
��������� ����� �3∗

100

PTVA=

��������� ����� ���
��������� ����� �3∗

100

PCP =

��������� ����� ���

100

∗

��������� ����� �3

Grau de retenção do valor adicionado

GRVA=

��������� ����� ���
��������� ����� �3∗

100

Fonte: dados da pesquisa e B3 (2018).

Para cálculo dessas fórmulas descritas no Quadro 5, foram utilizados o resultados
obtidos do Quadro 4, dos bancos B3 e dos bancos ISE.
4

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados levantados a partir da comparabilidade dos resultados entre os bancos

B3 e bancos ISE, demonstrou se existem diferenças significativas entre os bancos analisados
dentro período proposto no estudo
A análise inicialmente foi realizada com a receita em relação à DVA, conforme a
Tabela 1, a tabela traduz o resultado de quanto das receitas líquidas foram direcionadas para o
valor adicionado distribuído.
Tabela 1: Indicadores de Receitas x DVA para bancos B3 e bancos ISE, período de 2015 a 2017.
Tabela de indicadores Receitas x DVA
Bancos
A
no
Bancos
B3

Ban
co
s
IS
E

Receita

D
VA

%

20
15

56246076,00

14657907,00

26,0
6

20
16

54682373,00

17999649,00

32,9
2

20
17

32999827,00

12242935,00

37,1
0

20
15

531078856,00

139170506,00

26,2
1

20
16

607492297,00

198433254,00

32,6
6

20
17

560002219,00

200000911,00

35,7
1

Méd
ia
recei
tas

Mé
dia
DVA
´S

47976092,
00

14966830,
33

56619112
4,0
0

17920155
7,0
0

Pontos
Percentu
ais
%
31,20

31,65

* Valores Em Milhares De Reais
Fonte: Dados da pesquisa e Bovespa (2018).

A tabela 1, evidenciou de maneira clara que os bancos B3 apresentaram média de
receitas e DVA’S inferior aos bancos ISE, ao comparar o quanto receita líquida é direcionado
as DVA´S, foi possível constatar que os bancos apresentaram os seguintes resultados em
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pontos percentuais, 31,20% (B3) contra 31,65% (ISE), o que representa uma variação de
0,40%
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pontos percentuais superior os bancos B3, o que de maneira geral considera-se uma diferença
não relevante.
Segundo os estudos de Mazzioni et. al (2013), as empresas participantes do ISE e do
B3, também apresentaram pequenas variações quando relacionados DVA´S as receitas, nos
resultados não foram constatado nenhuma oscilação significante entre os participantes do ISE
e do B3, no período analisado, no entanto o estudo dos autores foram analisados todas as
empresas participantes da B3 e ISE, não segmentando por atividades, e os resultados
oscilaram positivamente nas empresas ISE´S, ao contrário do presente estudo onde somente
no ano de 2015, os bancos ISE´S apresentaram pontos percentuais superiores quando
relacionados aos bancos B3.
No que tange o indicador de impostos ressalta-se que este item revela o quanto do
indicador distribuição de riqueza impostos representa na DVA dos bancos, a Tabela 2 retrata a
evolução do indicador de impostos revelando a representatividade deste indicador.
Tabela 2: Tabela de indicadores Impostos x DVA bancos B3 e ISE, período de 2015 a 2017.
Tabela de indicadores Impostos x DVA

Banc
os
Ban
co
s
B
3

Banco
so
ISE

An
o

IMPOSTO
S

D
VA

2015

-765759,00

14657907,00

%
5,2
2

2016

4326956,00

17999649,00

24,
04

2017

2328300,00

12242935,00

2015

-4406560,00

139170506,0
0

19,
02
3,1
7

2016

60471143,0
0

198433254,0
0

30,
47

2017

49660112,0
0

200000911,0
0

24,
83

Média
Impostos

Média DVA
´S

Pontos
Percentu
ais
%

1963165,6
7

14966830,3
3

13,12

35241565,0
0

179201557,
00

19,67

* Valores Em Milhares De Reais
Fonte: Dados da pesquisa e Bovespa (2018).

No indicador de imposto, permite a visualização da contribuição que é direcionada a
participação do governo através dos seguintes impostos: federais, estaduais e municipais. A
visão deste indicador é de que contribui com a sociedade, pois os governantes transformam os
recebimentos a títulos de impostos em melhoria para a sociedade. Em ambos os grupos dos
B3 e ISE apresentaram percentual negativo no ano de 2015, e na sequência em 2016 obteve
salto médio significativo, o que de acordo com Medida Provisória (MP) 675/2015 logo após
convertida na lei nº 13.169/2015, foi elevado a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) de 15% para 20% para instituições financeiras, e logo após baixou para 17%, o que
representou um aumento neste indicador para ambos os bancos, já em 2017 este indicador
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apresentou queda nos bancos B3 e ISE, porém manteve-se positivo. Entre os bancos ISE
percebeu-se que a média geral foi superior aos bancos B3 em pontos percentuais.
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Mazzioni et. al (2013), em seu estudo os autores verificaram que houve uma crescente
neste indicador impostos nos anos de 2009 a 2010 nas empresas participantes do B3 e ISE,
mas mantendo a superioridade nos resultados das empresas ISE, isso continuou corroborando
com os resultado deste estudo onde revelou-se que os bancos ISE apresentam maiores
resultados nos indicadores de impostos.
A Tabela 3, demonstra através do indicador remuneração de capital próprio a
capacidade da empresa em aumentar o capital investido do sócio.
Tabela 3: Tabela de indicadores Remuneração de capital próprio x DVA bancos B3 e ISE, período de 2015 a 2017.

Bancos
An
o
Bancos
B3

Bancos
ISE

20
15
20
16
20
17
20
15
20
16
20
17

Tabela de indicadores Remuneração de capital próprio x DVA
Média
Remunera
rem
Média DVA
çã o de
´S
cap
D
%
capital
próprio
VA
Próprio
7809175,00

14657907,00

5564402,00

17999649,00

3579282,00

12242935,00

79599041,00

139170506,00

66278423,00

198433254,00

73183628,00

200000911,00

53,
28
30,
91
29,
24
57,
20
33,
40
36,
59

Pontos
Percentu
ais
%

565095
3

14966830,3
3

37,76

7302036
4

179201557

40,75

* Valores Em Milhares De Reais
Fonte: Dados da pesquisa e Bovespa (2018).

Dentre os indicadores de distribuição de riquezas apresentados até o momento,
evidencia-se que a remuneração de capital próprio apresentou o maior percentual com relação
ao valor adicionado distribuído no ano de 2015 com os seguintes resultados: B3 53,28% e ISE
57,20%, apresentando um decréscimo no ano 2016 de B3 30,91% e ISE 33,40%, em 2017 os
bancos B3 continuaram apresentando um decréscimo de 29,24% pontos percentuais neste
indicador, no entanto os bancos ISE apresentaram um crescimento de 36,59% pontos
percentuais o que representa R$ 73183628,00( milhares de reais). No geral a média dos
bancos ISE para o indicador de remuneração de capital próprio apresentou resultado de
40,75% pontos percentuais e os bancos B3 37,76%.
Em estudo semelhante os autores Guimarães, Rover e Ferreira (2018), encontraram
resultados superiores nos bancos ISE quando relacionados aos bancos B3, nas estatísticas de
média, valor mínimo e desvio padrão com relação a independência financeira.
Conforme CPC 09 o indicador de remuneração de capital de terceiros evidencia o
quanto da geração de riqueza dos bancos é direcionado para os financiadores das atividades
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como por exemplo: aluguéis, arrendamento operacional, leasing, pagamento de royalties,
franquias,
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direitos autorais, despesas financeiras como empréstimos e financiamentos, incluindo
variações cambiais passivas, inclui também valores que tenham sido capitalizados no período.
A tabela 4 apresentou o quanto os B3 e ISE, remunerou em pontos percentuais o
indicador de remuneração de capital de terceiro, ao longo do período analisado.
Tabela 4: Tabela de indicadores Remuneração de capital terceiro e DVA entre B3 e ISE, período de 2015 a 2017.

Bancos
An
o
Bancos
B3

Bancos
ISE

20
15
20
16
20
17
20
15
20
16
20
17

Tabela de indicadores Remuneração de capital terceiro x DVA
Média
Remunera
rem cap.
Média DVA
çã o de
´S
D
% terceiros
capital
VA
terceiros
300142,00

14657907,00

385607,00

17999649,00

217856,00

12242935,00

4806871,00

139170506,00

5287824,00

198433254,00

5709992,00

200000911,00

2,
05
2,
14
1,
78
3,
45
2,
66
2,
85

Pontos
Percentu
ais
%

301201,6
7

14966830,33

2,012

5268229,
00

179201557,0
0

2,
9
4

* Valores Em Milhares De Reais
Fonte: Dados da pesquisa e Bovespa (2018).

Este indicador apresentou o menor percentual de distribuição de riqueza ao longo
período analisado sendo a média apresentada de 2,01% para B3 e 2,94% para ISE, o que
pode- se afirmar que os bancos direcionam suas distribuição de riquezas para os outros
indicadores. Diante dos componentes conclui-se que os bancos procuram gerenciar suas
atividades de maneira a não dispor seus recursos a pagamentos de juros, aluguéis dentre
outros.
Assim como nos outros indicadores os bancos ISE, mantiveram-se com pontos
percentuais superiores aos bancos B3 ao longo dos anos, com na média geral, apresentando
2,94% pontos percentuais.
O estudo Mazzioni et. al (2013) que realizou uma comparação entre as empresa B3 e
ISE, evidenciaram o contrário, onde as empresas participantes do B3 apresentaram resultados
superiores as empresas ISE, o que pode-se ressaltar é que o resultado contrário do estudo dos
autores é contrário ao dessa pesquisa, tendo em vista que foram utilizados todas as empresas
participantes das carteiras, não segmentando aos Bancos.
O indicador pessoal mostra como os bancos distribuem a riqueza gerada à seus
colaboradores e também seus acionistas através de pró-labores e outros benefícios. Em
estudos semelhantes os autores Klöppel, Schnorrenberger e Lunkes (2013), evidenciaram que
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de todas empresas participantes do B3, os bancos são os que apresentam maior percentual de
geração de riqueza para indicador de pessoal.
A tabela 5 retrata os percentuais identificados na distribuição do indicador pessoal nos
bancos B3 e ISE.
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Tabela 5: Indicadores Pessoal e DVA para bancos B3 e ISE, período de 2015 a 2017
Tabela de indicadores Pessoal x DVA
Banco
s

Ban
co
s
B
3

An
o

Pessoal

D
VA

%

2015

6839687,00

14657907,00

2016

7330637,00

17999649,00

2017

5468464,00

12242935,00

2015
59702830,00
139170506,00
* Valores Em
Milhares
De Reais
Fonte: Dados da pesquisa e Bovespa (2018).

46,
66
40,
73
44,
67
42,

Média
pessoal

Méd
ia
DVA
´S

6546262,6
7

14966830,3
3

Pontos
Percentuais
%
43,74

Os resultados encontrados neste indicador revelou que os bancos B3 apresentam os
maiores percentuais ao longo do período, obtendo um maior desempenho no ano de 2015 com
um percentual de 46,66% do valor adicionado distribuído direcionado ao pessoal,
evidenciando que os bancos B3,distribuem valores maiores para remunerações, premiações,
pagamentos de pró-labores dentre outros itens que compõe este indicador. Na média geral os
bancos B3 apresentaram 43,74% mantendo-se superior aos ISE.
A Tabela 6 apresenta o indicador de grau de retenção de lucros/prejuízos entre os
bancos B3 e ISE.
Tabela 6: Indicadores grau de retenção lucros/prejuízos x DVA nos bancos B3 e ISE,de 2015 a 2017
Tabela de indicadores Lucros/prejuízo x DVA
Banco
s

A
n
o

Lucr
os/
prejui
zo

D
VA

%

20
2106468,00
14657907,00
Ban
15
co
20
2461397,00
17999649,00
s
16
B
20
1826609,00
12242935,00
3
17
* Valores Em Milhares De Reais
Fonte: Dados da pesquisa e Bovespa (2018)

14,
37
13,
67
14,
92

lucros/prej
u ízo

2131491,3
3

Média DVA
´S

14966830,33

Pontos
Percentu
ais
%

14,24

No último indicador é possível verificar que na maioria dos indicadores os bancos ISE
apresentam resultados superiores aos B3, no ano de 2015 os bancos ISE apresentaram o maior
percentual com 34,15% ao longo do período analisado, no ano de 2017 os bancos ISE
apresentaram 13,30% pontos percentuais o que representou a distribuição mais baixa para este
indicador durante o período do estudo, enquanto o resultado dos bancos B3 apresentaram
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14,92% pontos percentuais, neste mesmo ano. Na média geral os bancos ISE mais uma vez
apresentaram resultado superior com 20,13% pontos percentuais.
Ao analisar os resultados verificou-se que os bancos ISE apresentaram resultados
superiores em 4 dos 5 indicadores conforme Tabela 7.
Tabela 7: Comparabilidade entre os resultados dos bancos ISE e B3
Comparabilidade dos resultados dos bancos ISE e
B3
Bancos
Percentu
ais
RESULTADO PARTICIPAÇÃO DOS
ISE
36,83
EMPREGADOS
B3
43,74
ISE
19,67
RESULTADO PARTICIPAÇÃO DOS
B3
13,12
IMPOSTOS
RESULTADO PARTICIPAÇÃO
CAPITAL DE TERCEIROS

ISE
B3

2,94
2,012

RESULTADO PARTICIPAÇÃO
CAPITAL PRÓPRIA

ISE
B3

40,75
37,76

RESULTADO PARTICIPAÇÃO GRAU
DE RETENÇÃO
LUCROS/PREJUIZOS
* Valores Em Percentuais
Fonte: Dados da pesquisa e Bovespa (2018)

ISE
B3

20,13
14,24

Resultado
comparabilidade
84,1
9
149,
93
146,
08
107,
92
141,
32

A Tabela 7 demonstra que os bancos ISE apresentaram vantagem no período
pesquisado nos seguintes indicadores: Impostos (149,93%), remuneração de capital de
terceiros (146,08%), remuneração de capital próprio (107,92%) e lucros/prejuízo (141,32%),
ficando abaixo apenas no indicador de pessoal, com um percentual 84,19%, ou seja, menor
que os bancos B3.
No grupo de indicadores de geração de riquezas fica evidente que os indicadores que
recebem maior percentual na distribuição de riquezas ao longo dos três anos nos bancos B3
foi o indicador de Pessoal, enquanto que nos bancos ISE o indicador com maior destaque no
período analisado foi o índice de remuneração de capital próprio, conforme evidenciado nas
tabela 4 e 3.
Quando relacionado ao estudo de Mazzioni et. al (2013), verifica-se uma diferença nos
indicadores que possuem maior destaque na distribuição de riquezas, pois o estudo levantou o
seguinte resultado: as empresas ISE´S obtiveram destaques nos indicadores em ordem
decrescente Impostos e remuneração de capital próprio, já nas empresas B3 os indicadores em
destaque foram: impostos e empregados.
Já o estudo dos autores Klöppel, Schnorrenberger e Lunkes (2013), verificou que entre
as empresas participantes do B3, os bancos distribuem em percentuais maiores para os

190

indicadores de participação de capital próprio com 40,80% e para pessoal com 23,09%, porém
o estudo dos autores analisou somente as empresas participantes do B3, não realizando
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comparativos com as empresas participantes do ISE. Mas é possível assemelhar-se ao
presente estudo visto que estes indicadores também apresentaram resultados semelhantes.
Segundo os autores Guimarães, Rover e Ferreira (2018, p 161) ressaltam que: “ A
participação no ISE pode representar um estímulo para as empresas adotarem estratégias e
práticas sustentáveis, já que essas iniciativas favorecem sua visibilidade perante
stakeholders”. O que no estudo pode-se evidenciar, uma vez que 4 dos indicadores de
distribuição de riquezas apresentam percentuais maiores nos bancos que participam da
carteira do ISE.

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo teve como objetivo principal realizar uma comparação nos

indicadores de distribuição de riquezas (DVA) entre os bancos participantes do B3 e os
bancos participantes carteira do ISE, entre anos de 2015 a 2017, as análises comparativas
foram feitas com base nos indicadores utilizados pelos autores Mazzioni (2013), Santos
(2007), De Luca et al. (2009) e Marion (2010), especializados na literatura contábil.
As análises demonstraram que no montante geral, os bancos participantes do ISE,
apresentam vantagem com relação a 4 dos 5 indicadores, quando comparados os resultados do
bancos B3, os indicadores que apresentaram maior destaque foram: Impostos (149,93%),
remuneração de capital de terceiros (146,08%), remuneração de capital próprio (107,92%) e
lucros/prejuízo (141,32%), estes resultados foram obtidos a partir de uma comparabilidade
com os resultados do bancos B3. Mas vale ressaltar que apesar dos bancos participantes do
ISE apresentarem resultados superiores em 4 dos 5 indicadores, o estudo levantou que em
relação a DVA com o pessoal, os bancos B3 apresentaram pontos percentuais superiores.
O objetivo do trabalho foi atingido tendo pois conjunto de indicadores de distribuição
de riqueza conforme a demonstração de valor adicionado dos bancos pesquisados, evidenciam
que os bancos participantes da carteira do ISE, apresentaram maiores distribuições em quatro
dos cinco indicadores da demonstração de valor adicionado.
Embora os indicadores de distribuição de riquezas dos bancos ISE´s analisados neste
estudo apresentem vantagens nos indicadores de impostos, remuneração de capital próprio,
remuneração de capital de terceiro e grau de retenção lucro/prejuízo, não pode-se afirmar que
a participação na carteira do ISE, garante a certeza de que os indicadores de geração de
riquezas serão superiores aos bancos B3, uma vez que no período estudado não houve
crescimento unânime significativo em todos os indicadores, o que pode-se afirmar neste
estudo é que as receitas dos bancos participantes do ISE, foram superiores com relação aos
bancos B3.
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O estudo também revelou que os bancos ISE, direcionam a maior parte da sua
capacidade de geração de riquezas para os indicadores: remuneração de capital de próprio e
em segundo o indicador pessoal, já os bancos B3 apresentam estes indicadores em evidência
porém em posições contrárias, primeiro: indicador de pessoal e segundo: remuneração de
capital próprio. As limitações encontradas foram poucos estudos voltados a análise de
distribuição de valor adicionado nas instituições financeiras, participantes do B3 e ISE. Diante
disso sugere-se para estudos futuros uma análise aprofundada destes indicadores na DVA,
para verificar quais são as políticas utilizadas para a distribuição para cada indicador.
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DISPOSIÇÃO A PAGAR PELA MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL
ILTO FERREIRA COUTINHO EM TANGARÁ DA SERRA - MT
Renato Jorge Saia, Josiane Silva Costa Dos Santos, Cleci Grzebieluckas,
Bethânia Batista Carneiro Da Silva

RESUMO
Diante do crescimento dos impactos negativos ambientais, valorar
economicamente os bens ambientais, significa garantir a existência dos
recursos naturais para as futuras gerações. Nesse contexto, o objetivo do
estudo foi identificar a disposição a pagar da população para manter o parque
municipal Ilto Ferreira Coutinho, localizado no município de Tangará da Serra –
MT. Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem quali-quantitativa. A
amostra foi não probabilística, composta por 100 participantes e o coordenador
responsável pelo bosque. O instrumento de coleta de dados foi formulário
semiestruturado, aplicado na feira municipal de Tangará da Serra, que utilizou
do método de Valoração Contingente através do mecanismo de cartão de
pagamento, para estimar a Disposição a Pagar (DAP) da população e
questionário semiestruturado enviado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente
(SEMMEA). Os resultados demonstraram que 68% dos entrevistados estão
dispostos a contribuir com algum valor, o que geraria uma receita de R$ 129,00
mensais, correspondendo a uma receita total anual de R$ 1.548,00.
Palavras-chave: Método de Valoração Contingencial; Parques ambientais;
Disposição a pagar.
INTRODUÇÃO
Desde o início da civilização a relação homem natureza vem se
alterando, isso porque o homem no começo era considerado parte da natureza,
de onde retirava os seus alimentos e as matérias primas necessárias para sua
sobrevivência. Com o passar do tempo essa relação entre o homem e a
natureza começou a sofrer alterações, com o homem retirando da natureza não
mais só o que fosse necessário para sua sobrevivência, mas também, tudo o
que pudesse retirar, para gerar enriquecimento financeiro a si próprio, através
da venda de matérias primas para o processo de industrialização (BOCATO
JUNIOR, 2009).
Com o crescimento das áreas urbanas de forma abundante e por
conseguinte, os impactos ambientais também causados por este, a qualidade
de vida das pessoas que habitam as cidades tem sofrido alterações negativas.
Dentre os vários problemas ambientais das áreas urbanas, destaca-se a falta
de áreas públicas de lazer, contribuindo para a redução da qualidade de vida
da população urbana (MAZZETO, 2010).
Diante do crescimento contínuo dos grandes centros e da redução das
áreas verdes em seus interiores a sociedade começa a sentir a necessidade da
interação com o meio ambiente, fazendo com que o homem em sua grande
maioria, sempre que possível busque lugares onde possa realizar essa
interação, como parques e bosques naturais favorecendo assim a criação e
manutenção das áreas ambientais (BOCATO JUNIOR, 2015).
Portanto, investir na manutenção e criação de áreas de preservação
pode ser explicado pelo seu potencial gerador de benefícios relacionados à
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qualidade ambiental enquanto provedora de benefícios aos seres humanos,
contribuindo de forma positiva na qualidade de vida, através da manutenção
das funções ambientais, estéticas e sociais, diminuindo assim os impactos
ambientais causados pelo processo de urbanização (CORRÊA; ALMEIDA,
2014).
Outro ponto importante, é que através da conservação da biodiversidade
e o provimento de recursos naturais, cientistas, educadores e a comunidade
em geral poderão usufruir dessas áreas para realização de pesquisas e
satisfação de diversas necessidades. Contudo, apesar de sua relevância a
maioria desses bens e serviços oferecidos pelas unidades ambientais não
possuem valor de mercado (ABREU, 2004).
Nesse contexto, o objetivo da pesquisa foi identificar a disposição a
pagar da população para manter o parque municipal Ilto Ferreira Coutinho,
localizado no município de Tangará da Serra – MT, e os objetivos específicos:
caracterizar o perfil socioeconômico e cultural dos pesquisados; calcular o valor
que a população está disposta a contribuir para a manutenção do bosque e;
identificar os custos dispendidos pelo município para a manutenção do bosque.
Justifica-se o estudo em razão dos benefícios socioambientais
representados pelos parques ambientais e diante da necessidade de valorar
economicamente áreas verdes para poder subsidiar os processos de gestão
das políticas públicas ambientais (SOUSA, 2003). Levando em consideração a
limitação orçamentária pública disponível para implantação e manutenção de
parques e bosques, já que esses investimentos competem de igual com os
investimentos em educação, saúde, saneamento básico, entre outros
(HILDEBRAND; GRAÇA; HOEFLICH, 2002). E pelo fato da cidade de Tangará
da Serra – MT ter aumentado consideravelmente o número de construções
habitacionais e consequentemente causado a redução das áreas verdes
disponíveis.
REFERENCIAL TEÓRICO
Parques Ambientais
Os parques urbanos surgiram por impulso das cidades industriais no
século XIX. Inicialmente tinha como objetivo a preservação e a garantia dos
atributos naturais (LIMNIOS; FURLAN, 2013). Segundo Ferreira (2007) os
parques ambientais podem ser conceituados como áreas de preservação e
manutenção de recursos naturais que possibilitem o lazer e outras atividades.
Os parques ambientais, localizados dentro das cidades possuem a
capacidade de gerar melhorias tanto nas questões físicas como sociais para as
cidades em que estão instalados, pois, podem servir para ocupação de áreas
abertas e sem utilização, o que para a sociedade é sinônimo de melhor
qualidade de vida (SILVA, 2003).
De acordo com Bocato Junior (2009), os parques urbanos possuem
várias funções, que direta e indiretamente contribuem para a melhoria do bemestar humano. Diante disso, os ativos naturais contêm valor de uso direto
referente ao seu potencial turístico e recreativo, além do valor de uso indireto,
abrigar diversos ecossistemas no seu interior, entornos e gerar créditos de
carbono.
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Serviços Ambientais
Serviços ambientais é a capacidade que a natureza tem de prover
recursos que contribuam para a qualidade de vida, garantindo a existência dos
seres vivos. Tornando dessa forma, a natureza uma prestadora de serviços,
que garante através desses a existência da vida e seus processos (NOVION,
2010).
Parron et al. (2015) apresentam quatro classificações de serviços
ambientais, sendo elas: Serviços de suporte, que garantem a manutenção da
biodiversidade, do ciclo de vida e a formação do solo. Serviços de provisão,
relacionados aos produtos disponibilizados pela natureza entre eles água
potável, madeira, alimentos entre outros. Serviços de regulação, que são
responsáveis por manter a qualidade do ar, clima, fluxos de água e sua
purificação e vários outros. E os serviços culturais que estão ligados aos
valores estéticos, turismo, religiosos e educacionais.
Nos últimos anos o ciclo desses serviços vem sofrendo alterações
significativas, que causam efeitos tanto positivos quanto negativos devido à
intervenção humana no meio ambiente. Dessa forma, comprometendo os
resultados naturais dos serviços ambientais, essas alterações causam
impactos que afetam diretamente o bem-estar humano (ANDRADE;
ROMEIRO, 2009).
Valoração Ambiental
Valor pode ser traduzido como uma “grandeza que atribui qualidades ao
objeto e permite priorizar, comprar, decidir e agir racionalmente sobre ele”
(SOUZA, 2000, p. 176). O valor econômico que representa o meio ambiente é
formado por um conjunto de técnicas e métodos, utilizados para estimar os
valores dos ativos ambientais e dos benefícios proporcionados pela natureza,
também deve ser atribuído valor aos impactos ambientais causados por ações
antrópicas (MALDONADO, 2006).
Para Ferreira (2003), valorar os bens ambientais, significa garantir a
existência dos recursos naturais para as futuras gerações, de acordo com as
normas do desenvolvimento sustentável. Já para as questões econômicas,
para que ocorra o desenvolvimento sustentável, todas as mudanças,
relacionadas ao crescimento devem estar baseadas na capacidade de suporte
dos recursos naturais, para isso, deve-se valorar economicamente o meio
ambiente.
Valorar economicamente os recursos ambientais irá gerar informações
que podem ser utilizadas para subsidiar a tomada de decisões por parte do
poder público e da sociedade civil em relação à utilização desses recursos,
propiciando assim a execução de análises sociais sobre o custo benefício para
reservas naturais (MICKOSZ, 2002).
Método de Valoração Contingencial (MVC)
Para valorar economicamente o meio ambiente, na literatura existem
diversos métodos. Todavia, cada método apresenta duas limitações para
calcular os diversos tipos de valores de um bem ambiental. Tais métodos
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podem ser adaptados de modo que consigam incorporar as particularidades
dos recursos naturais, demonstrando um preço similar ao da realidade,
possibilitando maior credibilidade nos resultados (CASTRO, 2015).
Nesse sentido, o Método de Valoração Contingencial (MVC) utiliza
pesquisas amostrais para obter valores de bens públicos e de outros bens, que
não possuam valores registrados no mercado convencional, impossibilitando o
uso de métodos convencionais, que trabalham com a análise de demanda. O
MVC consiste na criação de um mercado hipotético e no desenvolvimento de
entrevista pessoal, no qual é solicitado que o indivíduo indique ou declare a sua
disposição a pagar (DAP) pelo bem acrescentado ao mercado, obtendo o valor
contingente do mercado hipotético (BELLUZZO JUNIOR, 1999).
Com a aplicação do MVC pode-se estimar as preferências das pessoas.
Através dele é possível adotar um valor monetário aos ativos ambientais tendo
em vista a qualidade e a quantidade dos benefícios que o bem ou serviço
poderá propiciar para o aumento do bem-estar social, através de um cenário
hipotético criado pelo pesquisador (SANTOS et al., 2012).
De acordo com Ferreira (2003), o MVC poderá ser utilizado quando o
valor de mercado não puder ser expresso. Diante dessa situação, realizam-se
pesquisas para que se possa determinar o valor de um bem ambiental, levando
em consideração as várias hipóteses levantadas na pesquisa.
Segundo Mueller (2012), o MVC utiliza-se de pesquisas amostrais,
buscando qual a disposição a pagar pela manutenção ou melhoria do meio
ambiente em análise. Para Mota, Bessa e Pato (2009), o MVC é o método
utilizado com maior frequência e também o mais indicado para mensurar os
impactos e benefícios referentes às ciências ambientais.
METODOLOGIA
A pesquisa caracteriza-se como descritiva, com abordagem qualiquantitativa. Para Silva (2017), a pesquisa descritiva tem como principal
objetivo caracterizar e descrever determinadas populações e fenômenos
através de técnicas padronizadas como questionários e a observação
sistemática.
De acordo com Ludke e André (2012) a pesquisa qualitativa envolve
cinco características que são: ambiente natural como fonte direta de dados,
dados descritivos, preocupação com o processo, preocupação com o
significado que as pessoas dão as coisas e a vida e processo de análise
indutivo. Para Mattar (2001), a pesquisa quantitativa utiliza dados estruturados,
estatísticos, com análise de casos representativos.
O objeto de estudo foi o Parque Municipal Ilto Ferreira Coutinho (Figura
1) localizado na região central da cidade de Tangará da Serra/MT, situado
entre as coordenadas geográficas: Latitude 14° 37’ 39.61” S e Longitude 57°
29’ 35.29” W (GOOGLE MAPS, 2018). Implantado no ano de 1978, com área
de 12,15 hectares (GOOGLE MAPS, 2018), o parque passou por várias
adequações em sua estrutura e atualmente disponibiliza aos visitantes trilhas
para caminhada, parque infantil para recreação, bancos e lixeiras e toda sua
área externa calçada, o que possibilita caminhadas em seu entorno (SEMMEA,
2018).
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Figura 1: Área de estudo

Fonte: Google Maps, (2018).

A amostra da pesquisa é não-probabilística por conveniência. De acordo
com Ochoa (2015), este método consiste na seleção de um grupo da
população que esteja mais acessível dentre a população. Os critérios de
seleção foram as pessoas que estivessem na feira do produtor (Centro) de
Tangará da Serra (local com alto fluxo de circulação de pessoas da cidade e
região), no momento da aplicação da pesquisa, resultando em 100
pesquisados (Quadro 1). E o coordenador responsável pelo bosque municipal.
Quadro 1 – Cidade em que reside
Cidades
Tangará da Serra – MT
Campo Novo do Parecis
Nova Olímpia
Sinop
Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Nº de entrevistados
96
02
01
01

O instrumento de coleta de dados foi questionário semiestruturado
enviado a secretaria municipal de meio ambiente (SEMMEA) e formulário
semiestruturado, composto por questões mistas. Foi utilizado o método de
cartão de pagamento para estimar a DAP dos entrevistados. Este método
permite ao entrevistado escolher um valor a ele apresentado (SILVA; COSTA,
2017).
De acordo com Costa et al. (2015) o método de cartão de pagamento
pode ser aplicado através de entrevista pessoal ou envio postal e consiste na
apresentação de vários valores de forma ordenada ao entrevistado, para que
ele possa escolher entre um deles, esses valores podem ser os mais variados,
através da escolha do valor o entrevistado estará revelando a sua DAP. A
coleta de dados aconteceu no mês de maio de 2018, em dois domingos
sequentes, e posteriormente os dados foram tabulados e analisados.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Perfil socioeconômico e cultural dos entrevistados
Quanto ao gênero, a maioria dos entrevistados foi do sexo feminino
(54%), e 46% masculino. Resultado semelhante foi obtido por Nascimento
(2017) ao realizar uma pesquisa para identificar a DAP pelos serviços de
recuperação e preservação da Sub-bacia do rio Queima Pé, na cidade de
Tangará da Serra. Ao contrário da pesquisa de Almeida et al. (2017), ao
realizar a avaliação ambiental do parque Olhos D’água em Brasília através do
método DAP em que a maioria dos entrevistados foi do sexo masculino (54%).
Em relação à faixa etária (Tabela 1) 63% dos entrevistados tem idade
entre 29 a 50 anos. Em pesquisa realizada em Goiânia (GO) sobre a DAP do
parque Flamboyant a maioria dos participantes tinha idade de até 39 anos
(SILVA, 2013). Diferente do observado por Nascimento (2017) em que a
maioria (30%) dos pesquisados estão na faixa acima de 51 anos.
Tabela 1 – Faixa etária
Idade
18 a 28 anos
29 a 39 anos
40 a 50 anos
Acima de 51 anos
Total
Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Frequência
20
39
24
17
100

%
20
39
24
17
100

Quanto ao grau de instrução (Tabela 2), observa-se que grande parte
dos entrevistados (40%) possui o ensino superior incompleto e completo. Tal
resultado pode ser justificado pelo fato da cidade de Tangará da Serra – MT
ser polo de educação superior (NÚCLEO DE EXTENSÃO E PESQUISAS
ECONÔMICAS E CONTÁBEIS - NEPEC, 2011).
Divergente da realidade identificada em Cuiabá-MT por Borges (2011)
em que 49% dos pesquisados tem somente o ensino médio e 25,4% o ensino
superior. Já na pesquisa de Nascimento (2017) entre os entrevistados 51% não
possuíam o ensino médio completo.
Tabela 2 – Grau de instrução
Nível de instrução
Analfabeto
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo
Total
Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Frequência
02
08
03
18
29
19
21
100

%
2
8
3
18
29
19
21
100

No que tange a renda familiar mensal (Tabela 3) a maioria dos
entrevistados possui renda acima de 04 salários mínimos. Um dado positivo
para o município, se comparado com o rendimento domiciliar per capita no ano
de 2017 no estado de Mato Grosso que foi de R$ 1.247,00 (IBGE 2017). E
também com dados apresentados pelo IBGE (2015) com uma média mensal de
2,2 salários mínimos por pessoa na cidade de Tangará da Serra – MT.
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Tabela 3 – Renda mensal familiar
Faixa salarial
Até 1 salário
1 a 2 salários
2 a 3 salários
3 a 4 salários
Acima de 4 salários
Total
Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Frequência
04
10
26
19
41
100

%
4
10
26
19
41
100

Quando perguntados se já visitaram o bosque municipal, 71%
responderam que já, 29% informaram nunca ter ido e destes um ainda relatou
morar na cidade antes mesmo da inauguração do parque. Questionados se o
bosque municipal contribui para a qualidade de vida dos moradores da cidade
de Tangará da Serra, 89% dos entrevistados acreditam que sim. Desta forma,
é possível perceber que apesar de alguns entrevistados nunca terem visitado o
bosque eles reconhecem os benefícios proporcionados.
Entre as justificativas apresentadas pelos entrevistados sobre a
contribuição do bosque na qualidade de vida estão: o lazer, possibilidade da
realização de atividades físicas, qualidade de vida e os benefícios relacionados
às questões ambientais proporcionados pelo local. Corroborando com
Nascimento, Ribeiro e Souza (2013) que mencionam sobre o potencial das
áreas verdes em prover benefícios para a qualidade de vida do homem em
relação às questões ambientais, sociais e estéticas.
O Quadro 2 apresenta os motivos que levam os entrevistados a
discordarem que o parque contribui para a qualidade de vida.
Quadro 2 – Visão dos entrevistados que acreditam que o bosque não contribui na qualidade
de vida
Respostas
Nº de entrevistados
Por não conhecer o local.
02
Não justificaram a resposta.
03
Pelo tamanho da área do bosque não beneficiar a todos, mas apenas 03
aos frequentadores e moradores da região.
Por se tratar apenas de mato e que no local poderia ter uma escola ou 01
hospital, o que seria melhor para a população.
Pela falta de segurança do local.
01
O local é desorganizado.
01
Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Entre os respondentes que não acreditam que o bosque contribuí para a
qualidade de vida dos moradores da cidade, cinco deles fazem parte do três
mais altos níveis de escolaridade. Logo, é possível perceber que a percepção
ambiental nem sempre esta relacionada com o nível de escolaridade.
Conforme identificado por Audino (2017), ao realizar uma pesquisa com a
participação de pessoas com vários níveis de instrução, na qual destacou que
a escolaridade não é preponderante na percepção ambiental das pessoas.
Disposição a pagar (DAP) pela manutenção do bosque municipal
Com relação à disposição dos entrevistados em contribuir mensalmente
para a manutenção do bosque municipal, identificou-se a disponibilidade por
parte de 68% dos entrevistados. Dos 32% que mencionaram não estar
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dispostos a pagar, a justificativa da maioria foi a de que já pagam muitos
impostos, deixando evidente o descontentamento com o atual cenário político e
financeiro.
Interessante destacar que para os dois moradores da cidade de Campo
Novo do Parecis – MT mesmo não usufruindo diretamente dos benefícios
proporcionados pelo bosque alegaram estar dispostos a contribuir para a
manutenção, demonstrando preocupação com os problemas ambientais atuais.
Corroborando com Nascimento, Ribeiro e Souza (2013) que afirmam ter havido
um crescimento econômico ambiental nas últimas décadas, decorrente da
preocupação mundial, devido à perda de biodiversidade e o pensamento de
que é do homem a responsabilidade de cuidar da natureza.
No estudo de Nascimento (2017) sobre a DAP para recuperação e
manutenção do córrego Queima Pé a aceitação da DAP foi de 66% dos
entrevistados. Resultado próximo ao encontrado por Silva e Costa (2017) ao
valorar economicamente os recursos ambientais e a disposição a pagar dos
frequentadores de um parque na cidade de Cuiabá – MT, onde 64% aceitaram
contribuir.
Quanto aos valores (Tabela 4) observa-se que 51,47% estão dispostos a
pagar R$ 2,00 ou mais. Observa-se que as opções R$ 1,00 e R$ 2,00 tiveram
maior frequência entre os valores escolhidos pelos entrevistados. Os outros
valores mencionados foram R$ 5,00 e R$ 10,00.
Tabela 4 – Valor da DAP
Valor a pagar
R$ 0,50
R$ 1,00
R$ 1,50
R$ 2,00
Outro valor
Total
Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Frequência
04
29
0
29
06
68

%
5.88
42.65
0
42.65
8.82
100

Quando comparadas às profissões do sexo masculino (Tabela 5),
destacam-se: montador de palco, segurança, aposentado e um professor, pois
foram os únicos dispostos a pagar um valor superior do que os valores
apresentados na cartela de pagamento. Logo, é possível identificar que a renda
nem sempre estará relacionada com a DAP. Resultado também identificado por
Nascimento (2017) que afirmou não ter obtido o resultado esperado, já que o
grupo de maior aceitação da DAP não foi o de maior renda. O valor total da
disposição a pagar do sexo masculino foi de R$ 63,00.
Tabela 5 – Profissão/DAP –Sexo Masculino
Profissões

Valor da DAP (R$)

Padeiro; Fotógrafo.
Operador de telefonia; Motorista; Do lar; Serviços
gerais; Entregador de gás; Chapa; Verdureiro; Policial
militar; Operador de maquina agrícola; Cabeleireiro;
Alinhador; Técnico de segurança patrimonial;
Selecionador de soja.
Funcionário público; Lavador de carros; Comerciante;
Serralheiro; Radialista; Jardineiro; Piloto agrícola;
Empresário; Administrador (02); Agricultor; Torneiro
mecânico.
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0,50
1,00

Valor total DAP
(R$)
1,00
13,00

2,00

24,00

Aposentado; Montador de palco, Professor.
Segurança.
Total
Fonte: Dados da pesquisa (2018).

5,00
10,00
18,50

15,00
10,00
63,00

Quando comparado os valores disponíveis para pagamento das
profissões masculinas em relação as do sexo feminino (Tabela 6) verifica-se
que mesmo com um número maior de pessoas dispostas a pagar valores
superiores aos apresentados, o valor total das disposições a pagar é menor,
resultado que pode ser justificado pelo número de entrevistados do sexo
feminino ser maior.
Tabela 6 – Profissão/DAP – Sexo Feminino
Profissões
Artesã; Benzedeira
Estudante;
Costureira;
Manicure;
Confeiteira;
Aposentada; Veterinária; Secretária (02); Dentista;
Vendedora; Pastora; Técnica em enfermagem;
Diarista; Cabeleireira; Desempregada; Babá.
Estudante (02); Ginecologista; Do lar (02);
Aposentada; Comerciante (02); Arquiteta; Secretária;
Professora de informática; Empresária; Corretora;
Professora (03); Contadora/Bióloga.
Professora
Fazendeira
Total
Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Valor da DAP
(R$)
0,50
1,00

Valor total da
DAP (R$)
1,00
16,00

2,00

34,00

5,00
10,00
18,50

5,00
10,00
66,00

Verificou-se a preocupação em relação aos problemas ambientais por
parte de uma das entrevistadas, que mesmo estando desempregada se
mostrou disposta a contribuir para a manutenção do parque (Tabela 6).
O valor total mensal da DAP obtido na pesquisa foi de R$ 129,00, valor
este que em um ano resultaria na quantia de R$ 1.548,00 (R$ 129,00 x 12), um
valor considerável por se tratar de um número de pessoas muito inferior à
média de visitantes do bosque, que de acordo com a Secretaria Municipal do
Meio Ambiente (SEMMEA) atinge 1.000 pessoas por mês e também a
quantidade de moradores da cidade, que entre os anos de 2016 e 2017 teve
um crescimento de 1,95%, com uma população estimada em 98.828 habitantes
no ano de 2017 conforme IBGE (2017).
Se calculado a média dos valores da DAP com a média mensal de
visitantes do bosque, o valor mensal seria de R$ 1.897,06. Valor ainda irrisório
diante do custo mensal de manutenção que segundo a SEMMEA (2018), é de
aproximadamente R$ 12.000,00 aplicados nos serviços de limpeza das áreas
interna e externa do parque, controle de plantas invasoras e de cipós e no
plantio arbóreo.
Esses custos são de responsabilidade da Prefeitura Municipal de
Tangará da Serra – MT, que atualmente disponibiliza a verba necessária para
pagamento, porém reconhece a necessidade de investimentos em melhorias,
algumas dessas já em andamento, como o projeto para desassoreamento do
córrego São João que passa dentro da área do bosque (SEMMEA, 2018).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através do método MVC e sua variável DAP a pesquisa buscou
identificar a disposição a pagar da população para manter o parque municipal
Ilto Ferreira Coutinho, localizado no município de Tangará da Serra – MT.
Quanto ao perfil dos entrevistados identificou a maioria do sexo
feminino, com idade entre 29 a 50 anos, com ensino médio completo, superior
incompleto e completo e possui renda familiar superior a 4 salários mínimos.
Com relação à disposição a pagar pela manutenção do bosque a maioria
(68%) informaram estar dispostos a contribuir com algum valor, somando entre
os valores citados um total de R$ 129,00 mensais, demonstrando preocupação
e interesse em manter áreas verdes, se calculado a média dos valores da DAP
com a média mensal de visitantes do bosque, o valor mensal seria de R$
1.897,06, abaixo do custo de manutenção mensal que é de R$ 12.000,00.
Grande parte dos entrevistados demonstrou através de suas repostas
reconhecerem os valores e benefícios ambientais proporcionados pelo bosque
municipal, mesmo na maioria das vezes não sabendo expressar esses valores,
mas sempre relatando as possíveis atividades que podem ser praticadas no
seu ambiente interno e externo e alguns desses relatos, até relembraram
situações já vivenciadas no local.
Recomenda-se futuras pesquisas a fim de conhecer a origem dos
recursos investidos nos bosques e áreas verdes no município, bem como
projetos de políticas públicas criadas com essa finalidade envolvendo a
participação da sociedade, para que esses modelos de projetos sejam
disseminados pelo mundo. Por fim, os resultados obtidos nessa pesquisa
podem ajudar em novos projetos, tanto para melhoria do parque quanto para a
identificação da necessidade da criação de outras áreas que possibilitem tais
benefícios.
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DRE E DFC: UM ESTUDO QUANTO A ACESSIBILIDADE EM EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
Andressa Cristina Pardinho Gonçalves, Sara Ribeiro Caetano do Santos, Benjamim C. Mardine Acuña

Resumo:
O presente artigo tem como objetivo estudar a melhor maneira a ser utilizada
pelos pequenos empresários a fim de realizarem um bom gerenciamento de
suas empresas, sendo aqui apresentados os principais objetivos da
Demonstração de Resultado do Exercício e da Demonstração de Fluxo de
Caixa, expondo qual delas seria a mais eficiente para que o gestor consiga
controlar e entender sua situação no mercado. Foi realizada uma investigação
em conversação com o gestor de uma PME em Rondonópolis-MT, atuante no
mercado desde a década de 80, tendo o objetivo de colher informações sobre
como este analisa e controla suas receitas e despesas e quais suas maiores
dificuldades para esse controle. Ao final foi possível identificar que a DFC tem
mais evidências e benefícios para o empresário pois o mesmo pode
compreender de forma mais clara e assim conseguir utilizar os dados extraídos
da DFC de modo eficaz, permitindo melhores estratégias de obter liquidez e um
bom gerenciamento, tendo em vista que com a DRE não é possível gerenciar
eficientemente, pois o gestor não tem conhecimentos e controle de custos para
realizar tal demonstração ou compreender o real significado de lucro.

Palavras-chaves: DRE, DFC, Liquidez, Lucro.

1. Introdução
No Brasil é grande o número de empreendimentos que surgem de modo
forçado pela falta de empregos, tornando o país um líder no número de
empreendedores. Sendo estes geralmente empresas de pequeno porte, pois
são raros os casos em que empresas conseguem nascer grandes e
estruturadas.
A falta de conhecimento e experiência são fragilidades severas e muito
comuns nas empresas de pequeno porte, principalmente as novas, mas se
torna ainda mais agressivo se considerada a maturidade gerencial. Não é
comum que os empresários de Empresas de Pequeno Porte possuam
formação técnica gerencial e que disponham e utilizem instrumentos
qualificados de gestão.
Em uma realidade onde os empreendedores precisam entender o
processo de administração, o controle financeiro é considerado uma prioridade
inevitável, uma vez que existe uma grande luta dos empreendedores que
precisam dar suporte aos saldos de caixa e bancos, não sendo rara a grande
ocupação de tempo dos mesmos para cobrir seus saldos bancários a
descoberto.
A contabilidade possui um papel importante de suporte ao processo de
tomada de decisão. Basicamente, seus produtos são as demonstrações
contábeis, que apresentam tanto informações econômicas quanto financeiras,
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proporcionando análises quanto aos impactos do desempenho sobre a
situação patrimonial do empreendimento.
As micros e pequenas empresas, pela pouca capacidade financeira,
podem não conseguir manter uma estrutura de controle qualificada, os
movimentos podem não ser controlados facilmente por causa dos escassos
recursos gerenciais.
A dificuldade está não apenas na ausência de controles, mas inclusive
na difícil compreensão do empreendedor em relacionar as informações trazidas
pelas demonstrações contábeis e contextualizá-las com a realidade e, assim,
melhorar a sua tomada de decisão. Muitas vezes essa barreira está ligada a
falta de entendimento ou de destinação de tempo para se ocupar com essa
finalidade e compreender as informações presentes nos relatórios.
Apesar das pequenas empresas não serem obrigadas a prestar contas
publicamente por meio das demonstrações, as mesmas elaboram relatórios
para apresentar aos usuários externos como os proprietários que não estão
ligados a administração, aos credores e às instituições financeiras para
avaliação de crédito. Entre demonstrações contábeis destacam-se dois
relatórios, o primeiro, bastante tradicional e difundido: Demonstração de
Resultado do Exercício (DRE) e, o segundo, a Demonstração do Fluxo de
Caixa (DFC), não tão nova, mas ainda não muito comum. A primeira demonstra
o desempenho econômico e se baseia no regime de competência enquanto a
segunda o desempenho financeiro e se baseia no regime de caixa.
A difícil compreensão da diferença entre elas reside na costumeira
confusão de interpretação de que se a empresa apresentar lucro deverá
apresentar também uma sobra de caixa equivalente. Não são raros os
empreendedores que recebem a DRE e questionam a sua veracidade, de
modo contundente, porque não percebem a ocorrência de lucro diante de um
cenário de aperto financeiro.
Uma vez que os mesmos desconhecem a concepção de competência
da demonstração econômica (DRE), assim como a medida de sucesso de lucro
ou prejuízo trazida por ela. Por que para leigos em demonstrações, o sucesso
de um negócio está voltado para a sensação de liquidez (DFC), ou seja,
dinheiro em caixa.
A dificuldade de compreensão associada à pouca atenção aos registros
e controles leva ao desprezo pelas informações contidas na DRE, pois reunir
documentos, realizar lançamentos, organizar os dados e processá-los em
informações são atividades da função controle. Enquanto os empresários de
PME lutam para se manter no mercado, sua atenção costuma ser focada no
comercial, deixando gastos com controles relegados a segundo plano.
Como o movimento bancário já apresenta um extrato periódico e esse
pode se constituir em um relatório externo confiável e seguro para monitorar a
liquidez da entidade, o controle financeiro pode se tornar mais facilmente
utilizado para a elaboração da DFC. Essa facilidade, porém, não é tão
observável quanto à DRE. Dessa maneira, dadas as limitações de controle das
PMEs, pode a DFC ser mais acessível do que a DRE.
Destaca-se que este trabalho tem como objetivo discutir a validade de
utilização preferencial dos relatórios DRE e DFC entre os empresários de PME,
através da verificação dos rastros sintomáticos do negócio que são percebidos
pelos mesmos e também do grau de sua compreensão da distinção entre lucro
e caixa. Desse modo as informações obtidas além da observação e discussão
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da relação custo x benefício, proporcionarão a compreensibilidade das
informações geradas no contexto das empresas de pequeno e de médio porte.
2. Referencial teórico
Prosperar e obter lucros são as pretensões de todas as empresas que
buscam ganhar espaço no mercado, seja ela de grande ou pequeno porte,
mesmo com as dificuldades e concorrências no mundo dos negócios, é
possível ter uma caminhada de sucesso e crescimento tomando as decisões
mais adequadas para sua organização.
Para isso é preciso conhecer sua estrutura econômica e também sua
capacidade financeira. Dessa forma, apresenta-se neste artigo ferramentas
mais comuns e adequadas para tal conhecimento, a Demonstração de
Resultado do Exercício (DRE) e a Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC),
uma vez que Antonik (2016) defende estas e o Balanço Patrimonial como os
três relatórios essenciais para todas as empresas independentes do seu
tamanho.
Neste capítulo é apresentado o sistema de controle gerencial que
abrangem as Demonstrações utilizadas aqui como base para esta pesquisa,
assim como os seus conceitos e características.
2.1. Controladoria
A controladoria é a área da ciência contábil responsável pelo controle
gerencial da empresa, em termos de organização, avaliação, armazenamento
de informações e distribuição do uso destas. A principal função está em apoiar
os gestores, dando assessoria e consultoria para esses tomarem as melhores
decisões, isso porque ela traz uma visão mais desenvolvida da organização,
dando as ferramentas para estratégias que gerem resultados mais relevantes.
Catelli (2006), diz que a controladoria é responsável por estabelecer
bases para moldar e construir um Sistema de Informação capaz de atender as
necessidades dos gestores. Dizendo ainda que para a execução de suas
atividades se utiliza dos instrumentos de Processo de Gestão e Sistema de
Informações.
2.1.1. Sistema de Informações Gerenciais
O Sistema de Informação Gerencial (SIG) é responsável por gerenciar o
produto das informações de uma empresa que auxilia os gestores no processo
de tomada de decisão. Uma vez que para tomar decisões assertivas é preciso
obter nas mãos informações específicas e precisas, o SIG tem papel
fundamental na escolha de estratégias eficientes.
Visto que controladoria é a base do fornecimento das principais
ferramentas para o sistema de informações que estabelece o banco de dados,
ou seja, que auxilia no processo de formação do relatório gerencial, esta não
pode substituir o papel do gestor, mas pode conduzir no processo de
otimização dos resultados.
Portanto o Sistema de Informações Gerenciais é um conjunto de
informações econômicas e financeiras que são trazidas através de relatórios
padronizados que permitem que outros usuários tenham acesso a informações
rápidas e precisas, sem muito esforço, além de auxiliar no suporte para
planejamento em situações de risco.
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2.1.2. Informações econômicas
As informações econômicas são a fonte que a empresa tem para
identificar sua capacidade de gerar riqueza e produzir resultados econômicos,
os eventos passados trazem dados que podem mensurar essas riquezas e
gerar informações que sirvam para controlar os resultados econômicos. Essas
informações são também o auxílio para gerar estratégias com novos resultados
criando projetos para maximizar lucros gerados pela sua receita.
O resultado de lucro econômico é baseado na apuração de receitas e
despesas dentro de um período de competência, desconsiderando a efetiva
entrada e saída de dinheiro do caixa e seus equivalentes. Sendo assim o
resultado final positivo não está ligado a capacidade de liquidez.
Essas informações são obtidas na Demonstração do Resultado do
Exercício (DRE) evidenciando a composição do resultado líquido de
determinado período, assim como o grau de rentabilidade e lucratividade da
entidade. (MARTINS et al, 2018).
2.1.3. Informações financeiras
As informações financeiras têm importância fundamental no controle da
organização, pois identificam a saída e entrada de dinheiro de determinado
período e como isso afeta em sua aptidão para continuar suas atividades, gerar
receita e ainda pagar suas dívidas.
É possível obter essas informações com mais vantagens para analisar o
potencial da organização financeiramente falando, através de demonstrações
financeiras como a de fluxos de caixa em conjunto com o balanço patrimonial,
pois segundo Martins et al (2018, p. 631 e 632) estas permitem aos envolvidos
com a entidade analisar:
1. A capacidade de a empresa gerar futuros fluxos líquidos
positivos de caixa; 2. A capacidade de a empresa honrar seus
compromissos, pagar dividendos e retornar empréstimos
obtidos; 3. A liquidez, a solvência e a flexibilidade financeira
da empresa; 4. A taxa de conversão de lucro em caixa; 5. A
performance operacional de diferentes empresas, por eliminar
os efeitos de distintos tratamentos contábeis para as mesmas
transações e eventos; 6. O grau de precisão das estimativas
passadas de fluxos futuros de caixa; 7. Os efeitos, sobre a
posição financeira da empresa, das transações de
investimento e de financiamento etc.,

Com isso é identificado a importância dessas informações na
organização, uma vez que mostram o todo e visam melhores resultados
financeiros sendo esses trazidos pela DFC apurados através da circulação real
do dinheiro em caixa e seus equivalentes, tornando possível enxergar a
liquidez da empresa ao final do período.
2.2. A Demonstração do Resultado do Exercício
A Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) é uma demonstração
vertical de soma e subtração, onde se confrontam receitas e despesas para
atingir o resultado de lucro líquido de determinado período.
As receitas são todas as entradas advindas de vendas de mercadoria ou
prestação de serviço, delas são deduzidos os custos e despesas com a
mercadoria e outros afins da entidade, como afirma o Art. 187 da Lei das
Sociedades Anônimas de 1976 - Lei 6404/76 que diz:
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§ 1º Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente
da sua realização em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos,
correspondentes a essas receitas e rendimentos. (BRASIL, 1976)
Com isso pode-se entender que esta demonstração é mais dinâmica e estática
sendo possível analisar a empresa de maneira simples e objetiva, ainda que
contenha detalhes de grupos de despesas, tipos de lucros, impostos etc., pois
esses são componentes essenciais para uma decisão assertiva.

Quadro 1 - Fonte: CEFIS

2.2.1. A rentabilidade e a lucratividade
Um empresário para melhor entender o ciclo financeiro de sua empresa,
precisa saber identificar a rentabilidade e a lucratividade de sua atividade, uma
vez que apesar de ambos os casos estarem relacionados ao Lucro Líquido, os
seus pontos de vista são diferentes.
A Rentabilidade está relacionada a um investimento inicial e ao quanto
ele pode trazer de retorno. Esse índice é calculado relacionando o Lucro
Líquido e o Valor do investimento em questão, que traz um resultado em
porcentagem do quanto este pode ser vantajoso ou não para a atividade.
Já a Lucratividade é a relação que indica quanto a empresa teve
efetivamente de lucro, ou seja, calculando tudo o que foi recebido e
descontando todos os custos e despesas que a empresa teve para fornecer o
serviço/mercadoria. Esse índice pode ser calculado em forma de porcentagem
ao relacionar o Lucro Líquido pela Receita Bruta, sendo todas essas
informações retiradas da DRE.
2.2.2. A definição dos preços
A Análise de formação de preço é de suma importância para qualquer
empresa, pois é ela que avalia se os preços de venda dos produtos/serviços
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serão capazes de custear todos os custos e despesas e ainda obter ganhos.
Essa formação pode ser feita com base nos custos ou receitas geradas pelas
suas atividades fim, ou no valor de mercado, o ideal é analisar se o preço
definido terá retornos positivos tanto a curto como a longo prazo.
A empresa pode ter acesso às informações necessárias para gerar
preços através da DRE e do Sistema Gerencial, pois eles trazem dados
econômicos e financeiros que possibilitam a mensuração do preço de venda,
objetivando o lucro. Pois sem eles seria difícil realizar a definição de preços
com exatidão.
A relevância desta análise está também na contribuição para a tomada
de decisão de planejamentos de nível de produção e venda, porém é preciso
ter cuidado nesse processo, uma vez que é difícil para uma empresa que
produz vários produtos identificar o custo e despesa de forma concreta de cada
um.
2.2.3. A apuração de tributos
Para se obter uma boa margem de lucro é essencial ter uma apuração
eficiente de tributos, isto é, que a empresa escolha o regime ideal para sua
área. Dessa forma, ao final do exercício as receitas apuradas devem cobrir
além das despesas e custos, também o pagamento dos impostos sobre a
atividade e ainda restar lucratividade esperada. O regime escolhido pela
empresa pode ser Simples Nacional, Lucro Real ou Lucro Presumido.
2.2.4. A distribuição de lucros
Assim como os impostos a distribuição de lucros também deve ser muito
bem analisada antes de se estabelecer o preço de venda de um produto ou
serviço, uma vez que ao almejar por uma lucratividade o gestor já deve ter em
mente o valor estimado que será distribuído aos sócios, para que ao final do
exercício o lucro apurado mesmo sendo deduzido todas as receitas, despesas,
impostos e distribuição de lucros, ainda venha restar um lucro líquido dentro da
margem de lucratividade.
2.3. A Demonstração dos Fluxos de Caixa
A Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) veio como uma substituição a
DOAR – Demonstração de Origem e Aplicações de Recursos –, assim como
ela evidencia as entradas e as saídas de caixa e seus equivalentes na
empresa, esta também é uma demonstração dinâmica que possibilita através
de sua análise um planejamento financeiro adequado a situação da empresa.
O grupo Caixa e Equivalentes de caixa é composto pelas contas Caixa e
Bancos que representam a disponibilidade de dinheiro em espécie e valores
liberados para uso nos Bancos. O CPC 03 (Comitê de Pronunciamentos
Contábeis) diz que os equivalentes de caixa são valores com a finalidade de
atender a compromissos de pagamentos a curto prazo, sendo as aplicações
bancárias pertencentes a esse grupo se convertidos em espécie no caixa, para
uso imediato e sua variação monetária seja insignificante.
Com base nos registros dos recebimentos e pagamentos de caixa, a
empresa poderá programar as suas necessidades financeiras, bem
como aplicar os possíveis excedentes de forma segura e rentável. O
fluxo de caixa é o instrumento que permite demonstrar as operações
financeiras que serão realizadas pela empresa facilitando a análise e
decisão, de comprometer os recursos financeiros, de selecionar o uso
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das linhas de crédito menos onerosas, de determinar o quanto a
organização dispõe de capitais próprios, bem como utilizar as
disponibilidades da melhor forma possível (ZDANOWICZ, 2000, p.33)

Na Demonstração de Fluxo de Caixa são apresentadas três atividades
de aspectos diferentes, sendo eles operacionais, de investimento e financeiro
que serão conceituados em breve.
Essas atividades destacadas na demonstração proporcionam
informações de eventos passados que ao final do resultado de cada fluxo é
possível entender se a empresa está passando por problemas de liquidez ou
não. E sendo possível projetar fluxos futuros a DFC se faz visão de ambos os
lados acompanhada da gestão financeira que possibilita planejar seus passos e
evoluir. Pois a visão de ter lucro e não ter caixa, faz-se possível para resolver
pendências simples, porém não é vantajoso para o empresário ver uma
demonstração ou o livro caixa e se preocupar apenas em procurar meios para
se manter no mercado, mas sim em estar atento a métodos que agreguem
estratégias de crescimento e destaque.
2.3.1. A segregação dos fluxos
A demonstração de fluxo de caixa é composta por fluxos operacionais
que trazem informações referente as entradas e saídas diretamente ligadas às
receitas e despesas; fluxos de investimentos tendo relação com imobilizados e
empréstimos, assim também como os fluxos de financiamento que nos
remetem aos capitais e distribuições de lucros.
FCO - O Fluxo de Caixa Operacional contém as informações que o
gestor precisa para identificar como a atividade da empresa produz fluxos de
caixa capazes de pagar seus empréstimos, dividendos e juros do capital
próprio e ainda prosseguir com o operacional da entidade, sem procurar fontes
externas para isso, assim afirma Martins et al (2018) que prossegue dizendo
que este é o fluxo que tem relação com todas as atividades direcionadas ao
fornecimento de bens e serviços básicos da empresa.
FCI - Fluxo de Caixa de Investimento geralmente são ativos não
circulantes, que incluem todos os investimentos financeiros, inclusive os de
curto prazo (não sendo equivalentes de caixa) podendo ser imobilizados,
intangíveis, etc., que são como apoio a fundos que se apresentam em
momentos de ócio ou ágio. Azevedo (2013) afirma ainda que esses ativos são
ligados ao objetivo social da entidade, porém não são o produto final.
FCF - Fluxo de Caixa de Financiamento tem relação com o capital da
entidade, sendo destacados nesse as operações realizadas para obter fundos
dos proprietários ou acionistas e distribuição de dividendos; empréstimos de
terceiros, assim com sua amortização e remuneração e também a obtenção e
amortização de outros recursos a longo prazo. Estes fluxos trazem a vantagem
de prever as premissas de futuros fluxos de caixa pelos fornecedores de capital
à entidade, como a competência da organização, em utilizar recursos externos,
para financiar as atividades operacionais e de financiamento. (AZEVEDO
2013)
2.3.2. Método Direto e Indireto
A Demonstração do Fluxo de Caixa é segregada em dois métodos,
sendo eles o Indireto e o Direto, na qual Hoji (2012, p. 315) diz que o Método
Direto demonstra os recebimentos e os pagamentos oriundos da atividade da
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empresa, possibilitando clara compreensão e quando complementada com os
movimentos de investimentos e financiamentos que impactam no caixa podem
assim resultar, nos saldos de variação do caixa. Enquanto o Método indireto
calcula os recursos gerados por meio de ajuste do Lucro Líquido que são
influenciados através do aumento ou redução das contas do Ativo e Passivo
Circulante.
Os dois quadros a seguir representam os modelos de Estrutura das
Demonstrações de Fluxo de Caixa Direto e Indireto:

Quadro 2- Fonte: Marion (2009, p. 473)

Ao comparar os métodos em questão, é evidente que em ambos os
casos, os Fluxos de Caixa são o espelho da realidade financeira da empresa,
que não podem se contradizer, e apesar dos fatos de entrada e saída serem
apresentados de formas diferentes, o saldo inicial e final dos fluxos tanto
indireto como direto deve ser idêntico.
De maneira sintética, o método direto é basicamente o espelho do
movimento financeiro, bastante útil para gestores e demais usuários leigos em
contabilidade e o indireto espelha a relação entre o resultado econômico do
período, obtido na DRE, e o movimento financeiro operacional, decorrente do
aumento ou redução de liquidez presentes nos componentes estáticos
operacionais, logo mais acessível aos iniciados em contabilidade.

2.3.3. Liquidez e endividamento
Possuir liquidez é ter ativos que podem facilmente ser convertidos em
dinheiro, uma vez que essa tem maior relação com os disponíveis da empresa,
sendo bens e direitos a receber de curto prazo, que permite condições de
manter suas contas a pagar em dia, como Hoji (2012) afirmou é ter capacidade
de arcar com seus compromissos no curto prazo. Isso agrega também a
organização, recursos para resolução de situações inesperadas.
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A falta de liquidez na entidade pode gerar endividamentos que podem
levar à falência, pois ter lucros destacados em suas demonstrações não são
necessariamente apresentação de dinheiro em caixa, tendo em vista que são
resultados econômicos advindos do regime de competência. Dessa forma se
faz evidente a importância da liquidez para a organização, sendo possível
identificá-la através de índices, que têm o objetivo de apresentar sua real
situação financeira.
Os índices de liquidez permitem analisar o impacto das dívidas em seus
resultados financeiros e verificar a capacidade de pagamento das mesmas
tanto a curto como a longo prazo, o índice de liquidez corrente (Ativo
Circulante/Passivo Circulante), segundo Hoji (2012) é considerado o melhor
para identificar essa capacidade em relação a curtos prazos. Levando em
consideração que a organização precisa ter condições de pagar suas dívidas
no todo é interessante utilizar também o índice de liquidez geral, pois é uma
análise com todos os ativos e passivos da entidade (curto e longo prazo).
Quanto maior forem os índices maior a condição de pagamento da organização
e menor as chances de endividamento.
2.3.4. O fluxo de caixa operacional como parâmetro de desempenho
Especialistas no ramo do gerenciamento financeiro afirmam que todas
as empresas buscam permanecer em enérgica atividade no mercado
financeiro, porém as Micro e Pequenas Empresas passam por muitos
obstáculos para se manter no mercado e honrar seus compromissos, uma vez
que elas possuem limitações de recursos e precisam de melhor gerenciamento
dos mesmos. (LOPES; MENEZES, 2000)
Dessa forma o Fluxo de Caixa Operacional se torna importante para
melhor controle e gerenciamento das pequenas empresas que convivem com
problemas de caixa. Pois permite a visualização antecipada das necessidades
para tomada de decisão e acompanhamento do ciclo operacional, que se
estabelece desde a compra da matéria prima até o recebimento efetivo das
vendas.
2.3.5. A programação e o acompanhamento da tesouraria
A tesouraria é uma área de grande importância em uma organização,
pois seu objetivo é garantir os recursos e instrumentos financeiros necessários
para manter e realizar os negócios da empresa, pois geralmente estes
transitam por esta área e mesmo que indiretamente toda a empresa está
vinculada a ela. Suas programações e funções estão relacionadas a
administração de negociações e planejamentos financeiros e ao
acompanhamento das ferramentas que permitem analisar os resultados
financeiros da organização.
O fluxo de caixa é ferramenta essencial para o desenvolvimento da
tesouraria, pois permite um controle das contas a pagar e receber, e uma maior
visibilidade das entradas e saídas de recursos da empresa, proporcionando
previsões de financiamentos, supostas dívidas e pagamentos, fazendo dele
também um instrumento de gestão financeira eficaz para o tesoureiro. Hoji
(2012), afirma que com uma apuração correta dos fluxos de caixa por unidade
de negócio são agregadas vantagens expressivas no momento de analisar o
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desempenho da organização, uma vez que é viável avaliar os retornos de
investimentos de maneira eficiente através dos mesmos.
3. Metodologia
As informações utilizadas nesse artigo foram extraídas de bibliografias
literárias, artigos e revistas acadêmicas publicadas na Internet. Sendo a
tipologia quanto aos objetivos empregada como descritiva, tendo o papel de
identificar, descrever e fazer comparações entre outros aspectos, como afirma
Beuren (2010) que diz que esse tipo de pesquisa se caracteriza como
explicativa, ao analisar determinado problema, sem todavia, conseguir
comprovar a relação, de modo empírico.
Quanto aos procedimentos é classificada como estudo de caso, pois
busca estudar e conhecer a empresa aqui observada e quais ferramentas
podem suprir suas necessidades de demonstrações, tendo em vista que esse
procedimento é caracterizado pelo estudo profundo de um objeto permitindo
um conhecimento maior do mesmo. Beuren (2010) citada por Gil (1999, p.73).
E por fim a abordagem do problema desta pesquisa é qualitativa, uma
vez que busca analisar e descrever os fatos do caso aqui apresentado. Um
estudo qualitativo é o mais adequado para compreender a natureza de um
fenômeno.
Para o estudo foram colhidas informações sobre a gestão financeira de
determinada empresa, em uma conversa com o gestor, considerando a
Demonstração de fluxo de caixa como essencial em suas análises financeiras.
4. Análise de dados
A investigação em campo se baseou em contatos telefônicos e na visita
técnica realizada ao representante executivo da empresa e conduzida
mediante um roteiro de observação.
4.1. Ambiente da empresa pesquisada
A empresa atua no comércio atacadista de alimentos, está no mercado
desde a década de 80, localizada na cidade de Rondonópolis-MT. Sendo
desde então administrada em âmbito familiar, na qual o pai controla o
movimento financeiro e o filho, o comercial e as ações administrativas.
A empresa possui um quadro de 20 funcionários distribuídos em vários
setores, sendo um deles responsável pelo controle financeiro da instituição e
alimentação dos dados no sistema de gestão empresarial.
4.2. Apresentação e discussão dos dados coletados
Com a finalidade de responder ao questionamento inicial, foi realizada
uma entrevista semiestruturada por volta de uma hora na sede da própria
empresa. Na ocasião o representante apresentou suas dificuldades em
entender, extrair e organizar as informações necessárias para um bom
gerenciamento.
Durante todos esses anos de atuação a empresa já passou, segundo o
relato, por momentos de grandes apertos, diante dos quais teve que se
reorganizar financeiramente para conseguir se estabilizar novamente.
Após ouvir o histórico, a entrevista seguiu na direção de conhecer quais
os relatórios eram utilizados para gerenciar a movimentação das atividades da
empresa.
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O representante da empresa mencionou a utilização de um relatório que
demonstrava as entradas e saídas de caixa, de modo organizado e
classificado. “Mas que não continha informações suficientes para que fosse
apurado o lucro”.
O entrevistado, apesar de ser formado em Administração, demonstrou
confusão ao se referir ao lucro como sobra de caixa e não demonstrou
compreender os pontos necessários para construir uma DRE como controle de
estoques, depreciação de imobilizado, folha de pagamento e tributos, saldos de
contas a receber ou a pagar.
Demonstrou saber da existência e da influência, mas não a sua
aplicação de forma a estruturar uma demonstração com base na competência
e não no caixa.
O ponto principal para realização da DRE no comércio é relacionado ao
estoque, mas foi constatado que a empresa não possui controle de estoque,
nem de perdas ou mapa de custos e despesas. Determina o preço de venda de
seus produtos baseados apenas no preço de compra e um multiplicador
apurado sobre amostras dos relatórios internos, com razoável frequência, pelo
contador externo.
Em relação ao relatório financeiro, o mesmo afirmou possuir “mais
facilidade em compreender as informações financeiras”, no caso, as que são
contidas na DFC. Ao acompanhar mais as informações financeiras,
confrontando recebimentos e pagamentos, o empresário acaba por relacionar
de forma errada a sobra de caixa com o lucro.
Por não ter a compreensão dos dados econômicos e nem os controlar,
associa liquidez positiva com lucro, sem demonstrar entender que o lucro é
obtido da dedução das receitas de vendas pelos custos e despesas, enquanto
a liquidez demonstra o saldo do caixa.
Apesar da dificuldade, mencionou que se usasse a DRE teria dificuldade
em relação ao tempo, uma vez que o lucro, não necessariamente, reflete o
recebimento efetivo das vendas, por outro lado o recebimento apresenta
sensação no caixa de maneira imediata.
Diante dos aspectos observados é possível verificar que o controle
financeiro é mais acessível do ponto de vista do controle, já que o próprio
extrato bancário já é uma espécie de registro, a sua associação com o caixa
formando o fluxo de caixa é razoavelmente simples, somente dependendo de
um esforço mínimo de classificação.
Por outro lado, a demonstração do resultado demandaria um esforço
maior de organização e controle, destinar, por exemplo, quanto do investimento
em ativos fixos de longo prazo devem ser escoados para a formação do
resultado do período, quando ocorre a baixa de estoque para custo, quanto do
estoque é perdido, enfim, uma série de itens que são impactantes e demanda
ajustes que não são apenas movimentos automaticamente rastreáveis como
em um extrato de movimentação bancária.
Do ponto de vista interpretativo, não é tão óbvio para o empresário que a
receita seja reconhecida na venda e não no seu recebimento e nem de que o
custo e a despesa sejam reconhecidos no momento do consumo e não do seu
pagamento, assim como também não é fácil entender como é possível ter lucro
sem ter dinheiro em conta.
Não se advoga aqui que a DFC seja superior à DRE, ao contrário, é
notório que um dos principais diferenciais competitivos das organizações é o
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processo de formação de preços e as suas variáveis são basicamente
econômicas e não financeiras. As informações são complementares e não
concorrentes, elas não se substituem, cada qual tem a sua utilidade. A questão
principal está na acessibilidade e usabilidade do instrumento de gestão.
A DFC, principalmente se considerado o método direto, é facilmente
produzida e entendida pelos funcionários do setor financeiro e gestores, sem
necessariamente serem qualificados em contabilidade.
A DRE, por outro lado, exige rigores para sua produção, assim como a
sua leitura e contextualização são mais distantes para um leigo em
contabilidade.
5. Conclusão
Diante das observações, constatações e discussões pode-se concluir
que para o pequeno empresário a DFC é mais acessível do que a DRE, tanto
do ponto de vista de sua produção quanto de sua interpretação.
Além de ser elaborada de forma mais simplificada, a DFC permite maior
facilidade de compreensão pelos gestores, ainda traz as informações mais
conhecidas e contextualizadas com a realidade vivida na rotina do dia a dia dos
empresários, particularmente o que participou da entrevista.
É possível, então concluir, de modo particular para a empresa em
questão que um relatório classificado das entradas e saídas de caixa já
proporciona boas condições de dirigibilidade dos negócios.
Destaca-se, mais uma vez, que não deve ser dispensada a elaboração e
o acompanhamento da DRE, esse deve ser um objetivo firme dos gestores,
investir em controles e em sistemas é um caminho que precisa ser trilhado,
mas a DFC gerencial já pode ser um objetivo de curtíssimo prazo, bastando
que se destine tempo para o seu acompanhamento e análise.
Finalmente, é importante ter em vista que as conclusões obtidas na
discussão são limitadas ao contexto da organização em que foi realizada a
observação, contudo, consideradas as proporções e contextos, pode ser
utilizada como referência para que outras organizações de pequeno porte
utilizem a discussão para a construção de seus planos de ação de melhoria de
seus controles, iniciando seus esforços pelo financeiro e construindo
maturidade de registro e de interpretação para conhecer também o seu
desempenho econômico.
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EMPREENDEDORISMO FEMININO: ESTUDO DE CASO DA AMAFAP À LUZ DA
NOVA ECONOMIA INSTITUCIONAL
Janaina Da Silva Ramos, Luís Otávio Bau Macedo

Resumo: O artigo analisa os aspectos constitutivos da associação de forma a
identificar os mecanismos de organização social de governança e a estrutura
produtiva da associação, considerando na análise a influência das instituições.
O texto relaciona três temáticas que merecem ser destacadas, sendo elas, a
de gênero, relacionando com a agricultura familiar e o associativismo. O
artigo aborda a experiência das mulheres do assentamento Sadia Vale Verde,
no município de Cáceres-MT, na criação da Associação das Mulheres
Agricultoras Familiares Araras do Pantanal (AMAFAP). Além da pesquisa
documental, foi utilizada como instrumento de coleta de dados, entrevistas
semiestruturadas com duas gestoras da associação, após a coleta de dados
foi utilizada a matriz SWOT para destacar os fatores externos e internos que
influênciam na gestão e resultados da associação. Identificou-se que a
associação é constituída por mulheres que buscam atingir objetivos comuns,
tais como: geração de renda, igualdade social e diminuição do êxodo rural na
localidade. Como resultados encontrados, verifica-se que a AMAFAP apresenta as
dimensões que Williamson destaca como a reponsáveis pelo custo de transação,
logo, verificou-se que associação possui especificidade produtiva, pois, a mesma
produz produtos orgânicos; complementarmente identificou-se que a associação
apresenta frequência de dez anos de transações com o governo federal, atráves
dos Programa de Aquisição de Alimentos, porém, esse é o seu principal e único
cliente fixo até a data da pesquisa, o que mostra incertezas quanto ao potencial de
crescimento da associação.
Palavras-chaves: Associativismo, Governança, Agricultura Familiar.
1 INTRODUÇÃO
Gênero diferentemente do sexo está ligado à cultura e ao processo histório
de desenvolvimento do indivíduo, ou seja, é construída a partir do convívio social e
reconhecimento pessoal, considerando as especificidades de cada indivíduo. O uso
da tipologia é recente, se destacando pelas lutas de movimentos socias em busca
de igualdade de gênero e social. Brumer e Anjos (2008) relata que a temática de
gênero está sendo priorizada nos estudos das ciências sociais voltadas ao meio
rural, devido ao êxodo rural, principalmente dos jovens, com predominância das
mulheres, provocando assim o envelhecimento e masculinização da população
rural.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE (2015) a
população feminina rural é de quase 15 milhões. A proporção da população
feminina em área rural era de 48,29%, em 1993, diminui para 47,75%, em 2015.
Porém, não é dado o devido valor ao trabalho desempenhado pelas mulheres no
espaço rural, isso devido a um espaço dominado por uma sociedade machista, onde
o homem é denominado como o principal responsável pela produção, gestão e
comercialização da agricultura familiar (BUTTO, 2011). Situação essa que permite
identificar a desigualdade enfrentada pelas mulheres do meio rural brasileiro, e
1
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principalmente no que diz repeito à divisão de trabalho, onde é posto que as
mulheres desempenham atividades voltada para o autoconsumo familiar, com baixo
grau de renda, enquanto os homens seriam o chefe da casa, responsável pela
atividades econômicas e renda (BUTTO, 2011).
Deere e Leon (2003) argumentam que a desigualdade de gênero no meio
rural é resultado das preferência masculina por herança em terra, devido ao
privilégio do sexo masculino no casamento e por preconceito de gênero nos
programas de distribuição de terras. Faria (2011) ressalta que essa situação está
vinculada à noção capitalista de trabalho, reduzindo assim as relação de produção
ao que pode ser trocado no mercado. Como resultado dessa situação, houve um
processo de invisibilização e não reconhecimento do traballho desempenhado pelas
mulheres, tanto no espaço reprodutivo (autoconsumo/doméstico), como no espaço
produtivo. Ocorrendo assim a negação de sua autonomia econômica e política.
Ávila (2013) corrobora que a situação da desigualdade de gênero foi
socialmente construída ao longo do tempo, com ideia de que o homem é o
responsável pelas atividades produtivas, sendo esse trabalho reconhecido,
valorizado e remunerado. Já as mulheres seria a responsáveis pela atividade
reprodutiva (trabalho doméstico e de cuidados dos filhos), sendo seu trabalho não
reconhecido e nem valorizado.
Essa situação começou a mudar a partir dos anos 90, com forte organização
das mulheres e com garantia de alguns direitos, e a partir da década de 2000,
surgiram no âmbito do Governo Federal diversas iniciativas que atuavam sobre a
temática e em diálogo com os movimentos de mulheres do campo. Como por
exemplo: a realização das marchas das margaridas, criação de vários programas,
entre eles a destinação de recursos específicos, como o Pronaf-mulher (FARIA,
2011).
Mundanças que incentivaram as mulheres a se unir, organizar e buscar
através do seu trabalho e da ação coletiva diminuir a desigualdade de gênero no
meio rural e, consequentemente, obterem maior independência econômica. Surge
assim, o empreendedorismo feminino e o empreededorismo comunitário no meio
rural. De acordo com Dornellas (2001), o empreendedorismo pode ser conceituado
como um empreendimento novo que assume riscos, tendo como principais
características a inovação e a criatividade em utilizar os recursos disponíveis.
Com esse cenário de desigualdade de gênero e social no meio rural, as
mulheres identificaram no empreendedorismo a oportunidade de obterem sua
independência financeira e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida.
Tendo como resultados o surgimento de associações e cooperativas formadas por
mulheres nos últimos anos com objetivo de gerarem renda e, principalmente, maior
voz ativa na tomada de decisão. Sendo esses movimentos formados pelas mulheres
baseado principalmente na cooperação, autogestão e autonomia.
Nesse contexto, o artigo analisou os aspectos constitutivos da AMAFAP,
de forma a identificar os mecanismo de organização social, administrativa e a
estrutura produtiva da associação, considerando na análise a influência das
instituições à luz da Nova Economia Institucional (NEI).
Para contextualizar a relação entre os mecanismo de organização da
AMAFAP e o ambiente institucional optou-se pela abordagem das instituições
à luz da Nova Economia Institucional (NEI), conforme estudos de Williamson,
pois existe algumas dimensões que influênciam na governança das organizações.
O estudo justifica-se pela relevância da compreesão do movimento
2
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desencadeado pelas mulheres assentadas no assentamento Sadia Vale Verde,
pois buscam através de projetos e ações protagonismo no espaço produtivo
da agricultura familiar, consequentemente, autonomia e melhor qualidade de
vida de suas famílias.
Além dessa introdução o artigo estrutura-se na seguinte sequência revisão
teórica sobre Nova Economia Institucional e acão coletiva; importância das
instituições para o desenvolvimento da agricultura familiar; os procedimentos
metodológicos; análise e interpretação dos resultados e por fim as considerações
finais.
2. NOVA ECONOMIA INSTITUCIONAL E A AÇÃO COLETIVA
A ação coletiva é a forma que grupos de pessoas se organizam em busca de
objetivos em comum, sendo essa ação capaz de gerar integração social e
principalmente, transformações econômicas e sociais. Porém, o nível de
cooperação melhora conforme aumenta o capital social da comunidade, no entanto,
isso não ocorre de imediato, mas sim ao longo de um processo histórico.
Nesse contexto, existe conforme a teoria institucional algumas restrições às
ações humanas que podem comprometer os resultados esperados da cooperação.
Para contextualizar a relação da acão coletiva de agricultoras familiares na
agricultura familiar optou-se pela abordagem das instituições à luz da NEI,
conforme estudos de Oliver Williamson que foca seu estudos nas estruturas de
governança. Neste estudo, o enfoque foi no ambiente microeconômico por meio da
descrição do papel das instituições e a relevância dos hábitos e costumes na
governança desenvolvida pela mulheres na associação.
A NEI possui duas correntes com visão analíticas distintas mas
complementares, sendo uma a visão microeconômica com foco no estudo das
instituições de governança, em que a transformação de custos econômicos tem sido
predominantemente sua preocupação, destacando os estudos de Oliver Williamson
e Rolnad Coase. A segunda é a visão macroeconômica, essa com foco no ambiente
institucional, destacando os estudos de Douglass North. A primeira utiliza uma
abordagem de baixo para cima enquanto a segunda utiliza uma abordagem de cima
para baixo. (WILLIAMSON, 1994; AZEVEDO, 2000).
Coase (1937) aborda que toda transação possui um custo, deste modo, os
custos de transação estariam por toda parte, cabendo aos indivíduos sua
minimização através da escolha do mecanismo de alocação de recursos. O autor
identifica esses mecanismos de alocação de recursos com as instituições que,
segundo o mesmo, seriam justamente o Estado, as firmas e mercados, sendo
papel da instituição reduzir os custos de transação existentes.
Williamson assim como Coase também considera instituição como
organização, sendo firmas, mercado e relações contratuais, sendo que as
transações e os custos definem diferentes formas institucionais de organização.
Sendo a análise micro desenvolvida em três partes: “a transação é a unidade básica
de análise e é dada a dimensão, os atributos que descrevem e distinguem modos
alternativos de governança são estabelecidos, e as estruturas de transações e
estruturas de governança estão alinhadas em relação a um custo de transação”
(WILLIAMSON, 1994, p. 178-179).
Já North (1991) tem uma concepção macroeconômica, conceituando a
3
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instituição como regras do jogo, essas classificadas em instituições formais e
informais. De acordo com o autor, as instituições são restrições comportamentais,
que regulam as interações políticas, economicas, sociais e limitam o conjunto de
escolhas dos atores. Sendo elas constituidas de restrições formais (constituições,
leis, direito de propriedade, geralmente imposta por um agente com poder de
coerção), e de restrições informais, essas formadas por normas e regras de conduta
formada pela própria sociedade (costumes, saberes, tradições, e códigos de
conduta). Nesse contexto o ambiente institucional é o conjunto de regras formais e
informais que estabelecem e regulamentam o comportamento dos agentes
econômico.
A NEI aborda que existe dois tipos de restrições à ação coletiva, sendo a
primeira o custos de transação e em segundo os dilemas da ação coletiva. De
acordo com Coase o custo de transação é o “custo de usar o mecanismo de preços”
ou “o custo de se levar uma transação adiante atráves de uma troca no mercado”
(Coase, [1937]1998, p.6). Cavalcante (2014, p.379) aborda que os custos de
transação “são todos aqueles envolvidos numa transação econômica, como
pesquisa de preços, os contratos, bem como o próprio conhecimento do mercado”.
Williamson (1981) chama atenção para o estudo da economia de custo de
transação também nas empresas não comerciais, enfantizando que a economia de
custo de transação é importante para todas as formas de organização. Nesse
sentido, o autor corrobora com a relevância de estudar a estrutura de governança
da AMAFAP e sua relação com o governo e com o custo de transação na
agricultura familiar.
Vale destacar que a economia dos custos de transação parte de duas
hipóteses, sendo a primeira que os indivíduos são naturalmente oportunistas, ou
seja, buscam interesses próprios, a segunda é que são racionalmente limitados,
onde pressupõem que o indivíduo possui limites em processar as infomações
disponíveis. Desse modo, em um ambiente repleto de incertezas e ainda com
indivíduos que possuem racionalidade limitada o processo decisório é influenciado
por diversos fatores. (PAVAN, SANTOS JUNIOR, 2016; CAVALCANTE, 2014;
WILLIAMSON, 1994).
Além disso, as transações estão sugestas a três principais dimensões, sendo
elas a frequência com que as transações se repetem, as incertezas a que a
transação está sujeita, e o grau de especificidade dos ativos. Sendo essas
dimensões fundamentais para a governança das relações contratuais
(WILLIAMSON, 1994).
Williamson (1998) ainda aborda que a economia de custo de transação é
focada nos problema de conflito resultante da dependência bilateral. Esses
problemas surgem à medida que a dependêcia bilateral e as necessidades de
adaptação cooperativa se acumulam. Partes que se juntam em uma condição de
dependência bilateral (em razão da especificidade do ativo) e são confrontadas com
a incompletude (em razão dos limites da racionalidade) deve confrontar as tensões
(em razão do oportunismo) quando confrontada com a necessidade de se adaptar
cooperativamente.
Em relação aos empasse da ação coletiva North (2018, p.29) salienta que
A cooperação é difícil de sustentar quando o jogo não se repete (ou a
partida está no fim), quando faltam informações sobre os outros jogadores e
quando o conjunto de jogadores é numeroso. Verificamos comportamento
cooperativo quando os indivíduos interagem repetidamente, quando têm
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informações abundantes uns sobre os outros e quando o grupo é pequeno.

Nessa perspectiva Williamson enfatiza que os individuos são oportunistas e
limitados cognitivamente, ou seja, pode haver má fé entre as partes devido a busca
por
interesses próprios, assim necessitam das instituições para restrigir o
comportamento oportunista e apoiar suas escolhas e decisões. (WILLIAMSON,
1994).
O estudo destaca a estrutura de governança, com foco na organização
social, administrativa e a estrutura produtiva da AMAFAP, uma vez que a
perspectiva institucional ressalta a importância da estrutura de governança e dos
indivíduos para reduzir os custos de transação.
Na seção seguinte será contextualizado a importância das instituições no
contexto da agricultura familiar.
2.1 IMPORTÂNCIA DAS INSTITUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO
AGRICULTURA FAMILIAR

DA

A agricultura tem um importante papel na economia brasileira, sendo o país
grande produtor de grãos e frutas. O setor agropecuário contribui com 22,5% do PIB
e 37% da força de trabalho. Nesse contexto a agricultura familiar representa 88%
dos estabelecimentos rurais, 24% da área agrícola do país e 74% da mão de obra
no campo (EMBRAPA, 2017).
Porém, atualmente vive-se um processo de desenvolvimento excludente, onde
os agricultores familiares formam um grupo que ainda são marginalizados e
ignorados no processo de desenvolvimento. Nessa perspectiva a exclusão social,
concentração de renda e degradação ambiental, entre outros fatores negativos
passam a dar lugar à abordagem do desenvolvimento sustentável, no qual a
agricultura familiar é um elemento estratégico, pois, apresenta grande diversidade
tanto social, cultural e econômica. Estes aspectos suscitam a necessidade e
instigam a se conhecer quem são esses agricultores e onde estão, de modo a se
realizar um diagnóstico adequado e desenvolver politicas e ações que permitam
promover o desenvolvimento rural sustentável dessas áreas, e com a inclusão
desse grupo (BIANCHINI, 2005).
Situação essa que esta ganhando espaço público, tornando objeto de estudos
de pesquisadores e fazendo com que a sociedade repense o atual modelo de
desenvolvimento rural adotado no Brasil e, além disso, pense em novas formas de
intervenção do Estado e novas políticas públicas (SCHNEIDER, 2005).
Nesse sentido Sachs (2004, p. 19), menciona que planejar política pública
voltada para a consolidação e modernização da agricultura familiar faz “parte de
uma estratégia para estimular o desenvolvimento rural com base na pluriatividade
da população rural, dando um salto na direção de uma civilização moderna baseada
na biomassa (biodiversidade – biomassa – biotecnologias)”.
No entanto, as políticas públicas são formadas de cima para baixo e de forma
mimética, situação essa inadmissível.
Pois, o desenvolvimento precisa ser
estudado de forma individual, sendo necessário realizar um diagnóstico levando em
consideração as necessidades de cada localidade ou região, e os atores locais
devendo ter o papel central na definição, execução e controle dessas políticas e
ações.
North (1994, p. 366) observa que
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as políticas públicas moldam significativamente o desempenho econômico
porque definem e reforçam as regras econômicas. Portanto, uma parte
essencial da política de desenvolvimento é a criação de políticas que criem
e reforcem direitos de propriedade eficientes. No entanto, sabemos muito
pouco sobre como criar tais políticas.

Bianchini (2005, p. 82) corrobora que a situação que se encontra o atual
modelo de desenvolvimento rural estabelece um desafio para sustentabilidade,
surgindo assim, a necessidade de “um amplo e permanente debate dos ajustes nas
políticas e nas instituições, que levem em conta as características da agricultura
familiar e as dimensões do desenvolvimento sustentável”.
Porém, isso só é possível quando a comunidade local passa a ter uma forte
organização (confiança entre os atores, capacidade de se auto organizar e criando
redes de cooperação), com isso consegue evitar que as empresas e organizações
externas limitem suas potencialidades de atuação, de modo que a comunidade local
passa a liderar o seu processo de desenvolvimento de acordo com suas estratégias
econômicas, sociais e institucionais. (BARQUERO, 2001).
Entretanto, o desenvolvimento das comunidades depende do capital humano,
da difusão das inovações em seu tecido produtivo e, principalmente do capital
social, pois, a organização da comunidade e do sistema produtivo depende da
capacidade da população local trabalhar em conjunto, e isso só é possível quando
se tem o capital social. No entanto, o capital social é o conjunto de características
da organização social que é construído ao longo de um processo histórico
(PUTNAM, 1996).
O processo de desenvolvimento de uma economia é causado pelos atores de
uma sociedade que tem uma cultura, instituições, formas e mecanismos próprios de
organização. Dessa forma, o desenvolvimento surge fortalecido nos territórios que
contam com um sistema institucional evoluído e complexo (BARQUERO, 2001).
Sendo as instituições fundamentais ao processo de desenvolvimento, pois,
reduzem os custos de transação, de produção e coordena as atividades humanas.
Sendo as instituições políticas e econômicas partes essenciais de uma matriz
institucional eficaz. North (1991) aborda que é preciso que as instituições sejam
fortes, ou seja, eficiente e acessível a maior parte da população, caso contrário,
estará limitando o processo de desenvolvimento.
Em contrapartida, fortes restrições da ação humana se relacionam com as
carências e mau funcionamento da rede institucional, falta de conhecimento, capital
humano, acesso a recursos financeiros, dificuldade da sociedade de se autoorganizar e pouca participação política. Fatores esses que frequentemente colocam
obstáculos aos processos de desenvolvimento de grupos e comunidades menos
favorecidos (LIST, 1983; BARQUERO, 2001; VERGARA, 2004; SEN, 2010).
Contudo, é papel do governo e das instituições públicas fornecer incentivos e
oportunidades básicas para a ação coletiva emergir. Ou seja, educação e saúde de
qualidade, saneamento básico, moradia, emprego, e acesso fácil e adequado à
financiamento. Em relação ao financiamento, até o inicio da década de 1990 não
havia nenhum tipo de política pública a nível nacional voltada especificamente para
a agricultura familiar, somente sendo criado, no ano de 1996, o Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), representando uma mudança
e reorientação das políticas públicas para o meio rural. (SCHNEIDER, 2005).
O PRONAF define a agricultura familiar com base nos seguintes critérios:
6
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Predomínio da mão de obra familiar, área de até 4 módulos fiscais, residência no
estabelecimento ou em local próximo, e que obtenham, no mínimo, 50% da renda
bruta familiar da exploração agropecuária e não agropecuária do estabelecimento.
Já Bianchini (2005) conceitua agricultura familiar como àquele que se baseia
na predominância do trabalho familiar, sendo esse complementado pela relação
entre gestão, trabalho e posse total ou parcial dos meios de produção, sistema de
produção diversificado, e atividade agrícola voltada para geração de renda e
consumo, e pluriatividade.
Além do PRONAF, existem outras políticas públicas voltadas para a agricultura
familiar entre elas merecem destaque o Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), sendo essa última a
principal fonte de renda da associação em estudo.
Todavia, são programas elaborados de forma excludente, pois, o mesmo não
leva em consideração as características e necessidades dos agricultores, visto que
uma parcela significativa dos agricultores rurais são analfabetos, leigos em questões
de tecnologias, que não faz uso de computadores, muito menos consegue entender
o processo burocrático colocado pelos programas. Além disso, percebe-se que não
está existindo a governança, pois, não existe a relação em conjunto do governo,
setor privado e sociedade civil na hora de formular essas políticas.
Porém, verifica-se que a agricultura familiar é dependente das instituições
formais, logo, é de suma importância que além da criação de políticas públicas com
processos e oportunidades adequados para os agricultores familiares, é necessário
que exista a sua aplicabilidade e controle.
3. METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada na Associação das Mulheres Agricultoras
Familiares Araras do Pantanal situada no assentamento Sadia Vale Verde, BR-070
Km 663, Zona Rural, Distrito Nova Cáceres município de Cáceres no estado de
Mato Grosso.
Com base na contextualização da comunidade onde fica localizada a
associação e de acordo com o objetivo do estudo a pesquisa caracteriza-se
como exploratória e descritiva. Caracteriza como
descritiva porque
identificou os mecanismo de organização social, administrativa e a estrutura
produtiva da AMAFAP. De acordo com Collis e Hussey (2005), Silva e Menezes
(2005) e Vergara (2005), a pesquisa é classificada como descritiva por estar
relacionada com fenômenos de atuação prática, e porque, mostra características
de determinado fenômeno e população. Classifica-se também como exploratória,
tendo em vista à pouca existência de pesquisas relacionada ao objeto de estudo e
por entender que é de suma importância estudar os mecanismo de organização de
uma associação de agricultoras familiares. Nesse sentido, Hair Jr. et al. (2009)
aborda que a pesquisa exploratória deve ser utilizada quando há poucas
informações sobre o assunto estudado. Quanto à interpelação do problema, o
presente estudo caracteriza-se por uma abordagem quanlitativa.
Em relação aos procedimentos para condução do estudo e obtenção de
dados,
a
pesquisa foi realizada por meio de levantamento bibliográfico, estudo de caso na
AMAFAP e em concomitância com pesquisa documental. Conforme Yin (2010,
p.39) o estudo de caso “é uma investigação empírica que investiga um fenômeno
7
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contemporâneo em profundidade e em seu contexto da vida real”.
A pesquisa foi realizada no período de novembro a dezembro de 2018, nesse
período foram desenvolvidas diversas atividades entre elas o levantamento de
dados secundário referente a agricultura familiar brasileira, no Estado de Mato
Grosso, no município de Cáceres e a participação feminina no setor e no meio rural
para conhecer o panorama atual da mulher no campo e na agricultura familiar. Foi
realizada a pesquisa junto a AMAFAP através de visita ao local/ “sede” da
associação no dia 28 de dezembro de 2018, utilizou-se como instrumento de coleta
de dados a entrevista semiestruturada, face a face, com duas gestoras da
associação, sendo uma a presidente e a outra a tesoureira e dona da propriedade
onde é realizada as reuniões da associação e estão todos os utensílios da mesma.
Foi realizada também na mesma oportunidade a pesquisa documental junto ao livro
Ata da AMAFAP. A seguir é apresentado as variáveis observadas no estudo.
Quadro 1: Variáveis
Variáveis quantitativas
Custos
Renda
Tempo de existência
Número de associadas
Fonte: Dados da pesquisa

Variáveis qualitativa
Qualidade de vida
Acesso à informação
Participação em política pública
Tipo de governança

Para visualizar melhor o cenário da associação foi utilizada a matriz SWOT,
uma ferramenta que permite identificar as forças, oportunidade, fraquezas e
ameaças. A partir dos dados coletados foi possível elaborar as análises e as
considerações apresentadas no artigo.
4. ANALISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
O presente artigo buscou identificar quais são os fatores determinantes da
ação coletiva organizada por mulheres moradoras do assentamento Sadia Vale
Verde, bem como analisar os aspectos constitutivos da AMAFAP, de forma a
identificar os mecanismo de organização social, administrativa e a estrutura
produtiva da associação, considerando na análise a influência das instituições
à luz da Nova Economia Institucional (NEI).
A área que hoje situa o assentamento pentencia a duas fazendas
independentes
antes do Projeto de Assentamento da Reforma Agrária, sendo
Fazenda Sadia II e Fazenda Vale Verde, destinada a produção agropecuária
extensiva. A Empresa Sadia S/A, proprietária da Fazenda Sadia II, possuía uma
dívida com o governo federal e negociou a Fazenda em troca da dívida.
Aproximadamente três anos após a criação do Assentamento Sadia, o proprietário
da Fazenda Vale Verde decidiu vendê-la para o governo federal para fins de
Reforma Agrária. Datam as portarias de criação dos Assentamentos, em 05/12/1996
do Assentamento Sadia II, e, em 19/07/1999 do Assentamento Vale Verde. Aquele
com 373 famílias assentadas, e este com 53.
O Assentamento Sadia II, foi ocupado por famílias moradoras do município
de Várzea Grande, estes acamparam ao lado da Fazenda Sadia a fim de pressionar
a desapropriação das terras e garantir a destinação para a reforma agrária. Por sua
vez, o Assentamento Vale Verde foi destinado às famílias oriundas do município de
8
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Cáceres-MT (VALENTIM, 2010). Os projetos de Assentamentos foram agrupados
em 2003, se tornando então, Assentamento Sadia Vale Verde.
A principal renda dos moradores do assentamento é a pecuária, sendo
essa desenvolvida especialmente pelos homens, fator esse fundamental para
o surgimento da cooperação feminina na comunidade. Assim, à ação coletiva
das mulheres surgiu a partir da necessidade financeira, econômica e
principalmente de maior voz ativa, visto que algumas não participavam de
nenhuma associação, por ser geralmente uma pessoa da família que
participa, e na maioria das vezes são os homens da casa. Já as mulheres
que participavam de alguma associação na comunidade relatam que não
possuíam poder de decisão, porque sempre prevalecia a opinião dos homens.
Foi então que as mulheres do assentamento começaram a trabalhar com a
venda de leite mas, infelizmente obtiveram insucesso devido a falta de
planejamento, foi aí que as mulheres passaram por diversas formação em parceiria
com a Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE), entre
elas participação em palestras, feiras, oficinas, viajaram conhecendo associação e
cooperativa existente nos diversos estados brasileiro, também conheceram os
programas da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
A FASE é uma organização não governamental, sem fins lucrativos que é
comprometida com os mecanismos de organização (comunitário e associativo), e
com o desenvolvimento local. Diante das desigualdades enfrentadas pelo gênero
feminino a FASE atua junto as agricultoras familiares, quilombolas, pescadoras e
agroextrativistas por meio do fortalecimento de grupos de mulheres, redes e fóruns
que auxiliem as mesma à terem maior independência e autonomia (FASE, 2018).
Após essas formações, a técnica do PAC deu a ideia da formação da
associação de mulheres agricultoras, porém, entre as mulheres apenas uma já
produzia em suas terras, as demais só tinha o conhecimento adquirido nas
formações. O que foi visto como suficiente para iniciar naquele momento.
A AMAFAP foi fundada em 2006, com 51 mulheres associadas. Há menos de
3 anos a associação abriu uma exceção e houve a entrada de dois homens para o
grupo de associados, a justificativa é que,
“um deles foi por motivo do documento da terra estar no nome dele, mas
quem produz é a mãe, já para o outro abriram uma exceção e deixaram participar
da associação” (entrevista de campo).
Atualmente, a associação possui 48 associados, porém, ativos são apenas
11 pessoas. Associados ativos são aqueles que pagam a taxa mínima que é de R$
5,00 reais por mês e participam do projeto de venda da produção para o programa
de aquisição de alimento do governo federal.
Quadro 2- Perfil das Associadas Ativas (os)
Associada
(o)
1
2
3
4
5
6

Naturalidade

Idade

Escolaridade

São Paulo
Jauru
Poxoréu
Minas Gerais
Cuiaba
Cáceres

56
60
38
53
60
34

F. Incompleto
F. Incompleto
F. Incompleto
Ensino médio
F. Incompleto
Ensino médio

Número de
filhos
3
4
2
3
8
3

Possui outra
renda
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Não
9
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7
8
9
10
11

Bahia
Cuiabá
Rondônia
Bahia
Bahia

53
46
48
60
44

F. Completo
Especialisa
Analfabeta
F. Incompleto
F. Incompleto

1
2
4
2
3

Não
Não
Não
Sim
Não

Fonte: Dados da pesquisa.
Conforme o quadro acima pode ser verificado que a maioria das associadas
são oriundas de outros estados brasileiros, com faixa etária entre 34 a 60 anos,
com ensino fundamental incompleto, todas possuem pelo menos 1 filho, e sua renda
é apenas a oriunda da associação. Vale destacar que a outra fonte de renda que as
associadas possuem é derivada da aposentadoria.
4.1 Organização Administrativa
A estrutura administrativa da associação é composta pelos seguintes órgãos:
Assembléia Geral, Diretoria Administrativa e conselho fiscal. A administração da
associação é feita pela Diretoria Administrativa composta por 6 mebros eleitos entre
os associados efetivos sendo: presidente, vice-presidente, tesoureira, vicetesoureira, secretária e vice-secretária. Já o conselho fiscal é formado por três
mebros titulares e três suplentes, responsáveis pela fiscalização dos atos da
Diretoria Administrativa e pelo pareceres sobre os balanços financeiros da
associação. A Assembléia Geral é constituída por todos os associados.
4.2 Estrutura produtiva
Conforme a NEI a AMAFAP possue especificade de ativos, pois, produz e
comercializa produtos orgânicos, utilizando como principais adubo o composto de
bananeira, cinzas, esterco (fazendo compostagem de estrume de gado). A
produção é feita por cada associadas nas suas propriedades/lote.
A produção da associação basea-se principalmente no contrato que tem com
Programa de Aquisição de Alimento (PAA), o PAA é uma iniciativa do governo
federal que busca diminuir a fome e a pobreza no Brasil e fortalecer a agricultura
familiar, assim, o governo adquire alimentos produzido por agricultores familiares e
entregam para população em situação de vulnerabilidade.
Assim, a cada 15 dias elas colhem sua produção e levam para a casa de uma
associada onde reside a “sede” da associação, nesse local é feita a organização
das caixas e a produção é levada para Cáceres, onde é entregue ao Cras/ Ação
Social do município.
Outro fator que deve ser levado em conta é a perecibilidade dos produtos, por
isso devem ser transportado com cuidados para não danificar. Nesse sentido, vale
destacar o custo que a AMAFAP tinha com o frete, pois, a associação não possui
seu próprio meio de transporte, logo, isso implica nos custos de transação. Para
resolver isso a associação buscou apoio junto a prefeitura municipal, e a quase dois
anos esse transporte é feito por conta da prefeitura do município de Cáceres-MT. A
seguir o quadro 3 mostra alguns dos produtos produzidos pela associação.
Quadro 3. Produtos produzidos pela associação
Abobrinha
Jiló
Pimenta de cheiro
Banana da Terra
Laranja
Pimenta Doce
Banana Maça
Limão Rosa
Mandioca
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Berinjela
Limão Taití
Cebolinha
Mamão
Fonte: Dados da pesquisa.

Tomate
Entre outros Vegetais

Dentre as atividades desenvolvidas, a horta é destacada como a principal
fonte de renda, mas a AMAFAP tem a intenção de aumentar a escala de produção e
também está planejando começar a produzir farinha, consequentemente, aumentar
sua rede de clientes. No entanto, carece de infraestrutura mais adequada e
inovações práticas para melhorar e aumentar a produção, visto que a incerteza
nesse setor é muito grande principalmente por causa do clima e do preço que é
correlacionado com clima.
4.3 Influências das Instituições na AMAFAP
Conforme a pesquisa de campo identificou que várias instituições
influenciaram ou influênciam a associação de alguma forma, entre elas foram
destacadas a Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural
(Empaer), pelo suporte técnico; a FASE que auxilia a associação desde o projeto
até os dias atuais, dando capacitação, curso, assistência técnica, consultoria e
auxílio gerenciais; a Prefeitura Municipal de Cáceres; a Associação do Produtores
Rurais do municipio de Cáceres; a Associação do assentamento Sadia Vale Verde;
mas a principal influência deu-se pelas políticas públicas voltadas para a agricultura
familiar, pois, as mesma ajudou as mulheres a verem novas possibilidade de renda,
conhecimento, investimento na infra-estrutura do lote. Entre as políticas pode-se
destacar o Programa de Aquisição de Alimento (PPA), o Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), e o Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE).
Conforme dados da pesquisa, identificou-se que a associação é totalmente
dependente do programa implementado pela Companhia Nacional de
Abastecimento (CONAB), sendo o PAA do governo federal o principal comprador
dos produtos da associação, entregando seus produtos a quase 10 anos. Além
disso, já participou do PNAE, mas hoje não consegue participar devido ao alto custo
de transação, entre eles, as gestoras destacaram os custos com contador e nota
fiscal, a estrutura institucional do programa que dificulta as atividades operacionais,
principalmente, a logística e o processo burocrático, mas o PNAE é visto como
possibilidade para os próximos anos, visto que em março/2019 encerra o projeto
com o PAA. Atualmente, as mulheres estão tentando o acesso ao Pronaf-Mulher
visando adquirir novos
materias, utensílios e novas tecnologias, e
consequentemente melhorar a infraestrutura e aumentar a produção da AMAFAP.
Com base no parágrafo anterior é possível identificar outra dimensão que a
NEI chama a atenção numa transação, ou seja, a frequência com que a transação
ocorre no caso da associação, pois, ela apresenta uma frequência de 10 anos
realizando transações com o governo federal. Porém, o PAA é o único cliente fixo
da associação, caso a associação não assine novo projeto de entrega da produção
depois de março/2019 a AMAFAP vai necessitar reorientar a sua comercialização
via novos clientes e buscar fidelizá-los. A seguir é apresentado uma análise feita
com base na Matriz SWOT, ou seja, uma análise com base nos fatores internos e
externos da AMAFAP.
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4.4 Análisando os ambientes internos e externos que influênciam a AMAFAP
A Matriz SWOT é uma ferramenta que analisa as forças, as fraquezas,
oportunidades e ameaças que envolve o ambiente do objeto de análise. As forças e
as fraquezas são os fatores interno, visto que são interno a associação. Já as
oportunidades e ameaças são fatores extenos, pois, a AMAFAP não tem controle
sobre elas.
Quadro 4: Matriz SWOT
Fatores Positivos




Fatores
Internos





Parceria
com
organizações.
12 anos de existência.
O
interesse das
mulheres/força
de
vontade.
A cultura e saberes das
associadas.








Fatores
Externos


Políticas públicas e
projetos sociais voltada
para
à
agricultura
familiar e para as
mulheres.
Aumento do mercado
de orgânicos.






Fatores Negativos
A não participação da
maioria das mulheres
nas viagem/eventos que
demandam um tempo
longe de casa.
37
associadas
não
pagam a taxa de
manutenção
da
associação.
Infraestrutura precária
do espaço produtivo e
pouca
utilização de
tecnologia.
Não possuem marca
própria
e
nem
embalagem
personalizada.
A opinião dos homens
(da
família
e
da
comunidade).
Clima.
Atravessadores.
A estrada de terra
intransitável em certos
períodos

Fonte: dados da pesquisa.
Com base no quadro 4 é possível perceber que a principal fraqueza da
associação é a infraestrutura e utilização de pouca tecnologia voltada para melhoria
da produção, como por exemplo a utilização de regrador em vez de irrigação,
também destaca-se o não pagamento da taxa de manutenção da associação por
37 associadas. Em relação as ameaças destacam-se primeiro a opinião dos
parceiros e dos homens da comunidade, seguida do clima que tem impacto direto
no setor agrícola, e para a associação não é diferente, que inclusive interfere na
vaiação do preço dos produtos e na logística de transporte no período de chuva.
Em relação aos pontos forte destaca-se a experiência do grupo, visto que
estão à 12 anos no mercado, pretendendo aumantar a produção nos próximos
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anos, e começar a industrializar, com foco na farinha derivada da mandioca. Em
relação as oportunidades, pode-se considerar como oportunidade para a AMAFAP
as políticas pública e projeto social voltada para a agricultura familiar e para grupos
de mulheres e o mercado crescente dos produtos orgânicos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante tal relevância, esta pesquisa objetivou identificar quais eram os
fatores determinantes da ação coletiva num processo de governança formado por
mulheres inseridas na agricultura familiar, no assentamento Sadia Vale Verde, no
município de Cáceres-MT, e consequentemente, analisar os aspectos
constitutivos, de forma a identificar os mecanismo de organização social,
administrativa e a estrutura produtiva da associação, considerando na análise a
influência das instituições à luz da Nova Economia Institucional (NEI).
De acordo com a pesquisa os fatores determinante do movimento
coletivo de mulheres foram a geração de renda, igualdade social e diminuir o
êxodo rural na localidade. Sendo criada a AMAFAP no ano de 2006, com 51
mulheres associadas. Mas atualmente, conta com 48 associadas, porém desse total
somente 11 são associadas efetivas.
A governança da associação é composta pela Diretoria Administrativa,
Conselho Fiscal e Assembléia Geral. A administração da associação é feita pela
Diretoria Administrativa composta por 6 mebros eleito entre os associados efetivos
sendo: presidente, vice-presidente, tesoureira, vice-tesoureira, secretária e vicesecretária.
De acordo com a NEI a AMAFAP apresenta especificidades em seus ativos,
pois, produz produtos específicos, sua produção e comercialização situa-se num
mercado de incerteza, tendo uma frequência de transação relativamente
significativa com o PAA, porém, não apresenta o mesmo com outros clientes. Sendo
esses fatores os principais responsáveis pelo custo de transação da associação,
podendo variar para mais ou para menos conforme a variação desses fatores.
Verificou que a AMAFAP é influênciada por diversas instituições, entre elas
destaca a FASE por estar auxiliando a associação desde o começo mediando
oficinas, cursos e com assistência técnica e gerencial, a EMPAER pela assistência
técnica e as pulíticas públicas, sendo esta última fundamental para o funcionamento
da AMAFAP, tendo em vista a dependência da associação pelo PAA.
Considerando os resultados do estudo, sugerem-se algumas recomendações
de futuras pesquisas sobre a temática, tais como: o impacto da estrutura
institucional sobre a produção e comercialização da AMAFAP, a relação entre o
movimento social e a qualidade de vida das famílias.
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RESUMO
A dívida pública é há muito tempo fonte de preocupação dos Estados. O
tamanho ideal da dívida, frequentemente analisada em proporção ao PIB, é um dos
maiores fatores de riscos que investidores, principalmente, tomam como base na
sua tomada de decisão de investir e, consequentemente, influencia diretamente nas
taxas de juros. Portanto, tem-se que os governantes são incentivados a possuir uma
dívida controlada como forma de atrair capitais tanto para se financiar como para
financiar diretamente a economia do seu país. Todavia, o tamanho da dívida é
apenas um dos fatores de risco. A qualidade da dívida e sobretudo os seus fatores
determinantes é elementar para que se possa prospectar a capacidade de
pagamento dos entes. Dessa forma, esta pesquisa analisa de forma qualitativa e
compara as pesquisas feitas no Brasil, Espanha e Portugal sobre os principais
fatores que determinam o endividamento público.
1. INTRODUÇÃO
A dívida pública em âmbito nacional e internacional tem repercutido nos
debates sobre a política econômica, principalmente, nos meios acadêmicos,
mercado financeiro e no meio governamental (MENDONÇA, 2005; TAVARES, 2006;
PARREIRAS, 2007).
Conforme Mendonça (2005, p. 23) o interesse não surge por acaso. Haja
vista que “Trata-se de um condicionante essencial da capacidade de gasto e da
necessidade de geração de receitas para o governo, o que traz implicações para
todas as variáveis econômicas relevantes da economia: crescimento, investimento,
inflação, juros, câmbio, dentre outras.”
A dívida pública consiste na concepção de Borensztein, Yeyati e Panizza
(2007, p. 01), em “[...] um dos instrumentos mais poderosos de políticas públicas e,
como toda ferramenta potente, pode ser usada para alcançar metas com eficiência,
mas também causar danos sérios”.
Isto ocorre por a dívida pública ser um importante instrumento de gestão
macroeconômica, portanto, sendo considerada como uma instituição da vida
econômica, e quase tão antiga quanto o próprio Estado, por grande parte das
atividades dos governos (HERMANN, 2002; GRYZER, 2006).
Segundo Hermann (2002) a cunhagem de moedas, já bem antes do século
XVI, historicamente, é a primeira forma de dívida pública. A denominada receita de
senhoriagem representava um débito do Estado para com a sociedade, “[...] porque,
ao contrário da receita de impostos, lhe permitia apropriar-se de uma parcela do
produto gerado pelo esforço privado, sem qualquer contrapartida na forma de
prestação de serviços.”. Consequentemente, “Trata-se de uma receita originada no
simples fato do Estado ser, por excelência, o emissor da moeda oficial do país”
(HERMANN, 2002, p. 44).
Nesta direção, Castro (2007, p.13) explana que:
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A existência do Estado requer o financiamento de gastos de
custeio, de gastos com investimento, ou de outros tipos. Para o pleno
funcionamento do governo, este deve buscar recursos em diversas fontes,
tais como coleta de impostos, emissão de moeda (obtendo a receita de
senhoriagem, que é a diferença entre o custo de produção da moeda e o
seu poder de compra), emissão de títulos e empréstimos bancários.

Os gastos relativos em casos de guerras, por exemplo, foram sinalizados por
Adam Smith na sua obra, Riqueza das Nações, como sendo um dos principais
motivos para o endividamento das grandes nações no século XII. Neste contexto, o
autor mencionou que “A falta de parcimônia em tempos de paz impõe a necessidade
de contrair dívidas em tempo de guerras”. Em outras palavras quando, as nações
entrevam em guerras, as mesmas não possuíam recursos suficientes para financiálas até o seu fim. Portanto, nesse período era necessário um orçamento três a
quatros vezes maior do que o orçamento utilizado exclusivamente para a defesa do
Estado (SMITH, 2009).
Para Alesina e Tabellini (1987), a acumulação de dívida e o déficit
orçamentário podem servir para dois propósitos basicamente, fornecer um meio de
redistribuição de renda entre as gerações ao longo do tempo, e servir como meio de
minimizar as perdas de “peso morto” dos impostos associados ao fornecimento de
bens e serviços públicos.
O objetivo da dívida pública no curto prazo, na esfera federal está
relacionado com a condução de políticas monetárias da União. Já em âmbito
estadual e municipal, o objetivo da dívida pública é a Antecipação de Receitas
Orçamentárias – ARO. No longo prazo para ambas as esferas, o objetivo da dívida
pública é para a cobertura de déficits, captação de recursos para investimentos e
giro da dívida, conforme o Quadro 1.
D
ívida
Pública

Federal

Estadual

Municipal

C
Condução
da
Antecipação da
Antecipação da
Política
Monetária
do
Receita
Receita
Governo Federal
a) Cobertura de Déficits; a) Cobertura
de
Déficits; a) Cobertura de Déficits;
L Orçamentários
Orçamentários
Orçamentários
ongo
b) Captação de Recursos b) Captação de Recursos b) Captação de Recursos
Prazo
para Investimentos; e
para Investimentos; e
para Investimentos; e
c) Giro da Dívida.
c) Giro da Dívida.
c) Giro da Dívida.
Quadro 1 – Objetivo da dívida pública no âmbito federal, estadual e municipal
Fonte: Adaptado de Treuherz (1979, p. 19).
urto
Prazo

Sobre os déficits públicos, Tormin (2008) explana que os mesmos podem
ser de caráter nominal, operacional ou primário. O déficit nominal consiste na razão
entre a totalidade das receitas e despesas do setor público não financeiro, incluindo
a correção monetária e cambial incidentes sobre o estoque da dívida interna sobre o
passivo, em conformidade com a metodologia proposta pelo FMI. O segundo
consiste no déficit nominal subtraído da soma das correções monetária e cambial,
sobre o saldo da dívida pública interna e externa. Por fim, o terceiro, déficit primário,
exclui-se do déficit operacional as despesas de juros reais que recaem sobre as
dívidas interna e externa do setor público, tal exclusão é para desconsiderar o efeito
dos déficits passados, responsáveis pela dívida e juros atuais, no déficit atual
(TORMIN, 2008).
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A STN (2011) esclarece de um modo geral que o déficit público, consiste no
excesso de despesa sobre a receita, quer na previsão, quer na realização. A referida
secretária classifica o déficit do setor público nos seguintes tipos de déficits:
a) déficit financeiro ocorre quando há maior saída de numerário em
relação a entrada, em um determinado período;
b) déficit nominal, também tratado como Necessidade de Financiamento
do Setor Público (NFSP), inclui os efeitos da correção monetária e cambial nas
despesas e nas receitas;
c)
déficit operacional, igualmente, tratado como NFSP, entretanto, excluise os efeitos da correção monetária e cambial nas despesas e nas receitas;
d) déficit orçamentário dar-se quando a despesa é maior do que receita,
havendo distinção entre déficit previsto e o déficit da execução orçamentária;
e) déficit orçamentário bruto consiste na diferença entre as receitas e as
despesas de um orçamento público, não se considerando, nas receitas de capital, as
operações de crédito a serem contratadas para o financiamento do déficit;
f)
déficit patrimonial, quando o ativo menor do que o passivo; e
g) déficit primário trata-se do mesmo déficit operacional, excluindo-se os
encargos financeiros embutidos no conjunto das despesas e das receitas.
A necessidade de financiamento do setor público consiste “[...] como o
financiamento líquido obtido pelo setor público não financeiro, proveniente do
sistema financeiro interno, do setor privado não financeiro e de fontes externas”
(TORMIN, 2008, p. 50).
O principal motivo do endividamento público está relacionado com o déficit
orçamentário das entidades governamentais. No Brasil, por exemplo, o déficit
público pode ser mensurado a partir de três óticas: contas nacionais, consolidação
dos orçamentos do governo e via necessidade de financiamento do setor público
(TORMIN, 2008).
A dívida pública depende basicamente dos fluxos de receitas em
contraposição dos dispêndios das entidades governamentais, representado tais
fatores, tributação e gasto, o núcleo do processo fiscal ou orçamentário. Desse
modo “Se o volume de gastos realizados exceder ao volume de receitas
arrecadadas ocorrerá um déficit orçamentário. Este déficit orçamentário constitui o
pré-requisito fundamental para a criação da dívida pública, mas não é sinônimo
desta” (GARSELAZ, 2000, p, 17).
Isto se deve a restrição orçamentária, imposta pelas regras fiscais, no caso
brasileiro a Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece que os gestores públicos
somente efetuem despesa se tiverem um crédito de igual valor disponível. Portanto,
caso as receitas arrecadas sejam insuficientes para cobrir todos os dispêndios no
decorrer das atividades do governo, este deverá conter seus gastos para não
incorrer em déficit fiscal, para desta forma, alcançar o equilíbrio entre receitas e
despesas.
Nesta mesma direção, Castro (2007, p. 4) esclarece que:
Como qualquer outro agente econômico, o setor público se defronta com
uma restrição orçamentária, [...]. Caso o fluxo de receitas seja menor do que
o das despesas no mesmo período, o governo estará em desequilíbrio, ou
seja, estará incorrendo em déficit público e, consequentemente, estará
aumentando a sua dívida. Caso haja um superávit no orçamento, o governo
estará acumulando poupança que poderá ser emprestada ao setor privado.
Entretanto, quando o governo gasta mais do que arrecada, gera uma
necessidade de financiamento junto ao setor privado [...].
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Nesta percepção, Castro (2007) esclarece que primeiramente, antes de se
avaliar a dinâmica da dívida pública, deve-se atentar para a restrição orçamentária
do setor público, ou seja, verificar os limites estipulados por lei para o custeamento
das atividades públicas, para depois, commprometer os recursos disponíveis.
Como dito anteriormente “[...] dívida pública é formada a partir de déficits
acumulados ao longo do tempo. O orçamento do governo está em déficit quando as
receitas não são suficientes para cobrir os gastos” (GRYZER, 2006, p. 13). Por sua
vez, Corsetti e Roubini (1991) mencionam que geralmente, o crescimento da dívida
pública muitas vezes está associado com a preocupação generalizada sobre a
capacidade do governo para o sustento da sua atual política fiscal e financeira.
Assim sendo, dependendo do estágio em que esteja a economia, por exemplo, o
governo pode diminuir a carga tributária ou cortar gastos para aquecê-la.
Tormin (2008, p. 28) afirma que:
Um aumento nos gastos do governo provocará um déficit público.
Conforme advogam os monetaristas, um déficit público levará o governo a
tomar recursos, expandido a demanda por fundos emprestáveis e elevando
a taxa de juros. Com uma taxa de juros interna mais alta, atrairá
investidores estrangeiros, o que, por sua vez, aumentará a oferta de fundos
emprestáveis, amortecendo a alta na taxa de juros.

Por conseguinte, toda vez em que os dispêndios forem maiores, do que as
receitas efetivamente arrecadas, as entidades públicas apresentarão déficit
orçamentário e, consequentemente, buscarão recursos de terceiros para o
financiamento de suas atividades.
Hagen e Wolﬀ , (2006), explicam que o déficit consiste em um dos fatores,
pelos quais os gestores públicos contraem dívidas. Este é calculado como a
diferença entre as despesas e as receitas, em que as despesas incluem o
pagamento de juros denominados, serviços da dívida pública.
Não obstante, a elevação da dívida pública devido ao custeio do déficit
governamental incide no aumento das taxas de juros da economia, acarretando o
comprometimento de caixa das entidades públicas (SAMPAIO, 2007). No caso do
Governo Federal segundo Sampaio (2007, p. 18), “quando o déficit é financiado por
emissão de moeda caso a oferta de bens e serviços não acompanhe a evolução do
montante de moeda em circulação, ocorre inflação”.
2. A DÍVIDA PÚBLICA
Na concepção de Martins (1976, p. 207) a dívida pública decorre da tomada
de empréstimo. Entretanto, ela “[...] pode originar-se também de outras fontes,
notadamente depósitos, cauções, fianças, despesas e aumentos de despesas
imprevistas, pensões, aposentadorias, reformas, jubilações e saldos passivos”
(MARTINS, 1976, p. 207).
A dívida pública consiste no total de obrigações, assumidas com o setor
privado. Tais obrigações “[...] podem ser em forma de: títulos, ou seja, dívida
mobiliária; base monetária; passivo da autoridade monetária; e contratos que
resultem em obrigação do governo para com os agentes privados (FREITAS, 2005,
p. 69)”.
De acordo com Silva e Medeiros (2009) a dívida pública é uma obrigação de
uma determinada entidade governamental junto a terceiros, a qual é gerada pela
diferença entre despesas e receitas dessa entidade. Em outro contexto, somente
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existe dívida “[...] quando há déficit (despesas maiores que receitas), embora muitas
vezes ocorra defasagem entre a realização do déficit e a contabilização da dívida”
(SILVA; MEDEIROS, 2009, p. 102).
Silva e Medeiros (2009, p. 102) contestam que o conceito de dívida pública,
“[...] assim como os demais conceitos fiscais, pode ser representado de diferentes
modos, sendo as mais comuns à dívida bruta (que considera apenas os passivos do
governo) e a dívida líquida (que desconta dos passivos os ativos que o governo
possui)”.
A dívida pública, num conceito mais restrito de acordo com Silva (1978, p.
264) “[...] é o resultado das operações de crédito realizadas pelos órgãos do setor
público com o objetivo de antecipar a receita orçamentária ou atender a
desequilíbrios orçamentários e a financiamentos de obras e serviços públicos”. No
seu sentido mais amplo, a dívida pública “[...] abrange, também, as operações de
crédito destinadas exclusivamente aos objetivos da política monetária” (SILVA,
1978, p. 264).
Os conceitos mencionados sobre a dívida pública, levando-se em
consideração o olhar de Clavijo (2002), são considerados como dívida certa, ou seja,
dívidas que se consegue medir o custo real do seu serviço. Todavia, o autor
prepondera que a dívida pública também pode ser incerta, ou seja, uma dívida
contingente (passivo contingente), o que diferencia daquela é que seu custo é difícil
mensuração (CLAVIJO, 2002). Esta também é chamada por Cabral (2011) como
dívida implícita, por ser tratar de um risco fiscal para as finanças públicas.
A dívida contingente começou a ser discutida nos trabalhos de: Merton
(1973); Black e Scholes (1973); Vasicek (1977). Segundo, Antunes e Silva (2010),
as ideias principais desses estudos, têm sido aplicadas para apreciação de risco em
entidades ou setor econômicos, por meio de modelos econométricos que mensuram
o risco de uma dívida contingente. Pois, o pagamento da dívida contingente ao valor
dos ativos da entidade, não é certo que o mesmo venha a ser re-embolsado
(ANTUNES; SILVA, 2010).
Conforme Antunes e Silva (2010), apesar das limitações nos modelos de
análise da dívida contingente são considerados importantes contribuições para a
literatura da análise de riscos. Destarte, a análise de uma dívida contingente permite
o cálculo de uma série de medidas de risco, destacando a distância ao
incumprimento, bem como a probabilidade desse prazo incumprível e a perda
esperada (SILVA, 2010). Diante dessa discussão, pode-se inferir que a dívida
pública consiste em uma obrigação certa quando se sabe custo real do seu serviço,
e, incerta quando não sabe com precisão o valor real do custo do seu serviço.
2.1 Classificação
De acordo com Gryzer (2006), a dívida interna corresponde ao somatório
dos débitos assumidos junto a terceiros pelo governo, toda vez em que os
dispêndios forem maiores do que os recursos disponíveis para saldar o déficit
orçamentário. Assim, o governo poderá optar geralmente por três soluções
basicamente, pela emissão de papel moeda, aumento da carga tributária e
lançamento de títulos. Cabe aqui frisar que isso mais comum em âmbito federal.
Por sua vez, a dívida externa consiste no somatório dos débitos de uma
nação, garantidos pelo seu governo, as quais são originárias de empréstimos e
financiamentos contraídos fora do país, tais débitos podem ser oriundos do próprio
governo ou de empresas estatais ou privadas (GRYZER, 2006).
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Nesse sentido, “a dívida interna é a dívida denominada em moeda nacional.
A externa corresponde à dívida denominada em moeda estrangeira” (BORGES,
2006, p. 23). A diferença entre a dívida interna e externa, descrita por Musgrave
(1973, p. 713) consiste que o financiamento interno:
[...] permite uma importação de recursos reais, dessa forma
capacitando o governo proporcionar instalações adicionais, sem uma
redução imediata em outros usos dos recursos para consumo ou formação
de capital. Isto é, a realização de custo de oportunidade é adiada para
quando a dívida estiver sendo normalmente resgatada, originando assim
uma saída de recursos nessa época.

Deste modo, “Tudo isso é de particular importância para empréstimos
tomados pelos governos municipais, porque têm a natureza da tomada do
empréstimo externo” (MUSGRAVE, 1973, p. 713).
Musgrave (1973) salienta que o empréstimo externo demanda que o capital
seja obtido no exterior, porém não a instalação pública seja de lá importada. O autor,
por exemplo, explica se o gasto público interno for à compra de tijolos para a
construção de uma escola, “[...] a importação resulta dos dispêndios do produtor de
tijolos em bens e serviços vindos de fora ou bens e serviços produzidos
internamente que, do contrário, teriam sido exportados” (MUSGRAVE, 1973, p. 714).
Não obstante, a Martins (1976) explana que a dívida pública sob seu sentido
jurídico, pode ser administrativa e financeira, entretanto, no ponto de vista da técnica
fiscal, a mesma costuma ser classificada em fundada ou consolidada e flutuante.
2.1.1 Dívida administrativa
A dívida administrativa consiste no compromisso “[...] assumido pelos ramos
da administração pública, no exercício de sua atividade e independente de
autorização legal especial. A autorização conveniente subentende-se nas leis de
organização de cada serviço” (MARTINS, 1976, p. 208).
2.1.2 Dívida financeira
De acordo com Eheberg (1936 apud MARTINS 1976, p. 208) a dívida
financeira “[...] é a obrigação contraída pela administração financeira a curto ou
longo prazo o, a fim de dotar o Estado de meios com que satisfazer os gastos para
os quais não se dispõe em absoluto, ou momentaneamente, de outras fontes de
renda”.
A dívida financeira distingue-se da dívida administrativa pelo fato desta exigir
comumente a autorização legal especial para cada espécie, outrossim, por não ser
como àquela que é decorrente do exercício da atividade ordinária dos demais ramos
da gestão pública (MARTINS, 1976). Portanto, segundo Martins (1976), a dívida
financeira compreende, em substância, as obrigações sob as denominações de
dívida consolidada e dívida flutuante, ambas usualmente decorrentes do empréstimo
público.
2.1.3 Dívida consolidada
A dívida consolidada ou fundada corresponde aos compromissos de
exigibilidade acima de doze meses “[...] contraídos mediante emissão de títulos ou
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celebração de contratados para atender a desequilíbrio orçamentário, ou
financiamento de obras e serviços públicos, e que dependam de autorização
legislativa para amortização ou resgate” (art. 115, § 2º do Decreto n. 93.872/86).
2.1.4 Dívida flutuante
A dívida flutuante compreende os compromissos exigíveis, os quais serão
pagos independentemente da autorização orçamentária, por exemplo: os restos a
pagar, excluídos os serviços da dívida; os serviços da dívida; os depósitos,
incluindo-se as consignações em folha; os débitos de tesouraria; as ARO’s, papelmoeda (art. 115, § 1º do Decreto nº 93.872/86 e art. 92, da Lei nº 4.320/64).
Conforme Martins (1979, p. 209) a dívida flutuante é a obrigação “[...]
contraída a curto prazo tendo por fim atender as necessidades urgentes da nação,
notadamente deficiência de arrecadação em relação aos compromissos vencidos
em certos períodos do exercício financeiro”.
2.2 Gestão da dívida pública
Há diversas opiniões diferentes acerca da gestão da dívida pública. Porém,
especificamente no caso brasileiro, o objetivo primordial da administração da dívida
está associado com a redução da vulnerabilidade fiscal do país (GIAVAZZI;
MISSALE, 2004). Este fato deve-se, supostamente as diversas turbulências
econômicas ocorridas no passado no país, onde se incluem altas taxas
inflacionárias, permitindo-se analisar o processo de estabilização econômica com
demasiado ceticismo (PINAUD, 2006).
A administração da dívida pública de acordo com Hicks (1961, p. 359) “[...] é
responsabilidade pública, que não pode ser omitida porque (devido à estrutura da
dívida) exige decisões específicas de refinanciamento a intervalos frequentes”. O
autor menciona que tal responsabilidade pública é, entretanto, bem assim uma
oportunidade pública; a qual verdadeiramente apresenta-se como um instrumento
necessário de controle.
O principal objetivo da gestão da dívida pública consiste em garantir que as
necessidades de financiamento dos governos e suas obrigações de pagamento
sejam satisfeitas com menor custo possível, a médio e longo prazo, consistente com
um grau prudente de risco. Portanto, a gestão da dívida deverá abranger as
principais obrigações financeiras sobre as quais o governo exerce controle (FMI;
BANCO MUNDIAL, 2001).
O FMI e o Banco Mundial (2001) explanam que a gestão estratégica, e os
riscos inerentes à estrutura da dívida do governo devem ser cuidadosamente
monitorados e avaliados. Segundo os órgãos, estes riscos devem ser minimizados
na medida do possível, modificando a estrutura da dívida, tendo em conta o custo de
fazê-lo.
Os gestores da dívida deverão considerar as características do risco
financeiro e de outros fluxos de caixa do governo, a fim de ajudar a orientar as
decisões de financiamento e reduzir o risco do governo. Esses devem
cuidadosamente avaliar e gerir os riscos associados à moeda estrangeira e
financiamentos a taxas de curto prazo ou flutuante. Bem como deve haver políticas
de caixa econômica de gestão em vigor para permitir às autoridades para cumprir
com um elevado grau de certeza as suas obrigações financeiras em que se vencem
(FMI; BANCO MUNDIAL, 2001).
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Alijarde e Barrafón (1998) ressaltam que quanto maior for o nível de
endividamento, maiores serão as restrições que a entidade pública terá no futuro
diante de novas necessidades de obter recursos de terceiros, recomendando-se que
as entidades façam a gestão de sua dívida prudentemente, assegurando que a
contração da mesma é unicamente para razões justificáveis.
2.3 Determinantes da dívida pública
Como dito antes, a dívida pública pode ser explicada por diversos fatores.
Embora, de acordo com Ribeiro e Jorge (2011) a classificação dos determinantes do
endividamento público não seja uniforme.
Borges (2006, p. 11) assegura que “o exame da dívida pública requer
equilíbrio entre os fatos e a teoria.” O autor ratifica que os níveis relativos “[...] as
dinâmicas de acumulação da dívida pública em diferentes países estão ligadas a
fatores históricos, geográficos, políticos e institucionais, que repercutem na
condução das políticas monetária e fiscal (BORGES, 2006, p. 11)”.
Nesta mesma direção, Martin (2009) assegura, se um governo não pode
comprometer-se as opções de política futura, ele enfrenta um trade-off, que pode
explicar o nível de endividamento da entidade administrada. Em outras palavras se
por um lado, há um incentivo para o gestor elevar a dívida e os impostos em atraso,
como forma de reduzir as distorções atuais. Por outro lado, o mesmo inflaciona
preços correntes, reduzindo o valor real da dívida nominal, e por isso não existe
motivo para reduzi-la. Entretanto, o tamanho da dívida de longo prazo dependerá da
interação desses dois incentivos opostos (MARTIN, 2009).
Sendo assim, basicamente têm-se como determinantes da dívida pública,
fatores institucionais, socioeconômicos, financeiros, político-ideológicos etc.
Destacamos na Figura 2 os mais comuns na literatura internacional.

Fatores Institucionais

Fatores Socioeconômicos

Dívida Pública

Fatores PolíticoIdeológicos

Fatores Financeiros

Figura 1 – F atores determinantes da dívida pública mais presentes da literatura
Fonte: elaboração própria.

Referente aos fatores institucionais, estes são considerados todos aqueles
que afetam o sistema institucional da administração pública, por exemplo, a
densidade populacional, o número de domicílios, o número de escolas, o número de
hospitais etc.
No tocante aos fatores socioeconômicos, estes estão associados com o
nível de desenvolvimento econômico da cidade. Este pode ser representado pelo
PIB per capita e também pelo IDH. No Brasil, tem-se o Índice FIRJAN de
Desenvolvimento Municipal – IFDM, considerado pelos seus idealizadores uma
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importante ferramenta de gestão pública, bem como na responsabilização da
prestação de contas dos entes públicos.
Quanto aos fatores financeiros, estes correspondem, em tese a estrutura
das receitas e das despesas públicas. Por exemplo, têm-se as receitas tributárias,
receitas de capital, gastos com pessoal, gastos com investimentos, poupança bruta
etc.
Sobre os fatores político-ideológicos, estes se referem ao modo de governo,
a ideologia política, e também aos ciclos eleitorais.
Para Mello, Slomski e Corrar, (2005, p. 42-45), o endividamento dos estados
brasileiros, por exemplo, “[...] pode ser determinado por diferentes indicadores, os
mais utilizados são os definidos pela própria LRF, os quais são relacionados no
Demonstrativo da Dívida Consolidada e Mobiliária, fazendo parte do Relatório de
Gestão Fiscal, exigido pela LRF em seu Art. 55 [...]”. Dessa forma, segundo os
autores, dois indicadores podem ser identificados, o primeiro referente ao quanto da
RCL pode estar comprometida com o montante das dívidas líquidas, o segundo a
respeito do quanto da RCL pode estar comprometida com a amortização da dívida
consolidada (MELLO; SLOMSKI; CORRAR, 2005).
3. METODOLOGIA
Este estudo se caracteriza metodologicamente como uma pesquisa
descritiva e documental. Tendo como abordagem qualitativa, pretende-se evidenciar
e traçar comparativos entre os estudos de Portugal, Espanha e Brasil no que tange
aos fatores que determinam o endividamento público.
Primeiramente se fez um levantamento dos estudos internacionais de
determinantes do endividamento. Posteriormente investigou-se as pesquisas
nacionais e, finalmente, sintetizou-se os resultados levando em consideração,
principalmente, os resultados esperados e observados nas pesquisas.
4. RESULTADOS
4.1 Pesquisas Empíricas Internacionais sobre os Determinantes do
Endividamento Público
Alijarde e Barrafón (1998) investigaram se o nível de endividamento de 127
municípios espanhóis poderia ser explicado pelos fatores, densidade populacional,
receitas próprias, gastos totais, poupança líquida, poupança bruta e resultado
orçamentário, no período de 1993 a 1994. Utilizando o teste de Mann-Whitney e a
técnica da regressão logística, os resultados indicaram que conjuntamente os gastos
por habitante e o índice de poupança bruta permitem de forma significativa, explicar
o nível de endividamento das cidades averiguadas. Dessa forma, os municípios mais
endividados são aqueles que possuem maiores gastos por habitante e menor índice
de poupança bruta. Entretanto, a densidade populacional, as receitas próprias per
capita, o resultado orçamentário e o índice de poupança líquida, não intervêm de
forma significativa na explicação do endividamento dos mesmos municípios.
Giménez (2002) no seu estudo objetivou estabelecer um modelo
econométrico a partir de fatores, institucionais, fiscais e econômicos que melhor
explicasse o grau de endividamento de 165 municípios espanhóis no período de
1985 a 1995. As variáveis utilizadas na pesquisa foram: nível de competência,
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política de endividamento, localização geográfica, limite de endividamento, receita
de próprias, equidade intergeracional, equidade intrageracional, gastos com pessoal,
PIB per capita, custos sobre a dívida financeira, gastos com passivos financeiros,
gastos com bens e serviços, além de quatro variáveis político-ideológicas. Os
resultados obtidos por meio da aplicação de dados em painel mostram que o
endividamento está relacionado positivamente com os fatores: localização
geográfica, PIB per capita, custos sobre a dívida financeira, gastos com passivos
financeiros, e gastos com bens e serviços. E relacionado negativamente com os
fatores: política de endividamento, limite de endividamento e receita de próprias.
Estes achados sugerem que quanto melhor for a localização geográfica do
município, maiores forem o seu PIB per capita, custos sobre a sua dívida financeira,
os seus gastos com passivos financeiros e bens serviços, mais endividado tende a
ser o mesmo. No entanto, quanto melhor for a sua política e seu limite de
endividamento, bem como maior for suas receitas próprias, menor tende ser a
chance de o mesmo se endividar-se.
Fernández e Jiménez (2002) objetivaram desenvolver um modelo explicativo
do endividamento de 87 municípios espanhóis no período de 1995 a 1996. As
variáveis levantadas no estudo consistiram, os gastos totais, a atividade econômica,
a densidade populacional, a renda per capita, a poupança bruta e a receitas
próprias. Os resultados obtidos a partir da aplicação da regressão linear múltipla
indicaram que o endividamento está relacionado positivamente com os fatores:
gastos totais, atividade econômica, densidade populacional, renda per capita e
receitas próprias. E relacionada negativamente com a poupança bruta. Neste
contexto, os autores confirmaram que os municípios que possuem os maiores
gastos totais, melhor atividade econômica, maior população, maior renda per capita
e maior receitas próprias, tendem a ser mais endividados. Contudo, municípios que
têm maior poupança bruta tendem a ser menos endividados.
Costa e Delgado (2003), além analisar a evolução do endividamento de 86
municípios portugueses no período de 1998 a 2001, também verificaram quais os
fatores que melhor explicavam a dívida dessas entidades. Ao levantarem os fatores:
taxa de urbanização, população residente, número de domicílios, densidade
populacional, gastos com investimento e receitas próprias. Os autores verificaram, a
partir do método dos mínimos quadrados, que o endividamento dos municípios
averiguados, está relacionado positivamente com os fatores: número de domicílios,
gastos de investimentos e receitas próprias. E relacionado negativamente com a
população residente. Assim sendo, os autores perceberam que quanto maior for o
número de domicílios, maiores forem os gastos de investimento e suas receitas
próprias, maior será o nível de endividamento do município, porém, quanto maior for
a população residente menor será a sua capacidade de endividar-se.
Llera et al.(2000); Pascual et al. (2004) buscaram levantar alguns fatores
explicativos da dívida de 100 municípios da Espanha no período de 1992 a 1999, a
fim de detectar elementos, que sistematicamente, afetam de forma significativa os
níveis de endividamento das entidades estudadas. As variáveis levantadas no
estudo foram: renda per capita, densidade populacional, localização geográfica,
gastos de capital, poupança bruta, receitas próprias, gastos totais, e também duas
variáveis político-ideológicas. Os resultados obtidos a partir da aplicação dos
modelos de efeitos aleatórios e efeitos fixos indicam que o nível de endividamento
das entidades averiguadas, está relacionado positivamente com os fatores:
densidade populacional, gastos de capital e receitas próprias. E relacionado
negativamente com a renda per capita e com a poupança bruta. Assim, os autores
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concluíram que quanto maior for a população do município, e maiores forem seus
gastos de capital e suas receitas próprias, maior será sua dívida. Todavia, quanto
maior for a renda per capita do município, e a sua poupança bruta, menor será seu
endividamento. Os autores ainda consideram que o ciclo eleitoral, por questões
políticas pode diminuir o endividamento do município.
Giménez, Arzoz e Hita (2005) realizaram um estudo, no qual tiveram dois
objetivos, sendo que um deles consistiu em verificar os fatores que melhor
explicassem o nível de endividamento de 1.001 municípios espanhóis no período de
1995 a 1999. As variáveis levantadas na pesquisa foram: equidade intergeracional,
limite de endividamento, poupança líquida, nível de competência, evolução do
sistema de financiamento, receitas próprias, renda per capita, gastos com passivos
financeiros e gastos de capital. Por meio da análise de dados em painel, os autores
detectaram que a dívida pública dos municípios investigados está relacionada
positivamente com os fatores: equidade intergeracional, nível de competência,
receitas próprias, renda per capita e gastos com passivos financeiros. E associada
negativamente com poupança líquida e com os gastos de capital. Diante destes
resultados, os autores concluíram que os municípios que têm melhor equidade
intergeracional e nível de competência, bem como têm maiores receitas próprias,
maior renda per capita, e que possuem maiores gastos com passivos financeiros,
tendem a ser mais endividados. Ao contrário, municípios que têm menores
poupança líquida e gastos de capital, possuem menor nível de endividamento.
Albaladejo e López (2005) levantaram e analisaram as variáveis que melhor
explicassem o nível de endividamento de uma amostra de 180 municípios
valencianos da Comunidad Autónoma Valenciana da Espanha. A pesquisa foi
realizada com um período de sete anos (1994-2000). As variáveis levantadas como
possíveis fatores determinantes da dívida pública das entidades investigadas foram:
localização geográfica, nível econômico, densidade populacional, ideologia política,
gastos de capital, receitas de capital, receitas próprias e resultado orçamentário. Os
resultados por meio da análise de dados em painel indicaram que a dívida pública
das entidades tem relação positiva com os gastos de capital, e relação negativa com
as receitas de capital e com o resultado orçamentário. Destarte, os autores
chegaram a conclusão de que os municípios que têm maiores gastos de capital
tendem a ser mais endividados do que municípios com menores gastos de capital,
enquanto, que os municípios que têm maiores receitas de capital, e que
apresentaram resultados superavitários tendem a ser menos endividado do que
municípios que tiveram menores receitas de capital e inferiram resultados
deficitários.
Gómez, Díaz e López (2009) investigaram os fatores determinantes da
dívida pública de municípios espanhóis com mais de mil habitantes, o que totalizou
dados de 2.275 entidades, referente ao ano de 2008. Como fatores determinantes
do nível de endividamento levantaram-se a densidade populacional, a atividade
econômica, a localização geográfica, a renda per capita, os gastos de capital, as
receitas de capital, as receitas próprias, o resultado orçamentário, a poupança bruta
e as receitas fiscais dos municípios estudados. Os resultados obtidos a partir da
aplicação da regressão múltipla linear indicaram que a dívida pública está
positivamente relacionada com a densidade populacional, as receitas de capital e a
poupança bruta, e negativamente relacionada com atividade econômica, os gastos
de capital, as receitas próprias, o resultado orçamentário e as receitas fiscais. Diante
destes resultados, os autores concluíram que quanto maior for o tamanho da
população, as receitas de capital e a poupança bruta, mais elevada tende a ser o
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nível endividamento do município. Por outro lado, quanto melhor for a atividade
econômica, e maior for os gastos de capital, as receitas próprias, as receitas fiscais
e o resultado for positivo menos endividado o município será.
Vila i Vila (2010) realizou um estudo empírico em que investigou os fatores
que motivam o nível de endividamento de 41 municípios espanhóis no período de 15
anos (1992-2006). As variáveis levantadas pelo autor como possíveis fatores
determinantes do nível de endividamentos das 41 entidades investigadas foram, os
gastos de capital, as receitas próprias, os gastos totais, o resultado orçamentário,
além de sete variáveis político-ideológicas. Os resultados por meio de análise de
dados de painel indicaram uma relação positiva entre os gastos de capital e os
gastos totais, bem como uma relação negativa entre as receitas próprias, o resultado
orçamentário e as receitas de capital com o nível de endividamento dos municípios
analisados. Diante destes achados, o autor concluiu que no período estudado, os
municípios que têm maiores gastos de capital e gastos totais tendem a ser mais
endividados, ao passo que municípios com maiores receitas de capital e própria, e
que inferem superávit financeiro, têm um menor grau de endividamento.
Adicionalmente o autor observou que a coalização política e, igualmente, o ciclo
eleitoral pode impactar o nível de endividamento das entidades municipais.
Gómez et al. (2010) investigaram os fatores que determinavam o nível de
endividamento de 1.309 municípios espanhóis no período de 2003 a 2008. Para este
fim, foram levantadas as variáveis, densidade populacional, gastos de capital,
receitas fiscais, transferências governamentais, poupança liquida e o resultado
orçamentário dos órgãos pesquisados, além de duas variáveis político-ideológicas, e
duas variáveis relacionadas à forma de gestão municipal. Os resultados obtidos por
meio de analise de dados em painel fixos demonstraram que a dívida dos municípios
estudados, está positivamente relacionada com a densidade populacional e com os
gastos de capitais. E negativamente relacionada com as receitas fiscais,
transferências governamentais, e o resultado orçamentário. A partir destes
resultados, os autores declaram que, os municípios mais endividados são aqueles
que têm maiores populações, e maiores gastos de capital. Entretanto, os municípios
menos endividados são aqueles que possuem maiores receitas fiscais, e recursos
transferidos dos governos superiores, bem como aqueles que tiveram resultados
positivos. Adicionalmente aos resultados, os autores confirmaram que fatores
políticos, podem tornar o município endividado ou não, e que a forma de gestão
pode reduzir o endividamento das entidades municipais.
Ribeiro e Jorge (2011) objetivaram definir um modelo que melhor
identificasse e conjugasse os determinantes do endividamento de 11 municípios
portugueses, em 2007. Como possíveis fatores determinantes da dívida pública
destes órgãos, os autores levantaram a densidade populacional, o limite de
endividamento, as receitas fiscais, as receitas próprias, as transferências
governamentais, os gastos totais, os gastos de capital, as receitas de capital, o
resultado orçamentário, além de quatro variáveis político-ideológicas. Com o auxílio
da regressão linear múltipla, os autores conseguiram estimar um modelo, obtido a
partir da relação positiva que ocorreu das variáveis, receitas fiscais e gastos de
capital, bem como da relação negativa entre o limite de endividamento, as receitas
próprias, as transferências governamentais, as receitas de capital e o resultado
orçamentário com o nível de endividamento das entidades municipais examinadas.
Tais achados permitiram que os autores concluíssem que os municípios que
possuem maiores gastos de capital e apresentam maiores receitas de capital têm
uma capacidade maior de endividamento. Enquanto, os municípios que obedecem
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ao limite de endividamento imposto pelas regras fiscais, que possuem maiores
receitas próprias e receitas de capital, que recebem maior quantidade de recursos
transferidos pelo governo central, e que apresentam resultados positivos são menos
endividado. Complementar aos achados, os autores ainda corroboram que o
favorecimento do governo central ao município, faz com que a entidade não recorra
ao endividamento.
4.2 Pesquisas Empíricas Nacionais sobre os Determinantes do
Endividamento Público
Silva e Souza (2002) buscaram identificar os determinantes do
endividamento dos governos estaduais brasileiros no período de 1997 a 2001. Os
achados apontam que os recursos transferidos pelo governo federal, a estrutura de
gastos e a importância econômica do estado são fatores relevantes para determinar
a evolução da dívida dos governos, no período analisado. Em outro contexto, na
versão agregada, o impacto positivo das transferências aponta que elas influenciam
negativamente o desempenho fiscal das entidades que as recebem, portanto, podese aumentar a dívida dos estados. O mesmo não é percebido quando se diferencia
os estados com base na renda per capita. Nos estados considerados pobres os
resultados indicaram que as transferências substituem o endividamento, porém, nos
estados considerados ricos, a dependência de recursos federais não influencia essa
variável. Os estados com menor nível de endividamento foram aqueles que tiveram
os maiores dispêndios com investimentos, visto que suas receitas não estavam
comprometidas com o pagamento de dívidas contraídas. Bem assim, a
desagregação é maior em estados considerados ricos, pois nos estados
considerados pobres, os gastos de investimento não afetam os seus
endividamentos. No que se refere às despesas com pessoal, embora estas possam
explicar o nível de endividamento de ambos os grupos de estados, as mesmas são
mais significativas quanto ao endividamento dos estados considerados pobres.
Diante disso, as autoras concluem que esse padrão diferençado endividamento
pressupõe que as divergências interestaduais podem está aumentando, pois os
estados considerados pobres estão se endividando para financiar suas despesas
correntes, enquanto, os estados considerados ricos, expandem sua capacidade de
endividamento com despesas de investimentos para, assim, fortalecer seu potencial
desenvolvimento, bem como, o tamanho econômico dos estados favorece o
endividamento porque o aumento na arrecadação viabiliza dívidas mais elevadas.
Mello et al. (2006) tiveram como objetivo propor uma função que melhor
representasse a situação do endividamento dos estados brasileiros. Para o
cumprimento deste objetivo os autores levantaram nove indicadores de
endividamento no período de 2001 a 2003. Com o uso da Análise Discriminante, os
autores concluíram que os indicadores que melhor explicam o endividamento dos
estados, diz respeito, a razão entre a dívida consolidada e receita corrente líquida; a
participação do passivo financeiro a descoberto nas receitas orçamentárias; e a
capacidade de pagamento da dívida. Porém, os autores explanam que o
endividamento não se explica apenas por um indicador, logo, é necessário um
conjunto de indicadores.
Mello e Slomski (2006) tiveram como objetivo propor uma função logística
que melhor que representasse a situação do endividamento dos Estados Brasileiros.
Deste modo, os autores selecionaram 41 indicadores financeiros, calculados para o
período de 2000 a 2003. Com a utilização da Análise Fatorial e da Regressão
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Logística, os resultados indicaram que apenas a participação da dívida líquida no
PIB e a utilização nominal das receitas correntes, são as variáveis que melhor
explicam o endividamento dos estados brasileiros.
Corbari (2008); Corbari, Macedo e Starke Júnior (2009); e Macedo e Corbari
(2009) estudaram e analisaram o endividamento dos municípios brasileiros com
mais de cem mil habitantes. Mais precisamente, foram levantadas as variáveis
relacionadas ao endividamento defasado, a estrutura de capital, a liquidez, ao grau
de dependência, aos gastos com pessoal e gastos com investimento de 111
entidades municipais no período de 1998 a 2006 que melhor explicasse. Utilizando
da análise de dados em painel, os resultados encontrados indicam que o nível de
endividamento dos municípios componentes da amostra, está positivamente
relacionado com o endividamento defasado; estrutura de capital; e com os gastos de
pessoal, e negativamente com liquidez financeira e com a o grau de dependência de
transferências governamentais. Por conseguinte, a autora concluiu que os
municípios que estão mais endividados, que têm as maiores proporções de recursos
de terceiros, e que têm maiores gastos com pessoal, apresentam uma capacidade
de endividamento maior. Ao passo que, municípios que têm maior liquidez
financeira, e maior grau de dependência de transferências governamentais são
menos endividados.
Mello, Slomski e Corrar (2008); e Mello e Slomski (2009) tiveram como
objetivo identificar os fatores relacionados à estrutura de receitas e despesas que
influenciassem o endividamento dos estados brasileiros. Para o cumprimento do
objetivo proposto, os autores levantaram 16 fatores referentes ao período de 2000 a
2005. Por meio da análise de regressão múltipla com dados em painel, os autores
concluíram que, apenas três fatores influenciam negativamente o nível de
endividamento dos Estados Brasileiros. Estes fatores são às receitas de
transferências; a receita per capita; e a cobertura corrente total. Estas variáveis,
relacionadas à estrutura de receitas, por sua vez, contribuem para a redução da
capacidade de endividamento dos estados examinados. Em outras palavras, quanto
maior for o volume de transferências recebidas pelo município, maior for sua receita
per capita e sua corrente total, menor será o seu nível de endividamento, quando
comparado a municípios que tiveram números menores relacionados a estas
variáveis.
4.3 Síntese das Pesquisas Empíricas sobre os Determinantes do
Endividamento Público
No Quadro 2 é realizada uma síntese dos estudos anteriormente
apresentados, em que são apresentados os autores, a amostra utilizada, o período
do estudo, os fatores levantados, a relação prevista e a relação observada em cada
uma dessas pesquisas.
Autor

(Alijarde e
Barrafón,
1998)

Amostra

127
municípios
espanhóis

Período

Fatores

1993 1994

Densidade
Populacional
Receitas
Próprias
Gastos Totais
Poupança
Líquida

252

Relação
Prevista
Observada
Não
Positiva
Significante
Positiva

Positiva

Positiva

Positiva
Não
Significante

Negativa

Poupança Bruta

(Giménez,
2002)

165
municípios
espanhóis

19851995

Resultado
Orçamentário
Nível de
competência
Política de
endividamento
Localização
geográfica
Limite de
endividamento
Receita de
próprias
Equidade
intergeracional
Equidade
intrageracional
Gastos com
pessoal
PIB per capita
Custos sobre a
dívida financeira

(Fernández,
2002;
Fernández
e Jiménez,
2002)

(Costa e
Delgado,

26 estados
brasileiros

87
municípios
espanhóis

86
municípios

19972001

19951996

19982001

Positiva
Indeterminada

Não
Significante
Não
Significante
Não
Significante

Indeterminada

Negativa

Positiva

Positiva

Negativa

Negativa

Negativa

Negativa

Positiva

Não
Significante
Não
Significante
Não
Significante
Positiva

Indeterminada

Positiva

Gastos com
passivos
financeiros

Positiva

Positiva

Gastos com
bens e serviços

Positiva

Positiva

(4) variáveis
políticoideológicas

(Silva e
Souza,
2002)

Negativa

Recursos
Transferidos
Gastos com
Investimentos
Gastos com
Pessoal
Riqueza do
Estado
Gastos Totais
Atividade
Econômica
Densidade
Populacional
Renda per
capita
Poupança Bruta
Receitas
Próprias
Taxa de
Urbanização

253

Positiva
Indeterminada
Positiva

(2)
(1) negativa;
indeterminadas
(3) Não
e (2) positivas Significantes
Positiva

Positiva

Positiva

Negativa

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Indeterminada

Positiva

Indeterminada

Positiva

Negativa

Negativa

Positiva

Positiva

Indeterminada

Não
Significante

2003)

(Llera et al.
2004;
Pascual et
al. 2004)

portugueses

100
municípios
espanhóis

19921999

População
Residente
Número de
Domicílios
Densidade
Populacional
Gastos com
Investimento
Receitas
Próprias
Renda per
capita
Densidade
Populacional
Localização
Geográfica
Gastos de
Capital
Poupança Bruta
Receitas
Próprias

Indeterminada

Negativa

Indeterminada

Positiva

Indeterminada

Não
Significante

Indeterminada

Positiva

Indeterminada

Positiva

Indeterminada

Não
Significante

Positiva

Positiva

Indeterminada

Não
Significante

Positiva

Positiva

Negativa

Negativa

Negativa

Positiva

Gastos Totais

Positiva

Não
Significante

(2) Variáveis
PolíticoIdeológicas

Positiva

(1) positiva

Positiva

Positiva

Negativa

Não
Significante

Negativa

Negativa

Indeterminada

Positiva

Negativa

Não
Significante

Indeterminada

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Negativa

Negativa

Equidade
Intergeracional
Limite de
Endividamento
Poupança
Líquida
Nível de
Competência
(Giménez;
Arzoz e
Hita, 2004,
2005)

1.001
municípios
espanhóis

19951999

Evolução do
Sistema de
Financiamento
Receitas
Próprias
Renda per
capita
Gastos c/
Passivos
Financeiros

(Albaladejo
e López,
2005)

180
municípios
espanhóis

Gastos de
Capital
Localização
Geográfica
19942000

Positiva

Nível Econômico

Positiva

Densidade
Populacional

Negativa
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Não
Significante
Não
Significante
Não
Significante

Ideologia
Política
Gastos de
Capital
Receitas de
Capital
Receitas
Próprias
Resultado
Orçamentário

Negativa

Não
Significante

Positiva

Positiva

Negativa

Negativa

Negativa

Não
Significante

Negativa

Negativa

(Mello e
Slomski,
2006)

26 estados
brasileiros

20002003

(41) fatores
financeiros

Indeterminadas

(1) positivo
e (1)
negativo

(Mello et al.
2006)

26 estados
brasileiros

20012003

(9) fatores
financeiros

Positiva

(7) positivos
significantes

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

19982006

Endividamento
Defasado
Estrutura de
Capital
Liquidez
Grau de
Dependência
Gastos com
Pessoal
Gastos com
Investimento

Negativa

Negativa

Positiva

Negativa

Positiva

Positiva

Positiva

Não
Significante

Indeterminada

(3)
negativos

Positiva

Positiva

Positiva

Negativa

(Corbari,
2008;
Corbari;
Macedo e
Starke
Júnior,
2009;
Macedo e
Corbari,
2009)

111
municípios
brasileiros

(Mello;
Slomski e
Corrar,
2008; Mello
e Slomski,
2009)

26 estados
brasileiros

(Gómez;
Díaz e
López,
2009)

(Vila I Vila,
2010)

2.275
municípios
espanhóis

41
municípios

20002005

2008

19922006

(16) fatores
financeiros

Densidade
Populacional
Atividade
Econômica
Localização
Geográfica
Renda per
capita
Gastos de
Capital
Receitas de
Capital
Receitas
Próprias
Resultado
Orçamentário
Poupança Bruta

Positiva
Positiva

Não
Significante
Não
Significante

Positiva

Negativa

Negativa

Positiva

Negativa

Negativa

Negativa

Negativa

Negativa

Positiva

Receitas Fiscais

Negativa

Negativa

Gastos de
Capital

Positiva

Positiva
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espanhóis

Receitas
Próprias
Gastos Totais
Resultado
Orçamentário
Receitas de
Capital

Negativa

Negativa

Positiva

Positiva

Negativa

Negativa

Negativa

Negativa

(5) positiva; (1)
negativa e (1)
Indeterminada

(2) positiva
e (1)
negativa

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Negativa

Positiva

Negativa

Positiva

Não
Significante

Positiva

Negativa

(2) Variáveis
PolíticoIdeológicas

Positiva

Positivas

(2) Variáveis de
Formas de
Gestão

Positivas

(1) negativa

Positiva

Não
Significante

Positiva

Negativa

Negativa

Positiva

Negativa

Negativa

Negativa

Negativa

Positiva

Não
Significante

Positiva

Positiva

Negativa

Negativa

Negativa

Negativa

(7) Variáveis
PolíticoIdeológicas

Densidade
Populacional
Gastos de
Capital
Receitas Fiscais

(Gómez et
al. 2010)

1.309
municípios
espanhóis

20032008

Transferências
Governamentais
Poupança
Líquida
Resultado
Orçamentário

Densidade
Populacional
Limite de
Endividamento
Receitas Fiscais

(Ribeiro e
Jorge,
2011)

11
municípios
portugueses

2007

Receitas
Próprias
Transferências
Governamentais
Gastos Totais
Gastos de
Capital
Receitas de
Capital
Resultado
Orçamentário
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(4) Variáveis
PolíticoIdeológicas

(2) positiva; (1)
negativa e (1)
Indeterminada

(1) positiva

Quadro 2 – Síntese das pesquisas empíricas internacionais e nacionais levantadas sobre
determinantes da dívida pública
Fonte: elaboração própria.

Percebe-se que dos estudos elencados no Quadro 2, 11 são internacionais,
grande maioria feitos com entidades municipais espanholas, e 5 são estudos
nacionais. Também se observa que apenas três foram desenvolvidos na esfera
estadual, ao passo que todas as demais pesquisas foram realizadas com entidades
públicas municipais. Verifica-se, outrossim, que os fatores financeiros são os que
mais se destacam entre os fatores levantados nas pesquisas.
5. CONCLUSÃO
A discussão sobre o tamanho ideal da dívida de um país, uma empresa ou
até mesmo uma pessoa é quase sempre rica em argumentações e detalhes.
Todavia, independentemente do tamanho da dívida, a solvência de uma entidade
depende, principalmente, da qualidade do passivo e da sua capacidade de
pagamento.
Para isso, é elementar o estudo dos fatores que influenciam e determinam o
endividamento. Ademais, esses fatores também podem auxiliar na conclusão sobre
a eficiência administrativa tendo em vista que o administrador que possui mais
elementos que contribuem com o endividamento na sua governança dificilmente
furtará da sua sorte. Ainda, governantes que possuem fatores favoráveis ao não
endividamento possuem, assim sendo, motivos para manter uma administração mais
saudável.
Alguns fatores se destacam como determinantes para o endividamento dos
entes, dentre os quais a densidade habitacional, a renda per capita e a localização
geográfica. Ainda que em muitas pesquisas esses fatores se demonstraram
estatisticamente não significantes, na maior parte os resultados esperados e
observados se convergiram. Isso pode explicar, pois, parte da inviabilidade
financeira de boa parte dos municípios brasileiros que dependem substancialmente
de recursos dos outros entes.
Embora a Carta Magna de 1988 exige que entes só podem criados a partir
de estudos de viabilidade econômicas, é sabido que muitos municípios brasileiros
foram criados sem este documento. Isso contribui, em última análise, para o seu
endividamento. Assim sendo, é salutar que futuros estudos vincule a situação atual
dos municípios brasileiros e os estudos ou a falta deles que viabilizaram a sua
criação.
Nesta quadra reformista, sobretudo no que tange ao pacto federativo, é
salutar que a academia seja vanguarda da sociedade para assegurar que a nova
forma de Estado desejado permita o equilíbrio de modo a salvaguardar o interesse
de todos os entes.
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eSOCIAL DESAFIOS E OPORTUNIDADES: UM ESTUDO DE CASO EM UMA
EMPRESA DO SETOR SUCROALCOOLEIRO DE MATO GROSSO
Ana Paula Silva De Oliveira, Josiane Silva Costa Dos Santos, Márcio Íris De Morais,
Edinéia Souza Nunes, Bethânia Batista Carneiro Da Silva

RESUMO
O Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e
Trabalhistas o eSocial é um recente subprojeto que complementa o SPED, com a
finalidade de concentrar as obrigações acessórias em um único ambiente, sendo
encaminhado de forma unificada para o fisco. Neste sentido, o objetivo do estudo foi
levantar quais as alterações ocorridas no setor departamento pessoal com a
implantação do eSocial, em uma organização do setor sucroalcooleiro no município
de Nova Olímpia - MT. Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem
qualitativa e quanto aos procedimentos técnicos estudo de caso. O instrumento de
coleta de dados utilizado foi formulário semiestruturado. Os resultados indicaram
que para a adaptação ao eSocial fez-se necessário algumas alterações na rotina de
trabalho dos empregados envolvidos, no que tange as atualizações cadastrais.
Quanto às dificuldades os entrevistados destacaram ocorrer principalmente nos
envios dos eventos não-periódicos, em função do pouco treinamento que tiveram
antes do primeiro envio e pela falta de relação com a pratica nos cursos realizados.
Contudo, a maioria dos entrevistados visualizam esta nova ferramenta como uma
melhoria para a organização no que tange a unificação da transmissão das
obrigações acessórias, e para o fisco no sentido de eliminar rotinas e dar maior
agilidade ao processo de fiscalização.
Palavras-chave: SPED. Implantação. Folha de Pagamento.
1. INTRODUÇÃO
O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) é uns dos projetos do
Governo Federal Brasileiro, que apresenta nova sistemática nas obrigações
acessórias, ao realizar a subdivisão das informações fiscais e contábeis de forma
padronizada, obedecendo as restrições legais, tornando mais rápido a identificação
de ilícitos tributários (SILVA et al., 2013). O SPED substitui a emissão dos livros,
documentos contábeis e fiscais que eram impressos em papel, por meio digital
possuindo validade jurídica, auxiliando o fisco como ferramenta na gestão tributária
informatizada (SALES; PINTO, 2017).
O projeto é considerado uma pratica do governo federal, que iniciou com três
componentes: Nota Fiscal Eletrônica, Escrituração Contábil Digital e Escrituração
Fiscal Digital, todavia, o projeto ampliou e conta com mais oito componentes sendo
um deles, o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias
e Trabalhistas (eSocial) (VELLUCCI, 2017).
Criado pelo Decreto nº 8373/2014 o sistema eSocial é composto pelos
seguintes órgãos: Secretaria Nacional do Seguro Social (INSS), Ministério do
trabalho e Emprego, Ministério da Previdência Social e Conselho Curador do FGTS
com representante a Caixa Econômica Federal, este sistema é obrigatório para
1
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pessoa física e jurídica, aumentando a rigorosidade nas obrigações acessórias não
alterando a lei e sim a forma de passar as informações ao físico (FILIPIN et al.,
2016).
Assim, no intuito de melhorar a forma de trabalhar os atos burocráticos entre
governo e empregador, o eSocial está unificado, padronizado e integra as
informações, com foco de centralização do processo, ou seja, é uma obrigação
acessória que visa cumprir as atuais regras trabalhistas da forma mais correta
seguindo a obrigatoriedade exigida pelo governo (KNOP, 2017). Todavia, no âmbito
empresarial a implantação do sistema eSocial não foi simples, pois para atender
esta obrigatoriedade, algumas entidades tiveram que investir em contratação de
funcionários, reforçar o investimento em Tecnologia da Informação (TI) e Recursos
Humanos (RH), e em treinamentos para os setores RH e Departamento Pessoal
(DP). Tendo como principal problema unificar os históricos trabalhistas (contratação
a licenças e demissão) dos funcionários no cadastro e Sociais, pois quando ocorre
incontingência nos dados o sistema não da continuidade (LAPORTA, 2019).
Neste contexto, o objetivo geral da pesquisa foi levantar quais as alterações
ocorridas no setor departamento pessoal com a implantação do eSocial em uma
organização do setor sucroalcooleiro no município de Nova Olímpia - MT. E como
objetivos específicos pretendeu-se: levantar as dificuldades e benefícios
encontrados pelo setor departamento pessoal; verificar como o setor responsável
pelo eSocial está se modelando frente a este desafio e identificar qual foi o
investimento realizado pela empresa (treinamentos, sistemas e etc.).
O sistema eSocial é um subprojeto criado pelo governo federal no ano de
2014, que teve sua obrigatoriedade nos anos de 2017 a 2018, passando por um
processo de adaptações na rotina cultural dos funcionários envolvidos. O tema
eSocial por ser uma temática recente apresenta escassez de estudos científicos
(CAON; NASCIMENTO, 2017, COSTA, 2014, FILINPIN, et al., 2016, KNOP, 2017,
NASCIMENTO; SILVA, 2015, RODRIGUES; SILVA; ALFREDO, 2013, RUFINO,
2016, VASSOLAR, 2015) o que justifica a pesquisa, frente a este novo desafio da
rotina contábil.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1Instituição do Sistema Público de Escrituração Digital – (SPED)
O decreto nº 6.022/2007, e a normativa da receita federal do Brasil nº
787/2007 institui o Sistema de Escrituração Digital (SPED) com objetivo de emitir
eletronicamente os documentos contábeis e fiscais sendo incorporado no sistema
as atividades, confirmação, validação, armazenamento e recebimento (BRASIL
2007). O projeto SPED é uma modernização na sistemática das obrigações
acessórias, realizando a padronização e compartilhamento das informações fiscais
e contábeis, obedecendo as restrições legais, tornando mais rápido para a
identificações de ilícitos tributários (SILVA et al., 2013).
Para o desenvolvimento do sistema de fiscalização, o SPED é mais uma
mudança no sentido de desempenhar e contribuir com a agilidade nas obrigações
acessórias, além de alterar a “cultura de papel”, também se utiliza exclusivamente
de arquivos digitais dentro do comprimento das restrições legais. É exigido somente
assinatura digital autorizado pelos órgãos do Governo Federal, possibilitando
2
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consulta unificada com todas as informações na fonte de dados, realizando um
leiaute organizado e capacitado para fazer cruzamentos que apontam
inconsistências (NEVES JUNIOR; OLIVEIRA; CARNEIRO, 2011).
O SPED desenvolve a eficácia e a eficiência do mecanismo da administração
tributária, realizando na atuação no meio econômico-financeiro das empresas
(SILVA et al.,2013). O projeto tem participações do Estado, Municípios e Distrito
Federal tendo diversos subprojetos e uns dos principais foram divididos em quatro
módulos inicialmente sendo, Escrituração Contábil Digital (ECD), Escrituração Fiscal
Digital (EFD), Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Conhecimento de Transporte
eletrônico (CT-e), mas o projeto foi ampliado e possui mais oito tipos de escrituração
(LIZOTE; MARIOT, 2012), conforme demonstra a Figura 1.
Figura 1 – Componentes do SPED
ECF

CT-e
SPED

eSocial

NFS-e

EFD-Reinf

NF-e

e-Financeira

NFC-e
ECD

MDF-e

EFD-Cont.

EFD
IPI/ICMS

Fonte: Adaptado com base em SPED, 2008.

O Quadro 1 relata os subprojetos do SPED demonstrando a legislação e o
objetivo principal de cada um.
Quadro 1 – Subprojetos que compõem o SPED
Documento

Legislação

Conhecimento de
Transporte
Eletrônico – (CT-e)

Sinief 09/07 2007

Escrituração
Contábil Digital –
(ECD)
Escrituração
Contábil Fiscal –
(ECF)
Escrituração Fiscal
Digital da
Contribuição – (EFDcont.)

Instrução normativa
RFB nº 1.420/2013
Instrução normativa
RFB nº 1.422/2013
Instrução normativa
RFB nº 1.052/2010
(alterada pela IN
RFB nº 1.085/2010

Objetivo
“Documento emitido e armazenando eletronicamente,
documenta prestações de serviço de transporte, cuja
validade jurídica é garantida pela assinatura digital”
(CONFAZ, 2007)
Substitui a escrituração contábil em papel pela escrituração
transmitida via arquivo, contemplando os livros e
demonstrações contábeis (RECEITA FEDERAL, 2013a).
Constituída por um conjunto de escriturações documentais
fiscais e outras informações de interesse do fisco, devendo
ser assinados digitalmente (RECEITA FEDERAL, 2013b).
Utilizado por pessoas jurídicas de direito privado na
escrituração da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
nos regimes de apuração não-acumulativo ou cumulativo
com base no conjunto de documentos e operações
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e 1.161/2011)
Escrituração
Contábil Fiscal ICMS
e IPI – (ECF)

Instrução normativa
RFB nº 1.652/2016

Escrituração
Contábil Fiscal de
retenções e outras
informações fiscais –
(EFD-Reinf)
e-Financeira

Instrução normativa
RFB nº 1701/2017

Sistema de
Escrituração digital
das obrigações
fiscais,
previdenciária e
trabalhistas –
(eSocial)
Manifesto eletrônico
de documentos
fiscais – (MDF-e)

Decreto
nº8.373/2014

Instrução normativa
RFB nº 1571/2015

representativos
das
receitas
auferidas
(RECEITA
FEDERAL, 2010).
Dispõe sobre a obrigatoriedade de escrituração do livro de
registro da produção e do estoque integrante da EFD ICMS
e IPI para estabelecimentos industriais (RECEITA
FEDERAL, 2016).
Tem como foco escriturar os rendimentos pagos e
retenções de IR, contribuição social do contribuinte, exceto
aqueles relacionados ao trabalho, e informações sobre a
receita
bruta
para
apuração
das
contribuições
previdenciárias substituídas (RECEITA FEDERAL, 2017).
Conjunto de arquivos digitais referente a cadastro, abertura,
fechamento e auxiliares, e pelo módulo de operações
financeiras de interesse da Secretaria da Receita Federal
(RECEITA FEDERAL, 2015)
O eSocial viabiliza garantia aos diretos previdenciários e
trabalhistas, racionalizando e simplificando o cumprimento
de obrigações, eliminando a redundância nas informações
prestadas pelas pessoas físicas e jurídicas, e aprimora
informações das relações de trabalho, previdenciários e
tributárias (RECEITA FEDERAL, 2014).

Ato Cotepe
38/2012

É armazenado e emitido eletronicamente, de existência
apenas digital, para vincular os documentos ficais
transportados na unidade utilizada. A validade é garantida
pela assinatura digital do emitente e autorização de uso
pelo ambiente autorizador (RECEITA FEDERAL, 2012).
Nota fiscal de
Decreto nº
Visa oferecer uma nova alternativa totalmente eletrônica
consumidor – (NFC- 29.108/2013
para os atuais documentos fiscais em papel utilizados no
e)
varejo, reduzindo custos de obrigações acessórias aos
contribuintes, ao mesmo tempo que possibilita o
aprimoramento de controle fiscal pelas administrações
tributárias (RECEITA FEDERAL, 2013c).
Nota Fiscal
Ajuste Sinief 07/05
Armazena e emiti eletronicamente, documentando as
Eletrônica – (NF-e)
operações de circulação de mercadoria e prestações de
serviços, valido juridicamente em todo Brasil com
autorização de uso fornecido pela SEFAZ de seus
respectivos Estados (RUSCHEL et al., 2011).
Nota Fiscal de
Lei complementar
Visa o benefício das
administrações
tributárias
Serviço – (NFS-e)
nº 116/2003
padronizando e melhorando a qualidade das informações,
racionalizando os custos e gerando maior eficácia, bem
como o aumento da competividade das empresas
brasileiras pela racionalização das obrigações acessórias
(BRASIL, 2007).
Fonte: Adaptado com base ao site do SPED (2018).

O Quadro 1 demonstrou resumidamente as praticas eletrônicas criadas pelo
governo federal para execução e fiscalização do processo arrecadatório e das
obrigações acessórias. O eSocial criado em 2014 veio para complementar o projeto
SPED, o tópico a seguir abordara especificamente sobre as particularidades do
mesmo.
2.2 Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Trabalhistas e
Previdenciária - eSocial
4
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O Decreto nº 8.373/2014 refere-se sobre o sistema eSocial, com objetivo de
desenvolver a coleta de informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, e
encaminhar de forma instantânea via internet para os respectivos órgãos
responsáveis (VASSOLER, 2015).
O sistema é um dos componentes do SPED que faltava para a fiscalização
governamental, agregando as informações em um ambiente só que unifica as
obrigações acessórias Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas e tem por finalidade
padronizar sua transmissão, validação, armazenamento e distribuição (eSOCIAL,
2018b).
Empresas em geral e profissionais que trabalham em escritórios de
contabilidade devem assumir e se adequar a esta realidade, devendo ser cautelosos
no trabalho realizado, para não vir sofrer sanções (COSTA; OLIVEIRA; ALVES,
2016). O Quadro 2 apresenta como ficou o cronograma de implantação do eSocial.
Quadro 2 – Cronograma de implantação esocial

Fonte: Esocial (2018b)
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O projeto contém várias medidas obrigatórias na realização da implantação
do sistema e sua obrigatoriedade era para ter entrado em operação no ano de 2014,
mas foi adiado para maio de 2016 (VASSOLER, 2015). Contudo, a obrigatoriedade
para envio iniciou em janeiro de 2018 para grandes empresas e, gradativamente
para as demais, tendo como meta atingir todas as empresas em 2021 (Quadro 2).
O eSocial atenderá os seguintes órgãos: Secretaria da Receita Federal
(RFB), Mistério do Trabalho e Emprego (MTE), Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), Caixa Econômica Federal (CEF) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS). O sistema vai atualizar os arquivos mensais e anuais e a forma de envio
dos seguintes documentos: Comunicação de acidente de trabalho (CAT), Relação
anual de informações sociais (RAIS), Folha de pagamento, Ficha de registro de
empregado e outros (RODRIGUES; SILVA; ALFREDO, 2013).
O eSocial traz uma nova forma de realizar as prestações de contas ao
governo, assim, as informações trabalhistas, fiscais e previdenciárias devem ser
enviadas em tempo real, por exemplo, conforme surgem eventos não-periódicos, ou
seja, acontecimentos esporádicos como acidentes de trabalho, contratações,
demissões e etc., nas empresas, estas devem transmitir de imediato tais dados ao
governo (COSTA, 2014).
No que tange as penalidades por descumprimento dos documentos enviados
ao sistema, as empresas que não cumprem com o requisito em lei do o art. 57 nº
12.766 sofrerá penalidades por atraso de envio das informações. Os valores das
multas variam de acordo o regime tributário das empresas, as optantes pelo lucro
presumido R$ 500,00 por mês, lucro real ou arbitrado de R$ 1.500,00 por mês. As
empresas que forem intimadas pela receita federal para estar apresentando
demonstrativo, declaração ou escrituração e não apresentar, pagará multa de R$
1.000,00 por mês (COSTA; OLIVEIRA; ALVES, 2016).
O setor Recursos Humanos junto com o Departamento Pessoal são os
principais envolvidos na implantação do sistema, pois não há mais espaço para
práticas de pagamentos aos empregados, em desacordo com a lei. Por sua vez, o
eSocial tem facilitado na identificação de fraudes que ocorrem na folha de
pagamento (VELLUCCI, 2017).
A resolução 02/2017 do comitê diretivo do eSocial determinou prazos para
estar enviando informações no ambiente eSocial (eSOCIAL, 2018b), classificando
em eventos: eventos iniciais que são informações da empresa ou empregador
como, estrutura administrativa e a classificação fiscal; eventos de tabelas que são
informações que não acontece repentinamente como função/cargos em comissão,
horários/turnos de trabalho e outros; eventos não-periódicos que são
acontecimentos que não tem data prevista para acontecer como admissão,
afastamento temporário, treinamento, acidente de trabalho e outros; eventos
periódico que tem datas fixas para acontecer como, remuneração de trabalhador,
pagamentos de rendimentos do trabalho e outros, devendo ser transmitido até o 7º
dia do mês seguinte (KNOP, 2017).
O eSocial envia informações agrupadas por meio de eventos sendo
identificados com códigos “S” cada um relativo ao um registro específico, devendo
ser conduzido em sequência lógica como: a dinâmica das contratações dos
trabalhadores, desde o seu início até o seu término; como também a identificação
do empregador e dos dados gerais das contratações realizadas pela empresa; na
admissão dos trabalhadores, os dados necessários na contratação; a gestão dos
6
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serviços prestados e do prestador de serviços; pagamento da remuneração; e o
término da relação contratual (eSOCIAL, 2018a).
Assim, o eSocial como qualquer outra obrigação acessória, possui pontos
positivos e negativos. Os pontos positivos são: atendimento dos órgãos do governo
em uma única fonte, fazendo cumprir com as obrigações trabalhistas,
previdenciárias e tributárias; o ambiente adaptado ao sistema das empresas,
permitindo executar tarefas na transmissão das informações trabalhistas;
compreensibilidade na diminuição dos custos para os contribuintes. Os pontos
negativos são: necessidade de fundamentos perante as informações; está
cumprindo dentro do prazo; mudança de hábitos e cultura na realização das
atividades administrativas e as multas e atrasos (RUFINO, 2016).
2.3Estudos Anteriores
Apesar de alguns estudos abordarem sobre essa ferramenta, ainda existe
uma escassez de publicações e informações sobre a temática que vem se
atualizando constantemente. Abaixo pesquisas realizadas entre 2014 a 2018 que
versam sobre o eSocial.
A pesquisa Caon e Nascimento (2017) procurou verificar a visão dos
discentes de ciências contábeis sobre o Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Previdenciária (eSocial), no ensino superior de
Santa Catarina. Nesta pesquisa, foi utilizado método survey, amostra obteve retorno
de 65 respondentes. Na percepção dos discentes o eSocial tem seus benefícios,
mas traz uma grande preocupação por ter um cenário de ausência de treinamentos
ou cursos, pois suas informações devem ser repassadas em tempo real.
Nascimento e Silva (2015) realizaram um estudo de caso em FlorianópolisSC em uma empresa de grande porte, a fim de identificar o conhecimento dos
profissionais responsáveis pelo departamento pessoal referente ao novo sistema
eSocial. A pesquisa tem caráter exploratório, aplicou questionários com questões
abertas para quatro funcionários da empresa dos cargos; Coordenador do
departamento pessoal, dois analistas de Desenvolvimento Humano e
Organizacional-DHO e gerente de marketing e (DHO). O resultado da pesquisa
relata sobre a dificuldade aos prazos e a nova regra, de conscientizar todos os
departamentos envolvidos, tendo uma falta de esclarecimento das dúvidas
existentes referente as informações passadas ao governo.
O estudo de Filipin et al. (2016) realizou uma pesquisa no estado do Rio
Grande do Sul no município da Região Celeiro no ano de 2015, o objetivo foi
identificar os desafios e benefícios da implantação do sistema eSocial nas empresas
de escritório de contabilidade. O instrumento de coleta utilizado foi questionário
aberto aplicado em 14 escritórios de contabilidade da cidade. Os resultados
apontaram que os principais desafios para a implementação do eSocial é a
mudança cultural nas empresas, a qualificação pessoal e a implementação do
sistema.
Vellucci (2017) procurou verificar se a mudança do eSocial aumentou a
necessidade de novas rotinas na área de departamento pessoal, através da
adaptalidade ao sistema. Foi realizado uma pesquisa exploratória, descritiva e
transversal envolvendo 61 empresas. Os resultados revelaram que a maior parte
dos respondentes se encontram entre 40% a 60% adaptados ao eSocial, mas
7
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também foi identificado que devido práticas habituais as empresas acabam entrando
em desacordo com a legislação trabalhista e previdenciária.
Oliveira (2018) verificou se os profissionais de departamento pessoal estão
preparados a nova implantação do eSocial, a pesquisa foi realizada em empresas
de serviços contábeis em Barra do Bugres – MT. O estudo utilizou o instrumento de
coleta de dados aplicando questionário de estrutura fechada para 17 profissionais.
Os resultados indicaram que muitos profissionais não se sentem preparados para
esta nova rotina após a implantação e revelam que há muitos desafios e
desvantagens a serem enfrentados.
3. METODOLOGIA
3.1 Caracterização da pesquisa, área de estudo, amostra e instrumento da
coleta
A pesquisa se caracteriza do tipo descritiva, com abordagem qualitativa e
quanto aos procedimentos técnicos como estudo de caso. Pesquisas descritivas
visam registrar, analisar e esclarecer fatos sem a mediação do pesquisador
(BARROS; LEHFELD, 2008). A pesquisa qualitativa busca assuntos específicos,
analisando nível de realidade que não pode ser mensurado e quantificado, visam
apurar pontos de vista, costumes, hábitos e anseios dos entrevistados
(MALHOTRA, 2005). Caracteriza-se como estudo de caso por estudar de forma
profunda poucos objetos, de maneira a permitir seu conhecimento extensivo e
detalhado (GIL, 2008).
A área de estudo constituiu em uma organização privada de grande porte,
localizada no município de Nova Olímpia-MT, que atua no setor sucroalcooleiro. A
amostra compreendeu os funcionários envolvidos diretamente no processo de
implantação do eSocial sendo: três do setor de departamento pessoal e um do setor
de recursos humanos, classificados como A, B, C e D (Quadro 3). Este último
repassou informações apenas sobre o valor investido para implantação do eSocial,
áreas envolvidas neste processo e o organograma da empresa da área
administrativa.
Quadro 3 – Informações sobre os entrevistados
Entrevistado

Cargo

A
Analista DP. Sênior
B
Assistente DP. Júnior
C
Analista DP. Sênior
D
Analista de RH Pleno
Fonte: Dados da Pesquisa (2019).

Formação

Tempo Trabalho

Pedagogia
Cursando RH
Não informado
Pedagogia

24 anos
5 anos
5 anos
13 anos

O instrumento de coleta de dados foi formulário semiestruturado, contendo 12
perguntas abertas, aplicado no mês de abril no ano de 2019. O formulário consiste
no contato face a face entre entrevistados e pesquisador (MARCONI; LAKATOS,
2017). O conteúdo, das entrevistas foram analisados e de forma descritiva em
quadros e texto corrido.
8
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Caracterização da organização em estudo
A organização atua no setor sucroalcooleiro a 39 anos, inicialmente apenas
na produção de etanol e logo depois com açúcar e energia. A entidade está
instalada em Nova Olímpia, no interior do estado de Mato Grosso, sendo composta
por cinco empresas de um mesmo grupo, com um total de 2.167 empregados. No
ano de 2018 a empresa obteve um faturamento de: R$ 134.034.756,14 milhões com
venda de açúcar, R$ 492.073.715,45 milhões com venda de etanol e R$
21.274.558,44 milhões com venda de energia, com produção total 3.097.337 de
sacas de açúcar, 283.713.407 M³ de etanol e 49.897,36 KWh de energia. A entidade
enquadra-se no regime tributário lucro real como sociedade anônima de capital
fechado.
A empresa atua em vários projetos socioambientais no desenvolvimento do
negócio, visando as forças econômica, social e ambiental, responsáveis por manter
o tripé da sustentabilidade (USINAS, 2019). Para o melhor reconhecimento, a
empresa tem as certificações da International Organization for Standardization
(Organização internacional de normalização) - ISO sendo: ISO 9001 que abrange
produção de açúcar cristal a granel, etanol anidro e hidratado e produção de venda
de energia elétrica, pela FSSC 22.000 sistema de gestão de segurança de
alimentos e ISO 14.001 que atesta a conformidade com os princípios de sua política
ambiental. Estas certificações oferecem o reconhecimento e segurança aos seus
clientes.
4.2

Implantação do sistema eSocial

O governo vem elaborando novas ferramentas e aperfeiçoando as já
existentes no intuito de melhorar o processo de arrecadação e fiscalização das
empresas (RIGO et al., 2015). Uma dessas ferramentas é o eSocial, que visa
coletar informações trabalhistas, previdenciárias e tributária de forma unificada em
um único ambiente (VASSOLER, 2015). De acordo com Filipin et al. (2016) teria
como principal desafio a mudança cultural, a qualificação de pessoal e a
implementação de um sistema informatizado apropriado.
Neste sentido, foi levantado se a organização forneceu alguma preparação
como treinamentos, cursos e palestras antes e durante o processo de implantação.
Os entrevistados A, B e C afirmaram que sim e destacaram a importância da
capacitação, pois o projeto eSocial é muito amplo e possui alto grau de
complexidade.
De acordo com a entrevistada D, a organização teve um investimento de R$
21.838,00, conforme apresentado a Tabela 1.
Tabela 1 - Investimentos realizados no processo de implantação do eSocial
Treinamento
Data
Valor
e- Social in company (companhia)
27/11/2017
R$ 4.928,00
e- Social para segurança e saúde no trabalho (SST)
22/11/2018
R$ 2.450,00
e- Social para segurança e saúde no trabalho
06/12/2018
R$ 350,00
e- Social web ao vivo
18/07/2018
R$ 1.060,00
e- Social Avançado
15/02/2019
R$ 300,00
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e- Social para segurança e saúde no trabalho
e- Social Avançado
Educação a Distância (EAD) – gratuito
Demais despesas com treinamentos
Total
Fonte: Dados da pesquisa (2019).

22/01/2019
15/02/2019

R$ 2.450,00
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 10.000,00
R$ 21.838,00

O valor investido contempla apenas treinamentos com cursos e palestras,
para os entrevistados A, B e C, equipe do departamento pessoal envolvidos
diretamente com o eSocial. Cabe destacar que ao observar e comparar a datas dos
treinamentos com o cronograma do eSocial, os funcionários tiveram somente um
treinamento antes da obrigatoriedade de envio dos eventos para a Receita Federal,
totalizando um investimento inicial de R$ 4. 928,00 (Tabela 1). Questionados se
houve investimentos em outros aspetos, como em relação ao sistema de
informação, a empresa alegou que não, declarando que ocorreu apenas
atualizações dos softwares, sendo eles: o RM sistemas e Totvs RM, utilizados para
folha de pagamento da organização.
Indagados se os treinamentos foram suficientes obteve-se as seguintes
declarações dos entrevistados (Quadro 4).
Quadro 4 - Os treinamentos, cursos ou palestra foram suficientes para a nova realidade
Entrevistado
Resposta
Sim. Adquiri conhecimentos sobre o novo sistema e aperfeiçoei os conhecimentos
A
que já tinha.
Não. A teoria é totalmente diferente da pratica, quando tive os cursos não mostrava
B
os erros que poderia ocorrer, e na pratica quando foi realizar a implementação,
ocorreu diversos erros.
Os treinamentos oferecidos não foram suficientes, tivemos muita dedicação e
empenho dos envolvidos na implementação, fomos em busca de informações junto a
C
documentação técnica disponibilizada pelo governo, principalmente a leitura do
manual.
Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Percebe-se que os treinamentos e cursos oferecidos pela empresa não foram
suficientes (entrevistados B e C), pois conforme destacado, a teoria estudada não
contemplou a realidade prática (Quadro 4). Situação semelhante pode ser percebida
no estudo de Barba (2016) realizado em Caxias do Sul – RS ao analisar os
impactos causados pela escrituração digital nas organizações contábeis, no qual os
escritórios de contabilidade destacaram não estarem totalmente preparados com a
nova realidade, devido a falha de divulgação de informação e layouts do governo,
além do alto custo necessário para treinamentos.
Para realizar a implementação foi necessário o envolvimento de diversos
setores, uns com maior demanda e outros com menor. Assim, procurou saber quais
são os setores envolvidos na implementação e suas responsabilidades. Percebe-se
que o setor DP tem a maior demanda no envolvimento com o sistema, pois é
responsável por todo o processo que envolve a folha de pagamento e também por
enviar todos os eventos obrigatórios ao eSocial (Quadro 5).
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Quadro 5 - Setores envolvidos na implantação do eSocial
Setor
Responsabilidade
Teve envolvimento no EFD Reinf que é a nova ferramenta que completa o pacote do
Fiscal
eSocial, visto que algumas declarações da folha migraram para o mesmo, como por
Tributário
exemplo o Funrural pessoa jurídica.
Atua quando há a necessidade de declarar os processos contra a União que tem
Jurídico
incidência do IR, FGTS e INSS, que será obrigatório os envios das informações dos
processos trabalhistas.
Recursos
humanos
– Validação cadastral dos empregados.
(RH)
Departamento
Tem a maior demanda e responsabilidade do eSocial, visto que envolve toda folha
pessoal
–
de pagamento e tem responsabilidade de enviar os eventos ocorridos.
(DP)
Tecnologia da
informação – Responsável por atualizações e adaptação do sistema.
(TI)
Fonte: Dados da Pesquisa (2019).

Com relação ao processo de adequação as exigências, questionou-se como
foi o processo de comunicação e conscientização do setor de RH e DP com os
funcionários da organização, conforme Quadro 6.
Quadro 6 –Processo de comunicação, conscientização do setor com os funcionários da
empresa
Entrevistado
Resposta
Primeiramente foi comunicado por e-mail aos gestores de todas as áreas, tendo
como foco os setores operacionais.
A
Foi realizado em um sábado um mutirão para emissão e atualização de diversos
documentos como, por exemplo: RG, SUS e Título de eleitor, com a assistência dos
órgãos públicos.
O processo de comunicação foi bem prático e organizado, comunicamos os
B
superiores das áreas para os funcionários estarem atualizando os documentos.
Começamos a divulgação em nível gerencial e posteriormente aos demais
C
funcionários. Colocamos informações nos holerites, e-mail formais para os gestores,
para ocorrer as atualizações cadastrais com base nas regras editadas pelo governo.
Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Percebe-se que o processo de comunicação com os funcionários para
regularização documental e atualização do sistema de acordo com as exigências do
eSocial (Quadro 6), ocorreu de forma estruturada e organizada, pois apesar de ser
uma entidade de grande porte com número de empregado considerável, a mesma
possui diretrizes bem estruturadas.
Desta forma, no tocante as dificuldades enfrentadas e se houve alguma
resistência no descumprimento do prazo para estar entregando os documentos
exigidos pela organização, de forma unânime todos os pesquisados responderam
que não obtiveram dificuldades, tendo um comprometimento dos gestores junto aos
seus liderados. Quanto ao tempo de adequação e implantação do eSocial a
empresa levou o período de um ano (2017).
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4.3

Dificuldades e melhorias provindas da implantação do eSocial

No que tange as dificuldades ocorridas no processo de implantação e
transmissão dos eventos ao eSocial os entrevistados alegaram que: no envio das
informações da tabela S-2200 – Cadastramento inicial do vínculo e
admissão/Ingresso de Trabalhador, o momento onde inseri os dados dos
empregados, do qual também passaram por várias validações, ocorreram erros
como: inconsistências com Nome, PIS e CPF, sendo necessário localizar os
empregados na lavoura e orientar a procurar com urgência a Receita Federal para
regularização; erro de digitação cadastral gerando inconsistência e retrabalho; erro
de leiaute do sistema/Programação, gerando chamados juntos a empresa de
software para atualização; falhas nos servidores do Governo gerado atraso na
transmissão dos dados; Mudança constante dos leiautes ou correções editadas pelo
governo. Além destas providências o setor buscou informações em rede sociais e
realizou consultoria sobre o assunto.
Perguntado sobre o tempo que levou no processo de implantação do sistema
eSocial, e o entrevistado C afirmou que foi durante um ano (2017), mas relata que a
organização não está 100%, existindo informações e rotinas que podem ser
melhoradas, mas os eventos estão sendo enviados dentro do prazo determinado
pelo governo. Apesar das dificuldades no processo de adaptação, a empresa
cumpriu os prazos estabelecidos no cronograma de implantação do eSocial, cujo
prazo estabelecido foi em janeiro de 2018.
Vellucci (2017) ressaltou que em algumas empresas o eSocial poderia trazer
melhorias nos processos de RH com transparência e diminuição das obrigações
acessórias. Assim buscou identificar se na organização houve benefícios com o
projeto do eSocial, os respondentes A, B e C tiveram visões diferentes conforme
descrito no Quatro 8.
Quadro 8 – Quais os benefícios do projeto eSocial, para a organização.
Entrevistado
Resposta
O benefício que tivemos é referente a transmissão da guia que será enviado
A
somente uma vez, mas ainda não está liberado pelo governo.
Nenhuma, pois ocorreu aumento da demanda de serviço devendo ser entregues
dentro do prazo, caso não seja, gera multa para a organização. Este sistema é uma
B
forma para o governo ter controle das empresas e arrecadar mais, caso não
cumprirem com a legislação.
A organização tem ciência que o governo busca apenas fazer cumprir a legislação
trabalhista e dar uma padronização nas declarações, buscando maneira de fiscalizar
eletronicamente, sendo assim, a melhoria seria as informações em curto prazo de
C
tempo, bem como eliminar rotinas: RAIS, DIRF, SEDIP, CAGED, DCTF, MAND e
outros. Entendemos que dará maior agilidade em certificações, individualizações das
informações declaração e otimizará tempo.
Fonte: Dados da Pesquisa (2019).

Percebe-se que para os entrevistados A e C, o eSocial trouxe alguma
melhoria referente a rotina dos envios dos documentos para a organização. Todavia,
o entrevistado B acredita não ter melhoria, ocorrendo o aumento na demanda de
serviços e alega que é somente mais uma forma do governo arrecadar recursos.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O objetivo geral da pesquisa foi levantar quais as alterações ocorridas no
setor departamento pessoal com a implantação do eSocial, em uma organização do
setor sucroalcooleiro no município de Nova Olímpia – MT. Tal proposta foi alcançada
juntamente com os objetivos específicos que foram: levantar as dificuldades e
benefícios encontrados; verificar como a empresa está se modelando frente a este
desafio e identificar qual foi o investimento realizado pela empresa (treinamentos,
sistemas e etc.).
De acordo com os resultados levantados, a maioria dos entrevistados
encontraram dificuldades com a implantação do sistema, devido ao pouco
treinamento antes de realizar o primeiro envio (Jan/2018). Para a maioria, a
organização obterá algum benefício frente a esta nova ferramenta, quando as
obrigações acessórias fiscais, previdenciárias e trabalhista serem unificadas.
As mudanças nas rotinas no setor de DP exigiram atualizações cadastrais
dos empregados, que depois de validados e ainda possuir erros como de
inconsistências, fez-se necessário localizar os empregados na lavoura e orientar
com urgência os órgãos competentes para regularização; além de erro de digitação
cadastral gerando inconsistência e retrabalho; erro de leiaute do
sistema/Programação, gerando chamados juntos a empresa de software para
atualização: falhas nos servidores do governo gerando atraso na transmissão dos
dados; Mudança constante dos leiautes ou correções editadas pelo governo. A
organização realizou o total de R$ 21.838,00 em treinamentos entre os anos 2017 a
2019, que para a maioria dos entrevistados não foram suficientes, pois a teoria
apresentada não contempla a prática vivenciada.
Destaca-se que os resultados obtidos da organização, não podem ser
generalizados, pois trata-se de um estudo de caso. Desta forma, recomenda-se
que, pesquisas sejam realizadas com demais organizações no seguimento
sucroalcooleiro do estado de Mato Grosso, afim de comparar com os resultados
aqui identificados.
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ÉTICA PROFISSIONAL: PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS DE
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNEMAT CÂMPUS EUGÊNIO
CARLOS STIELER
Michele Mendes De Souza, Márcio Íris De Morais, Mário Geraldo Ferreira De Andrade,
Graziele Oliveira Aragão Servilha, Maria Eduarda Lopes De Souza

RESUMO
O objetivo deste artigo foi avaliar a percepção dos acadêmicos de ciências
contábeis sobre as normas ético-disciplinar que regem a profissão contábil. A
problemática propõe responder qual o conhecimento sobre a ética para o
profissional contador em formação na instituição de ensino superior UNEMAT. Para
isto foi realizada uma pesquisa de forma quantitativa com os acadêmicos do curso
por meio de questionário fechado, sendo a população foi composta por acadêmicos
do 1º semestre ao 8º semestre e, foram respondidos 162 questionários. Os
resultados apontaram que a universidade está graduando mais acadêmicos do sexo
feminino e, que tendem a ser éticos no âmbito profissional. Apesar disso,
apresentam lacunas em sua formação ao não entenderem claramente o conceito de
ética, bem como não conhecem o código de ética profissional e quais as punições
existentes. Diante disso é evidente que somente estudo acadêmico sobre a ética é
insuficiente. Ainda sobre as punições aplicadas às infrações previstas, em
comparação aos percentuais revela que, quem conhece as punições impostas são a
pequena parcela que fizeram a leitura no Código de Ética do Profissional Contador
(CEPC).
Palavras-chave: Contabilidade; Ética; Ética Profissional.

1 INTRODUÇÃO
A contabilidade está ligada as primeiras manifestações humanas, com a
necessidade de o homem antigo controlar seu patrimônio. Nessa época não se
trabalhava com moeda em circulação, o patrimônio era representado por rebanhos,
às lãs das ovelhas e outros bens quantitativos que geravam riqueza (COTRIN;
SANTOS; JUNIOR, 2012).
Neste contexto, de forma rudimentar a contabilidade já era praticada, o
homem antigo utilizava pedras para acompanhar a evolução ou regressão dos
rebanhos (IUDÍCIBUS, 1997). Fato que ocorreu após muitos estudos, pesquisas,
descobertas e revoluções. A contabilidade está presente tanto na vida pessoal
quanto nos negócios empresariais, desse modo a contabilidade caracteriza como
uma ciência fundamental para o desenvolvimento da sociedade (MAUSS, et al,
2010).
Com a evolução tecnológica as informações ganharam muita velocidade, e o
profissional contábil deve estar em constante aperfeiçoamento, a contabilidade não
só trabalha com patrimônio de terceiros mas oferece informações essenciais para
as tomadas de decisões (PEGORINI; PACHECO; CAMPAGNAR, 2015).
Destarte, o princípio ético avança lado a lado com a profissão contábil, assim
como em qualquer outra profissão. Na contabilidade, administração, e outras áreas,
o exercício da atividade profissional, autônomo ou assalariado, é conduzida por
várias normas, em especial pelo Código de Ética Profissional emitido pelo órgão de
classe (ALVES et al., 2007).
A ética é o princípio fundamental para o contador, nele estão especificados os
direitos, deveres e punições caso haja desobediência perante o código, com o
1
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objetivo de fixar a forma como devem conduzir os Profissionais da Contabilidade,
quando no exercício profissional, assuntos relacionados à profissão e à classe
(CHIOMENTO, 2010).
Segundo Lisboa (2007), no exercício da profissão o contabilista lida
diariamente com a informação, um dos bens mais preciosos da economia e,
normalmente, essa informação é relacionada à negócios pertences a terceiros.
Portanto, é notório que diariamente o profissional tem que provar valores éticos, e
que trabalha pelo que é correto.
De acordo com Gonçalves et al. (2013), o código de ética do profissional tem
a finalidade de reduzir as práticas antiéticas dentro das empresas, formar a
consciência do profissional sobre os padrões morais indicando cada regra a ser
seguida, o código de ética é um incentivo para trabalhar em conformidade com o
que é correto.
Neste contexto a problemática: qual a percepção dos acadêmicos do curso
de ciências da UNEMAT de Tangara da Serra –MT em relação as normas ético
disciplinares que rege a profissão contábil? O objetivo geral foi avaliar a percepção
dos acadêmicos em relação às normas ético-disciplinares que regem a profissão
contábil. Para tanto, foram propostos como objetivos específicos, a) expor a
percepção dos alunos sobre a importância das normas ético-disciplinares para o
exercício da profissão contábil; e, b) evidenciar o conhecimento dos acadêmicos
sobre as normas ético-disciplinares e suas respectivas penalidades.
O contador pode ser considerado um modelo referencial, pois é um
profissional que atua de forma integrada e participativa na sociedade, apresentando
uma postura ética tanto para o aspecto econômico, quanto social das empresas em
que atua. A escolha do tema surge com a perspectiva de apresentar aspectos da
atuação profissional, bem como mostrar novas adaptações e melhorias no contexto
brasileiro, procurando atingir resultados positivos, explorando sua contribuição e
características englobadas no Código de Ética do Profissional Contábil,
assegurando a adequada aplicabilidade.
O trabalho foi dividido em cinco seções, sendo a primeira com a introdução; a
segunda apresenta o referencial teórico, exibe informações sobre o entendimento
do assunto; a terceira seção exibe a metodologia; a quarta seção descreve os
resultados obtidos com a pesquisa e, por último, as considerações finais.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
Esta sessão objetiva apresentar alguns conceitos importantes para a
realização da pesquisa sobre ética profissional no curso de graduação em Ciências
Contábeis, dividida em 4 partes: (1) conceitos e história da contabilidade; (2) perfil
do profissional contador; (3) ética profissional e; (4) código de ética do profissional
contador.
2.1

Conceito e História da Contabilidade
O surgimento da contabilidade se deu pela necessidade de registro do
comércio. A contabilidade é uma ciência antiga, utilizada desde os primórdios da
civilização com o intuito de controlar o patrimônio. É uma ciência que estuda os
fatos e fenômenos patrimoniais, preocupando-se com realidades, evidencias e
comportamentos dos mesmos, em relação a eficácia funcional das células sociais
(SÁ, 2006).
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Para Attie (1998) a contabilidade tem por finalidade principal promover os
meios informativos e de controle, com o intuito de coletar os dados ocorridos na
empresa que possam ter impactos e causar variações em sua posição patrimonial.
A contabilidade seria o instrumento de medição e avaliação do patrimônio e dos
resultados auferidos pela gestão da administração da empresa.
Martini (2013) descreve que a contabilidade é uma ciência social que tem por
finalidade registrar, controlar e interpretar os eventos ocorridos no patrimônio de
uma entidade, com objetivo de fornecer informações aos seus usuários. O objeto de
estudo da contabilidade é o patrimônio das empresas, seja com ou sem fins
lucrativos, tem como função controlar, apurar os resultados a fim de demonstrá-los
periodicamente, independente se positivos ou negativos (BARROS, 2013). Os
objetivos da contabilidade são fornecer informações de modo que sejam fidedignas
e tempestivas sobre o patrimônio e resultado da entidade que possa atender aos
diversos usuários da informação contábil (SILVA, 2008).
Inevitavelmente quando se fala em contabilidade da era moderna, muitas
empresas se transformaram em grande porte, presentes quase que no mundo
inteiro. Assim, conhecer a origem da contabilidade ajuda a entender sua importância
no processo de tomada de decisão e controle do patrimônio (AGOSTINI;
CARVALHO, 2012).
A fase moderna da contabilidade, de 1494 até 1840, inicia com o surgimento
do inventário e como fazê-lo, assim surgiram os livros mercantis: diário, razão e a
autenticação deles; livros sobre registros de operações, contas em geral (abrir e
encerrar), contas de armazenamento; lucros e perdas e arquivamento de
documentos (ZANLUCA, 2004).
2.2

Perfil do Profissional Contador
O mercado de trabalho requer um profissional contábil que saiba
compreender as exigências do governo, tanto dentro como fora da empresa. Hoje
em dia as informações mudam rapidamente, nota-se que mensalmente os governos
federal, estadual e municipal despejam nos diários dezenas de decretos,
regulamentos, atos administrativos, instruções normativas (SIMON et al, 2013).
Kounrouzan (2005) destaca que o contador do tempo presente é marcado
por novidades e requisitos sistematizados, no qual é necessário o frequente
aprimoramento, procurando continuamente ampliar os conhecimentos contábeis
baseados nos assuntos sociais e políticos para produzir aptidões que realmente
atendam usuários distintos.
Dessa forma, “O profissional contábil exerce grande responsabilidade na
sociedade. As funções por ele assumidas e o conjunto de informações por ele
gerenciadas, o torna um dos principais agentes do processo de gestão das
entidades”. Com o crescimento do mercado, a competitividade se torna cada vez
mais acirrada e para ter destaque profissional é necessário atualizar-se conforme as
mudanças ocorrem (TEIXEIRA; ALVES, 2014).
Ao falar em atualização trata-se de um contexto geral, tanto as informações
pessoais quanto à maneira que serão repassadas aos usuários da contabilidade.
Com a globalização e competitividade econômica é extremamente rigoroso
compreender o aspecto profissional que evidencia o qualitativo, provando a
atualização quanto às normativas contábeis para uma atuação mais ampla
(BEZERRA et al, 2015).
O avanço tecnológico e o crescimento da informação apresenta novos
desafios os para profissionais da contabilidade. Este profissional precisa conhecer a
3
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legislação que cerca sua profissão e as empresas, as informações para decisões
requeridas por entidades sob sua responsabilidade, tecnologia, entre outros. O
contador não pode ficar limitado ao desempenho da função de informante. Deve
estar preparado para participar na tomada de decisões, visando identificar e corrigir
as dificuldades e adversidades que surgem no decorrer do processo (TOBIAS,
2010).
2.3

Ética Profissional
A palavra ética tem origem do termo grego ethos, segundo Figueiredo (2008)
significa “modo de ser” ou “caráter”, no sentido mais amplo da palavra “ética”
compreende, antes de tudo, as disposições do homem na vida, seu caráter,
costumes e, naturalmente, a sua moral. Na realidade, poderia se traduzir como uma
forma de vida, no sentido preciso da palavra, isto é, diferenciando-se da simples
maneira de ser.
A ética possui uma temática abrangente que influencia o cotidiano das
pessoas, pois a sociedade passar por constantes desafios, desde o início do século
XXI, enfatizando comportamentos sociais singulares, sem limitações individuais. Isto
é, a ética se relaciona às características individuais de cada um e o caráter é
desenvolvido pela harmonia, desde a origem até a atualidade (SILVA et al, 2003).
Cada pessoa quando nasce já tem seu próprio berço que lhe serve como as
primeiras referências da vida, a família que pertence, classe econômica em que a
família faz parte, a religião que pertence, país onde nasceu, as diferenças de cultura
e de leis (LISBOA, 2007).
Os papéis desempenhados pela família e pela escola sofrem influências das
determinações de todo um contexto histórico-social. As práticas educativas da
família e da escola, bem como as representações sobre elas, refletem o contexto
social em que estão inseridas (PERES 2012).
Peres (2012) destaca que, a família e escola são como produtos essenciais,
tendem a desempenhar práticas de regulação social, uma vez que normatizam os
fenômenos da sociedade, no sentido de oferecerem interpretações da realidade,
incorporados por meio de atitudes, valores, crenças, costumes, interesses e
sentimentos, todavia, vale destacar que as influências recebidas são diferenciadas,
dependendo da inserção do educando e dos agentes socializadores em
determinada camada social.
Lisboa (2007) expõe que a ética é o ramo da filosofia que lida com o que é
moralmente bom ou mal, certo ou errado. Deste modo, o objeto de estudo da ética é
o comportamento humano. Já para Correia e Ferreira (2005) é apenas um
questionamento sobre o que é bom ou ruim, certo ou errado, os costumes são a
prática da ética, que estuda os valores morais e os princípios ideais da conduta
humana. Porém, a ética não cria a moral, para 6 os autores, moral é o conjunto de
costumes e tradições de uma sociedade. Sendo assim, é variável e mutável cada
povo tem suas regras de conduta.
Para Passos (2004) a ética profissional caracteriza-se como um conjunto de
normas e princípios com a finalidade de orientar as relações dos profissionais com
os clientes, a equipe de trabalho e as instituições que a servem. Já para Luz (2011)
no exercício da profissão contábil, ética significa o cumprimento obrigatório das
normas ético- disciplinares emanadas pelos órgãos contábeis, sendo elas um
conjunto de regras e princípios que tem a finalidade de orientar a conduta dos
profissionais da contabilidade, garantir dignidade e confiança às informações
contábeis.
4
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Uma pessoa quando integra no meio profissional, automaticamente, passa a
assumir as responsabilidades éticas e legais. Portanto, é importante que exerça sua
profissão com toda ética possível, pois lida com informações e situações sigilosas.
(RODRIGUES, 2009).
Dessa forma, a ética profissional procura evitar que atos particulares de cada
profissional afetem o ganho ou sucesso coletivo de organização, além de cultivar
virtudes profissionais como sigilo, lealdade e responsabilidade (GONÇALVES et al,
2013).
Para tanto, um código de ética geralmente busca relacionar as condições ou
regras para um comportamento correto nas relações entre profissionais de uma
mesma classe, clientes e nas relações que estes desenvolvem com diversas
instituições na sociedade (TRETIN; DOMINGUES; CASTRO, 2008). Estas regras
são organizadas e postuladas para que o profissional, que representa a
constituição, tenha consenso no momento de tomar alguma decisão. As regras são
disponibilizadas para o conhecimento e utilização, de forma obrigatória, de todos os
profissionais que integram a categoria.
Os profissionais devem ter cautela quanto às orientações que um código de
ética disponibiliza, pois com o descumprimento não prejudica apenas a imagem e
carreira do profissional, quem desrespeita as normas prejudica também a imagem
de toda a classe contábil. Deve-se considerar que a imagem dos clientes também
será afetada no descumprimento das normas, prejudicando um todo (CUNHA;
COLARES, 2014). Para Silva et al (2003) os padrões de condutas éticas a serem
seguidas pelos profissionais de contabilidade estão relacionados com as
responsabilidades de desenvolverem suas atividades de acordo com o grau de
competência, expostas no Quadro 1.
Quadro 1 - Responsabilidades dos contadores ao desenvolverem suas atividades
profissionais

Competência

- Manter um nível adequado de competência profissional por
meio do desenvolvimento contínuo de seus conhecimentos e
habilidades. - Realizar suas obrigações profissionais em
consonância com as leis, regulamentações e padrões técnicos.
- Elaborar demonstrativos completos e transparentes, e, após
as devidas análises, fazer recomendações.

Confidencialidade

- Privar-se de evidenciar informações confidenciais obtidas ao
longo de seus trabalhos, exceto quando autorizadas, ou
quando forem legalmente obrigados a tal. - Informar os
subordinados com os devidos cuidados a respeito da
confidencialidade da informação obtida na execução dos
trabalhos e monitorar suas atividades a fim de assegurar o
sigilo da informação. - Privar-se de utilizar informações
confidenciais para obter vantagens ilicitamente, sejam elas de
interesse pessoal ou de terceiros.
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Integridade

- Evitar conflitos de interesses e aconselhar as devidas partes
quanto a qualquer possível conflito. - Privar-se de ingressar em
qualquer atividade que prejudique o cumprimento de suas
obrigações éticas. - Recusar qualquer presente, favor ou
hospitalidade que influencie ou venha a influenciar suas
decisões. - Privar-se de corromper os verdadeiros objetivos da
organização e da ética. - Reconhecer e comunicar as
limitações profissionais. - Comunicar informações favoráveis,
bem como as desfavoráveis, e suas opiniões como
profissionais.

Objetividade

- Comunicar a informação de forma clara e objetiva. Evidenciar aos usuários toda informação relevante que,
provavelmente,
interferiria
na
compreensão
dos
demonstrativos,
notas
explicativas
e
recomendações
apresentadas.

Fonte: Conselho Federal de Contabilidade (2003).
Ao longo dos anos a contabilidade passou por várias mudanças, objetivando
oferecer informações adequadas e com qualidade diante de um mercado exigente.
Diante disso, o mercado de trabalho passou a requerer profissionais capazes de
gerar informações, que também façam análises e participem do processo decisório
(SIMON et al, 2013). Os empregadores procuram profissionais competentes com
uma visão ampla, que buscam identificar problemas, formular e implantar soluções,
responsáveis, com um bom comportamento ético e com aprendizado contínuo
(LEAL; SOUZA, 2008).
2.4

Código de Ética do Profissional Contador

De acordo com Freiras, Diehl e Macagnan (2011), quando se escolhe uma
profissão é dever deste conhecer bem a atividade a exercer, como também as
normas e regras que regem a profissão. As informações fornecidas têm que ser
transmitidas com base no conhecimento “técnico” e “ética”. Assim como toda
profissão, a contabilidade tem que seguir os padrões do código de ética que regem
a profissão contábil.
Segundo Tretin, Domingues e Castro (2008) o Código de Ética Profissional do
Contabilista foi aprovado pela Resolução CFC número 803/96, com as alterações
introduzidas pelas Resoluções CFC número 819/96, ou seja, um conjunto de regras
que auxiliam, como um 8 guia de ação moral, o profissional para ter condições de
cumprir as regras sem ônus à categoria e sociedade, atuando com integridade e
presteza, além de idoneidade e respeito.
O Código de Ética do Contabilista brasileiro teve início em 1950, no V
Congresso Brasileiro de Contabilidade, em Belo Horizonte, logo em 1970 a
Resolução CFC n° 290/70 efetivou o primeiro Código de Ética contábil brasileiro. A
segunda versão editada em 1996, pela Resolução CFC n° 803/96, aprova o Código
de Ética do Contabilista (SILVA et al, 2003).
Assim a Resolução CFC n° 803/96, alterada pela Resolução CFC nº
1.307/10, de 09/12/2010 em vigor atualmente, nomeado Código de Ética
Profissional do Contador (CEPC). Este Código estabelece regras de conduta para
6
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atuação com base em quatro grandes pilares: a) Dos Deveres e Proibições; b) Dos
Honorários Profissionais; c) Dos Deveres em Relação aos Colegas e à Classe; d)
Das Infrações Disciplinares (SILVA et al, 2003).
Sendo assim, através da Resolução nº 803/96, de 10/10/1996, o CEPC tem
por objetivo, conforme descrito no capítulo I, “fixar a forma pela qual se devem
conduzir os profissionais da contabilidade, quando no exercício profissional e nos
assuntos relacionados à profissão e à classe”.
3

METODOLOGIA
A pesquisa caracterizou-se como descritiva, com abordagem quantitativa.
Descritiva por reproduzir as características de um grupo social, com foco na
percepção dos alunos do curso de Ciências Contábeis sobre as normas éticas. As
pesquisas deste tipo têm como objetivo descrever características de determinada
população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis (GIL,
2008).
Quantitativa por quantificar os dados coletados por meio de questionários,
utilizando procedimentos estatísticos, as informações coletadas foram tabuladas e
representadas por gráficos. Rodrigues (2007) define a natureza quantitativa como a
interpretação dos dados coletados a fim de demonstrá-los por meio de números,
usando métodos estatísticos para alcançar os objetivos.
Quanto à população, foi composta de 293 acadêmicos, estudantes do 1º ao
8º semestres do ano letivo de 2018/1, da Universidade do Estado de Mato Grosso
(UNEMAT), localizada na cidade de Tangará da Serra-MT. Na coleta de dados, um
questionário fechado, 9 survey, foi aplicado para a população, com perguntas
fechadas e aplicadas no mês de abril de 2018. Destes, 162 questionários foram
respondidos.
Survey é um tipo de pesquisa que envolve a interrogação direta das pessoas
cujo comportamento deseja-se conhecer através de algum tipo de questionário
(PRODANOV; FREITAS, 2013). Para análise de dados foi utilizado o programa
Microsoft Excel 2010. Na análise, convencionou-se agrupar os questionários por
semestres, sendo do 1º ao 4º semestre denominado de Grupo 1 e do 4º ao 8º
semestre, Grupo 2. Para os resultados obtidos e a interpretação foram utilizados
tabelas e gráficos, que permitem visualizar as diferentes respostas, alcançadas por
semestre, possibilitando um comparativo.
.
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nesta sessão apresentam-se os resultados dos dados coletados no decorrer
da pesquisa, objetivando responder aos objetivos propostos. Os dados foram
comparados aos de outras pesquisas semelhantes.
A Tabela 1 aborda o gênero dos entrevistados envolvido na pesquisa, 54,94%
é do sexo feminino e 45,06% do sexo masculino. Observa-se que não existe uma
predominância significativa, mas que o curso de Ciências Contábeis está graduando
mais acadêmicos do sexo feminino.
Freitas, Diehl e Macagnan (2011), em uma pesquisa semelhante realizada
em IES no sul do Brasil, com uma amostra de 232 alunos, agrupando o questionário
por semestres, sendo: a) 1º a 3º semestre - grupo 1; b) 4º a 6º semestre - grupo 2;
c) 7º e 8º. Semestre - grupo 3. Constataram que 74%, 70% e 70% dos respectivos
grupos eram do gênero feminino.
Em relação á idade, constatou-se que 36,42 % dos alunos entrevistados
possuem até 20 anos, 31,48% entre 21 a 25 anos e 11,73% tem a idade entre 26 a
7
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30 anos enquanto que 20,37% afirmaram ter mais de 30 anos. Assim, no decorrer
dos semestres a idade dos acadêmicos tende a aumentar, pois o curso de
graduação tem uma duração de quatro anos, ou seja, conforme aumenta o
semestre, aumenta também a idade dos acadêmicos (TABELA 1).
Quanto à atuação profissional na área contábil, constatou-se uma diferença
significativa entre os percentuais. Para os que trabalham na área contábil, 18,52%
dos acadêmicos entrevistados afirmaram trabalhar há menos de 5 anos e, 5,56%
disseram trabalhar há mais de 5 anos (TABELA 1)
Tabela 1 – Perfil dos Acadêmicos
Percentual
(%)
1 – Gênero
Feminino
Masculino
2 – Idade
Até 20 anos
Entre 21 a 25 anos
Entre 26 a 30 anos
Mais de 30 anos
3 – Quanto à atuação profissional na área
contábil
Sim, há menos de 5 anos
Sim, há mais de 5 anos
Não, trabalho em outro ramo
Não, apenas estudo

54,94%
45,06%
36,42%
31,48%
11,73%
20,37%
18,52%
5,56%
51,23%
24,69%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).
Verificou-se que o índice dos alunos que trabalham em outro ramo que não é
a contabilidade é bem maior com 51,23%. O índice dos acadêmicos que não
trabalham, apenas estuda tem um percentual de 24,69 % dos resultados obtidos,
conforme tabelas 1.
Convém destacar que os alunos dos últimos semestres, 7° e 8° são aqueles
que trabalham com a contabilidade há mais tempo, mais de 5 cinco anos; exercem
menos funções fora da área contábil. Cabe citar uma pesquisa realizada por Luz
(2011) a qual exibe que 81% dos acadêmicos pesquisados pretendem atuar, no
ramo profissional, como contadores registrados no Conselho Regional de
Contabilidade (CRC).
No Gráfico 1, observou-se que 8,91% (do grupo 1) e 14,75% (do grupo 2)
afirmaram que o profissional contador comete infrações por falta de conhecimento,
enquanto que a alternativa afirmando que os profissionais cometem infrações
porque são coagidos obteve 6,93% e 11,48% dos respectivos grupos.
Para 44,56 % (grupo 1) e 32,79% (grupo 2) o profissional contador comete
infrações visando vantagens. A opção não sei, prefiro não opinar foi expressiva,
com 39,60% e 40,98 % das respostas. A pesquisa de Freitas, Diehl e Macagnan
(2011) obteve resultados semelhantes, 45% grupo 1 (1º ao 4º semestres), 37%
grupo 2 (4º ao 6º semestres) e 45% grupo 3 (7º ao 8º semestres) declaram que o
profissional da contabilidade comete infrações visando vantagens.
8
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Gráfico 1 - Infrações cometidas
Fonte: Dados da pesquisa (2018).
No Gráfico 2 conforme respostas analisadas, quando no exercício profissional
um colega de profissão não está sendo ético observou-se que a alternativa com
maiores porcentuais 82,18% ocorreu no grupo 1 e 73,77% do grupo 2 afirmam que
alertariam o colega sobre as consequências de agir de forma não ética, ou seja,
antes de tomar qualquer outra atitude procuraria conversar, apresentando, dessa
maneira, atitude de coleguismo
Gráfico 2 - Colega com atitude não ética
Fonte: Dados da pesquisa (2018).
Essa postura, em certa medida vai ao encontro, contradizendo com a maioria
das respostas observadas pelo grupo 2 que, afirmam que as infrações cometidas
foram visando vantagens profissionais.
Para 12,87% e 22,95% da população de cada grupo, a melhor opção seria
alertar as pessoas responsáveis. Nota-se que 4,95% e 3,28% preferiram não opinar
pode-se dizer que esses alunos, em uma situação semelhante não saberiam como
agir.
Os índices obtidos vão ao encontro do que determina o Código de Ética
Profissional do Contador (CEPC), Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010, onde
se descreve alguns deveres do profissional da contabilidade em relação aos colegas
de classe. Destaca que os contabilistas devem agir com respeito, solidariedade e
apreço. Não deve ser oportuno, cúmplice de erros ou infringir normas, ou melhor,
desrespeitá-las. Dessa maneira, a atitude de alerta um colega que está incorrendo
em ato ilícito consiste em uma obrigação para o profissional contador.
No Gráfico 3, 47,53% (grupo 1) e 55,73% (grupo 2) afirmam que não fariam
o que o superior solicitar mesmo que perdessem o emprego, enquanto que 15,84%
(grupo 1) e 9,84% (grupo 2) declaram que é melhor fazer o que o superior exige
para não perder o emprego.
Gráfico 3 – Não ser ético a pedido do superior
Fonte: Dados da pesquisa (2018).
Os alunos que ficariam na dúvida em fazer ou não o que o superior requisito
tem um percentual de 26,73% e 24,59%, o que chama bastante atenção, visto que
essa parcela dos acadêmicos expressa que não tem uma opinião formada, por isso
tende mais a execução de práticas ilegais. É preocupante que uma parte
considerável dos futuros profissionais da contabilidade tem dúvida sobre adotar uma
atitude correta diante de alguma situação semelhante.
No artigo 3º do CEPC, Resolução CFC nº 1.307/10 de 09/12/2010, menciona
os procedimentos que são vedados ao profissional da contabilidade no desempenho
de suas funções. No inciso VIII proíbe o profissional contábil a “concorrer para a
realização de ato contrário à legislação ou destinado a fraudá-la ou praticar, no
9

288

exercício da profissão, ato definido como crime ou contravenção”. Portanto, o
profissional deve agir conforme estabelece as leis, não pode contrariar a lei mesmo
que seja solicitado pelo superior.
No Gráfico 4 percebe-se que a alternativa que diz que, a ética é o modo que
uma pessoa age em determinada situação apresenta percentuais mais elevados,
45,54 % (grupo 1) e 37,70% (grupo 2). Enquanto que a alternativa que define ética
como um conjunto de costumes aceitos por uma sociedade obteve 29,71% e
37,70% dos respectivos grupos. Para 20,79% e 18,04% dos alunos a ética é o
estudo teórico sobre a moral.
Gráfico 4 – Definição de ética
Fonte: Dados da pesquisa (2018).
Lisboa (2007) apresenta que o comportamento humano é o objeto de estudo
da ética, e que a ética é ramo da filosofia que lida com o que é moralmente bom ou
mal certo ou errado, já para Correia e Ferreira (2005), é apenas um questionamento
sobre o que é bom ou ruim, certo ou errado, os costumes são a prática da ética, e
que a ética estuda os valores morais e os princípios ideais da conduta humana.
Apesar disso, a ética não cria a moral, para os autores, moral é o conjunto de
costumes e tradições de uma sociedade.
Como constatado no gráfico 4 há uma diversidade de opiniões para a
definição de ética, como tradicionalmente tem definido que a ética é o estudo teórico
sobre a moral somente uma pequena parcela dos acadêmicos entrevistado
conseguiu definir ética.
Verificou-se, no Gráfico 5, a importância sobre a ética onde, 50 % (grupo 1) e
60,65 % (grupo 2) afirmam ser fundamental porque vive-se em sociedade.
Corrobora com Correia e Ferreira (2005) ao descrever que cada indivíduo tem seu
conjunto de regras e valores com objetivos diferentes, os quais podem provocar
conflitos nas relações humanas e visando esse controle foram criados os códigos de
ética que regulamentam a área de atuação e estabelecem regras de conduta.
Gráfico 5 – Importância da ética
Fonte: Dados da pesquisa (2018).
Para Silva et al (2003) ética possui assunto abrangente que influencia o
cotidiano das pessoas, pois a sociedade passar por constantes desafios enfatizando
comportamentos sociais singulares, sem limitações individuais. Isto é, a ética se
relaciona às características individuais de cada um e o caráter é desenvolvido pela
harmonia, desde a origem.
Notou-se que a alternativa que alegaram ser fundamental porque estabelece
as leis morais teve uma parcela significativa, com 45,54% (grupo 1) e 34,43%
(grupo 2). Estes, foram resultados semelhantes à pesquisa de Freitas, Diehl e
Macagnan (2011) onde 30 % do grupo 1 (1° ao 3° semestres), 40% grupo 2 (4° ao
6° semestres) e 42% grupo 3 (7° ao 8° semestres) entende que a ética é importante
porque estabelece as leis morais. A faixa que diz ser secundária porque existem as
lei obteve percentuais irrelevantes teve 2,97% e 3,28% dos respectivos grupos. Os
acadêmicos que preferiram não opinar foram de uma parcela mínima, 0,99% (grupo
1) e 1,64% (grupo 2).
Identificou-se no Gráfico 6 que, 53,47% (grupo 1) e 44,26% (grupo 2),
consideram que o estudo acadêmico sobre ética é suficiente para a formação
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acadêmica. Essa postura, contradiz a resposta do gráfico 4, que mostra que os
acadêmicos graduandos tem um conhecimento incompleto sobre o conceito de
ética. Demonstrou-se que 25,74% e 47,54% dos respectivos grupos afirmam que na
formação acadêmica o estudo é insuficiente.
Gráfico 6 - Estudo acadêmico sobre ética
Fonte: Dados da pesquisa (2018).
Nota-se que para 4,95% e 3,28% dos alunos de cada grupo, estudar ética
não interfere na atuação profissional. Entende-se que mesmo se essa parcela
mínima não estude ética consegue atuar de maneira honesta.
No Gráfico 7, quanto ao Código de Ética do Profissional da Contabilidade
(CEPC), 71,29% dos acadêmicos do grupo 1 e 54,10% dos acadêmicos do grupo 2
consideram necessário, mas nunca leram.
Estas respostas contrapõem-se às respostas da afirmativa da questão
demonstrada no gráfico 6, onde 53,47% e 44,26% dos acadêmicos afirmaram que o
estudo da ética é suficiente, mas somente uma pequena parcela o leu,
apresentando assim 16,83% dos alunos pertencente ao grupo 1 e 40,98% do grupo
2.
Gráfico 7 - Código de ética
Fonte: Dados da pesquisa (2018).
É importante que o CEPC seja conhecido, pois assim como é descrito na
Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010, o objetivo é fixar a forma de conduta
dos profissionais da contabilidade.
No Gráfico 8, sobre as punições impostas aos profissionais da contabilidade
que cometem infrações, 16,83% (grupo 1) e 39,35% (grupo 2) sabem quais são as
punições existentes, 69,31% e 55,73%, desses respectivos grupos, entendem que
existem punições, mas não sabem quais são.
Gráfico 8 – Punições impostas aos profissionais da contabilidade que cometem
infrações
Fonte: Dados da pesquisa (2018).
Ainda sobre as punições, 2,97% do grupo 1 e 3,28% do grupo 2 sabem que
existem, mas não se preocupam com elas, enquanto que para 10,89% e 1,64% dos
acadêmicos dos respectivos grupos preferiram não opinar. Para essa parcela
mínima, que não se preocupa com as punições, pode-se dizer que não pensariam
nas punições se for cometer infrações.
Observam-se opiniões bastante diversificadas quanto às atitudes éticas do
profissional (GRÁFICO 9).
Gráfico 9 – Influência na atuação ética
Fonte: Elaborado pela autora (2018).
Para 36,64% (grupo 1) e 36,06% (grupo 2) a ação ética é influenciada pela
sociedade. Para 25,74% (grupo 1) e 32,79% (grupo 2) a atuação ética profissional é
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dominada pela formação acadêmica, enquanto que 18,81% e 19,67%, dos
respectivos grupos, afirmaram ser influenciados pela família.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho analisou os resultados de uma pesquisa realizada com
os acadêmicos do curso de Ciências Contábeis da Instituição de Ensino Superior
UNEMAT, Campus Universitário Eugênio Carlos Stieler. A problemática deste estudo
é saber qual a percepção dos acadêmicos do curso de ciências contábeis em
relação as normas ético disciplinares que rege a profissão contábil. Os resultados
obtidos foram comparados aos de outros autores que abordaram assunto
semelhante. A partir dos estudos realizados e dos resultados obtidos através da
pesquisa aplicada, pode-se considerar que os objetivos foram alcançados.
Em relação ao objetivo especifico de expor a percepção dos alunos sobre a
importância das normas ético-disciplinares para o exercício da profissão contábil,
constatou-se que a universidade está graduando mais profissionais do sexo
feminino com um percentual de 54,94% dos acadêmicos e, quanto a idade, no início
dos semestres a maior percentual foi a dos graduando que afirmaram possuir até 20
anos com 36,42 %, com o decorrer dos semestres esse número foi aumentando,
pois o curso tem duração de quatro anos, ou seja conforme avança o semestre,
aumenta a idade.
Quanto às variáveis pesquisadas, no que tange à percepção dos alunos
sobre a importância das normas ético-disciplinares para o exercício da profissão,
pode-se dizer que de acordo com o perfil predominante, os acadêmicos
demonstraram, em teoria, ter julgamento condizente ao esperado para os futuros
profissionais da contabilidade, principalmente quanto às atitudes em relação aos
colegas e superiores.
Ainda em relação às análises dos dados, no segundo objetivo de evidenciar o
conhecimento dos acadêmicos sobre as normas ético disciplinares e suas
respectivas penalidades os acadêmicos apresentaram lacunas na sua formação, no
que diz respeito a falta de conhecimento do CEPC, o percentual foi elevado com
71,29% e 54,10% (gráfico 7) e, a ausência de base conceitual suficiente para definir
ética. Somente uma pequena parcela conseguiu expor a definição de ética segundo
a concepção tradicional.
Com referência as punições, aplicadas às infrações previstas, em
comparação aos percentuais pode se dizer que, quem conhece as punições
impostas são a pequena parcela que fizeram a leitura no Código de Ética do
Profissional Contador (CEPC), pois como é demonstrado anteriormente 16,83 % e
40,98 % fizeram a leitura do CEPC (gráfico 7), e 16,83% e 39,35% sabe quais as
punições (gráfico 8).
Os entrevistados compreendem que a sociedade exerce um importante papel
na formação ética dos futuros profissionais, além de registrar que a formação
acadêmica é muito importante nesse processo de formação, tanto no aspecto
prático como no teórico. Pode-se dizer que a sociedade e a instituição de ensino
devem incentivá-los a exercer a profissão com honestidade e idoneidade. Os
resultados obtidos com a pesquisa indicam que existe uma tendência favorável à
execução da profissão de forma honesta e ética.
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EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DOS PRINCIPAIS INSUMOS UTILIZADOS NA
CONSTRUÇÃO CIVIL NOS MUNICÍPIOS DE TANGARÁ DA SERRA-MT E NOVA
OLÍMPIA-MT
Camila De Deus, Leandro José De Oliveira, Davi De Souza Martins

RESUMO
O setor da construção civil é de extrema importância na economia do Brasil, no qual
exerce papel significativo no produto interno bruto (PIB) do país. Nesse sentido, o
trabalho objetivou analisar o comportamento dos níveis de preços dos principais
insumos utilizados na construção civil nos municípios de Tangará da Serra-MT e Nova
Olímpia-MT. Utilizou-se na pesquisa a pesquisa de campo e descritiva, no qual os
preços foram coletados mensalmente nas empresas pesquisadas, nos meses de
outubro/2017 a março/2018. A escolha dos insumos foi estipulada com base na
procura (demanda) de tais itens, no qual essa informação foi obtida através de uma
entrevista semiestruturada com os gestores responsáveis pelas empresas e feita uma
comparação dos municípios com os dados do Sinapi para verificar se os valores
correspondentes as empresas pesquisadas estão compatíveis com o valor de
mercado. Quanto aos resultados obtidos, verificou-se que a evolução dos preços varia
de acordo com cada insumo, como foi o caso do cal que teve variação de 18,80% de
crescimento de um período para outro e também o caso da cerâmica que seu preço
subiu em 18,32% comparado ao período anterior. O estudo revela ainda que a média
dos preços de alguns produtos pode ter uma grande variação se comparado os dois
municípios, e que se faz necessário uma pesquisa antes da compra para saber em
qual município é mais viável comprar os produtos que se necessita.
Palavras-chave: Variação. Média. Percentual.
1 INTRODUÇÃO
O setor da construção civil vem passando por uma grande transformação,
saindo de uma debilidade de investimentos para um amplo período de grandes obras
em andamento e intensos investimentos imobiliários. Nos últimos anos, esta
transformação foi mais forte graças à retomada de investimentos públicos,
concepções de várias leis que facilitaram a retomada de imóveis em caso de
inadimplências, captação de recursos em bolsas e esforços do Programa Brasileiro
de Qualidade e Produtividade Habitacional (PBQP -H), no qual se espalhou conceitos
de gestão de qualidade. Diante disso, se refletiu na adoção de novos modelos
organizacionais de inovações tecnológicas em diversas companhias, criando um
centro de empresas dinâmicas e modernas dentro do setor civil em relação a
empresas europeias e norte-americanas do mesmo segmento (MELLO; AMORIM,
2009).
Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE) (2017), a indústria da construção civil do país é um dos setores mais
significativos da economia. Sua cadeia produtiva reúne construtoras, fabricantes e
comerciantes de materiais, máquinas e equipamentos, serviços técnicos
especializados, serviços imobiliários e consultorias de projetos, engenharia e
arquitetura. O segmento da construção civil movimenta diversas áreas e exerce
autoridade direta e indireta no resultado econômico do Brasil. Nesse contexto a
capacidade produtiva e o desenvolvimento nacional estão diretamente relacionados
ao desempenho do setor. Além disso, a cadeia de construção tem importante papel
1
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social, pois cria oportunidades de trabalho para uma faixa da população com baixa
escolaridade e pouca qualificação profissional.
Diante disso, no Brasil a construção civil vem ganhando importância no
desenvolvimento urbano promovendo inovações nas indústrias e nos serviços, sem
afetar as taxas de desemprego no ambiente urbano. As discussões sobre a
importância e o papel da construção civil vêm ganhando força, impulsionada através
de debates embasados no desenvolvimento sustentável e também, na geração de
emprego e renda.
Nesse sentido, segundo o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da
Arquitetura – Fórum da Construção (IBDA) o setor da construção civil foi o maior
empregador de mão de obra no ano de 2009, atingindo no mês de setembro o saldo
líquido de 32.667 mil vagas (IBDA, 2009). Diante do exposto, o setor da construção
civil tem gerado um grande número de emprego e renda no Brasil, sendo de grande
importância na economia e no Produto Interno Bruto (PIB) do país.
Nesse contexto, questiona-se qual o comportamento dos níveis de preços dos
principais insumos utilizados na construção civil nos municípios de Tangará da Serra
e Nova Olímpia–MT? Em resposta a essa problemática, a presente pesquisa tem
como objetivo geral analisar o comportamento dos níveis de preços dos principais
insumos utilizados na construção civil nos municípios de Tangará da Serra e Nova
Olímpia–MT.
Justifica-se a pesquisa, pois o estudo do comportamento de preços mostra uma
grande importância para a economia do nosso país na geração de emprego e aumento
da rentabilidade da empresa. Estudar o comportamento de preços também se torna
muito importante, pois pode afetar o nível de consumo, na medida que, se o preço
está alto demais, o consumidor irá parar de comprar e a empresa pode acabar
entrando em falência e ocasionando um grande número de desemprego. Ressaltando
esta ideia, Churchill Jr e Peter (2013), afirmam que os gestores necessitam elaborar
estratégias de preço para atingir seus objetivos organizacionais de obtenção de
receita e lucro, de competitividade de preço e de sobrevivência da organização.
Este artigo encontra-se organizado em mais 4 seções além desta introdução e
das referências. A seção 2 trata do referencial teórico, essa sessão subdivide-se em
quatro tópicos: no primeiro é apresentado a importância da construção civil, no
segundo é explicado o que é e como surgiu a gestão de custos, no terceiro é abordado
a inflação e no quarto tópico é apresentado os conceitos do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). Na seção 3, apresentase a metodologia do trabalho, relatando o método de procedimento e coleta dos
dados. A seção 4 apresenta os resultados e discussões, relatando a variação do preço
que os insumos sofreram no período pesquisado. Por fim, a seção 5 apresenta as
considerações finais.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 A importância da construção civil no Brasil
O setor da construção civil vem ocupando um espaço importante e
representativo na economia do nosso país. As indústrias estão fazendo investimentos
pesados em aumento de produção e capacidade de entrega. Diante disso Uniemp
(2010) afirma que a construção civil é uma atividade econômica que apresenta grande
importância do produto interno bruto de qualquer país e tem grande significância na
empregabilidade de pessoal.
2
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No Brasil a construção civil é uma das indústrias com maior relevância na
economia, apontando nos últimos doze anos, o percentual médio de sua participação
no Produto Interno Bruto (PIB) nacional de aproximadamente 5,1% (FERNANDES
NETO; SOUSA JUNIOR; LIMA, 2015).
O ramo da construção civil vem apresentando um constante crescimento,
devido a uma contínua demanda por construções, desde residências até estradas e
indústrias, retratando um papel importante na vida da população, no desenvolvimento
das cidades e no contexto econômico do país (SANTO et al., 2014).
Além disso, a construção civil está ligada aos indicadores de qualidade de vida
da sociedade, pois o setor apresenta soluções de urbanismo e tem como papel
principal elaborar as estruturas indispensáveis ao bem-estar da população
(ALENCAR; SANTANA, 2010).
Nesse contexto Weydmann e Capaccchi (2014) afirmam que as empresas do
ramo da construção civil geram muito trabalho e renda, porém ainda necessitam de
práticas de gestão para auxiliar nas tomadas de decisão. Todavia, Chagas, Padilha e
Teixeira (2015) afirmam que esse setor vem sendo considerado atrasado comparado
a outros setores industriais, apontando que os motivos disso são a baixa rentabilidade,
inúmero desperdício de materiais, atrasos e baixo controle de qualidade.
2.2 Gestão de custos
Bornia (2010) aponta que a contabilidade de custos surgiu com a Revolução
Industrial, com o intuito de definir os custos dos produtos fabricados, pois antes disso,
a produção era feita por artesãos e as empresas comerciais utilizavam a contabilidade
financeira apenas para a mensuração do patrimônio e da lucratividade do período.
Com o surgimento das empresas industriais, a mensuração continuou sendo feita da
mesma maneira, porém, não se obtinha o custo de produção dos produtos vendidos,
já que não eram mais comprados prontos e sim fabricados, surgindo, então, a
necessidade da implantação dos sistemas de custeio, tornando a gestão de custos
fundamental para a sobrevivência das empresas.
A definição de custo é dada por Mutti (2011) que afirma que o custo é o valor
da soma dos insumos, que podem ser, mão de obra, materiais e equipamentos, que
se fazem indispensáveis na realização de uma obra ou serviço, ou seja, o custo é o
valor que é pago pelo insumo, ou ainda, é denominado como, o gasto relativo a um
bem ou serviço utilizado na elaboração de outros bens e serviços.
A gestão de custos é uma atividade essencial em qualquer tipo de projeto, pois
uma forma incorreta de planejar e controlar os custos pode prejudicar o projeto e
influenciar negativamente em muitas áreas de gestão (FONTENELE FILHO;
CORREIA NETO, 2014).
Favarin et al. (2012) vão ao encontro afirmando que a gestão de custos é de
extrema importância na tomada de decisão, pois é através da gestão de custos que
são definidos os detalhes referentes a investimento, como o preço dos produtos, o
momento e o volume a ser investido. Nesse contexto, Crepaldi (2010) ressalta que
além da determinação dos custos, a gestão de custos também auxilia na
administração de desperdícios, má utilização de equipamentos, horas de trabalho
ociosas, quantificação de matéria prima utilizada, entre outros.
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2.3 Inflação
A inflação corresponde ao aumento contínuo dos preços, no qual
primeiramente ela surge de uma disputa entre os agentes econômicos pela
distribuição da renda (GREMAUD et al., 2004). Nesse contexto, segundo
Vasconcellos e Garcia (2004) a melhor maneira de compreender a inflação é
diferenciá-la inflação de demanda ou de custos.
De acordo com Gremaud et al. (2004) a inflação de demanda ocorre quando a
demanda é maior que a produção. Diante do exposto, Vasconcellos e Garcia (2004)
afirmam que para acabar com a inflação de demanda deve-se utilizar mecanismos
que diminuam a procura por produtos, como por exemplo, o aumento na taxa de juros.
Gremaud et al. (2004) afirmam que a inflação de custos está relacionada a
pouca produção, em que os recursos disponíveis não estão sendo utilizados. Somente
impedindo novos aumentos no preço é que se pode controlar a inflação de custos,
para não permitir que a atividade econômica resulte numa queda. Se as autoridades
têm por finalidade manter um alto nível de emprego, isso só se realizará através do
incentivo à demanda.
2.4 O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
(SINAPI)
Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF) (2014) o Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) foi instituído em 1969 pelo
Banco Nacional de Habitação (BNH), em parceria com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Foi inicialmente criado para fornecer informações
sobre custos e índices da construção civil habitacional e em 1986, o SINAPI foi
adotado pela Caixa, em sucessão ao BNH. Em 2013 passou a ser tratado pelo Decreto
7983/2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de
referência de obras e serviços de engenharia, combinados e feitos com recursos dos
orçamentos da União, para obtenção de referências de custo.
Para permitir a utilização dessas referências a Caixa disponibiliza os preços e
custos do SINAPI para que possam ser consultados e utilizados como referência na
elaboração de orçamentos. A gestão do SINAPI é compartilhada entre Caixa e IBGE.
A Caixa é responsável pela especificação de insumos, composições de serviços e
orçamentos de referência e pelo processamento de dados, e o IBGE é responsável
pela pesquisa mensal de preço, tratamento dos dados e formação de índices, no qual
publica em sua página na internet os índices do SINAPI (CEF, 2014).
Os preços de insumos e custos de composições são divulgados para 27
localidades, nas quais estão os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, abrangendo
materiais, mão de obra e equipamentos que são utilizados em composições de
serviços mais frequentes na construção civil. Os preços são coletados pelo IBGE e os
valores fornecidos à Caixa. Quando o IBGE não obtém informações suficientes nos
locais previamente cadastrados para a coleta, o preço para o insumo é atribuído. Isso
permite que o SINAPI disponibilize preço e custo de referência para todas as
localidades.
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3 METODOLOGIA
Dentre os procedimentos utilizados no desenvolvimento do trabalho, destacase as seguintes técnicas: a) pesquisa bibliográfica; b) pesquisa de campo; c) pesquisa
descritiva; d) pesquisa quali-quantitativa.
De acordo com Gil (2017), a pesquisa bibliográfica é definida como sendo o
estudo baseado em material já realizado, como livros e artigos científicos, que permite
fornecer uma abrangência de fatos muito mais ampla do que se fosse pesquisada
diretamente.
Com o intuito de se obter a comparação da evolução dos preços dos principais
insumos utilizados na construção civil, utilizou-se a pesquisa de campo. A pesquisa
de campo é “[...] a investigação empírica realizada no local, onde ocorre ou ocorreu
um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo. Pode incluir entrevistas,
aplicação de questionários, testes e observação participante ou não” (VERGARA,
2009, p.43).
Pode ser caracterizada como uma pesquisa descritiva, que segundo Rudio
(2011) a pesquisa descritiva busca observar fenômenos para descrevê-los e
interpretá-los, sem interferir para modificá-los.
Também foi abordado pelo método quali-quantitativo, que de acordo com
Richardson (2012) a pesquisa qualitativa visa compreender os significados e
características da natureza de um fenômeno social. Enquanto que o método
quantitativo procura quantificar as informações por meio de técnicas estatísticas. Visto
que foram coletados os preços dos insumos para verificar no período considerado as
variações no preço desses insumos.
A escolha dos insumos foi estipulada com base na procura (demanda) de tais
itens utilizados na construção civil no mercado local. Esses insumos são apresentados
conforme a Tabela 1.
Tabela 1. Descrição dos principais insumos utilizados na construção civil em Tangará da Serra
e Nova Olímpia no estado de Mato Grosso.
Composição dos Insumos

Unidade de Medida

Areia Grossa

Metro

Areia Média

Metro

Cal

Unidade (20 kg)

Cerâmica

Unidade

Cimento

Unidade (50 kg)

Ferro

Metro

Neutrol

Lata (18 Litros)

Pedrisco

Tonelada

Selador

Lata (3.600 Litros)

Telha

Unidade

Tijolo

Milheiro

Tinta

Lata (18 Litros)

Tubo PVC

Metro

Fonte: Dados da pesquisa (2017/2018).

O presente estudo foi realizado no município de Tangará da Serra-MT, que está
localizado na Região Sudoeste do Estado de Mato Grosso conhecida como Médio
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Norte. O município está localizado acerca de 240 quilômetros da capital de Mato
Grosso, Cuiabá. A extensão territorial de Tangará da Serra é de 11.597.702 km²,
sendo 53% do território (6.146 km²) ocupados por reservas indígenas. Tangará da
Serra está localizado na bacia do Alto Paraguai, a população do município de Tangará
da Serra, conforme os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) de 2017 é de aproximadamente 98.828 habitantes.
O estudo também foi realizado no município de Nova Olímpia-MT, que está
localizado acerca de 40 quilômetros de Tangará da Serra-MT e 205 quilômetros da
capital Cuiabá. Sua extensão territorial é de 1.367,743 km², e sua população,
conforme os dados divulgados pelo IBGE de 2017 é de aproximadamente 19.465
habitantes.
Essas informações foram obtidas através de uma entrevista semiestruturada
com os gestores responsáveis por cada empresa. Foram feitas coletas de preços dos
respectivos insumos nas empresas visando analisar o comportamento e o impacto
dessa variável na tomada de decisão dos agentes econômicos locais. Segundo
Trivinõs (1992) entrevista semiestruturada é aquela que parte de questionamentos
básicos, baseados em teorias e hipóteses que interessam a pesquisa e oferecem um
amplo campo de informações.
Após definidos os insumos, para coleta de preços utilizou-se visitas in loco junto
a quatro (4) empresas no município de Tangará da Serra-MT e duas (2) empresas no
município de Nova Olímpia-MT nos meses de outubro/2017 a março/2018, no qual
mensalmente foram coletados os preços dos insumos. Esta visita teve como objetivo
a verificação da situação atual do comportamento dos níveis de preços a partir da
análise das informações prestadas pelos gestores dos estabelecimentos alvos dessa
pesquisa. Por outro lado, a visita permitiu ao pesquisador obter a classificação dos
principais insumos comercializados pelas empresas na região.
Para fins de comparação entre os municípios, foram utilizadas duas (2)
empresas do município de Tangará da Serra-MT e duas (2) empresas do município
de Nova Olímpia-MT. Objetivando padronizar os dados coletados, utilizou-se apenas
duas empresas de uma amostra que totalizava quatro empresas no município de
Tangará da Serra-MT. A técnica utilizada foi uma amostra por conveniência, onde os
indivíduos, neste caso as empresas escolhidas foram selecionadas pelo critério de
disponibilidade dos entrevistados. A explicação para tal padronização justifica-se pelo
fato do município de Nova Olímpia-MT possuir apenas duas empresas no ramo da
construção civil.
Para a elaboração do trabalho utilizou-se do método comparativo e do método
estatístico. O método comparativo realiza comparações no presente, passado ou
entre o presente e o passado com o intuito de encontrar semelhanças ou explicar as
diferenças (LAKATOS; MARCONI, 2010). Nesse sentido, de acordo com Gil (2017)
sua grande utilização nas ciências sociais possibilita o estudo comparativo de grupos
sociais, separados pelo espaço e pelo tempo.
O método estatístico, segundo Lakatos e Marconi (2010) fornece uma
descrição quantitativa da sociedade, determinando sua importância e variação, ou
outra característica que seja quantificável que possa contribuir para um melhor
compreendimento. Diante disso, Gil (2017) afirma que o método estatístico
caracteriza-se por um provável grau de acerto, o que o torna bastante utilizado pelos
pesquisadores.
Para uma análise mais detalhada, foram feitas comparações da média
aritmética simples dos preços dos produtos das duas (2) empresas do município de
Tangará da Serra-MT e das duas (2) empresas do município de Nova Olímpia-MT. O
6
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cálculo da média aritmética simples dos preços foi elaborado com base na seguinte
equação:

∑𝑛𝑖𝑥 ′𝑥=1 𝑋𝑖
𝑋=
𝑁

Onde:

Equação 1

𝑋: Média Aritmética Simples;
∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖 : Somatória do número de observações (X1 + X2+...+Xn);
𝑁: Número de observações.
Posteriormente, fez-se também um comparativo dessas empresas com os
dados divulgados pelo Sinapi de Cuiabá-MT referente os anos de 2017 e 2018. Para
determinar o percentual de variação no preço dos insumos utilizados na construção
civil no período pesquisado, fez-se o uso da seguinte equação:
𝑉𝑎𝑟 % =

𝑃1 − 𝑃0
𝑋 100
𝑃0

Equação 2

Onde:
𝑉𝑎𝑟: Variação Percentual;
𝑃0 : Preço Inicial;
𝑃1 : Preço Final.
Essa comparação teve como objetivo verificar se os valores correspondentes
às empresas pesquisadas no município de Tangará da Serra-MT e Nova Olímpia-MT
estão compatíveis com o valor de mercado divulgados mensalmente pelo Sinapi.
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nesta sessão, inicialmente será apresentado a variação percentual dos preços
dos insumos nas empresas 1 e 2 do município de Nova Olímpia-MT, para verificar se
houve ou não evolução no preço dos insumos no período pesquisado. Na segunda
parte, será apresentada a variação percentual dos preços dos insumos nas empresas
3, 4, 5 e 6 do município de Tangará da Serra-MT, para verificação da evolução no
preço dos insumos. Na sequência é feita uma análise comparativa da média de preços
por produtos das empresas 1 e 2 de Nova Olímpia-MT com as empresas 3 e 4 de
Tangará da Serra-MT. Por fim, apresenta-se a análise comparativa da média por
produtos das empresas 1 e 2 de Nova Olímpia-MT e 3 e 4 de Tangará da Serra-MT
com os dados divulgados pelo Sinapi de Cuiabá-MT.
4.1 Evolução dos preços dos insumos no município de Nova Olímpia-MT
No período pesquisado no ano de 2017, nota-se esse aumento gradativo na
maior parte dos insumos das empresas 1 e 2 do município de Nova Olímpia-MT,
seguido de algumas leves quedas na variação de um período para outro conforme
mostrado na Tabela 2:
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Tabela 2 – Variação Percentual (%) do Preço dos Produtos no ano de 2017 das Empresas 1 e 2
(Nova Olímpia-MT).
Insumos
Out/Nov
Out/Nov
Nov/Dez
Nov/Dez
Dez/Jan
Dez/Jan
Empresa 1

Empresa 2

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 1

Empresa 2

Areia Grossa

2,22

0,00

4,35

3,69

4,17

6,67

Areia Média

0,00

0,93

1,34

3,69

5,27

6,67

Cal

3,32

0,00

0,00

0,00

7,34

17,75

Cerâmica

0,00

0,00

8,40

0,00

12,40

15,50

Cimento

2,04

0,39

1,40

2,12

0,59

0,00

Ferro

4,55

3,35

2,25

0,00

7,55

8,05

Neutrol

3,32

1,78

1,41

2,63

2,66

4,82

Pedrisco

1,89

1,53

0,93

1,18

2,04

1,32

Selador

0,00

1,60

0,00

0,45

0,65

0,49

Telha

4,86

7,16

3,54

7,80

5,00

5,94

Tijolo

1,67

2,63

3,28

0,85

2,38

3,39

Tinta

3,08

0,00

2,99

4,38

3,63

3,23

12,80

0,00

8,82

11,36

Tubo PVC
0,00
0,00
Fonte: Dados da pesquisa (2017/2018).

Conforme a Tabela 2, pode-se observar no que diz respeito a variação
percentual dos insumos das empresas 1 e 2 do município de Nova Olímpia-MT no ano
de 2017, houveram variações nos preços em vários períodos, exceto em alguns
períodos no qual não houveram variações nos preços dos insumos como cal no
período de novembro/dezembro, cerâmica no período de outubro/novembro e tubo
pvc no período de outubro/novembro.
Por outro lado, em outros períodos esses mesmos insumos sofreram uma
variação significativa no decorrer dos meses nas duas empresas do município de
Nova Olímpia-MT, como é o caso dos insumos: cal no período de dezembro/janeiro
com uma variação de 7,34% na empresa 1 e no que diz respeito a empresa 2 nesse
mesmo período, teve uma variação de 17,75%, já a cerâmica no período de
novembro/dezembro na empresa 1, teve um salto de 8,40% em relação ao mês
anterior, já em dezembro/janeiro teve uma variação maior ainda de 12,40% nos
preços.
Por várias razões, o aumento dos preços ocorre geralmente ao final do ano,
Kanitz (1992) afirma que o aumento da inflação ocorre de uma maneira célere nos
meses de outubro, novembro e dezembro na economia do Brasil, no qual as empresas
como forma de incentivo para aumentar as vendas de final de ano, aumentam o prazo
de crédito nas vendas.
Sendo assim, com o aumento do prazo de crédito para os clientes nas vendas,
logo os preços aumentam gradativamente ao longo dos meses, ocasionando as
maiores variações dos preços no que diz respeito aos insumos da construção civil.
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Na Tabela 3 verifica-se a variação no preço dos insumos no ano de 2018.
Percebe-se, que os preços permaneceram inalterados na maioria dos insumos, como
é o caso do tubo pvc.
Tabela 3 – Variação Percentual (%) do Preço dos Produtos no ano de 2018 das Empresas 1 e 2
(Nova Olímpia-MT).
Insumos
Jan/Fev
Jan/Fev
Fev/Mar
Fev/Mar
Empresa 1

Empresa 2

Empresa 1

Empresa 2

Areia Grossa

5,01

4,17

0,00

0,00

Areia Média

5,01

4,17

2,38

0,00

Cal

18,80

0,00

0,00

0,00

Cerâmica

0,00

0,00

0,00

0,00

Cimento

1,96

1,69

3,46

3,70

Ferro

1,86

0,00

0,00

0,00

Neutrol

6,11

8,98

0,00

4,62

Pedrisco

0,00

1,96

0,00

0,00

Selador

1,78

0,40

0,00

0,74

Telha

8,02

4,88

4,18

0,00

Tijolo

0,78

2,46

0,00

0,80

Tinta

2,10

3,23

2,74

0,00

0,00

0,00

0,00

Tubo PVC
0,00
Fonte: Dados da pesquisa (2017/2018).

Em contraste a 2018, no período pesquisado em 2017, os preços aumentaram
em quase todos os períodos. No caso do insumo cal, continuou crescendo no período
de janeiro/fevereiro e nos demais período se manteve estável. Já a cerâmica, que
também foi um dos insumos em que houve maior variação no período de 2017, no
período de 2018 não teve variação, se mantendo o mesmo.
Esses resultados têm como justificativa que nos primeiros meses do ano as
pessoas possuem mais gastos com material escolar, tributos e outras despesas, e
isso faz com que as vendas no começo do ano caiam um pouco, fazendo com que as
empresas tenham que manter os preços estáveis. Em resposta a essa afirmativa, os
economistas da Serasa Experian (2014) afirmam que o menor número de dias úteis,
considerando também o Carnaval, que normalmente cai em fevereiro, contribui com
que o segundo mês do ano seja o mais fraco e que o acúmulo de contas no começo
do ano, como IPVA, IPTU e material escolar também influenciam. Complementando
essa ideia, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA) (2013)
afirma que nos primeiros meses do ano as cotações nos preços dos produtos tendem
a recuar devido a demanda muito fraca.
Nas Figuras 1 e 2 a seguir será demonstrado um exemplo dos insumos que
mais tiveram variação no período pesquisado das empresas 1 e 2 do município de
Nova Olímpia-MT.
Analisando a Figura 1, pode-se verificar que o insumo cal na empresa 1 teve
uma variação de 3,32% no período de outubro/novembro, já no período de
novembro/dezembro o preço se manteve estável, não havendo variação, no período
de dezembro/janeiro o insumo sofreu uma elevada no preço de 7,34%, mas no período
9
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de janeiro/fevereiro foi que houve o aumento bastante significativo, subindo 18,80%
no preço do cal, se mantendo estável no período de fevereiro/março.
Figura 1 – Variação Percentual do Preço do Produto Cal das Empresas 1 e 2 (Nova Olímpia-MT).
Cal
18,80

17,75

7,34

3,32
0,00

0,00

0,00

0,00

Cal

Cal

Cal

Cal

Cal

Out/Nov

Nov/Dez

Dez/Jan

Jan/Fev

Fev/Mar

Empresa 1

Empresa 2

Fonte: Dados da pesquisa (2017/2018).

Já na empresa 2, percebe-se que no período de outubro/novembro e
novembro/dezembro o preço se manteve estável, não havendo variação, porém no
período de dezembro/janeiro o preço subiu em 17,75%, tendo um aumento intenso
em relação aos períodos anteriores, e nos períodos de janeiro/fevereiro e
fevereiro/março, o preço se estabilizou novamente não havendo variação.
Figura 2 - Variação Percentual do Preço do Produto Cerâmica das Empresas 1 e 2 (Nova
Olímpia-MT).
Cerâmica

15,50

12,40
8,40

0,00
Cerâmica

0,00
Cerâmica

Out/Nov

Nov/Dez

Cerâmica
Dez/Jan
Empresa 1

0,00
Cerâmica
Jan/Fev

0,00
Cerâmica
Fev/Mar

Empresa 2

Fonte: Dados da pesquisa (2017/2018).

Já referente a Figura 2, o insumo cerâmica da empresa 1 no período de
outubro/novembro não houve variação, entretanto no período de novembro/dezembro
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o preço sofreu um aumento de 8,40% e no período de dezembro/janeiro de 12,40%
elevando ainda mais um pouco o seu preço, já nos períodos de janeiro/fevereiro e
fevereiro/março o preço se manteve estável.
Verificando a empresa 2 o preço se manteve estável nos períodos de
outubro/novembro e novembro/dezembro, já no período de dezembro/janeiro o preço
teve uma alta de 15,50% em relação aos períodos passados, se estabilizando
novamente nos períodos de janeiro/fevereiro e fevereiro/março.
Esse aumento elevado nos preços dos insumos no último período do ano é
motivo das festas de final de ano, como natal, férias e ano novo. Os economistas da
Serasa Experian (2013) realizaram um estudo e relataram que os eventos típicos de
dezembro, como natal, festas e férias, aumentam o movimento dos consumidores nas
empresas de todos os setores, e que nos anos de 2000 a 2013, a atividade do
comércio cresceu em dezembro 23,8% acima da média mensal.
4.2 Evolução dos preços dos insumos no município de Tangará da Serra-MT
Na Tabela 4 pode-se verificar a variação dos insumos pesquisados nas
empresas 3 e 4 do município de Tangará da Serra-MT. No período pesquisado no ano
de 2017 nota-se que houve vários períodos em que o preço se manteve estável, não
havendo variação alguma. Nota-se também que no período de dezembro/janeiro o
preço do insumo telha caiu em 15,00% ao invés de aumentar, comparado com os
preços das empresas 1 e 2 do município de Nova Olímpia-MT que sempre cresceram,
na empresa 4 de Tangará da Serra-MT, o preço do insumo telha sofreu uma variação
negativa no seu preço, a razão para tal acontecimento foi que nesse período a
empresa 4 do município de Tangará da Serra-MT ofereceu um desconto no valor da
telha.
Tabela 4 - Variação Percentual (%) do Preço dos Produtos no ano de 2017 das Empresas 3 e 4
(Tangará da Serra-MT).
Insumos
Out/Nov
Out/Nov
Nov/Dez
Nov/Dez
Dez/Jan
Dez/Jan
Empresa 3

Empresa 4

Empresa 3 Empresa 4 Empresa 3 Empresa 4

Areia Grossa

0,00

2,15

3,13

4,21

2,42

0,00

Areia Média

3,03

3,08

2,94

4,48

4,76

0,00

Cal

0,00

0,00

14,39

0,00

0,00

5,46

Cerâmica

0,00

0,00

0,00

0,00

12,40

5,04

Cimento

0,20

0,00

2,00

0,00

4,12

0,36

Ferro

4,12

0,11

0,00

0,00

3,01

2,80

Neutrol

5,36

2,04

6,37

2,00

3,60

2,94

Pedrisco

0,68

0,00

0,00

1,54

2,69

3,03

Selador

0,61

0,00

0,00

1,91

0,72

2,68

Telha

0,00

0,00

1,33

0,00

5,00

-15,00

Tijolo

1,69

2,56

3,33

3,33

1,61

8,06

Tinta

0,00

0,00

3,95

4,49

2,30

2,15

Tubo PVC
0,00
0,00
Fonte: Dados da pesquisa (2017/2018).

8,40

4,71

7,75

0,00
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Conforme a Tabela 5, analisando o período pesquisado no ano de 2018 das
empresas 3 e 4 de Tangará da Serra-MT, na maioria dos insumos do período o preço
se manteve estável, havendo em poucos períodos uma pequena variação de aumento
do preço dos insumos, exceto nos insumos cal e cerâmica, como nas empresas 1 e 2
de Nova Olímpia, e o insumo selador.
Tabela 5 - Variação Percentual (%) do Preço dos Produtos no ano de 2018 das Empresas 3 e 4
(Tangará da Serra-MT).
Insumos
Jan/Fev
Jan/Fev
Fev/Mar
Fev/Mar
Empresa 3

Empresa 4

Empresa 3

Empresa 4

Areia Grossa

1,78

6,06

0,00

0,00

Areia Média

4,55

2,86

1,74

1,39

Cal

0,00

10,76

12,58

0,00

Cerâmica

0,00

0,00

0,00

18,32

Cimento

1,62

0,00

0,00

0,00

Ferro

0,00

0,00

0,00

0,00

Neutrol

0,06

0,95

0,00

2,83

Pedrisco

0,29

2,95

1,60

0,00

Selador

0,00

13,03

0,00

0,00

Telha

0,00

0,00

0,00

0,00

Tijolo

3,17

0,00

3,08

0,00

Tinta

3,45

3,16

0,10

1,02

0,00

0,00

6,74

Tubo PVC
0,00
Fonte: Dados da pesquisa (2017/2018).

Como pode-se analisar, o preço do cal na empresa 4 em janeiro/fevereiro subiu
em 10,76% o seu valor, se mantendo estável no período de fevereiro/março. Já na
empresa 3, no período de janeiro/fevereiro não houve variação, permanecendo o
mesmo valor do último período de 2017, mas no período de fevereiro/março, o valor
subiu em 12,58% referente ao período anterior.
Já no caso da cerâmica, na empresa 3 não houve variação no período de 2018,
permanecendo o mesmo preço do último período de 2017. E no caso da empresa 4,
no último período pesquisado no ano de 2018, o preço subiu 18,32% referente aos
períodos anteriores.
Como pode-se verificar na Figura 3, na empresa 3 no período de
novembro/dezembro o insumo cal sofreu uma variação o preço de 14,39% em relação
ao período anterior, se mantendo estável nos períodos de dezembro/janeiro e
janeiro/fevereiro e voltando a variar em 12,58% no período de fevereiro/março. Já na
empresa 4 o preço do insumo cal se manteve estável nos dois primeiros períodos,
tendo um aumento no preço de 5,46% no período de dezembro/janeiro, e no próximo
período um aumento de mais 10,76%, se mantendo estável no último período
pesquisado.
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Figura 3 – Variação Percentual do Preço do Produto Cal das Empresas 3 e 4 (Tangará da SerraMT).
Cal
14,39
12,58
10,76

5,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cal

Cal

Cal

Cal

Cal

Out/Nov

Nov/Dez

Dez/Jan

Jan/Fev

Fev/Mar

Empresa 3

Empresa 4

Fonte: Dados da pesquisa (2017/2018).

De acordo com a Construtora Vendrame (2018) em média o custo com
materiais de acabamento na construção pode ser de 60% do valor total gasto na
construção, dependendo das preferências e requintes desejados pelo comprador. Ou
seja, o custo com materiais de acabamento como cal e cerâmica é bem alto, por isso,
ocorre um aumento gradativo no preço desses materiais ao longo dos meses, fazendo
com que o preço desses produtos esteja sempre em ascensão.
Figura 4 – Variação Percentual do Preço do Produto Cerâmica das Empresas 3 e 4 (Tangará da
Serra-MT).
Cerâmica
18,32

12,40

5,04
0,00
Cerâmica

1,33
0,00
Cerâmica

Out/Nov

Nov/Dez

Cerâmica
Dez/Jan
Empresa 3

0,00
Cerâmica
Jan/Fev

0,00
Cerâmica
Fev/Mar

Empresa 4

Fonte: Dados da pesquisa (2017/2018).

Na Figura 4 é apresentado a evolução no preço da cerâmica no período
pesquisado nas empresas 3 e 4 do município de Tangará da Serra-MT. Como podese analisar, não houve variação no preço da cerâmica na empresa 3 no primeiro
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período pesquisado, já no segundo período, o preço aumentou 1,33%, mas a grande
variação foi no período de dezembro/janeiro, no qual teve uma variação de 12,40%
comparado ao período passado, se mantendo estável nos períodos de
janeiro/fevereiro e fevereiro/março. Analisando a empresa 4, o preço da cerâmica
permaneceu o mesmo nos períodos de outubro/novembro e novembro/dezembro,
tendo um leve aumento no terceiro período de 5,04%, já no período de
janeiro/fevereiro o preço deu um salto e cresceu 18,32% em relação ao período
anterior, se estabilizando novamente no último período pesquisado.
Analisando as empresas 5 e 6 do município de Tangará da Serra-MT no ano
de 2017, de acordo com a Tabela 6, em quase todos os períodos houve variação no
preço, na maior parte as variações foram pequenas, mas diferente dos outros insumos
que tiveram variação em quase todos os períodos, o insumo cal se manteve estável
no primeiro e segundo períodos da empresa 5, vindo a variar somente no período de
dezembro/janeiro, aumentando em 14,39% o seu valor, já na empresa 6, ele se
manteve estável no primeiro período variando também 14,39%, só que no segundo
período, e se mantendo estável no outro período pesquisado.
A telha e o tubo pvc foram outros insumos que também sofreram bastante
variação ao longo do período pesquisado, em alguns períodos aumentando mais de
10% o seu valor.
Tabela 6 - Variação Percentual (%) do Preço dos Produtos no ano de 2017 das Empresas 5 e 6
(Tangará da Serra-MT).
Insumos
Out/Nov
Out/Nov
Nov/Dez
Nov/Dez
Dez/Jan
Dez/Jan
Empresa 5

Empresa 6

Empresa 5 Empresa 6 Empresa 5 Empresa 6

Areia Grossa

0,00

0,00

6,74

5,23

3,16

4,76

Areia Média

6,15

6,15

0,00

5,80

4,35

2,74

Cal

0,00

0,00

0,00

14,39

14,39

0,00

Cerâmica

7,75

0,00

0,00

0,00

4,32

14,39

Cimento

0,00

1,63

0,97

0,40

2,84

0,00

Ferro

1,67

7,52

0,74

0,00

0,00

5,47

Neutrol

1,46

9,09

3,88

7,58

10,09

0,54

Pedrisco

0,00

3,09

0,00

0,00

1,54

1,39

Selador

0,00

0,00

1,05

0,00

2,08

0,00

Telha

0,00

11,11

4,58

13,04

9,75

4,41

Tijolo

0,86

1,69

2,56

5,00

5,00

3,17

Tinta

1,10

0,00

3,35

3,80

8,02

3,66

Tubo PVC
0,00
0,00
Fonte: Dados da pesquisa (2017/2018).

10,10

0,00

9,17

1,12

De acordo com os economistas da Serasa Experian (2013) entre julho e
novembro as empresas de materiais de construção têm atividade acima da média
mensal, no qual afirmam que as reformas são mais comuns no segundo semestre do
ano, pois a população está com o orçamento menos comprometido, devido as
despesas já terem sido pagas no começo do ano. Outro motivo é que as pessoas se
preocupam mais em deixar a casa mais bonita para receber os familiares nas festas
de final do ano. E uma terceira razão é pelo fato de haver menos incidência de chuvas
nessa época do ano.
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Todos esses motivos auxiliam para que os preços aumentem no final do ano,
porque a população tende a gastar mais com reformas no segundo semestre do ano
e por isso, as empresas podem aumentar os preços dos produtos para lucrar mais.
Já no período do ano de 2018, os resultados foram um pouco diferentes de
acordo com a Tabela 7:
Tabela 7 - Variação Percentual (%) do Preço dos Produtos no ano de 2018 das Empresas 5 e 6
(Tangará da Serra-MT).
Insumos
Jan/Fev
Jan/Fev
Fev/Mar
Fev/Mar
Empresa 5

Empresa 6

Empresa 5

Empresa 6

Areia Grossa

7,14

7,14

4,76

4,76

Areia Média

4,17

0,00

0,00

0,00

Cal

0,00

0,00

0,00

6,29

Cerâmica

0,00

0,00

0,00

-37,74

Cimento

5,73

7,60

0,00

0,00

Ferro

0,84

0,00

0,00

0,00

Neutrol

0,00

0,00

1,88

0,00

Pedrisco

4,02

0,00

2,12

2,74

Selador

0,00

0,00

0,00

2,72

Telha

4,56

0,00

0,00

0,00

Tijolo

3,17

0,00

0,00

0,00

Tinta

0,00

4,71

2,65

0,00

10,00

0,00

0,00

Tubo PVC
0,00
Fonte: Dados da pesquisa (2017/2018).

Observando a Tabela 7, percebe-se que os preços se mantiveram os mesmos
em praticamente todos os períodos, não variando muito comparado ao período do ano
de 2017 das duas empresas, o único insumo que variou em todos os períodos nas
duas empresas foi a areia grossa, que teve a mesma variação nos dois períodos nas
duas empresas, no qual no período de janeiro/fevereiro houve uma variação de
7,14%, e no período de fevereiro/março houve uma variação de 4,76%. A cerâmica
se manteve estável nos dois períodos da empresa 5, e na empresa 6 no período de
fevereiro/março também ocorreu uma variação negativa no preço, ou seja, o preço do
produto diminuiu em 37,74% em relação aos períodos anteriores.
Já o insumo cal se manteve estável nos dois períodos da empresa 5, e na
empresa 6 teve uma leve variação de 6,29% no último período pesquisado. No caso
da telha, não houve muita variação se comparado ao ano de 2017 que teve variação
em quase todos os períodos, no ano de 2018, só houve variação no primeiro período
da empresa 5 de 4,56%, se mantendo estável no próximo período. E no caso do tubo
pvc, se manteve estável em quase todos os períodos de 2018 também, havendo
variação somente no período de janeiro/fevereiro da empresa 6 com 10% de variação
do seu preço.
Como exemplo, destacamos a telha, conforme apresentado na Figura 5.
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Figura 5 – Variação Percentual do Preço do Produto Telha das Empresas 5 e 6 (Tangará da SerraMT).
Telha
13,04
11,11
9,75
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Out/Nov
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Telha

Telha

Nov/Dez
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0,00
Telha
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0,00
Telha
Fev/Mar

Empresa 6

Fonte: Dados da pesquisa (2017/2018).

Conforme a Figura 5, no período de outubro/novembro o insumo telha na
empresa 5 não teve variação, já no período de novembro/dezembro, houve uma
pequena variação de 4,58% no seu valor, já no período de dezembro/janeiro houve
uma variação ainda maior no seu preço, aumentando-o em 9,75%, seguindo no
próximo período também teve uma leve variação de 4,76%, se mantendo estável
novamente no último período. Já na empresa 6, no período de outubro/novembro o
insumo sofreu uma variação de 11,11% no seu preço, no período de
novembro/dezembro, o preço continuou crescendo e aumentou em 13,04%, no
período de janeiro/fevereiro o preço cresceu um pouquinho mais e sua variação foi de
4,41%, se mantendo estável nos dois últimos períodos.
Já conforme Figura 6, no período de outubro/novembro o insumo não sofreu
variação na empresa 5, já no período de novembro/dezembro o preço do insumo deu
um salto e subiu em 10,10%, no período de dezembro/janeiro ele continuou subindo
e aumentou mais 9,17% o seu valor comparado ao período anterior, e nos períodos
de janeiro/fevereiro e fevereiro/março o preço se manteve o mesmo.
Analisando a empresa 6 pode-se analisar que nos dois primeiros períodos o
preço não sofreu variação, mas no período de dezembro/janeiro o preço subiu um
pouco e variou em 1,12% o preço, mas o salto do preço foi no período de
janeiro/fevereiro em que aumentou 10,00% o valor, se mantendo estável novamente
no período de fevereiro/março.
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Figura 6 – Variação Percentual do Preço do Produto Tubo PVC das Empresas 5 e 6 (Tangará da
Serra-MT).
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Fonte: Dados da pesquisa (2017/2018).

Na Tabela 8 pode-se analisar a média comparando as empresas 1 e 2 de Nova
Olímpia-MT com as empresas 3 e 4 de Tangará da Serra-MT. Como pode-se verificar
a média em reais das empresas 1 e 2 de Nova Olímpia-MT e das empresas 3 e 4 de
Tangará da Serra na maior parte dos insumos ficaram quase na mesma faixa,
variando bem pouco de uma cidade para outra.
Tabela 8 – Análise Comparativa da Média por Produtos das Empresas 1 e 2 (Nova Olímpia-MT) e
3 e 4 (Tangará Da Serra-MT).
Insumos
Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Média: 1 e 2 Média: 3 e 4
Areia Grossa
97,90
93,17
166,33
99,33
95,53
132,83
Areia Média
79,23
93,03
108,00
69,50
86,13
88,75
Cal
11,98
18,40
15,57
12,68
15,19
14,12
Cerâmica
13,37
13,90
13,70
12,58
13,63
13,14
Cimento
25,54
26,67
25,99
24,85
26,10
25,42
Ferro
20,59
19,15
18,11
17,74
19,87
17,93
Neutrol
80,82
86,34
61,04
103,33
83,58
82,19
Pedrisco
98,30
101,36
67,98
67,23
99,83
67,60
Selador
78,71
66,96
91,13
117,79
72,84
104,46
Telha
39,60
39,18
38,78
55,50
39,39
47,14
Tijolo
630,83
601,67
626,67
635,83
616,25
631,25
Tinta
140,07
94,13
94,46
93,83
117,10
94,15
Tubo PVC
11,98
9,30
13,07
8,87
10,64
10,97
Fonte: Dados da pesquisa (2017/2018).

Mas no caso de outros insumos, a diferença foi bem grande se comparado a
média de uma cidade com a outra, como é o caso da areia grossa que no município
de Nova Olímpia-MT a média foi de R$ 95,53 e de Tangará da Serra-MT foi de R$
132,83, no qual pode-se perceber que a diferença se deu pelo fato de na empresa 3
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de Tangará da Serra o valor do insumo estar R$ 166,33, enquanto que nas outras
empresas estavam na faixa de R$ 90,00 a R$ 100,00.
Outra grande diferença foi no insumo pedrisco, que nesse caso a média mais
alta é do município de Nova Olímpia-MT, que consta no valor de R$ 99,83 e no
município de Tangará da Serra-MT o valor de R$ 67,60, ou seja, uma grande diferença
de um município para o outro. O selador foi outro insumo que ficou com uma diferença
de valores grande se comparado um município com o outro, no qual no município de
Nova Olímpia-MT a média ficou em R$ 72,84 e no município de Tangará da Serra-MT
a média foi de R$ 104, 46.
As justificativas para tais resultados podem ser muitas, como por exemplo, a
quantidade de produtos que é comprada, pois quando é comprado um estoque grande
de produtos, o preço tende a diminuir, fazendo com que o valor final do produto seja
menor. Outra resposta para esses resultados é o fornecedor de onde são comprados
os produtos, pois dependendo do fornecedor, a empresa pode combinar um melhor
valor de compra, fazendo também com que impacte no preço final do produto.
Uma terceira razão se dá pelo fato do local onde o produto é comprado, pois
dependendo do estado, a tributação varia, fazendo com que aumente ou diminua o
valor desse produto. O desconto no valor do produto também é um fator que influencia
no resultado final, pois como foi visto no trabalho, alguns valores ficaram negativos
por conta do desconto que algumas empresas deram, fazendo assim, com que a
média da empresa diminua.
4.3 Análise Comparativa da Média de Nova Olímpia-MT e Tangará da Serra-MT
com Cuiabá-MT através dos dados divulgados pelo Sinapi
Fazendo uma comparação da média dos dados que o Sinapi disponibiliza para
os estados brasileiros, no mesmo período de outubro/2017 a março/2018, percebe-se
que na grande maioria dos insumos, há uma grande diferença de preço da média que
o Sinapi disponibiliza para a capital de Cuiabá-MT e das médias de Nova Olímpia-MT
e Tangará da Serra-MT encontrados pela pesquisa, somente os insumos ferro e
cimento tiveram sua média no mesmo nível.
Tabela 9 – Análise Comparativa da Média por Produtos das Empresas 1 e 2 (Nova Olímpia-MT) e
3 e 4 (Tangará Da Serra-MT) com os Dados do Sinapi de Cuiabá-MT.
Insumos
Média
Média: 1 e 2
Média: 3 e 4
Areia Grossa

53,00

95,53

132,83

Areia Média

60,00

86,13

88,75

Cimento

24,24

26,10

25,42

Ferro

17,74

19,87

17,93

Pedrisco

70,05

99,83

67,60

Selador

68,53

72,84

104,46

Telha

50,56

39,39

47,14

Tijolo

338,33

616,25

631,25

Tinta

61,70

117,10

94,15

10,64

10,97

Tubo PVC
3,05
Fonte: Adaptado do Sinapi (2017/2018).
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Conforme a Tabela 9, podemos verificar que a média do insumo areia grossa
nos dados disponibilizados pelo Sinapi foi de R$ 53,00, enquanto que a média das
empresas 1 e 2 de Nova Olímpia-MT foi de R$ 95,53 e de Tangará da Serra-MT de
R$ 132,83. No caso da tinta, a média disponibilizada pelo Sinapi foi de R$ 61,70, já
no município de Nova Olímpia-MT foi de R$ 117,10 e no município de Tangará da
Serra-MT foi de R$ 94,15, mas a grande diferença mesmo ficou para o tijolo, que nos
dados do Sinapi a média ficou em R$ 338,33, já em Nova Olímpia, a média foi de R$
616,25 e em Tangará da Serra-MT de R$ 631,25.
Nesse sentido, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) relata
alguns fatores que acabam distorcendo os preços contidos no sistema do Sinapi, tais
como: em algumas de suas composições o Sinapi utiliza unidades de medida
diferentes das que normalmente são utilizadas pelas empresas em geral, fazendo-se
da necessidade de fazer conversões, aumentando assim, sua possibilidade de erros.
Outro motivo é que tem serviços e insumos que ainda não foram incluídos na base de
dados do sistema, como é o caso dos insumos neutrol, cal e cerâmica que não foram
analisadas no presente trabalho, por ainda não estarem presentes na base de dados
do Sinapi.
Um terceiro motivo que pode levar a afetar o preço dos insumos ou serviços é
que o sistema usa de técnicas como a velocidade dos equipamentos, que varia de
acordo com cada região do país, por exemplo, não dá para comparar um caminhão
que está trafegando em um local numa cidade pequena a 60 km/h, onde o tráfego é
leve, com uma grande capital, no qual o caminhão tem que andar a 30 km/h, sendo
assim, teriam que prever um aumento no custo com motorista, combustível, e até uma
depreciação mais rápida dos equipamentos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com os resultados obtidos nesse trabalho, pode-se perceber que no
geral o preço dos produtos em todas as empresas pesquisadas, tanto no município
de Tangará da Serra-MT, quanto no município de Nova Olímpia-MT, variou pouco no
período pesquisado, tendo em apenas alguns períodos uma maior variação no seu
preço.
Percebeu-se que se comparado a média de um município com o outro, em
alguns insumos houve uma grande diferença no preço, no qual um insumo é muito
mais caro em um município do que em outro, mas esse valor mais alto acaba sendo
compensado por outro insumo, que nesse município é mais barato, fazendo com que
não haja muita diferença na compra, ou seja, se o comprador estiver querendo fazer
a compra de todos os produtos juntos, é melhor optar por fazer a compra nas
empresas do seu próprio município, pois o preço final dos produtos será bem parecido,
já que um produto acaba compensando o valor de outro, porém, se o comprador quiser
comprar apenas um, ou poucos produtos, aí compensa ele pesquisar onde é mais
barato comprar, porque dependendo da diferença de valores dos produtos, sai mais
barato gastar combustível para ir de um município à outro, já que a distância não é
muito grande, do que comprar por um valor muito maior no município onde o
comprador reside.
Por fim, vale o comentário de que este trabalho contribuiu para mostrar que
existe uma falsa ideia de que, no setor da construção civil, os preços estão sempre
em crescimento, eles até crescem, mais na maioria dos produtos, esse crescimento é
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bem pequeno, e no caso dos produtos em que o crescimento é maior, se comprados
vários produtos juntos, um produto acaba compensando o preço de outro.
Entretanto, faz-se necessário a realização de estudos posteriores que busquem
focar mais nas razões pelo qual os preços dos insumos da construção civil variam,
para que se possa analisar de uma melhor maneira os impactos que essas decisões
podem causar no preço dos insumos da construção civil.
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FATORES DETERMINANTES DA RENTABILIDADE BANCÁRIA: ANÁLISE DOS
MAIORES BANCOS BRASILEIROS NO PERÍODO DE 2007 A 2017.
Welber Carvalho Batista

RESUMO
O objetivo deste estudo é analisar os fatores determinantes da rentabilidade do
setor bancário brasileiro, medido por três indicadores: Rentabilidade dos Ativos
(return on assets - ROA), Rentabilidade do Capital Próprio (return on equity - ROE)
e Margem Líquida dos Juros (net interest margin - NIM). A metodologia explicativa
das variáveis selecionadas consiste em um modelo econométrico que combina as
caraterísticas específicas dos bancos, elementos setoriais e variáveis
macroeconômicas, obtendo-se estimativas com recurso aos mínimos quadrados
ordinários PLS (panel least squares-painel) com efeitos fixos. A amostra é
constituída por dados semestrais de um painel dos dez maiores bancos do Brasil
em ativos totais, no período compreendido entre 2007 a 2017. Os resultados
indicam que a rentabilidade das instituições bancárias brasileiras depende da
evolução das suas variáveis específicas, sendo entretanto grandemente
influenciado pelos determinantes macroeconômicos, cuja significância estatística é
recorrente. Contudo, a preponderância dos fatores explicativos para as proxies da
rentabilidade (ROA, ROE e NIM) não foram uniforme. Os fatores que melhor
explicam o indicador ROA são a qualidade dos ativos e a variável exógena do
crescimento do produto interno bruto - PIB, enquanto que para o indicador ROE
acrescem duas variáveis internas: alavancagem financeira e eficiência. Quando a
medida da rentabilidade utilizada é o indicador NIM, as regressões evidenciam um
nível explicativo global superior com as seguintes variáveis específicas:
alavancagem financeira, qualidade do ativo, liquidez, custo do financiamento e
estrutura do ativo, influenciando significativamente na rentabilidade. Destaca-se
também a importância da concentração bancária, do crescimento do PIB e em
menor grau da taxa de juro e inflação, como determinantes do NIM.
Palavras- chave: Rentabilidade Bancária, Instituição Financeira Brasileira, Dados
em Painel.
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1- INTRODUÇÃO
A rentabilidade das instituições bancárias é fundamental para assegurar a
sua sustentabilidade e evitar consequências negativas para os credores, em
particular dos depositantes e para a estabilidade do sistema financeiro como um
todo. Efeitos sociais colaterais indesejados de falências bancárias são
suficientemente conhecidos para justificar essa preocupação. Contudo, no Brasil a
rentabilidade bancária tem sido consistentemente positiva embora não isenta de
críticas a possíveis distorções e imperfeições do mercado, críticas que tende a
crescer principalmente quando os maiores bancos internacionais ou nacionais
divulgam seus altos resultados de lucro, mesmo em um quadro de crise global,
tornando assim alvo de intenso debates políticos, sociais e econômicos. As
instituições bancárias operam em concorrência no mercado financeiro brasileiro sob
a supervisão do Banco Central do Brasil (BACEN) envolvendo suas atividades
fundamentalmente na intermediação financeira e na prestação de serviços
bancários.
Os bancos brasileiros apresentam spreads bancários elevados que decorrem
principalmente dos elevados custos da intermediação financeira. Em 2016 segundo
a Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN (2018), os cinco maiores bancos
que operam no Brasil tiveram uma rentabilidade bancária média de 16,2%, sendo
considerada elevada quando comparada com um conjunto relevante de países mas
abaixo da obtida pelos maiores bancos chilenos (17,8%) e próxima da obtida na
Colômbia (14,8%). Com relação taxa de crescimento, os ativos dos bancos
brasileiros estão estimados em R$ 9.025.376.634,00 nove trilhões, vinte e cinco
milhões, trezentos e setenta e seis mil e seiscentos e trinta e quatro reais de reais
com uma taxa de crescimento anual de 1,10% em 2017, segundo da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) em 2018 o lucro divulgado em 2017 dos quatros maiores
bancos brasileiros foram da ordem de 57,63 bilhões de reais mostrando um
crescimento de 14,59% em relação ao ano de 2016.
Esse crescimento foi promovido pelo aspecto inovador desta forma de
atividade financeira/bancária e segundo FEBRABAN (2012) credita-se que a
estabilidade do sistema financeiro brasileiro é resultado de anos de trabalho de
aperfeiçoamento do sistema destacando a fiscalização bancária rigorosa, pouca
alavancagem financeira, mercado bancário e financeiro predominante doméstico em
processo inicial de internacionalização e, com pouca exposição a risco do exterior
impedindo ou minimizando dessa forma que a contaminação de crises
internacionais atingisse fortemente os bancos brasileiros e travasse o crescimento
das instituições bancárias no mercado financeiro brasileiro. O Relatório de
Estabilidade Financeira (REF) publicado em abril de 2018 pelo BACEN sobre o
Panorama do Sistema Financeiro Nacional mesmo no cenário pós-crise financeira
econômica manteve o sistema bancário brasileiro em movimento ascendente de
recuperação da rentabilidade no segundo semestre de 2017, alcançando
percentuais de 13,80% em dezembro de 2017 sobre o índice do Retorno do
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Patrimônio Líquido (ROE), configurando um aumento 1,3 pontos percentuais em
relação ao primeiro semestre de 2017, demonstrando assim toda a resiliência,
estabilidade e recuperação do setor bancário nacional.
As pesquisas sobre o assunto rentabilidade bancária no Brasil concentra-se
em sua maioria com foco para explicações sobre o spread bancário ou algumas
variáveis macroeconômicas, dessa forma o diferencial neste estudo de rentabilidade
bancária será analisar investigando os fatores determinantes utilizando para isto 03
indicadores financeiros contábeis (ROA, ROE e NIM) consolidados no mercado
bancário.
Nesse contexto, o objetivo deste estudo é analisar os fatores determinantes
da rentabilidade dos bancos brasileiros medido por três indicadores: Rentabilidade
dos Ativos (return on assets - ROA) Rentabilidade do Capital Próprio (return on
equity - ROE) e a Margem Líquida dos Juros (net interest margin - NIM) no período
de 2007 a 2017. O estudo dos fatores determinantes de rentabilidade de uma
instituição bancária justifica-se na medida que além de ser uma questão de grande
importância aos gestores, analistas e reguladores do setor bancário, representa
também repercussão a toda sociedade já que os bancos são empresas de
intermediação financeira cujo desempenho afeta significativamente toda esta, fato
que demonstra a relevância dessa investigação, além disso, reforçasse este
escopo por trata-se de um tema de investigação com interesse significativo dado o
papel do setor bancário no contexto macroeconômico, sendo também uma questão
de grande importância para as decisões das políticas monetária, financeira e
econômica planejadas pelo Ministério da Fazenda (MF) brasileiro e, em particular
pelas políticas regulatórias. Assim, espera-se que este trabalho contribua para o
desenvolvimento da literatura financeira bancária brasileira nomeadamente por:
investigar a influência dos fatores determinantes categorizados em aspectos
internos das instituições financeiras, aspectos do ambiente macroeconômico e
regulatório e ainda por incluir na discussão a mensuração de rentabilidade por três
diferentes indicadores: ROA, ROE e NIM conforme Beck, Demirguc-Kunt &
Merrouche (2013) e Ghosh (2014).
2- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 O Setor Bancário Brasileiro
No final de 2017, o sistema bancário brasileiro era constituído por 132 bancos
múltiplos, 21 bancos comerciais e uma Caixa Econômica Federal. Destes, 10 são
bancos públicos, 81 privados nacionais e 63 privados com controle estrangeiro. O
setor bancário manteve na última década um grande dinamismo, evidenciado pelos
principais indicadores de desempenho, uma aceleração dos processos de fusão e
aquisição, sendo ainda acompanhado por um maior acesso ao crédito bancário pela
sociedade brasileira. Os bancos nacionais em geral lideram o setor, com maior
participação no crédito e captação de depósitos e maiores lucros, embora sejam
menos eficientes. Outras particularidades a destacar são a forte presença de
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bancos públicos, a reduzida participação de bancos estrangeiros e o reduzido grau
de internacionalização dos bancos nacionais. O governo federal brasileiro detém o
maior banco comercial, o Banco do Brasil S/A, a maior instituição de poupança, a
Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) que é o maior financiador de crédito a longo prazo.
Outra das características observadas é o processo de concentração, que apresenta
uma evolução tendencialmente crescente. Segundo o Relatório de Economia
Bancária de 2017 do Banco Central do Brasil, o Herfindahl-Hirschman Index (HHI)
para os ativos era 0,1146 no final de 2017, situando-se no grupo de países com
sistemas bancários concentrados. Os cinco maiores bancos, numa base
consolidada, respondem por 69% dos ativos e 85% dos depósitos totais do setor.
2.2 Rentabilidade Bancária
As instituições bancárias brasileiras praticam essencialmente sua atividade
com a finalidade de gerar receitas financeiras em quatro rubricas contábeis: receitas
de operações de créditos, receitas de operações de câmbio, receitas de operações
de tesouraria e receitas de prestações de serviços. Quanto às despesas financeiras
estas instituições bancárias incorrem em duas rubricas contabilísticas: despesas de
intermediações financeiras e despesas de funcionamento. Conforme Primo et al
(2013) cada rubrica dessas atividades que geram receitas ou incorrem em despesas
podem ser afetadas positivamente ou negativamente dependendo sobretudo do
contexto de conjuntura econômica do país ou internamente dependendo da
estrutura operacional do banco, como por exemplo: a taxa básica de juro da
economia do país influencia diretamente a receita das operações de crédito tal
como a eficiência operacional exerce influência na despesa de funcionamento da
instituição e consequentemente nos seus resultados, afetando diretamente a
rentabilidade financeira dos bancos.
A otimização dos recursos financeiros disponíveis dos bancos e a sua
rentabilidade bancária justa de retorno aos acionistas, não só permite a concessão
de mais crédito à economia, melhores índices de retorno de capital, como também
um comportamento estabilizador dos bancos, garantindo assim a expansão sólida
da economia e, reforçando o seu papel fundamental de ser um dos pilares da
macroeconomia de qualquer país Silva (2017).
A literatura empírica sobre a rentabilidade bancária utiliza, como principais
indicadores para aferir os seus resultados e avaliações, os seguintes índices:
Rentabilidade dos Ativos (Return on Assets - ROA), Rentabilidade do Capital Próprio
(Return on Equity - ROE) e a Margem Líquida dos Juros (Net Interest Margin - NIM).
Para Beck, Demirguc-Kunt & Merrouche (2013) ROA reflete a capacidade da
instituição bancária transformar os seus ativos para gerar lucros e dividendos é
calculada pelo quociente entre o resultado antes de impostos e o ativo total, um
indicador baixo pode ser indicativo que está incorrendo em despesas operacionais
acima do previsto. Para Guillén et.al. (2014) o ROA avalia a eficiência da gestão dos
ativos. Reflete a capacidade do banco em utilizar os seus recursos para gerar
resultados. Quanto maior o valor do ROA, melhor é a performance do banco. Por
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outro lado, o ROE reflete a capacidade da instituição bancária gerar lucros utilizando
os seus próprios recursos e os seus acionistas, é calculado pelo quociente entre o
resultado líquido e o capital próprio, um indicador elevado representa que o banco
utiliza eficientemente os recursos disponíveis dos acionistas para obter melhores
resultados.
Dietrich & Wanzenried (2011) apontam que apesar do indicador ROE ser um
dos principais indicadores para avaliar a rentabilidade financeira das instituições
bancárias, por si só, não é considerado o melhor indicador pelos seguintes fatos: os
bancos que apresentam saldos contábeis elevados de recursos próprios podem
apresentar um maior ROA e um menor ROE e pelo fato de que o ROE ignora a
estratégia assumida pelo banco sobre um risco mais elevado de uma alavancagem
financeira, bem como o efeito da regulamentação bancária sobre o setor.
Ghosh (2014) defende o uso da margem líquida sobre os juros (NIM) para
proxie de rentabilidade, para o autor o NIM reflete o grau do efeito da decisão sobre
as receitas geradas e as despesas incorridas dos juros sobre os ativos que as
geram, é calculado como o valor da margem líquida dos juros sobre o ativo. Um
índice elevado significa que a receita dos juros é melhor e os empréstimos e
rendimentos de títulos são uma fonte valiosa de resultados.
2.3 Fatores determinantes da Rentabilidade Bancária
Os determinantes da rentabilidade bancária podem ser internos, variando
especificamente para cada banco já que implica em influências associadas à
gestão, aos objetivos e às suas características como empresa; e externos, variando
setorialmente e macroeconomicamente o que impacta na rentabilidade por uma
particularidade do mercado ou por modificações na regulação no ambiente externo
(Koutsomanoli-Filippaki, Margaritis e Staikouras, 2009; Kanas, Vasillou e Eriotis,
2012 e Cabrera, 2016).
Curak, Poposki & Pepur (2012) estudaram os determinantes da rentabilidade
dos bancos comerciais na Macedónia no período 2005 a 2010 e concluíram pela
existência de três tipos de determinantes: específicos do banco (ênfase nos gastos
operacionais), específicos do mercado (indicadores de risco de solvabilidade e de
liquidez) e variáveis macroeconômicas (tais como o crescimento da economia ou o
grau de concentração do mercado). A literatura que compara o contraste entre os
determinantes internos e externo, destaca-se o trabalho de Demirgüç-Kunt &
Huizinga (1999), que concluem para um painel multinacional de bancos que os
fatores internos ou específicos representam maior valor explicativo a rentabilidade,
esse entendimento é semelhante aos estudos de Helliar, Cobb & Innes (2002) e
Koutsomanoli-Filippaki, Margaritis & Staikouras (2009) que concluíram que a
rentabilidade depende de certas caraterísticas do banco, como a capacidade de
desenvolver novos produtos e de mudanças na gestão financeira. No brasil,
destaca-se as pesquisas de Maffili e Souza (2011), Rover et al (2013) e Almeida e
Divina (2015) Maffili e Souza (2011) investigaram a rentabilidade bancária das 10
maiores instituições financeiras utilizando o ROE como parâmetro para aferir a
5

321

rentabilidade no período de 1999 a 2005, concluíram que o controle de custos e das
margens de lucro das diferentes operações bancárias bem como as estratégicas de
obtenção e aplicação desses recursos contribuem significativamente para
rentabilidade. Rover et al (2013) ao analisar os determinantes da rentabilidade no
período de 1995 a 2009 concluíram que as variáveis liquidez, risco de crédito,
despesa operacional, eficiência operacional e alavancagem, aliadas as condições
macroeconômicas da atividade econômica, medidas pela inflação e taxas de juro
são estatisticamente significativas para explicar a rentabilidade bancária do Brasil.
Almeida e Divina (2015) investigaram os determinantes dos spreads dos bancos
brasileiros com base num painel de 64 bancos no período de 2001 e 2012,
concluíram que a forma de gestão e as receitas de serviços são relevantes para
determinar o spread, enquanto o ambiente - refletido na evolução do PIB e um
índice de concentração (HHI) - afetam positivamente o spread.
De entre os fatores específicos dos bancos incluíram-se a alavancagem
financeira (AF), qualidade dos ativos (QA), eficiência (Ef), risco de liquidez (LIQ),
custo do financiamento (CFinan), estrutura do ativo (EA) e dimensão (D). Também
se considerou a dimensão ou tamanho da instituição (D) e para variáveis
macroeconômicas destaca-se variação do PIB, taxa de inflação (Tx Inf), taxa de juro
SELIC a 6 meses (Tx Jur) e ainda foram acrescidas as variáveis dummy crise
econômica do Brasil (CEB) e propriedade de capital.

3- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
3.1 Caracterização da amostra
O estudo utiliza uma amostra não probabilística. O período analisado é de
2007 a 2017. No final de 2017, o setor bancário brasileiro era constituído por 132
bancos múltiplos, 21 bancos comerciais e uma caixa econômica. Destes, 10 são
bancos públicos, 81 privados nacionais e 63 privados com controle estrangeiro.
Entre o conjunto de bancos que integram o setor bancário brasileiro destaca-se os
05 maiores bancos que detém 69% de ativos totais consolidado e 85% depósitos
totais fato que levou a restringir a amostra aos 10 maiores bancos do setor
brasileiros. Desta forma, a análise foi feita utilizando um conjunto de dados
semestrais contendo 220 observações das 10 maiores instituições bancárias em
valor total dos ativos, são eles: Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, Caixa
Económica Federal, Banco Itaú/Unibanco S/A, Banco Santander S/A, Banco Safra
S/A, Banco BTG Pactual S/A, Banco Votorantim S/A, Banco do Estado do Rio
Grande do Sul e Banco Citibank S/A.
3.2 Especificação do modelo econométrico
O modelo testado é estruturado num conjunto de determinantes da
rentabilidade bancária representados como variáveis exógenas. A natureza do
estudo juntamente com a disponibilidade de dados impôs a escolha de regressão
6
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múltipla pelo método PLS.
Sob esta perspectiva, o modelo geral utilizado no presente estudo implica a
seguinte especificação linear geral:
Onde:
é um indicador de rentabilidade semestral do banco i no período t;
é uma variável explicativa independente da rentabilidade;
c é a constante;
e é o termo de erro.
A variável dependente da rentabilidade () é medida por três indicadores
alternativos: ROA, ROE e NIM. O modelo geral decomposto de acordo com três
tipos de determinantes alternativos e variáveis explicativas (específicos dos bancos
- Esp, setorial - Set e macroeconômicos - Mac) como previamente estabelecido levam à seguinte especificação:

,
onde é o indicador da rentabilidade do banco i para o período t, com i = 1, 2,..., N; t
= 1, 2..., T; é o termo constante; , e são as variáveis explicativas e é o termo de
erro. e resultam, respetivamente, do erro decomposto pelos fatores específicos dos
bancos não observados (v) e do termo de erro idiossincrático (µ) do indicador no
período. As variáveis explicativas estão agrupadas, como referido, em variáveis
específicas do banco, variável do setor e variáveis macroeconômicas (os subscritos
j, l e m indicam as especificações bancárias, o indicador de concentração do setor e
os determinantes macroeconômicos, respetivamente). Assim, são especificados três
vetores regressores: .
4- ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
Nesta seção, com base no modelo geral anteriormente especificado para os
determinantes da rentabilidade dos bancos que operam no mercado brasileiro, são
analisadas as principais estatísticas descritivas da amostra e são apresentados os
resultados das regressões efetuadas para o modelo com uma abordagem estática
(regressões de mínimos quadráticos ordinários corrigidos).
A tabela 1 apresenta-se a estatística descritiva das variáveis consideradas no
modelo. Inclui a média, mediana, máximo e mínimo, e os desvios-padrão para as
variáveis dependentes e independentes. A estatística descritiva da amostra
evidência que, no mercado brasileiro e para a totalidade do período, os bancos
apresentam um padrão de rentabilidade positiva, de 9,67 por cento sobre o capital
próprio Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) e 0,81 por cento sobre os ativos
7
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Retorno sobre o Ativo (ROA). Os valores mínimos evidenciam a existência de
rentabilidades negativas em algumas entidades bancárias. A diferença entre a
média e a mediana para o ROA sugere a existência de dissemelhanças entre os
bancos que integram a amostra. Por sua vez, a Margem de Juros Líquida (NIM)
observa valores médios de 5,48 por cento e desvio padrão de 1,29 por cento. A
atividade bancária mostra-se como um setor com elevada alavancagem média; os
ativos totais representam cerca de 15 vezes o valor dos capitais próprios. Com
relação aos indicadores macroeconômicos, as estatísticas descritivas revelam um
crescimento médio do Produto Interno Bruto (PIB) inferior a um por cento, mas com
oscilações grandes incluindo valores negativos nos semestres coincidentes com a
crise econômica do Brasil. A taxa de juro foi em média de 10,8 por cento e a taxa de
inflação variou entre um mínimo de 0,93 por cento e um máximo de 6,8 por cento.

Tabela 1. Estatísticas descritivas da amostra 2007 a 2017.
Variáveis

Média

Mediana

ROAIndicadores de Rentabilidade
ROE
NIM

0,00813
0,09670
0,05487

0,00617
0,09002
0,05373

Macroeconômicas
PIB
Taxa de Juros
Taxa de Inflação

0,00920
10,8259
2,96363

0,00644
10,9000
2,82000

Específicas
Alavancagem Financeira (AF)
Estrutura do Ativo (EA)
Qualidade do Ativo (QA)
Custo do Financiamento (CF)
Risco de Liquidez (RL)
Dimensão (D)
Eficiência (Ef)
Índice Concentração Bancária (ICB)

15,3012
0,26372
0,06712
0,02741
0,33414
8,30682
0,01380
0,06206

13,6254
0,23448
0,06892
0,02591
0,28699
8,12797
0,01325
0,06112

Máximo
0,0788
0,5832
0,0906

Mínimo

Desvio-Padrão

N.
Observações

0,01536
0,12168
0,01081

0,0105
0,0830
0,0128

220
220
220

0,0498
14,150
6,8000

0,03202
6,90000
0,93000

0,0216
2,2095
1,3476

220
220
220

46,884
0,5694
0,1541
0,0677
0,7138
9,1577
0,0330
0,0806

3,03591
0,04926
0,00549
0,00278
0,07572
7,08199
0,00135
0,03895

8,3348
0,1357
0,0286
0,0141
0,1578
0,5537
0,0069
0,0128

220
220
220
220
220
220
220
220
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As Tabelas 2 e 3 apresentam os resultados obtidos nas várias estimações
realizadas. Efetuaram-se quatro estimações para cada um dos indicadores de
rentabilidade (ROA, ROE e NIM). A primeira regressão inclui apenas as variáveis
específicas do banco; a segunda agrega o índice de concentração setorial; a
terceira adiciona as variáveis macroeconômicas e a quarta testa a variável dummy
associada à crise econômica brasileira. A Tabela 2 apresenta os resultados da
estimação do modelo que utiliza o ROA e o ROE como variável dependente,
respectivamente. Inclui os coeficientes para os resultados das regressões PLS
corrigidas de autocorrelação e multicolinearidade. O teste de especificação de
Hausman foi utilizado para identificar qual o modelo a utilizar, entre efeitos aleatórios
e fixos, ou sem efeitos e que melhor se ajustava aos dados. Os resultados do teste
indicaram que o modelo com efeitos fixos é o mais adequado.
Quando o ROA é utilizado como variável dependente, a regressão
considerando apenas as variáveis específicas dos bancos apresenta um de 42 por
cento e ajustado de 37,4 por cento. Este resultado indica que o modelo
especificado explica 37,4 por cento da variação no ROA. As restantes regressões
melhoram ligeiramente a capacidade explicativa do modelo. apenas uma variável
específica qualidade do ativo (QA) foi considerada significativa ao nível de 5 por
cento.
Verificou-se que o ROA dos bancos que atuam no mercado brasileiro está
negativamente relacionado com o peso das provisões constituídas para créditos
duvidosos (QA). Além da influência estatística da variável independente QA,
verificou-se que o índice de rentabilidade ROA foi explicado, na terceira e na quarta
regressão, pelos indicadores do ambiente de macro – PIB e taxa de inflação – e em
menor grau, pelo índice de concentração bancária (ICB). O sinal positivo do
coeficiente da relação entre o ROA e o crescimento do PIB implica que os bancos
obtenham melhores resultados nas fases positivas do ciclo econômico. Este fato é
consistente com outros estudos sobre bancos como Mirzaei et al. (2013) ou
Demirguç-kunt e Huizinga (1999).

Tabela 2- Regressões do ROA e ROE sobre os determinantes da rentabilidade.
Variáveis
AF
QA

4.44E-05
(8.39E-05)
-0.06816*

OLS- ROA
3.58E-05
4.68E-05
3.67E-05
(7.71E-05) (7.25E-05) (7.67E-05)
-0.08018** -0.07260** -0.07379**

0.00646***
(0.00121)
-0.67908**

OLS- ROE
0.00658***
0.00630***
(0.00121)
(0.00116)
-0.50912**
-0.45713**

0.00627***
(0.00116)
-0.46066**
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Ef
LIQ
CF
EA
D

(0.03717)
0.80171
(0.53136)
0.02878
(0.03800)
-0.00700
(0.12557)
-0.02795
(0.04789)
-0.00735
(0.00534)

(0.03298)
0.81600
(0.53307)
0.02927
(0.03742)
0.00235
(0.12232)
-0.03023
(0.04623)
-0.01110
(0.00792)
0.08445
(0.08315)

(0.03116)
0.79933
(0.54736)
0.03718
(0.02947)
0.09845
(0.12586)
-0.04783
(0.02970)
-0.00956
(0.00789)
0.14348*
(0.08024)
0.08714**
(0.04138)
-7.86E-05
(0.00041)
0.00088*
(0.00053)

0.06008
(0.05019)
0.4201

0,08689
(0.06760)
0.4226

0.3744
9.1918***
220

ICB

(0.28864)
8.57902**
(3.82185)
0.03813
(0.35571)
0.44536
(1.01889)
-0.26983
(0.40343)
-0.02156
(0.04739)

(0.24184)
8.37696**
(3.65299)
0.03130
(0.35650)
0.31298
(0.99596)
-0.23749
(0.41030)
0.03139
(0.05754)
-1.19396
(0.79215)

(0.22790)
8.62821**
(3.74499)
0.09842
(0.32089)
0.45999
(1.40231)
-0.31336
(0.35192)
0.04860
(0.05247)
-0.79525
(0.76085)
0.63183**
(0.33088)
0.00328
(0.00309)
0.00306
(0.00440)

0.06688
(0.06998)
0.4464

(0.03159)
0.79686
(0.54427)
0.03732
(0.02953)
0.10195
(0.12225)
-0.04787
(0.02974)
-0.00972
(0.00773)
0.13014
(0.09761)
0.08780**
(0.04114)
-0.00018
(0.00047)
0.00085
(0.00055)
0.000942
(0.003163)
0.07012
(0.06714)
0.4468

0.15042
(0.42146)
0.4194

-0.22854
(0.48667)
0.4267

-0.45553
(0.46149)
0.4405

(0.23314)
8.62089**
(3.75191)
0.09885
(0.32077)
0.47036
(1.41985)
-0.31348
(0.35253)
0.04815
(0.05233)
-0.83473
(0.78253)
0.63378**
(0.33250)
0.00297
(0.00372)
0.00295
(0.00430)
0.00279
(0.01472)
-0.44594
(0.45864)
0.4405

0.3740

0.3908

0.3882

0.3736

0.3785

0.3843

0.3812

8.6967***
220

8.0262***
220

7.6174***
220

9.1655***
220

8.8459***
220

7.8348***
220

7.4257***
220

PIB
Tx Jur
Tx Inf
CEB
Const.

Ajustado
F
N

Fonte: Base de dados recolhidos e processados no software Eviews, versão
9
Os valores da tabela indicam o coeficiente das variáveis e os valores entre
parênteses indicam o erro padrão das estimativas da variável. Além disso, *, ** e
*** indicam significância do valor do coeficiente a 10%, 5% e 1% respetivamente.
Foram obtidos erros padrão robustos utilizando White standard errors &

covariance (d.f. corrected) para a heterocedasticidade. Valor significativo da
estatística F indica a significância conjunta de todas variáveis explicativas
Com relação aos resultados dos modelos mensurando a rentabilidade pelo
ROE é possível verificar que embora com menor nível de ajustamento estatístico
verifica-se que a taxa de rentabilidade do capital próprio (ROE) é explicada por três
indicadores específicos dos bancos: Alavancagem financeira (AF), qualidade dos
ativos (QA) e eficiência (Ef). O coeficiente da variável alavancagem financeira foi
positivamente significativo nas quatro equações com o ROE o que contraria as
evidências empíricas encontradas por autores como Berger (1995) ou Athanasoglou
et al. (2005). No entanto, o resultado vai de encontro ao argumento de outros
10
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autores que consideram que a excessiva adequação do capital tem um efeito
negativo sobre a rentabilidade dos bancos Goddard et al., (2004). À medida que
ocorrem maiores exigências de capital próprio (e menor alavancagem), o custo
global do capital aumenta não sendo compensado pela eventual redução dos custos
do endividamento. Além disso o nível de alavancagem dos bancos brasileiros é
moderado comparativamente a outros mercados como por exemplo, na União
Europeia. Assim, o efeito final é a redução da rentabilidade bancária (Zhou e Wong,
2008). A qualidade do ativo (QA) influencia a rentabilidade em todos os modelos,
com significância de 5%. Além disso, o sinal desta variável é negativo, como
teoricamente esperado, um maior esforço de constituição de provisões e
imparidades para os créditos de liquidação duvidosa reflete-se na rentabilidade das
instituições (Liang et al.,2013; Cãpraru e Ihnatov, 2014)
A terceira regressão acrescenta variáveis macroeconômicas ao modelo e o
ajustamento do modelo melhorando ligeiramente como resultado da contribuição
da variável crescimento do PIB cujo relacionamento positivo com a rentabilidade
está de acordo com o sinal previsto. Ao estimar o modelo para a totalidade dos
determinantes selecionados, o ajuste estatístico da equação como modelo
explicativo do ROE fica praticamente inalterado em coerência com o resultado
obtido para a variável dummy utilizada para avaliar os efeitos da crise econômica
brasileira de 2014-2016. O ajuste do coeficiente da crise brasileira (CEB) apresentase insignificante do ponto de vista estatístico, não sendo capaz de captar os efeitos
do ciclo econômico. Assim, mantêm-se as principais influências sobre a
rentabilidades constituídas pelas três variáveis específicas dos bancos e a variável
macroeconômica PIB. A tabela 3 apresenta os resultados dos modelos
econométricos mensurando a rentabilidade pelo NIM.

Tabela 3- Regressões do NIM sobre os determinantes da rentabilidade
Variáveis
AF
QA
Ef
LIQ
CF

OLS- NIM
0.00023***
(6.86E-05
-0.03498
(0.05340)
-0.01652
(0.31534)
-0.08546***
(0.02777)
1.19566***
(0.18069)

0.00020***
(6.02E-05)
-0.08220
(0.05327)
0.03960
(0.33604)
-0.08356***
(0.02634)
1.23244***
(0.19524)

6.63E-05
(6.91E-05)
-0.09198*
(0.05303)
0.31908
(0.30327)
-0.09259***
(0.02436)
0.95744***
(0.19345)

3.98E-05
(7.14E-05)
-0.09509*
(0.05314)
0.31263
(0.29652)
-0.09222***
(0.02444)
0.96657***
(0.19133)
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EA
D

0.04554
(0.04140)
-0.01256**
(0.00485)

0.03656
(0.03998)
-0.02728***
(0.00744)
0.33171**
(0.13201)

0.07597**
(0.03377)
-0.02881***
(0.00724)
0.29173***
(0.10002)
-0.11014***
(0.03846)
0,00113***
(0.00035)
-0.00082*
(0.00044)

0.14208***
(0.04001)
0.6198
0.5898
20.6879***
220

0.24737***
(0.05520)
0.6433
0.6133
21.4322***
220

0.25265***
(0.05738)
0.7084
0.6791
24.1811***
220

ICB
PIB
Tx Jur
Tx Inf
CEB
Constante

Ajustado
F
Número Observações

0.07586**
(0.03419)
-0.02921***
(0.00710)
0.25696**
(0.10976)
-0.10843***
(0.03557)
0.00087**
(0.00044)
-0.00091**
(0.00044)
0.00245
(0.00243)
0.26110***
(0.05619)
0.7100
0.6793
23.0917***
220

Fonte: Base de dados recolhidos e processados no software Eviews, versão 9
Os valores da tabela indicam o coeficiente das variáveis e os valores entre
parênteses indicam o erro padrão das estimativas da variável. Além disso, *, ** e
*** indicam significância do valor do coeficiente a 10%, 5% e 1% respetivamente.
Foram obtidos erros padrão robustos utilizando White standard errors &
covariance (d.f. corrected) para a heterocedasticidade. Valor significativo da
estatística F indica a significância conjunta de todas variáveis explicativas
Observa-se um aumento do valor explicativo global (de 62 por cento;ajustado
de 59 por cento) e também o número de variáveis específicas bancárias e externas
com significado estatístico. A alavancagem financeira (AF) está associada
positivamente ao NIM e é altamente significativa nas primeiras duas regressões
perdendo o seu significado após a introdução das variáveis macroeconômicas. Pelo
contrário, a qualidade do ativo (QA) é explicativa apenas nas duas últimas
regressões e com os sinais esperados.
A relação entre a rentabilidade e a eficiência (Ef) é registrada como
estatisticamente descartável enquanto a liquidez se mostra altamente explicativa e
com sinal negativo tal como nos estudos de Cãpraru e Ihnatov (2014) e Hussain
(2014). De igual forma, a variável custo do financiamento (CFund) é significante e
apresenta sinal positivo, como naà investigação de Dietrich e Wanzenried (2014).
Com relação à estrutura do ativo (EA), o sinal aparece concordante com vários
estudos similares, isto é, uma maior intensidade ou peso do crédito tem reflexos
positivos na rentabilidade Hefferman e Fu, (2010); Sufian e Habibullah, (2009);
Lanine e Vennet, (2007) embora nem todas as estimações evidenciem significado
estatístico.
A dimensão (D) das instituições, medida pelo logaritmo natural do ativo, foi
significativa até 5% para as várias regressões e de sinal negativo. Ou seja, os
maiores bancos ou com maiores ativos apresentam piores rentabilidades. Isto pode
significar a existência de economias de escala Havrylchyk e Jurzyk, (2011);
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Heffernan e Fu, (2010); Cãpraru e Ihnatov, (2014).
O índice de concentração bancária (ICB), medido pelo índice HerfindahlHirschman, foi relevante em todas as regressões, com um efeito positivo
considerável. Tais resultados sugerem que a concentração de mercado é um
importante aspecto na explicação da rentabilidade bancária Havrylchyk e Jurzyk,
(2011); Houston et al. (2010). Refere-se, no entanto, que o mercado bancário
brasileiro pode ser descrito geralmente como um mercado de concentração baixamoderada. No período analisado o índice de concentração bancária situou-se no
intervalo inferior a 0,10, embora com uma evolução consistentemente crescente. A
influência do determinante macroeconômico PIB é estatisticamente clara. No
entanto, o sinal negativo indica um efeito contrário ao esperado. Mas, alia-se a
outros estudos como por exemplo, Havrylchyk e Jurzyk, (2011). O fator taxa de juro
mostrou-se igualmente significativo e com sinal positivo. Tal efeito foi referido na
revisão de literatura, observando-se que a rentabilidade dos bancos beneficia das
taxas de juro mais elevadas (Dietrich e Wanzenried, 2014; Ewijk e Arnold, 2014;
Claeys e Vennet, 2008; Havrylchyk e Jurzyk, 2011). Quanto à taxa de inflação,
apresenta influência estatística ao nível de 5%, e o seu sinal negativo é idêntico ao
estudo obtido por Cãpraru e Ihnatov (2014).
De forma adicional para teste do controle de propriedade, ao confrontar os
bancos privados e estrangeiros versus bancos públicos, o valor explicativo dos
modelos variam. Enquanto os bancos públicos registram um nível ajustamento
significativo dos modelos explicativos do ROA e NIM, superior aos bancos privados,
nas regressões do ROE sucede o inverso. Um resultado interessante foi que para
os bancos sob controle público a quase generalidade das variáveis explicativas
específicas dos bancos não são significativas. Excetua-se o custo do financiamento.
Além disso, as variáveis independentes externas – setorial e macroeconômicas demonstram significado estatístico ao nível de 10% em, pelo menos, um dos
modelos. Optou-se por evidenciar somente os resultados dessa investigação
acional.

5- CONCLUSÕES
Este estudo teve por objetivo principal analisar os fatores determinantes da
rentabilidade dos bancos brasileiros medido por três indicadores: Rentabilidade dos
Ativos (Return on Assets - ROA), Rentabilidade do Capital Próprio (Return on Equity
- ROE) e a Margem Líquida dos Juros (Net Interest Margin - NIM) no período de
2007 a 2017, verificando ainda as relações existentes entre o nível de rentabilidade
das instituições bancárias brasileiras e os seus determinantes categorizados em
internos e externos . O estudo consiste numa análise econométrica expressa por um
modelo geral de regressão linear múltipla, que contrapõe a variável dependente
(ROA, ROE e NIM) a um conjunto de determinantes selecionados, com o objetivo de
aferir o seu impacto global e o valor explicativo de cada variável. Definiu-se um
painel de dados equilibrado constituído pelas dez maiores instituições bancárias
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brasileiras e um total de 220 observações semestrais. A estimação do modelo
recorreu ao método PLS (Panel Least Squares) para efeitos fixos, corrigido pela
heterocedasticidade e pela autocorrelação. As variáveis explicativas que integram o
modelo final foram divididas em fatores específicos das entidades bancárias
(Alavancagem, Qualidade do Ativo, Eficiência, Liquidez, Custo do Financiamento
(Funding), Estrutura do Ativo e Dimensão), um fator de concentração de mercado
(ICB) e variáveis externas macroeconômicas (PIB, Taxa de Juro e Taxa de Inflação),
incluindo-se ainda a variável crise econômica brasileira de 2014-16 (CEB). Os
resultados obtidos confirmam consistentemente a significância estatística dos
determinantes, específicos, setorial e macroeconômicos, para explicar a
rentabilidade bancária no Brasil. Conclui-se portanto, que os principais achados
encontrados no estudo contribuiu para o crescimento da literatura financeira contábil
bancária sobre os determinantes internos da rentabilidade mais significativos e com
maior poder explicativos são a Qualidade do Ativo e a Alavancagem Financeira,
mas os restantes fatores específicos são igualmente explicativos ainda que com
intermitências. Os resultados enfatizam também que as variáveis que expressam o
ambiente macroeconômico são indicadores influentes na rentabilidade bancária
brasileira. O Índice de Concentração Bancária e a propriedade e origem do capital
são ainda determinantes relevantes. Assim, a rentabilidade dos bancos brasileiros é
explicada por diferentes determinantes em um conjunto amplo e este estudo
corrobora um quadro de compreensão e orientação para a definição de estratégias
bancárias de melhor rentabilidade. O estudo apresenta algumas limitações que
devem ser levadas em consideração para serem revista e melhorada. Em estudos
futuros destaca-se a importância de ultrapassar as limitações da dimensão amostral,
temporal com medidas alternativas de proxies para as variáveis e discutir ainda a
oportunidade de utilizar fatores adicionais na análise, tal como a governance
corporativa e novas metodologias ao modelo econométrico.
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GESTÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO EM
MICROEMPRENDIMENTO INDIVIDUAL DO RAMO DE PANIFICAÇÃO
Natiele Belo Dos Santos, Paulo Cesar Souza, Erick Lemes Pereira
Mariel Matheus Santos De Magalhães

RESUMO
Com um ambiente de mercado altamente competitivo, as empresas de modo geral
procuram cada vez mais ter qualidade e conquistar novos clientes. No ramo de
panificação não é diferente, há a necessidade de produzir produtos com agilidade,
qualidade e preços atrativos. Este trabalho se propôs a verificar a influência dos custos
de fabricação na formação de preço de venda em um microempreendimento individual
de panificação, localizada em Tangará da Serra- MT. A pesquisa se caracteriza como
exploratória, utilizando-se de entrevista não estruturada e observação participante,
para a coleta dos dados, com abordagem quantitativa. Foi realizada apuração do custo
dos quatro produtos, ou seja, pão fatiado, pão de sal, pão de doce e pão para hot-dog.
Pela aplicação do mark-up sobre o custo calculado, verificou-se que para obter a
margem de lucro desejada, será necessário aumentar o preço atual de R$ 4,00 para
R$ 4,58, ou seja aumento de 14,50%, para todos os produtos. Ficou evidente a
importância das informações produzidas pela contabilidade de custos como
instrumento poderoso no auxílio à tomada de decisão.
Palavras-chaves: Gestão; Custos; Contabilidade; Preço de venda.
1.
1. INTRODUÇÃO
O setor de panificação no Brasil tem apresentado queda em seu desempenho. O
Instituto Tecnológico de Panificação e Confeitaria (ITPC) e a Associação Brasileira da
Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP) realizaram uma pesquisa com mais de
400 empresas de todos os portes no ramo de panificação no país. A partir dessa
pesquisa, divulgou-se o desempenho do setor no ano de 2016, demonstrando que
houve crescimento de 11,2%. Sendo que uns dos fatores que tem dificultado
crescimento foi o aumento da inflação que subiu 9,7%, nos últimos dois anos, gerando
naturalmente aumento nos custos (ITPC; ABIP, 2016).
Com a competição, as empresas buscam ferramentas que além de auxiliar na
redução dos índices de fechamento, colaborem para o aumento do lucro, maximizando
o retorno sobre o capital investido (VIEIRA, 2008). Assim, tais empresas têm buscado
cada vez mais a contabilidade de custos a responder de modo mais eficiente às
mudanças ocorridas tanto no ambiente interno como no externo (MAGRO et al., 2014).
A atividade de panificação também foi beneficiada pela lei que criou a categoria
do Microempreendedor individual. A Lei Complementar 128/2008 abriu portas para
quem buscava sair da informalidade. Assim, qualquer cidadão empreendedor seja
realizando atividade de comércio, indústria ou prestação de serviço, torna-se legal
diante da lei. Além de aumentar sua renda familiar, tem a oportunidade de obter
crescimento profissional com menos burocracia, gerando assim mais recursos
econômicos para o país (SILVA; CHAVES, 2017).
Em toda gestão empresarial existem dificuldades e desafios, e para o
microempreendedor individual não é diferente, na maioria dos casos são empresas
familiares que enfrentam limitações no contexto empresarial, onde muitos não têm
1
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conhecimento sobre empreendedorismo, levando a falta de organização da empresa,
assim ficando presos em um certo círculo vicioso, solucionando problemas diários e
não tendo condições de traçar um planejamento a longo prazo (BETTONI et al., 2017).
Diante da importância dessa modalidade empresarial para a economia do país e
da necessidade de melhoria na gestão dos custos da atividade microempreendedora,
surgiu a seguinte pergunta: Quais são os custos de fabricação e qual a sua influência
na formação do preço de venda dos produtos no microempreendimento individual de
panificação localizado no município de Tangará da Serra – MT objeto deste estudo?
Assim, este trabalho se propõe a verificar a influência dos custos de fabricação
na formação de preço de venda em uma microempreendimento individual de
panificação, localizada em Tangará da Serra- MT. O objetivo geral foi desdobrado nos
seguintes objetivos específicos: Analisar o processo administrativo e produtivo da
panificadora a fim de levantar os dados necessários à apuração dos custos; realizar o
processo de apuração dos custos, de modo a identificar o custo de produção de cada
um dos produtos fabricados; utilizar os valores de custos apurados para realizar a
formação do preço de venda, comparando-os com os preços praticados.
2.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. Contabilidade de Custo
A Contabilidade Geral é dividida em ramos específicos, um deles é a
Contabilidade de Custos que surgiu para ser aplicada às empresas industriais a partir
do século XVIII, atendendo a necessidade de contabilizar os custos ligados ao estoque.
Com o passar do tempo, surgiu a necessidade de implantar a contabilidade de custos
em outras áreas (RIBEIRO, 2009).
A contabilidade de custos passou a ser vista como um eficiente auxílio no
desempenho de uma nova missão, a gerencial.
Nessa sua nova missão, a
contabilidade de custos tem duas funções: auxílio ao controle e ajuda às tomadas de
decisões. Quanto ao controle, sua missão é fornecer dados para o estabelecimento de
padrões, orçamentos e outras formas de previsão e também acompanhar o
efetivamente acontecido para a comparação com os valores previamente
estabelecidos. A contabilidade de custos passou a ser nas últimas décadas uma
importante arma de controle e decisões gerenciais (MARTINS, 1998).
Assim, a partir do século XX a Contabilidade de Custos é vista como uma
ferramenta aplicada a diversos níveis das organizações tendo como missão auxiliar na
tomada de decisões. Por meio dela é possível, por exemplo, avaliar se determinado
produto está oferecendo um retorno satisfatório para a entidade (CUNHA;
FERNANDES, 2007).
A análise dos custos atende a três principais finalidades: a medição de estoques
e lucros, auxílio aos dirigentes no controle das atividades operacionais da empresa e
produção de informações para tomada de decisão (MOTA, 2002). Ao fim de possibilitar
melhor compreensão do papel da contabilidade de custos, é interessante visualizar
alguns conceitos.
O termo Custo na definição de Martins (1996, p.25) é entendido como um “gasto
relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços”.
Já na visão de Padoveze (2006, p. 17) os custos “são os gastos, que não são
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investimentos, necessários para fabricar os produtos da empresa. São os gastos,
efetuados pela empresa, que farão nascerem os seus produtos”.
Quadro 1 - Definição das categorias de gastos
Definição
São todos os gastos aplicados em bens que podem ser estocados ou utilizados pela
Investimento empresa como bens patrimoniais em um determinado período (DUBOIS; KULPA;
SOUZA, 2009).
De acordo com Martins (2003), são gastos para aquisição de bens ou serviços que serão
Custos
utilizados na produção de outros produtos ou serviços.
Segundo Ribeiro (2009), corresponde a bens e serviços utilizados diretamente ou
Despesas
indiretamente para manter uma organização a fim de obter receita, sendo assim
reconhecidas somente no momento da realização.
São fatos que ocorrem de forma anormal, que pode ser um gasto intencional, que faz
Perdas
parte da atividade produtiva da empresa e pode ser também não intencional, onde ocorre
pela interferência de fatores externos (BRUNI; FAMÁ, 2004).
São custos e despesas utilizados de forma inadequada, que acabam não gerando
Desperdício valores, resultando em gastos com dinheiro, tempo e recursos, muitas vezes, sendo
adicionado ao produto um custo desnecessário (WERNKE, 2008).
Fonte: Elaborado pela autora
Descrição

Percebe-se, que um custo é um gasto, no entanto, nem todo gasto é custo, ou
seja, um gasto pode ser também um investimento, despesa, ou qualquer uma das
opções acima.
Para Martins (1998), o custo está relacionado diretamente ao momento da
fabricação do produto ou realização do serviço. Determinados custos podem ser
considerados como investimentos, como por exemplo, a matéria-prima ao ser
adquirida, pois a mesma torna-se um investimento até o momento de sua utilização e
após o produto já elaborado passa novamente a ser um investimento até o momento
da sua comercialização.
Desse modo, no processo de apuração, os custos de fabricação são os
resultados da soma dos gastos inicialmente investidos em bens e serviços aplicados no
momento da fabricação dos produtos. Sendo assim, são compostos por três elementos:
os materiais que são os itens usados na formação do produto, podendo ser ligado
diretamente na composição ou somente utilizado no processo de elaboração; a mãode-obra que se constitui no esforço realizado pelo homem no momento da fabricação;
por fim, os gastos gerais com a fabricação são os demais gastos aplicados aos
produtos, tais como: energia elétrica, aluguéis, manutenção, entre outros (RIBEIRO,
2009).
2.2. Classificação dos Custos
Os custos são classificados em categorias específicas, podendo ser classificado
de acordo com seu objeto identificador e volume produzido. Em relação ao objeto
identificador existem os custos diretos e indiretos que tem como referência o produto
fabricado ou o serviço a ser custeado (SILVA; LINS, 2014).
Os custos diretos são materiais e mão de obra ligados diretamente aos produtos
durante sua elaboração e composição, como por exemplo, salários dos operários,
farinha de trigo na fabricação do pão, etc. (BRUNI; FAMÁ, 2002). Os custos indiretos
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são materiais que não estão ligados diretamente ao produto, assim dificultando sua
distribuição, sendo necessário utilizar critérios rateio para alocar na medida certa a
cada produto (LEONE, 2000).
A classificação de acordo com o volume envolve os custos fixos e variáveis,
onde sua relevância é o volume produzido durante o determinado período. Custos fixos
são custos que independente do volume de produção, permanece o mesmo valor, que
será agregado no total elaborado. Exemplo: o aluguel da fábrica, a depreciação das
máquinas, etc. (SILVA; LINS, 2014). Por outro lado, os custos variáveis oscilam de
acordo com a quantidade produzida, os materiais diretos, por exemplo, são custos
variáveis (MARTINS, 1998).
Existem também os custos semivariáveis ou semifixos, que tem uma parcela fixa
em um determinado momento e posteriormente passa a ser variável em determinados
intervalos. Como por exemplo, a energia elétrica que já tem estabelecido uma taxa a
ser paga, sendo essa fixa até certo limite de consumo, podendo variar de acordo com o
consumo efetivo, se ultrapassado esse limite (WERNKE, 2008).
2.3. Métodos de Custeio
Para realizar a apropriação dos custos aos produtos é necessário um método de
custeio. Existem vários métodos, no entanto, os mais utilizados são: custeio por
absorção, custeio variável/direto e custeio baseado em atividade. As diferenças estão
relacionadas à forma como são tratados os custos (CREPALDI, 2002). Assim é
interessante a seguir diferenciar como ocorre esse processo em cada um dos métodos.
Método de Custeio por Absorção: Para a apuração do custo unitário dos
produtos ou serviços, o método de custeio por absorção se utiliza de todos os custos,
incluindo assim os custos diretos, indiretos, fixos e variáveis. Os custos indiretos, em
virtude de não estar relacionado diretamente com o produto ou serviço necessita ser
distribuído mediante aproximações, sendo necessário fazer apropriação através de
rateio para alocar de forma aproximada a cada produto (PADOVEZE, 2003). Para
Leone (2011), este método tem como finalidade fazer com que os produtos e serviços
absorvam parte de todos os custos ocorridos durante a fabricação.
Alguns dos benefícios deste método são: está de acordo com a legislação fiscal,
permite acompanhar a apuração dos custos dentro de cada departamento e também
apurar os custos consumidos por cada produto. A principal desvantagem de sua
utilização é a necessidade de usar rateios para alocar os custos fixos e indiretos a cada
departamento, com critérios às vezes subjetivos levando a alterar os resultados finais
de cada produto, dependendo do critério utilizado beneficiando alguns produtos e
lesando outros (WERNKE, 2008).
Método de Custeio Variável ou Direto: O método de custeio variável ou direto
considera apenas os custos variáveis consumidos pelos produtos no momento da
elaboração, já os custos fixos e demais gastos são separados e considerados como
despesas, direcionados na apuração do resultado do exercício. Uma das vantagens ao
utilizar este método é não precisar envolver sistemas de rateio, facilitando o cálculo e
eliminando as distorções (WERNKE, 2008).
Este método de custeio não segue os princípios fundamentais da contabilidade
sendo inaceitável para as autoridades fiscais, porém sua utilização tem grande
importância para a tomada de decisões, gerando informações para fins de
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gerenciamento interno das empresas (CREPALDI, 2002).
Método de Custeio Baseado em Atividade (Custeio ABC): O Custeio
Baseado em Atividade surgiu na década de 80, tendo como objetivo principal alocar os
custos e despesas indiretas fixas a cada produto. O método oferece informações mais
precisas sobre o consumo médio em cada atividade por onde o produto terá que ser
processado. Permite a alocação dos devidos custos de cada atividade na medida
proporcional ao que o produto consumiu (WERNKE, 2008).
Para Martins (1998), o Custeio ABC, veio como uma ferramenta para melhor
observar através das atividades existentes nas organizações, o consumo de custo que
cada produto utiliza na sua elaboração. As atividades são setores que visam à
produção de bens, serviços e produtos, utilizando-se de uma combinação de recursos
humanos, matérias-primas e investimentos financeiros. Sendo assim, este método de
custeio é a forma mais justa em comparação aos sistemas tradicionais, pois as
atividades consomem os recursos que por sua vez são consumidos pelos produtos e
os produtos consomem atividade (RIBEIRO, 2014).
2.4. Formação do Preço de Venda
Com desenvolvimento do mercado, torna-se mais fácil o consumidor pesquisar o
produto desejado. Diante desta realidade, as entidades são forçadas a se utilizar de
ferramentas para elaborar seus preços de forma atraente, condizente com as
condições do mercado e seus custos de produção. As empresas que buscam conhecer
os métodos que auxiliam no estabelecimento do preço de venda, obtém a vantagem de
tomar decisão mais técnica, ganhando em competitividade (MAGRO et al., 2014).
A formação de preço de venda tem como objetivo proporcionar lucratividade a
longo prazo, aproveitamento a capacidade produtiva, evitando desperdícios e fazendo
jus ao capital aplicado de forma correta, proporcionando o retorno desejado para o
investimento (BRUNI; FAMA, 2002). De acordo com Cunha e Fernandes (2007),
existem vários modelos para a formação do preço de venda que podem contribuir para
os gestores na tomada de decisão, dois deles são os mais utilizados, ou seja, a
formação de preço baseado no mercado e formação de preço orientado pelos custos.
O primeiro está voltado pela pesquisa de preços praticados pelos concorrentes na
venda direta já o segundo se baseia através da análise dos custos envolvidos em cada
produto, garantindo uma lucratividade segura.
A formação do preço de venda a partir do custeio por absorção não é
considerada umas das melhores técnicas, porém é a mais utilizada por ser simples de
ser utilizada, envolvendo todos os custos de fabricação compostos em cada produto,
as despesas administrativas e comerciais e também a margem desejada. Já a
formação do preço através do custeio direto/ variável, envolve os custos e despesas
variáveis ou diretos, que são facilmente identificados no processo de fabricação. Dessa
forma, a margem a ser aplicada tem como finalidade proporcionar a rentabilidade
desejada e os custos e despesas fixas que não entraram na elaboração do produto
(PADOVEZE, 2006).
A formação do preço de venda baseado no custeio ABC, também envolve todos
os custos e despesas concentrados nos produtos, adicionando o lucro desejado por
unidade, porém também tem suas dificuldades já que envolve os custos e despesas
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fixas, exigindo mais qualidade nos critérios de rateio (MARTINS, 1998).
2.5. Taxa de Marcação (Mark-up)
A taxa de marcação ou mark-up, incide diretamente nos custos dos produtos ou
serviços prestados para formar o preço de venda, tendo como finalidade calcular
através de uma fórmula os tributos sobre a venda, comissões, despesas
administrativas, margem de lucro, despesas de vendas fixas, entre outros (WERNKE,
2008). O termo Mark-up vem do inglês, marca acima e é um índice que é aplicado
sobre o custo de um determinado produto ou serviço, para a obtenção do preço de
venda (
SOUZA, 2007).
O Mark-up é um multiplicador sobre os custos dos produtos, seus componentes
são analisados através de porcentagens sobre o preço de venda, sendo extraído da
estrutura das demonstrações do resultado de um determinado período, começando
pelo custo do produto vendido (PADOVEZE, 2003).
Assim, o Mark-up pode ser utilizado de duas formas: divisor ou multiplicador,
porém não interferem nos valores do preço de venda. O multiplicador é o mais
utilizado, por usar os custos variáveis para descobrir o preço de venda a ser praticado.
O divisor é pouco usado, pois trabalha com percentuais em cima do custo variável
sobre o preço de venda já estabelecido (SOUZA; MOREIRA, 2007).
De acordo com Bruni e Famá (2004), a fórmula pode ser a seguinte:
Impostos em percentuais sobre o preço de venda = I
Lucro em percentuais do preço de venda = L
Preço de venda = P
Fórmula Mark-up Multiplicador:
Mark-up: _________1__________
1 – ( I + L em %)

Assim, aplicando o mark-up sobre os custos variáveis, seria encontrado o
seguinte preço:
P = Mark-up encontrado x Custo Variável
Fórmula Mark-up Divisor:
Mark-up: 1 – ( I + L em %)

Da mesma forma que o Mark-up multiplicador aplicado aos custos variáveis foi
encontrado o preço de venda a ser praticado, poder ser utilizado ao Mark-up divisor.
3.

3. METODOLOGIA

Este estudo utiliza da abordagem quantitativa, a qual segundo Tavares et al.
(2011), se refere a tudo que pode ser quantificado, traduzido em números, podendo
recorrer ao uso de recursos técnicos para a interpretação dos dados.
A pesquisa é classificada de acordo com seus objetivos, quanto à forma de
abordagem e procedimentos técnicos, como uma pesquisa exploratória. De acordo
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com Gil (1999), a pesquisa exploratória tem como finalidade desenvolver um elo
familiar com o problema, tornando mais explícito ou podendo desenvolver hipóteses.
Dessa forma, tendo como necessidade o levantamento bibliográfico, analises
documental e entrevista com pessoas que tem envolvimento direto com o problema
pesquisado.
De acordo com os procedimentos técnicos, a pesquisa se classifica como um
estudo de caso, que por sua vez é voltado à coleta e registro das informações sobre o
caso, para ser elaborado relatórios sendo eles críticos, organizacionais e avaliativos,
diante do objeto de investigação (BARROS; LEHFELD, 2007).
A pesquisa foi desenvolvida em uma panificadora que atua sob a forma jurídica
de microempreendedor individual localizada da cidade de Tangará da Serra – MT. Por
motivos éticos será preservado o nome da proprietária do empreendimento.
A empresa iniciou suas atividades no ano de 2009 com a produção de pães
caseiros, os quais eram vendidos de porta-em-porta em residências e lojas comerciais.
No ano de 2012 o negócio foi formalizado e sua proprietária o registrou sob a forma
jurídica de microempreendedor individual enquadrada como simples nacional. A
empresa é familiar de modo que a padeira é a proprietária, trabalha com ela um filho
como auxiliar na produção e o esposo, o qual é responsável pela venda e entrega dos
produtos. A padaria fabrica e comercializa 10 tipos de produtos, porém os que
representam o maior volume são quatro: pão doce, pão de sal, pão de forma e pão hotdog, de modo que este trabalho se concentrou na apuração dos custos destes quatro
produtos. Tendo em conta que os demais produtos têm pouca representatividade e não
são produzidos frequentemente, visto que a maioria é produzida sob encomenda, será
realizado o cálculo do custo e apuração do resultado considerando a operação da
empresa produzindo apenas os quatro produtos mais frequentes.
Silva e Menezes (2000), defendem que o instrumento utilizado para a coleta dos
dados depende dos objetivos que almeja alcançar perante a realização da pesquisa
mediante o espaço estudado. Para a análise documental foram utilizados documentos
que nunca foram observados anteriormente. Foram analisados os dados do material
obtido durante o processo da pesquisa, através de relatos observacionais com a
intenção de interpretar, selecionar, tratar a informação bruta investigada (BEUREN,
2014).
Para o desenvolvimento dessa pesquisa, a coleta de dados se deu através de
entrevistas não estruturadas, observação participante. A entrevista não estruturada e a
observação participante foi utilizada para observar o processo de fabricação dos pães e
sua relação com a ocorrência dos custos de produção. A análise documental foi
utilizada para levantar os valores dos gastos do período, analisando principalmente as
notas fiscais de entrada e saída de mercadorias. Dessa forma, a entrevista não
estruturada, dá liberdade para o entrevistado explicar e opinar sobre os
acontecimentos no ambiente analisado (MAGRO et al., 2014).
Para esta pesquisa, foram utilizados dados de custos e despesas referente ao
mês de abril do ano de 2018. Os dados coletados foram processados utilizando o
software Microsoft Excel, apresentados em forma de tabelas e comparados com outros
estudos assemelhados. O método de custo utilizado foi o custeio por absorção.
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4.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.

4.1. Processo de fabricação dos produtos

A fim de entender o processo de ocorrência dos custos, é interessante visualizar
como se dá o processo de fabricação dos produtos.

Figura 1 - Fluxo do processo de Fabricação dos pães
Fonte: Elaborado pela autora

A figura 1 mostra que inicialmente a padeira separa os ingredientes por peso
proporcional à receita, colocando-os na masseira para a mistura e formação da massa.
Após a massa pronta, é realizada a pesagem e a divisão da massa em porções
menores de acordo com o tipo de pão. Em seguida as massas passam pela
modelagem no cilindro e são colocadas nas formas, sendo colocados em estufas para
fermentação e crescimento. Passado o devido tempo, as massas são levadas ao forno
para assar. Estando os pães assados é necessário passar por um período de
resfriamento, para que possam ser embalados, rotulados e armazenados.
No processo de fabricação dos produtos em estudo são utilizados os seguintes
equipamentos e máquinas: masseira industrial, balança, mesa de corte, cilindro,
divisora, modeladora, estufas, forno turbo e mesa de embalagem.
4.2. Custo com matéria-prima
Os dados a seguir, como já destacados na metodologia, foram extraídos da
empresa em pesquisa, durante o mês de abril de 2018. Foi mensurado o custo com
matéria-prima para os quatro produtos, ou seja, pão de forma, pão de sal, pão doce e
pão de hot-dog.
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Para apurar este custo foi necessário mensurar o consumo de matéria-prima por
meio da pesagem ou contagem das unidades consumidas e pela análise do valor de
compra foi realizado o cálculo do custo para cada receita.
Tabela 1 - Custo com Matéria - prima do Pão de Forma, abril, 2018.
Unidade de
Custo
Descrição
Quantidade
Medida
Unitário (R$)
Trigo
Kg
8,000
2,280
Açúcar
Kg
0,680
1,440
Sal
Kg
0,100
0,520
Fermento
Kg
0,070
0,019
Melhorador
Kg
0,075
0,006
Anti-Mofo
Kg
0,035
0,021
Óleo
Kg
0,200
0,003
Gordura
Kg
0,300
3,550
Ovos
Unid.
4,000
0,330
Água
L
4,000
3,125
Embalagem Plástica
Unid.
24,000
0,092
Lacre – Arame
Unid.
24,000
0,008
Etiquetas
Unid.
24,000
0,140
Total
89,46
Rendimento da Receita (unidade)
Custo da Matéria - Prima por Unidade
Quantidade de Receitas no Período
Custo da Matéria - Prima Período
Fonte: Elaborado pela autora

Custo Total
(R$)
18,240
0,979
0,052
0,001
0,000
0,001
0,001
1,065
1,320
12,500
2,208
0,192
3,360
R$ 39,92
24
R$ 1,66
48
R$ 1.916,13

A tabela 1 mostra que o custo com matéria-prima para a fabricação de uma
receita que rende 24 unidades do pão de forma é R$ 39,92, sendo o custo unitário R$
1,66. No mês em análise foram produzidas 48 receitas, as quais geraram um custo
total no período de R$ 1.916,13.
A mesma informação é apresentada na tabela 2 em relação ao pão de sal. Ela
mostra que o custo com matéria-prima para a fabricação de uma receita que rende 28
unidades do pão de sal é R$ 40,84, sendo o custo unitário R$ 1,46. No mês em análise
foram produzidas 16 receitas, as quais geraram um custo total no período de R$
653,37.
Na tabela 3 é demonstrado o mesmo cálculo em relação ao pão de doce. Fica
demonstrado que o custo com matéria-prima para a fabricação de uma receita que
rende 26 unidades do pão doce é R$ 43,68, e o custo unitário calculado é R$ 1,68. No
mês em análise foram produzidas 28 receitas, as quais geraram um custo total no
período de R$ 1.223,02.
A tabela 4 apresenta o cálculo do custo com matéria-prima para fabricação do
pão para hot-dog. O custo com matéria-prima para a fabricação de uma receita que
rende 30 unidades do pão para hot-dog é R$ 33,72 com custo unitário de R$ 1,12. No
mês em análise foram produzidas 32 receitas, as quais geraram um custo total no
período de R$ 1.078,89.
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Tabela 2 - Custos com Matéria - prima do Pão de Sal, abril de 2018.
Unidade de
Custo
Descrição
Quantidade
Medida
Unitário (R$)
Trigo
Kg
8,000
2,280
Açúcar
Kg
0,680
1,440
Sal
Kg
0,010
0,520
Fermento
Kg
0,070
0,019
Melhorador
Kg
0,075
0,006
Anti-Mofo
Kg
0,035
0,021
Óleo
Kg
0,200
0,019
Gordura
Kg
0,300
3,550
Ovos
Unid.
4,000
0,330
Água
L
4,000
3,125
Embalagem Plástica
Unid.
28,000
0,092
Lacre – Arame
Unid.
28,000
0,008
Etiquetas
Unid.
28,000
0,140
Total
Rendimento da Receita (unidade)
Custo da Matéria - Prima por Unidade
Quantidade de Receitas no Período
Custo da Matéria - Prima Período
Fonte: Elaborado pela autora

Custo Total
(R$)
18,240
0,979
0,005
0,001
0,000
0,001
0,004
1,065
1,320
12,500
2,576
0,224
3,920
R$ 40,84
28
R$ 1,46
16
R$ 653,37

Tabela 3 - Custos com Matéria - Prima do Pão de Doce, abril de 2018.
Unidade de
Custo
Custo Total
Descrição
Quantidade
Medida
Unitário (R$)
(R$)
Trigo
Kg
8,000
2,280
18,240
Açúcar
Kg
0,800
1,440
1,152
Sal
Kg
0,060
0,520
0,031
Fermento
Kg
0,070
0,019
0,001
Melhorador
Kg
0,075
0,006
0,000
Anti-Mofo
Kg
0,035
0,021
0,001
Óleo
Kg
0,200
0,003
0,001
Gordura
Kg
0,300
3,550
1,065
Ovos
Unid.
4,000
0,330
1,320
Água
L
5,000
3,125
15,625
Água Ardente
L
0,100
0,008
0,001
Adoçante
L
0,080
0,026
0,002
Embalagem Plástica
Unid.
26,000
0,092
2,392
Lacre – Arame
Unid.
26,000
0,008
0,208
Etiquetas
Unid.
26,000
0,140
3,640
Total
R$ 43,68
Rendimento da Receita (unidade)
26
Custo da Matéria - Prima por Unidade
R$ 1,68
Quantidade de Receitas no Período
28
Custo da Matéria - Prima Período
R$ 1.223,02
Fonte: Elaborado pela autora
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Tabela 4 - Custos com Matéria - Prima do Pão Hot Dog, abril de 2018.
Unidade de
Custo
Custo Total
Descrição
Quantidade
Medida
Unitário (R$)
(R$)
Trigo
Kg
6,000
2,280
13,6800
Açúcar
Kg
1,200
1,440
1,7280
Sal
Kg
0,060
0,520
0,0312
Fermento
Kg
0,100
0,019
0,0019
Melhorador
Kg
0,080
0,006
0,0005
Anti-Mofo
Kg
0,010
0,021
0,0002
Óleo
Kg
0,200
0,003
0,0007
Gordura
Kg
0,400
3,550
1,4200
Ovos
Unid.
6,000
0,330
1,9800
Leite
L
0,400
2,500
1,0000
Água
L
2,000
3,125
6,2500
Embalagem Plástica
Unid.
30,000
0,106
3,1830
Lacre – Arame
Unid.
30,000
0,008
0,2400
Etiquetas
Unid.
30,000
0,140
4,2000
Total
16,45
R$ 33,72
Rendimento da Receita (unidade)
30
Custo da Matéria - Prima por Unidade
R$ 1,12
Quantidade de Receitas no Período
32
Custo da Matéria - Prima Período
R$ 1.078,89
Fonte: Elaborado pela autora

4.3. Custo com mão de obra direta
Seguindo com o processo de apuração dos custos, apresenta-se a seguir os
valores encontrados para a mão de obra direta. Como já destacado, a padeira é a
proprietária, de modo que foi considerado como custo com mão de obra direta o valor
do pró-labore da mesma e também o encargo no valor de R$ 48,70 pago pela atividade
de Microempreendedora individual o qual, conforme o quadro 1, tem sua maior parte
(R$ 47,70) referente ao INSS e apenas R$ 1,00 para ICMS.
Observa-se na tabela 5 que a padeira responsável pela produção do pão de
forma, pão de sal, pão doce e pão de hot-dog, trabalhou no mês 176 horas, tendo um
custo total com pró-labore e encargos de R$ 1.248,70, de modo que o custo por minuto
trabalhado foi de R$ 0,12.
Tabela 5 - Custos com Mão de Obra Direta, abril de 2018.
Descrição
Valores
%
Pró-Labore
R$ 1.200,00
96,1
INSS/ICMS
R$ 48,70
3,9
Total
R$ 1.248,70
100
Total de horas trabalhadas no mês
176
Custo com mão-de-obra por minuto
R$ 0,12
Fonte: Elaborado pela autora

Assim, para encontrar o custo com mão de obra direta foi cronometrado o tempo
gasto em cada atividade para produção dos pães, possibilitando alocar a cada tipo de
pão o custo da mão de obra direta, multiplicando o tempo gasto em minutos pelo custo
do minuto.
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Tabela 6 - Custos com Mão de Obra do Pão de Forma, abril de 2018.
Descrição
Preparação dos Ingredientes
Tempo na masseira
Tempo no Corte e Pesagem
Tempo para Fatiação
Tempo no Cilindro
Tempo na Embalagem
Total
Rendimento da Receita (unidade)
Custo com Mão de Obra por
Unidade
Quantidade de Receitas no Período
Custo com Mão de Obra no
Período
Fonte: Elaborado pela autora

Tempo em
Minutos
8
10
15
19
10
12
74

Custo por
Minuto (R$)
R$ 0,12
R$ 0,12
R$ 0,12
R$ 0,12
R$ 0,12
R$ 0,12

Custo Total (R$)
R$ 0,95
R$ 1,18
R$ 1,77
R$ 2,25
R$ 1,18
R$ 1,42
R$ 8,75
24
R$ 0,36
48
R$ 420,02

A tabela 6 mostra que que para a fabricação de uma receita com 24 unidades do
pão de forma foram necessários 74 minutos, perfazendo um custo total de R$ 8,75, e
custo unitário com mão de obra direta no valor de R$ 0,36. O custo para a fabricação
das 48 receitas no período foi de R$ 420,02.
O mesmo cálculo é demonstrado na tabela 7. Para a fabricação de uma receita
com 28 unidades do pão de sal foram necessários 54,5 minutos, perfazendo um custo
total de R$ 6,44, e custo unitário com mão de obra direta no valor de R$ 0,23. O custo
para a fabricação das 16 receitas no período foi de R$ 103,11.
Tabela 7 - Custos com Mão de Obra do Pão de Sal, abril de 2018.
Tempo em
Custo por
Descrição
Custo Total (R$)
minutos
Minuto (R$)
Preparação dos Ingredientes
8
R$ 0,12
R$ 0,95
Tempo na masseira
10
R$ 0,12
R$ 1,18
Tempo no Corte e Pesagem
15
R$ 0,12
R$ 1,77
Tempo no Cilindro
10
R$ 0,12
R$ 1,18
Tempo na Embalagem
11,5
R$ 0,12
R$ 1,36
Total
54,5
R$ 6,44
Rendimento da Receita (unidade)
28
Custo com Mão de Obra por
R$ 0,23
Unidade
Quantidade de Receitas no Período
16
Custo com Mão de Obra no
R$ 103,11
Período
Fonte: Elaborado pela autora

Na tabela 8 é demonstrado o cálculo do custo com mão de obra para
fabricação do pão doce. Para a fabricação de uma receita com 26 unidades do pão
de sal foram necessários 51,65 minutos, perfazendo um custo total de R$ 6,11, e
custo unitário com mão de obra direta no valor de R$ 0,23. O custo para a
fabricação das 28 receitas no período foi de R$ 171,01.
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Tabela 8 - Custos com Mão de Obra do Pão de Doce, abril de 2018.
Tempo em
Custo por
Descrição
Custo Total (R$)
minutos
Minuto (R$)
Preparação dos Ingredientes
8
R$ 0,12
R$ 0,95
Tempo na masseira
10
R$ 0,12
R$ 1,18
Tempo no Corte e Pesagem
14
R$ 0,12
R$ 1,66
Tempo no Cilindro
9,3
R$ 0,12
R$ 1,10
Tempo na Embalagem
10,35
R$ 0,12
R$ 1,22
Total
51,65
R$ 6,11
Rendimento da Receita (unidade)
26
Custo com Mão de Obra por
R$ 0,23
Unidade
Quantidade de Receitas no Período
28
Custo com Mão de Obra no
R$ 171,01
Período
Fonte: Elaborado pela autora

O custo com mão de obra para fabricar o pão para hot-dog é apresentado na
tabela 9. Para a fabricação de uma receita com 30 unidades do pão de hot-dog foram
necessários 69,5 minutos, perfazendo um custo total de R$ 8,22, e custo unitário com
mão de obra direta no valor de R$ 0,27. O custo para a fabricação das 32 receitas no
período foi de R$ 262,98.
Tabela 9 - Custos com Mão de Obra de Hot-Dog, abril de 2018.
Custo por
Descrição
Tempo em minutos
Custo Total (R$)
Minuto (R$)
Preparação dos Ingredientes
8
R$ 0,12
0,95
Tempo na masseira
10
R$ 0,12
1,18
Tempo no Corte e Pesagem
15
R$ 0,12
1,77
Tempo na Modeladora
10
R$ 0,12
1,18
Ajuste da Massa
14
R$ 0,12
1,66
Tempo na Embalagem
12,5
R$ 0,12
1,48
Total
69,5
R$ 8,22
Rendimento da Receita (unidade)
30
Custo com Mão de Obra por
R$ 0,27
Unidade
Quantidade de Receitas no Período
32
Custo com Mão de Obra no
R$ 262,98
Período
Fonte: Elaborado pela autora

4.4. Custos indiretos e consolidação dos custos
Após o cálculo do custo com matéria-prima e mão de obra direta, resta
demonstrar a apuração dos custos indiretos e a consolidação dos custos, resultando na
apresentação do custo total.
A tabela 10 mostra que os custos indiretos do mês de abril de 2018 totalizaram
R$ 1.590,37, dentre os quais, o gás (42,76%) e o custo indireto com mão de obra
(18,33%) foram os mais representativos, totalizando 61,09%. O tempo de trabalho no
mês foi de 176 minutos, resultando em um custo indireto por minuto de R$ 0,15.
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Para o cálculo do valor da depreciação foi realizado o levantamento do valor de
cada bem, a verificação da taxa de depreciação e cálculo do valor anual e mensal,
obtendo-se valor de R$ 169,62. O cálculo da depreciação está demonstrado no
apêndice 1.
Tabela 10 - Custos Indiretos, abril de 2018.
Descrição
Valores
Energia Elétrica
R$ 139,85
Água
R$ 12,65
Depreciação
R$ 169,62
Material de Limpeza
R$ 120,00
Dedetização
R$ 26,67
Gás
R$ 680,00
Auxiliar da produção
R$ 150,00
Custo Indireto com Mão de Obra
R$ 291,58
Total
R$ 1.590,37
Total de horas trabalhadas no
Custo
mês indireto por minuto
Fonte: Elaborado pela autora

Percentual
8,79%
0,80%
10,67%
7,55%
1,68%
42,76%
9,43%
18,33%
100%
176
R$ 0,15

Quanto ao custo com energia e água, por se tratar de uma empresa familiar não
há um controle do consumo de energia e da água, separado para a residência e para a
panificadora que funciona no mesmo local. Diante disso, foi necessário levantar e
calcular o consumo de energia dos equipamentos da residência e da panificadora,
utilizando o consumo de watts/horas para encontrar o custo com energia dos dois
ambientes. Assim, o consumo de energia da panificadora foi no valor de R$ 139,85. O
cálculo está demonstrado no apêndice 2.
Quanto ao consumo de água, o imóvel está sem hidrômetro no momento,
pagando apenas uma taxa fixa. O valor foi rateado para os dois ambientes utilizando os
metros quadrados ponderados pela frequência de utilização da água, de modo que foi
encontrando o valor de R$ 12,65, como custo com água para a padaria. O cálculo está
demonstrado no apêndice 3.
O total do custo indireto (R$ 1.590,37) foi rateado para os quatro produtos tendo
como critério o tempo gasto na fabricação de cada um deles no período, conforme
demonstra a tabela 11.
Tabela 11 - Rateio dos Custos Indiretos para cada Produto Fabricado, abril de 2018.
Produtos

Tempo/
Receita
Minuto

Pão Fatiado
74
Pão de Sal
54,5
Pão de Doce
51,65
Pão Hot-Dog
69,5
Total
249,65
Fonte: Elaborado pela autora

Total de
Receitas
no
Período
48
16
28
32
124

Total de
Minutos

% de rateio

3552
872
1446,2
2224
8094,2

43,8833
10,7731
17,8671
27,4765
100

Custo
Indireto

Custo
Rateado

R$ 1.590,37
R$ 1.590,37
R$ 1.590,37
R$ 1.590,37

R$ 697,91
R$ 171,33
R$ 284,15
R$ 436,98
R$ 1.590,37

Apurado o custo com matéria-prima, mão de obra direta e os custos indiretos,
agora é possível calcular o custo total de fabricação de cada um dos produtos no
período.
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A tabela 12 mostra a consolidação dos custos. O pão fatiado teve custo total
unitário de R$ 2,63 e custo total no mês de R$ 3.034,05, sendo este o produto com o
maior custo unitário. O pão de sal apresentou custo unitário no valor de R$ 2,07 por
unidade e total de R$ 927,82 no período. O pão de doce registrou custo unitário de R$
2,31 e R$ 1.678,18 de valor total no período. Já o pão de hot-dog apresentou o menor
custo unitário no valor de R$ 1,85 por unidade e total no mês de R$ 1.778,85.
Tabela 12 - Consolidação dos Custos, abril de 2018.
Produtos

Matéria-Prima
Unitário

Total/Mês
R$
Pão Fatiado R$ 1,66
1.916,13
Pão de Sal R$ 1,46 R$ 653,37
Pão de
R$
R$ 1,68
Doce
1.223,02
Pão HotR$
R$ 1,12
Dog
1.078,89
R$
Total
R$ 5,93
4.871,41
Fonte: Elaborada pela autora

Mão de Obra
Direta
Unitário Total/Mês
R$
R$ 0,36
420,02
R$ 0,23 R$ 103,11
R$
R$ 0,23
171,01
R$
R$ 0,27
262,98
R$
R$ 1,10
957,12

Custos Indiretos

Custos Totais

Unitário

Total/Mês

Unitário

R$ 0,61

R$ 697,91

R$ 2,63

R$ 0,38

R$ 171,33

R$ 2,07

R$ 0,39

R$ 284,15

R$ 2,31

R$ 0,46

R$ 436,98

R$ 1,85

R$ 1,83

R$
1.590,37

R$ 8,86

Total/Mês
R$
3.034,05
R$ 927,82
R$
1.678,18
R$
1.778,85
R$
7.418,90

4.4. Apuração do resultado e análise do preço de venda
Realizada a apuração dos custos, é interessante agora demonstrar as receitas,
despesas, perdas do período, realizar a apuração do resultado e analisar o processo
de formação do preço de venda.
A tabela 13 mostra que no período em análise houve a ocorrência de despesas
no valor total de R$ 1.975,00. O valor de maior representatividade (60,76%) foi o gasto
com vendedor, que como já destacado é o valor pago ao esposo da
microempreendedora, sendo ele o responsável pela venda e entrega dos produtos.
Considerando o faturamento mensal de R$ 13.152,00, as despesas totais representam
9,85%.
Tabela 13 - Despesas do período, abril de 2018.
Descrição
Valores
Vendedor
R$ 1.200,00
Telefone
R$ 40,00
Sacolas Plásticas
R$ 55,00
Combustível
R$ 680,00
Total
R$ 1.975,00
Faturamento médio mensal
Percentual das despesas sobre o faturamento médio mensal
Fonte: Elaborado pela autora

Percentual
60,76%
2,03%
2,78%
34,43%
100%
R$ 13.152,00
9,85%

No mês de abril de 2018, a venda dos quatro tipos de pães totalizou 3.288
unidades. Considerando que a empresa trabalha com preço único para os produtos
(R$ 4,00), foi gerado o faturamento do período no valor de R$ 13.152,00 (Tabela 14). O
produto que apresentou a maior participação no faturamento foi o pão fatiado com
35,04% e a menor participação foi do pão de sal (13,63%).
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Tabela 14 - Receita de Venda no Período
Descrição
Quantidade/ Unidade
Pão Fatiado
1152
Pão de Sal
448
Pão de Docê
728
Pão Hot Dog
960
Total
3.288
Fonte: Elaborado pela autora

Valor Unitário (R$)
R$ 4,00
R$ 4,00
R$ 4,00
R$ 4,00

Valor Total (R$)
R$ 4.608,00
R$ 1.792,00
R$ 2.912,00
R$ 3.840,00
R$ 13.152,00

Na tabela 15 está demonstrada a apuração do resultado do período em análise.
Os dados mostram que os custos totais representaram 56,41% da receita total. Entre
os produtos, o que teve maior participação nos custos foi o pão fatiado (23,07%) e a
menor foi o pão de sal (7,05%). Percebe-se que a participação dos produtos nos custos
totais está compatível com a participação nas receitas totais. As despesas
representaram 15,02% das receitas totais e as perdas 0,73%. Assim, o lucro líquido do
período representou 27,84% da receita total, no valor de R$ 3.662,10.
Tabela 15 - Demonstração do Resultado do Exercício
Descrição

Resultado com Margem Atual

Período R$
Receitas do Período
R$ 13.152,00
Pão Fatiado
R$ 4.608,00
Pão de Sal
R$ 1.792,00
Pão de Doce
R$ 2.912,00
Pão Hot Dog
R$ 3.840,00
(-) Custos do Período
R$ 7.418,90
Pão Fatiado
R$ 3.034,05
Pão de Sal
R$ 927,82
Pão de Doce
R$ 1.678,18
Pão Hot Dog
R$ 1.778,85
Lucro Bruto
R$ 5.733,10
(-) Despesas
R$ 1.975,00
Vendedor
R$ 1.200,00
Telefone
R$ 40,00
Sacolas Plásticas
R$ 55,00
Combustível
R$ 680,00
(-) Perdas
R$ 96,00
Lucro Liquido
R$ 3.662,10
Fonte: Elaborado pela autora

%
100
35,04
13,63
22,14
29,20
56,41
23,07
7,05
12,76
13,53
43,59
15,02
9,12
0,30
0,42
5,17
0,73
27,84

Unitário R$
R$ 4,00
R$ 4,00
R$ 4,00
R$ 4,00
R$ 4,00
R$ 2,26
R$ 2,63
R$ 2,07
R$ 2,31
R$ 1,85
R$ 1,74
R$ 0,60
R$ 0,36
R$ 0,01
R$ 0,02
R$ 0,21
R$ 0,03
R$ 1,11

Com Margem
Desejada
Período R$
R$ 15.059,04
R$ 5.276,16
R$ 2.051,84
R$ 3.334,24
R$ 4.396,80
R$ 7.418,90
R$ 3.034,05
R$ 927,82
R$ 1.678,18
R$ 1.778,85
R$ 7.640,14
R$ 1.975,00
R$ 1.200,00
R$ 40,00
R$ 55,00
R$ 680,00
R$ 96,00
R$ 5.569,14

Ainda na tabela 15 consta a projeção das receitas e resultados, caso fosse
utilizado o preço calculado tendo por base a margem desejada (35%), ou seja,
praticando assim o preço único de R$ 4,58. Assim, tendo em conta a mesma
quantidade produzida de 3.288 unidades no total, seria gerada receita de R$ 15.059,04
e lucro líquido de R$ 5.569,14. Assim, haveria acréscimo de 14,5% na receita e
aumento de 52,07% no lucro.
No quadro 4 é mostrado que com base nos percentuais calculados na
demonstração de resultado do período foi calculado o mark-up do período atual com
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margem de lucro de 27,84% e o mark-up calculado com base na margem de lucro
desejada (35%). Comparando os resultados com a pesquisa feita por Magro et. al.
(2014), realizada em uma indústria de panificação localizada na região Oeste do
Estado de Santa Cataria, percebe-se que aquela empresa tinha uma margem de lucro
desejada de 25% no pão caseiro de sal em estudo, obtendo assim um mark-up de
1,6534. Ressalta-se que não foi possível comparar o resultado com mais pesquisas em
virtude de diferenças nas especificações (ingredientes, peso, etc.) dos produtos.
Quadro 4 - Cálculo do mark-up do período e desejado, maio de 2018.
Mark-up 01
Preço de venda
(-) Perdas
(-) Despesas de Venda
(-) Margem de Lucro
Custo Produto
Preço de venda / custo do
(=)
Mark-up
produto
Fonte: Elaborado pela autora

100
0,73
15,02
27,84
56,409
100/56,409
1,7728

Mark-up 02
Preço sem Imposto
(-) Perdas
(-) Despesas de Venda
(-) Margem de Lucro
Custo Produto
Preço de venda / custo do
(=)
Mark-up
produto

100
0,73
15,02
35,00
49,253
100/49,253
2,0303

Nota-se que na tabela 16 o mark-up 1 foi multiplicado pelo custo unitário de cada
produto, obtendo-se qual deveria ser o preço, no período atual, caso a empresa
praticasse preços diferenciados. Multiplicando-se o custo médio unitário pelo mark-up
praticado foi obtido o preço único praticado. No entanto, o preço atual não está
proporcionando a margem desejada. Diante disso o custo unitário de cada produto foi
multiplicado pelo mark-up 2, o qual utilizou margem desejada de 35%, chegando-se
assim ao preço único de R$ 4,58.
Tabela 16 - Preço de venda diferenciado e único com mark-up atual e mark-up desejado,
maio de 2018.
Preço de
Custo
Mark-up
Preço de Venda
venda c/
Produtos
Mark-up 02
Total/Produto
01
orient./praticado
margem
desejada
Pão Fatiado
R$ 2,63
1,7728
R$ 4,67
2,0303
R$ 5,35
Pão de Sal
R$ 2,07
1,7728
R$ 3,67
2,0303
R$ 4,20
Pão de Doce
R$ 2,31
1,7728
R$ 4,09
2,0303
R$ 4,68
Pão Hot Dog
R$ 1,85
1,7728
R$ 3,28
2,0303
R$ 3,76
Custo/ receita
R$ 2,26
1,7728
R$ 4,00
2,0303
R$ 4,58
unitária
Fonte: Elaborado pela autora

Na tabela 17 foi realizado um comparativo dos preços praticados com os preços
sugestivos, tendo em conta o mark-up atual e o mark-up com a margem desejada.
Comparando os preços praticados em relação ao mark-up do lucro atual, caso fossem
praticados preços diferenciados, haveriam dois produtos com preços menores do que o
praticado (R$ 4,00), sendo eles o pão de sal (R$ 3,67) e o pão de hot-dog (R$ 3,28).
Os outros dois, ou seja, o pão fatiado (R$ 4,67) e o pão de doce (R$ 4,09) teriam que
ser vendidos com preço mais caro.
Aplicando o mark-up com a margem desejada, se a empresa continuar com a
prática do preço único, haveria um acréscimo de R$ 0,58 a unidade, ou seja, 14,50%.
Se fosse utilizada a prática dos preços diferenciados, somente um dos produtos, ou
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seja, o pão para hot-dog teria preço abaixo do preço praticado com a margem atual. Os
demais teriam acréscimos diferenciados que variam de 5,12% a 33,68%.
Quanto à política da empresa em trabalhar com preço diferenciado ou preço
único, é uma questão de estratégia de mercado, o importante é que seja garantida a
margem desejada.
Tabela 17 - Comparativo entre o Preço de Venda atual e orientativo com margem desejada.
Preço dif.
Preço de
Comp. Com
Preço dif.
Comp. Com
Com
Produtos
Venda
preço único
%
Com margem
preço único
%
mark-up
Praticado
atual
desejada
atual
atual
Pão Fatiado
R$ 4,00
R$ 4,67
-R$ 0,67
-16,72
R$ 5,35
-R$ 1,35
-33,68
Pão de Sal
R$ 4,00
R$ 3,67
R$ 0,33
8,21
R$ 4,20
-R$ 0,20
-5,12
Pão de Doce R$ 4,00
R$ 4,09
-R$ 0,09
-2,16
R$ 4,68
-R$ 0,68
-17,01
Pão Hot-Dog R$ 4,00
R$ 3,28
R$ 0,72
17,88
R$ 3,76
R$ 0,24
5,95
Preço único R$ 4,00
R$ 4,00
R$ 4,58
Fonte: Elaborado pela autora

A fim de comparar o preço encontrado com a margem desejada com os
concorrentes, ao realizar contato telefônico com três deles, quanto ao preço de dois
dos produtos em análise (pão de forma e pão de hot-dog), constatou que o preço
praticado está abaixo dos seus concorrentes, visto que dois deles praticam o preço de
R$ 4,20, e um deles o preço de R$ 4,50 para os dois produtos. Assim, percebe-se que,
caso o preço fosse aumentado para R$ 4,58, ficar acima do praticado pelos principais
concorrentes. Cabe assim, uma análise mais profunda a fim de verificar a possibilidade
da mudança no preço.
6.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A administração dos custos é cada vez mais essencial para o desenvolvimento
da empresa diante do mercado competitivo. Ter o conhecimento sobre a contabilidade
dos custos, aplicando nas atividades da empresa, auxilia os gestores na tomada de
decisão e possibilita uma visão ampla sobre quais produtos rendem mais ou não,
evitam desperdícios e auxiliando na formação dos preços dos produtos fabricados.
Este trabalho se propôs a verificar a influência dos custos de fabricação na
formação de preço de venda em um microempreendimento individual de panificação,
localizada em Tangará da Serra- MT. Em relação ao primeiro objetivo foram analisadas
as notas fiscais de entrada e saída, bem como anotações de ingredientes e observação
do tempo para fabricação de cada receita dos produtos em análise, a fim de levantar os
dados necessários à apuração dos custos.
Quanto ao segundo objetivo foi aplicado o método de custeio por absorção,
identificando assim o custo unitário de cada produto, ou seja, para o pão fatiado o custo
foi de R$ 2,63, para o pão de sal R$ 2,07, para o pão de doce R$ 2,31 e por fim para o
pão de hot-dog R$ 1,85.
Diante disso, foram aplicados os dois mark-ups para encontrar o preço praticado
e o preço com a margem desejada de 35%. Percebeu-se que para a empresa obter a
margem desejada será necessário alterar o preço praticado. Se utilizar preço único
será necessário um acréscimo geral de 14,50%, alterando o preço de R$ 4,00 para R$
18
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4,58. Se utilizar preço diferenciado, somente um dos produtos teria preço abaixo do
praticado atualmente e os demais teriam acréscimo de 33,68%, 5,12% e 17,01%
respectivamente, concluindo assim o terceiro objetivo.
Portanto, percebe-se que os objetivos propostos foram alcançados, ficando
evidente também, ao apresentar os dados à microempresária, a satisfação da mesma
ao receber os resultados com as análises dos custos e formação de preço seus
produtos, visto que é a primeira vez que esses cálculos foram realizados, gerando
informações para análise e possível mudança na política de preços.
Como sugestões para novas pesquisas, sugere-se a formação do preço de
venda através do custeio variável, bem como a análise da margem de contribuição dos
produtos.
7.
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APÊNDICE 1

Descrição
Masseira Industrial
Cilindro
Modeladora
Divisora
Fornos Tubo
Estufas
Mesas de
Preparação
Exaustor
Ventilador
Prateleira
Balança

Tabela 18 - Cálculo da depreciação, abril de 2018.
Taxa de
Valor
Valor a
Depreciação Depreciação
Valor atual
Depreciação
Residual Depreciar
Anual
Mensal
Anual
R$
R$
R$ 300,00
10%
R$ 270,00
R$ 22,50
3.000,00
2,700,00
R$ 600,00 R$ 60,00 R$ 540,00
10%
R$ 54,00
R$ 4,50
R$
R$
R$ 350,00
10%
R$ 315,00
R$ 26,25
3.500,00
3.150,00
R$
R$
R$ 150,00
10%
R$ 135,00
R$ 11,25
1.500,00
1.350,00
R$
R$
R$
10%
R$ 900,00
R$ 75,00
10.000,00
1.000,00
9.000,00
R$
R$
R$ 240,00
10%
R$ 216,00
R$ 18,00
2.400,00
2.160,00
R$ 580,00

R$ 29,00

R$ 551,00

5%

R$ 27,55

R$ 2,29

R$ 220,00 R$ 11,00
R$ 240,00 R$ 12,00
R$ 500,00 R$ 25,00
R$ 800,00 R$ 80,00
R$
R$
Total
23.340,00
2.257,00
Total de horas trabalhadas no mês
Custo fixos diretos por minuto
Fonte: Elaborado pela autora

R$ 209,00
R$ 228,00
R$ 475,00
R$ 720,00
R$
18.383,00

5%
5%
5%
10%

R$ 10,45
R$ 11,40
R$ 23,75
R$ 72,00

R$ 0,87
R$ 0,98
R$ 1,98
R$ 6,00

R$ 2.035,15

R$ 169,62

176
R$ 0,02

APÊNDICE 2
Tabela 19 - Cálculo do consumo de energia, abril de 2018.
Tempo
Eletrodomésticos
Watts
Diário Watts/Horas KWh/Dia KWh/Mês
(horas)
Televisor 01
80
3
240
0,24
7,2
Televisor 02
80
1
80
0,08
2,4
Geladeira
94
24
2256
2,256
67,68
Freezer
150
24
3600
3,6
41,6
Ventilador 01
45
7
315
0,315
9,45
Ventilador 02
45
6
270
0,27
8,1
Micro-ondas
1500
0,0475
71,25
0,07125
2,1375
Lavadora
0
0
0
0
0,4
Automática
Chuveiro
5000
0,0833
416,6667
0,4167
12,5
Ferro de Passar
750
0,43
322,5
0,3225
9,675
Roupas
Batedeira
300
0,0357
10,7
0,0107
0,321
Liquidificador
700
0,0118
8,2833
0,0083
0,2485
Lâmpada 01
15
4
60
0,06
1,8

%

Valor
Rateado
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Lâmpada 02
Lâmpada 03
Lâmpada 04
Lâmpada 05
Lâmpada 06
Lâmpada 07
Lâmpada 08
Lâmpada 09
Subtotal da
residência

15
15
15
60
15
60
15
15

5
7
7
2
3
2
4
5

75
105
105
120
45
120
60
75

0,075
0,105
0,105
0,12
0,045
0,12
0,06
0,075

R$ 2,25
3,15
3,15
3,6
1,35
3,6
1,8
2,25
184,662

Eletrodomésticos

Watts

Fornos
Geladeira
Masseira
Ventilador
Cilindro
Modeladora de Pão
Exaustor
Balança
Lâmpada 01
Lâmpada 02
Lâmpada 03
Subtotal da
panificadora

380
94
360
130
370
300
50
15
15
15

Aparelhos Elétricos da Padaria
Tempo
Diário Watts/Horas KWh/Dia KWh/Mês
(horas)
3,8
1444
1,444
43,32
24
2256
2,256
67,68
1,4633
526,788
0,5268
15,8036
8
1040
1,04
31,2
0,5883
217,671
0,2177
6,5301
0,2
0,35
0,0004
0,0105
0,13
39
0,039
1,17
1,18
59
0,059
1,77
4
60
0,06
1,8
5
75
0,075
2,25
7
105
0,105
3,15

Total geral
Fonte: Elaborada pelo autora

R$
147,84

51,39%

%

Valor
Rateado

174,6843

48,61%

359,3463

100,00%

R$
139,85
R$
287,69

APÊNDICE 3
Tabela 20 - Cálculo do custo com água, abril de 2018.
Descrição

M²

Peso

M² Ponderado

%

R$

Residência
Padaria

87,5
33,36

1
2

87,5
66,72

56,74
43,26

R$ 16,60
R$ 12,65

Total

120,86

154,22

100

R$ 29,25

Fonte: Elaborado pela autora
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INFLUÊNCIA DA EFICIÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA EDUCAÇÃO DO
ENSINO MÉDIO DOS ESTADOS DAS REGIÕES NORTE E SUDESTE NO
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
Alexandre De Freitas Carneiro, Nilda Catalina Tañski, Maurício Correa Da Silva

Resumo
Com base na teoria da agência, o estudo objetiva avaliar a eficiência na alocação de
recursos públicos destinados à educação do Ensino Médio, pelos estados das
regiões Norte e Sudeste, entre 2015 a 2017, e verificar a relação dessa alocação
com o fator socioeconômico Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) desses
estados. O preparo metodológico foi o de uma pesquisa quantitativa com aplicação
do modelo Data Envelopment Analysis para a mensuração da eficiência,
empregando o modelo CCR com orientação a outputs. Na segunda etapa, procurouse medir o IDH de anos faltantes pela técnica de imputação de dados e, por fim,
utilizou-se o método regressão linear simples para verificar a relação entre as
variáveis. Os resultados apontaram que cinco estados apresentaram eficiência em
algum ano e que Roraima foi eficiente em todos os anos e lidera o ranking com a
melhor média. Outros cinco estados não foram eficientes em nenhum período. No
entanto, houve evolução de 2005 para 2017 em todos os estados, à exceção de
Rondônia. Constatou-se que os menores estados tendem a ser os mais eficientes e
que não são os maiores gastos em educação que produzem uma maior eficiência. A
região Norte foi mais eficiente do que a Sudeste. O nível de correlação entre as
variáveis eficiência e IDH só é estatisticamente significativo apenas para os dados
da região Norte. Neste caso, a primeira variável não exerce influência significativa
sobre a segunda, o que se conclui pela rejeição da hipótese para esta região,
separadamente. O estudo contribui para a sociedade em geral, gestores e
conselhos gestores de educação com vistas à instrumentalização do controle social.
Palavras-chave: Análise Envoltória de Dados; Eficiência; Ensino Médio; Estados;
IDH.
1. INTRODUÇÃO
No final da década de 1970, iniciou-se uma discussão sobre o movimento do
new public management (NPM) ou nova gestão pública. Segundo Engida e Bardill
(2013) e Diefenback (2009), tal movimento consistiu em uma tentativa de reforçar a
noção de eficiência no setor público, usando o modelo de gestão do setor privado.
Esse movimento surgiu em resposta à crise do Estado do Bem-Estar Social e os
seus objetivos eram os de enfrentar a crise fiscal, reduzir custos e tornar mais
eficiente a administração dos bens e serviços inerentes ao Estado, como uma
resposta à cobrança social, dirigida aos gestores e servidores públicos, por uma
maior eficiência no uso e na aplicação dos recursos públicos (Pascarelli Filho, 2011).
Ainda hoje, o tema NPM é um fenômeno internacional, tanto na prática quanto nos
estudos e, em quase tudo, aberto para debate (Jones & Kettl, 2003).
A referida noção de “eficiência” tornou-se um princípio constitucional em 1998
por meio da Emenda n.º 19, quando foi incorporado ao artigo 37 Constituição
Federal (Brasil, 1998). Segundo a redação atual desse artigo, a Administração
Pública deverá obedecer aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da

360

moralidade, da publicidade e da eficiência. Segundo Silvestre e Araújo (2009), só é
possível uma gestão eficiente das organizações públicas se existirem instrumentos
de gestão que proporcionem informações aos políticos, aos gestores e aos cidadãos
sobre as atividades dessas organizações. Alocar recursos de forma a se obter um
máximo de bem-estar é um dos desafios para os formuladores de políticas públicas
(Silva, Silva, Souza, & Silva, 2015). Por vezes, sabe-se quanto o governo arrecada,
mas não se sabe, por exemplo, o montante dispendido em uma obra pública, os
valores relativos a outros investimentos e programas sociais ou o custo de cada
aluno na rede pública de ensino.
A educação está associada ao desenvolvimento social e, por isso, ela é uma
das dimensões que compõem a metodologia de cálculo do Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH). Trata-se de um indicador de medida comparativa,
baseado em critérios ou fatores socioeconômicos como riqueza, alfabetização,
educação, esperança média de vida, natalidade, entre outros. Sendo assim, o IDH
constitui um contraponto ao Produto Interno Bruto (PIB), que considera somente a
dimensão econômica do desenvolvimento (Pnud, 2015).
Nesse contexto, surge a seguinte questão de pesquisa: considerando os anos
de 2005 a 2017, a eficiência dos recursos destinados à educação do Ensino Médio
regular dos estados das regiões Norte e Sudeste tem influência no fator
socioeconômico IDH desses estados? Com base nessa questão, o objetivo deste
estudo é avaliar a eficiência dos recursos públicos aplicados na educação do Ensino
Médio regular dos estados das regiões Norte e Sudeste nos anos de 2005 a 2017 e
verificar a relação dessa aplicação com o fator socioeconômico IDH. Como hipótese
do estudo, tem-se o seguinte: há uma relação significativa entre a eficiência técnica
nas aplicações de recursos estaduais na função de governo Educação do Ensino
Médio regular e o IDH.
Justifica-se a realização deste estudo pois ele tem o intuito de contribuir para o
fortalecimento do controle social por parte dos cidadãos e dos conselheiros gestores
de educação. Segundo Gohn (2011), os conselhos são inovações recentes e
constituem um espaço real de participação popular. Fiscalizados por conselheiros,
os gestores precisam aplicar o dinheiro público atendendo aos princípios da
economicidade, da eficiência e da eficácia. Os conselhos são também úteis como
fonte de informação para a tomada de decisões dos gestores na avaliação de
politicas públicas educacionais.
Este artigo está estruturado em outras quatro seções, para além desta
introdução. Na seção 2, é apresentado o embasamento teórico, que abarca os
tópicos: políticas públicas em relação à avaliação e à eficiência no setor público,
teoria da agência, IDH e estudos anteriores. A seção 3 versa sobre o método, e a
seção 4 apresenta a descrição e a análise dos resultados. Por fim, na seção 5, são
apresentadas as considerações finais.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Políticas públicas e educação: avaliação e eficiência no setor público
Secchi (2013) define “política pública” como uma diretriz elaborada para
enfrentar um problema público, que deve, por sua vez, ser entendido como algo
coletivamente relevante. Apesar de propor essa definição, o autor considera difícil
ou mesmo arbitrário tentar avançar com uma acepção única para o conceito e
apresenta três nós conceituais. Um deles se refere ao ator das políticas públicas.
2
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Secchi defende que o Estado não é o único agente responsável pela elaboração de
tais políticas – trata-se de uma abordagem multicêntrica. Também para Secchi
política pública é um conceito abstrato, que pode se materializar por meio de vários
instrumentos, como, por exemplo, programas públicos, subsídios governamentais,
gasto público direto etc.
Segundo Dias e Matos (2012, p. 12), política pública é “o conjunto de
princípios, critérios e linhas de ação que garantem e permitem a gestão do Estado
na solução dos problemas nacionais”. Os autores citam também as características
mais importantes ou os aspectos-chave das políticas públicas descritas pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento, sendo a eficiência uma delas. Além disso,
listam diferentes tipos de políticas públicas: política social, política macroeconômica,
política administrativa e política específica ou setorial. São políticas sociais aquelas
referentes, por exemplo, à educação, à saúde e à segurança.
Segundo Procopiuck (2013), a ênfase na necessidade de se criarem soluções
a partir de políticas públicas para dar suporte a decisões estratégicas fez com que
técnicas de mensuração teórico-conceituais fossem desenvolvidas. De acordo com
Dias e Matos (2012), na literatura, são referidos três estágios comuns no ciclo de
políticas públicas: formulação, implementação e avaliação. Secchi (2016) apresenta
um modelo para esse ciclo, que é reproduzido na figura 1.
Figura 1 – Ciclo de Políticas Públicas.

Fonte: adaptado de Secchi, 2016, p. 29.

A fase da avaliação constitui o foco deste estudo. Para Secchi (2013), essa
fase é o momento-chave para a produção do feedback sobre as fases antecedentes
e compreende a definição de critérios, indicadores e padrões. Os principais critérios
usados para as avaliações, segundo Secchi (2013, p. 63), são:
 economicidade: refere-se ao nível de utilização de recursos (inputs);
 produtividade: refere-se ao nível de saídas de um processo produtivo
(outputs);
 eficiência econômica: trata da relação entre outputs (produtividade) e inputs
(recursos utilizados);
 eficiência administrativa: trata do segmento de prescrições, ou seja, do nível
de conformação da execução de métodos preestabelecidos;
 eficácia: corresponde ao nível de alcance de metas ou objetivos
preestabelecidos;
 equidade: trata da homogeneidade de distribuição de benefícios (ou
punições) entre os destinatários de uma política pública.
3
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A eficiência, segundo Gaiger (2009), está relacionada ao grau de efetividade
dos meios empregados em um dado processo no intuito de alcançar os resultados
pretendidos – no caso do setor público, envolve um dado serviço prestado. Para
Gaiger, a eficiência compreende a materialização de benefícios sociais e não
apenas a dimensão econômica, monetária, conforme a eficiência capitalista. Ela é
entendida, então, segundo o autor, a partir de uma integração da visão sistêmica e
da dimensão não econômica. A eficiência, como princípio constitucional, é um dos
critérios mais utilizados nas avaliações de ações governamentais, segundo Silva et
al. (2015). Para Malena, Batista Filho, Oliveira e Castro (2013) é o uso racional dos
recursos públicos; para Rech, Comunelo e Godarth (2014), é a virtude de alcançar o
melhor resultado com mínimo esforço empreendido, sem abrir mão da qualidade.
Um componente importante nas estratégias de competitividade é a busca
pelas eficiências técnica, de escala e alocativa. A primeira refere-se à menor
utilização dos insumos; a segunda, ao nível de produção mais adequado; e, a
terceira, ao menor custo, à maior receita e aos preços de mercado (Ferreira &
Gomes, 2012). A eficiência técnica é a que se aproxima dos propósitos desta
pesquisa. A sua definição geral, de acordo com Ferreira e Gomes (2012, p. 24),
“está relacionada à produção de um bem ou serviço (público de educação) com a
menor utilização possível de recursos, ou seja, eliminando-se as folgas”. O objetivo
de se buscar a eficiência relaciona-se à minimização dos insumos e à maximização
dos bens ou serviços oferecidos à coletividade (Wilbert & D’Abreu, 2013).
Para Schönardie (2015), na atualidade, um dos desafios enfrentados pela
educação popular é o do seu reconhecimento como política pública. Segundo o
autor, embora sempre tenha tido uma relação com o Estado, historicamente, a
educação pública nunca se beneficiou do estatuto de uma política pública
propriamente dita.
Como políticas públicas de avaliação da educação e de acordo com os dados
do Ministério da Educação (Brasil, 2019), os instrumentos que integram o sistema
de avaliação da educação brasileira são os seguintes: Provinha Brasil, Sistema
Nacional de Avaliação (Saeb), Prova Brasil, Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem), e Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Neste estudo,
foram considerados o Ideb e as notas do Saeb, pois a participação do estudante no
Enem é opcional. Além disso, não foram encontrados os dados referentes às
demais avaliações no período completo dos anos de análise da pesquisa.
Ao se fazer uma análise das políticas públicas sob a perspectiva da teoria da
agência, entende-se que as organizações possuem duas figuras centrais: o principal
e o agente. Essa teoria surge do fato de o proprietário ou o gestor público não
serem capazes de administrar ou controlar todo um patrimônio. A teoria é explicada
por Jensen e Meckling (1976) como uma relação de contrato, em que a parte
contratante (principal) delega funções ao contratado (agente), para que este tome
decisões em nome daquele. Para Slomski (2007), essa relação de agência vai além
do contrato entre proprietário e funcionário e pode ser verificada entre os diversos
níveis da pirâmide organizacional, como, por exemplo, entre a diretoria, o chefe de
departamento, os encarregados e os auxiliares.
Eisenhardt (1989) destaca que, a partir dessa relação, os conflitos de agência
ocorrem quando os desejos e objetivos do agente são diferentes do principal, pois,
de acordo com Rocha, Pereira, Bezerra e Nascimento (2012), cada membro de uma
organização é motivado, essencialmente, por seus próprios interesses. Ainda para
Slomski (2007), o proprietário ou principal não dispõe de condições para monitorar
4
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todas as atividades dos seus funcionários; estes possuem informações privilegiadas
por estarem envolvidos nos processos organizacionais, o que gera uma assimetria
de informação. No caso do setor público, o principal é a sociedade, e o gestor do
Estado é o agente. A contabilidade governamental pode contribuir com modelos de
prestação de contas, visando minimizar a assimetria informacional externa existente
entre principal e agente, e a interna, perante os servidores públicos, reduzindo,
assim, conflitos de agência (Slomski, 2007).
Torna-se oportuno, ainda, pôr em prática o conceito de aprendizagem política
(policy learning) na avaliação de políticas públicas. Trata-se de um processo
resultado de um ciclo de tentativas de resolução de problemas. Na construção de
políticas públicas, devem-se avaliar as consequências para ajustar as metas ou as
técnicas da política a novas informações, ao se verificarem as consequências de
políticas passadas, com vistas a implementar e a conquistar os objetivos traçados
(Howlett, Ramesh, & Perl, 2013). Isso significa rever as políticas educacionais a
cada ciclo ou exercício financeiro, após as ações efetivadas.
2.2 Índice de Desenvolvimento Humano
O Produto Interno Bruto (PIB) tem sido referência para mensurar o
desenvolvimento de uma região. Contudo, segundo o Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (Pnud, 2015), pelo fato de esse indicador considerar
apenas a dimensão econômica do desenvolvimento, o IDH tem sido adotado como
contraponto, permitindo comparar riqueza, alfabetização, educação, esperança
média de vida, natalidade, entre outros aspectos. O Pnud é um promotor da ideia do
desenvolvimento humano, considerando tal conceito como “um paradigma para
orientar o desenvolvimento para além do seu aspecto de produção e acumulação de
riqueza” e “seu [do desenvolvimento humano] pressuposto é que as pessoas são a
real riqueza das nações” (Abrão & Izumino, 2015, p. 264).
O IDH, de acordo com o Pnud (2015), pretende ser uma medida geral e
sintética do desenvolvimento humano, que é centrado nas pessoas. É o que afirma
Morin (2000, p. 55): “todo desenvolvimento verdadeiramente humano significa o
desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das participações
comunitárias e do sentimento de pertencer à espécie humana”. Segundo Sen (2010,
10-16), “[...] temos de considerar a liberdade individual um compromisso social. [...]
a liberdade como o principal objetivo do desenvolvimento [...]” e “[...] o
desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão das liberdades
reais que as pessoas desfrutam”. A partir de tais argumentos, a educação não seria
vista apenas como garantia constitucional, mas uma necessidade social atrelada ao
desenvolvimento social.
São três os pilares que constituem o IDH: saúde, educação e renda. Eles são
mensurados da seguinte forma:
 uma vida longa e saudável (saúde) é medida pela expectativa de vida;
 o acesso ao conhecimento (educação) é medido por: i) média dos anos de
educação de um adultos, que é o número médio de anos de educação recebidos
durante a vida por pessoas a partir dos 25 anos; e ii) a expectativa de anos de
escolaridade para crianças na idade de iniciar a vida escolar, que corresponde ao
número total de anos de escolaridade que uma criança na idade de iniciar a vida
escolar pode esperar receber, se os padrões prevalecentes de taxas de matrículas
específicas por idade permanecerem os mesmos durante a vida da criança;
 o padrão de vida (renda) é medido pela Renda Nacional Bruta per capita,
5
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expressa em poder de paridade de compra constante, em dólares, tendo 2005 como
ano de referência.
O cálculo do IDH envolve a transformação das três dimensões mencionadas
em índices de longevidade, educação e renda, que variam entre 0 e 1. Quanto mais
próximo de 1 for o valor desse indicador, maior será o nível de desenvolvimento
humano.
2.3 Estudos Anteriores
Em um estudo bibliométrico, percebeu-se que, entre 2011 e 2016, há muitos
estudos envolvendo Análise Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis ou
DEA) na educação concentrados no âmbito municipal, na subfunção Ensino
Fundamental, e poucos nas demais subfunções. Especificamente sobre Ensino
Profissional, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial não houve
trabalhos publicados. Observaram-se poucos artigos com foco em Educação
Superior ou em Ensino Médio. Quanto aos estados, verificou-se que 18 deles ainda
necessitam de mais pesquisas, tanto no âmbito estadual quanto em seus municípios
(Carneiro & Lima, 2017).
Na tabela 1, são apresentados os objetivos e os principais resultados de
estudos nacionais recentes sobre aplicações da DEA na educação estadual.
Tabela 1 – Estudos com DEA na educação estadual.
Autores

Objetivos de pesquisa
Avaliar o desempenho e a eficiência
Zoghbi,
relativa dos estados brasileiros, em relação
Rocha,
aos gastos que fazem em educação nos
Matos, &
níveis fundamental e médio, a partir de
Arvate, 2009
dados do ano de 2003.
Identificar a eficiência na aplicação dos
Kaveski,
recursos públicos destinados ao Ensino
Martins &
Médio regular nas instituições estaduais,
Scarpin,
por parte dos estados, nos anos de 2005,
2015
2007, 2009 e 2011.
Avaliar o desempenho do governo mineiro
Santos,
na primeira fase do Plano Mineiro de
Gomes, &
Desenvolvimento Integrado (2003 a 2009),
Ervilha, 2015 considerando os princípios de equidade e
eficiência.
Fonte: elaborado pelos autores, 2019.

Principais conclusões
Estados que apresentam um bom
desempenho não necessariamente
são os mais eficientes.
Ocorreram diferenças significativas
na eficiência entre os estados.
Apenas 15% foram eficientes na
alocação dos recursos.
O estado de Minas Gerais avançou
no sentido de melhorar a eficiência e
os indicadores educacionais. As
medidas de eficiência apresentaram
valores elevados.

Em nenhum destes estudos foi estabelecida uma relação com o IDH. No
cenário internacional, existem alguns estudos aplicados em escolas públicas
realizados na Finlândia (Kirjavainen & Loikkanen, 1998), na Suécia (Waldo, 2006) e
nos Estados Unidos (Grosskopf & Moutray, 2001, Primont & Domazlicky, 2006). No
estudo da Finlândia, os autores identificaram a eficiência do ensino secundário
maior do que a eficiência das escolas particulares. Na Índia, Dutta (2012) analisou a
eficiência no sistema de educação fundamental entre os estados e identificou que
alguns deles foram eficientes; porém, existem outros que precisam melhorar suas
aplicações na educação fundamental para atingir o nível de eficiência.
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
3.1 Caracterização do Método
6
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Esta pesquisa classifica-se como pesquisa de avaliação de resultados, com
uma abordagem da pesquisa quantitativa (empirismo). Segundo Martins e Theóphilo
(2009), o empirismo consagrou a mensuração quantitativa aliada à observação
empírica e ao teste experimental como critérios de cientificidade. Estes metodólogos
esclarecem ainda que a pesquisa de avaliação é uma estratégia de investigação
aplicada na avaliação de programas, projetos, políticas etc. Este estudo foi
desenvolvido com base no método empírico-analítico (arquivo/empirista – banco de
dados), que corresponde à utilização de técnica de coleta, tratamento e análise de
dados com métricas quantitativas.
3.2 População, Amostra e Etapas
Neste estudo, a população é representada pelos 27 estados da federação,
incluindo o Distrito Federal. A amostra foi delineada com estados de duas regiões,
Norte e Sudeste, com, respectivamente, sete e quatro estados, escolhidos para
efeitos de comparações e também para verificar se, em regiões consideradas mais
desenvolvidas, há necessariamente maior eficiência educacional e maior relação
desta com o IDH do que em regiões consideradas menos desenvolvidas (Norte). Os
anos para a análise foram todos aqueles nos quais houve divulgação do Ideb,
realizadas a cada dois anos: 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 e 2017. Os
Relatórios Estaduais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
estão também disponibilizados anualmente somente no referido período.
Quanto às etapas, em primeiro lugar, mensurou-se a eficiência na gestão da
educação; depois coletaram-se os IDHs publicados e, a seguir, foram mensurados
os anos faltantes. Na terceira e última etapa, verificou-se a relação entre as
variáveis (escores de eficiência e IDH).
3.3 Primeira Etapa: Análise Envoltória de Dados
O modelo da Análise Envoltória de Dados é caracterizado como um método
que permite arrolar múltiplos inputs e outputs na avaliação da eficiência de uma
Unidade Tomadora de Decisão ou DMU (Decision-Making Unit). De acordo com
Ramanathan (2003, p. 25), “a Análise de Envoltória de Dados é uma técnica para
medir a eficiência de desempenho das unidades organizacionais, denominadas
Unidades Tomadoras de Decisão (DMU)”. Trata-se de uma abordagem para calcular
eficiência que utiliza problemas de programação linear (PPLs), cujos resultados
avaliam o desempenho de unidades produtivas (Ângulo Meza, Biondi Neto, Mello, &
Gomes, 2005). Estas são representadas por atividades e/ou organizações (Ferreira
& Gomes, 2012) que, na presente pesquisa, referem-se aos estados federados.
O Análise Envoltória de Dados baseia-se “em modelos matemáticos não
paramétricos, isto é, não utiliza inferências estatísticas nem se apega a medidas de
tendência central, testes de coeficientes ou formalizações de análises de regressão”
(Ferreira & Gomes, 2012, p. 19). É um instrumento que faz uso da programação
linear matemática para analisar a eficiência entre as DMUs, comparando seus
inputs (insumos ou entradas de recursos) com seus outputs (produtos ou saídas ou
aplicações de recursos) (Macedo, Nova, & Almeida, 2009, Colin, 2018). Muito
utilizado em pesquisas desenvolvidas no estrangeiro, no Brasil apenas
recentemente começou a ser aplicado.
Quanto aos inputs e outputs, Ramanathan (2003, p. 174) descreve que
“normalmente, os inputs são definidos como recursos utilizados pelas DMUs ou
7
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condições que afetam o desempenho das DMUs, enquanto que os outputs são os
benefícios gerados como resultado da operação das DMUs”. Estas são
representadas pelas atividades e/ou organizações (Ferreira & Gomes, 2012).
Para o conceito de DEA, são importantes as definições de eficácia,
produtividade e eficiência. Pode-se definir eficácia como a capacidade que uma
DMU possui de alcançar a sua meta de resultado, não se preocupando com os
recursos utilizados. A produtividade, por sua vez, está relacionada à forma de
utilização dos insumos e, assim, é expressa como sendo a razão entre o que foi
produzido e que foi gasto na produção. A eficiência de uma unidade produtiva
obtém-se quando se comparam duas ou mais DMUs, relacionando a produção de
um bem ou serviço quer se produza a mesma quantidade com menos insumos
(input), quer se produza mais com o mesmo número de insumos (output) (Ferreira &
Gomes, 2012).
Há dois tipos de modelos de DEA, o CCR e o BCC. No modelo CCR, de
Charnes, Cooper e Rhodes, de 1978, também conhecido como “CRS” (Constant
Returns to Scale), considera-se que as DMUs estudadas proporcionam retornos
constantes de escala, ou seja, havendo aumento nos insumos (inputs), haverá um
acréscimo proporcional nos resultados (outputs) (Ferreira & Gomes, 2012). O
modelo BCC, de Banker, Charnes e Cooper, de 1984, também conhecido como
“VRS” (Variable Return Scale), considera que as unidades produtivas analisadas
proporcionam retornos variáveis de escala (Ferreira & Gomes, 2012).
Quanto às medidas de eficiência, podem-se adotar duas formas diferentes. A
abordagem orientada ao insumo (input) busca-se identificar quais DMUs gastam a
menor quantidade de recursos, mantendo o mesmo nível de produção. No caso da
abordagem orientada ao produto (output), busca-se constatar quais DMUs
produzem o maior número de produtos conservando a quantidade de insumos
(Ferreira & Gomes, 2012).
Em resumo, de acordo com Silva et al. (2015, p. 22), o modelo DEA avalia o
desempenho de organizações e/ou atividades (DMUs), sem exigir relações
funcionais entre os insumos (inputs – recursos) e os produtos (outputs – resultados).
Nesta pesquisa, utilizou-se o modelo clássico CCR com orientação ao produto,
ou seja, maximização dos outputs. Tendo em vista do cenário atual da educação
pública, é preciso otimizar a aplicação dos recursos disponíveis, considerando a
escassez de tais recursos (Kaveski et al., 2015), a exemplo de estudos anteriores
(Silva et al., 2015, Theiss, Scarpin, Dal Vesco, & Krespi, 2015).
Na primeira etapa, a coleta de dados, realizada por meio de pesquisa
documental, foi conduzida conforme mostra a tabela 2. Os dados são publicados em
relatórios estaduais de websites governamentais.
Tabela 2 - Inputs e Outputs utilizados na análise da primeira etapa.

Fonte: elaboração própria.

As variáveis inputs podem ser representadas por recursos financeiros, de
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pessoal e de escolas (infraestrutura). Tais variáveis são definidas como aquelas que
tornam possíveis os serviços oferecidos pelas escolas públicas estaduais do Ensino
Médio (Silva et al., 2015). No presente estudo, foram utilizadas duas variáveis. A
primeira, “Gasto na Função Educação”, foi coletada nos Relatórios Estaduais do
FNDE e do Portal de Transparência dos estados. É representada por valores
referentes às despesas públicas na área da Educação no estágio da liquidação, na
subfunção 362 - Ensino Médio de cada estado. Os valores foram atualizados para a
moeda de 2017 e corrigidos pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna
(IGP-DI), com o objetivo de eliminar o efeito inflacionário. A primeira variável foi
ainda utilizada de forma per capta, ou seja, foi dividida pelo “Número de Matrículas”
de cada estado, com vistas a eliminar grandes diferenças entre eles e, dessa forma,
obter uma análise mais apurada. O número de alunos foi coletado nas bases de
dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep). O input 2 também foi coletado por esse instituto.
As variáveis outputs são definidas como a função de serviços recebidos pelos
cidadãos (Silva et al., 2015) e foram representadas, neste trabalho, pelo Ideb e pela
Taxa de Aprovação. Ambas foram coletadas do website do Inep.
As notas do Ideb consideradas para a análise foram aquelas relativas ao
Ensino Médio, nível de ensino de responsabilidade dos estados. Essa avaliação foi
criada em 2007 e os seus resultados são expressos em uma escala de zero a dez.
Ela sintetiza dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: a
aprovação e a média de desempenho dos estudantes em Língua Portuguesa e
Matemática. O indicador é calculado a partir dos dados sobre a aprovação escolar,
obtidos no Censo Escolar, e as médias de desempenho nas avaliações do Inep
(2019). A Taxa de Aprovação considerada foi a relativa ao Ensino Médio regular
total na rede estadual, ou seja, desconsideraram-se os dados relativos à rede
privada.
Após a coleta, os dados foram organizados em planilhas eletrônicas com todas
as variáveis formando um banco de dados, em todas as etapas. Para a análise, foi
empregado o software nominado Sistema Integrado de Apoio a Decisão (Siad),
versão 3.0, desenvolvido pela Universidade Federal do Fluminense para solucionar
problemas de programação linear pela DEA (Ângulo Meza et al., 2005).
3.4 Segunda e Terceira Etapa: IDH e regressão linear
Na segunda etapa, os dados do IDH foram coletados no website Atlas Brasil e
Radar. Identificaram-se oito anos de publicação desse indicador referentes aos
estados analisados: 1991 e 2000 e de 2010 a 2015. Porém, de acordo com o
período de análise desta pesquisa e com o seu objetivo, que abrange os anos de
divulgação do Ideb, verificaram-se apenas quatro anos em que o indicador não foi
medido e publicado: 2005, 2007, 2009 e 2017. Para contornar este problema,
utilizou-se a técnica estatística de imputação de dados, na qual as estimativas são
modeladas de modo a se controlarem possíveis incertezas (Zhang, 2003). Além de
ser possível a obtenção de estimativas pontuais, também é possível avaliar a
precisão de tais estimativas. Foi utilizado o método de imputação múltipla de dados
via método da média preditiva (Allison, 2001), com a utilização do modelo de
regressão linear múltipla.
Para a obtenção desses coeficientes, Allison (2001) apresenta uma sequência
de passos, os quais são descritos a seguir.
 ajustar um modelo para Y tendo X como um vetor de co-variáveis para os
9
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casos sem dados faltantes em Y, produzindo coeficientes de regressão (um vetor k
x 1) e variância residual estimada ;
 considerar uma realização da distribuição a posteriori da variância residual
(assumindo a priori não informativa). Isto se dá pelo cálculo , onde representa uma
realização de uma distribuição Qui-quadrado com graus de liberdade e sendo a
primeira observação desta realização;
 considerar uma realização da distribuição a posteriori dos coeficientes de
regressão, por meio de uma distribuição normal multivariada com média e matriz de
covariância , em que X é uma matriz dos valores de X. Informações práticas sobre
estes cálculos podem ser encontradas em Schafer (1999).
Os softwares utilizados para a imputação foram o Statistical Package for Social
Sciences (SPSS®) v. 20 e o Excel® 2016.
Na terceira e última etapa, foi empregada a regressão linear simples, para
verificar se os índices de eficiência (variáveis independentes, mensuradas na
primeira etapa) influenciam no IDH (variáveis dependentes). Esta técnica é bastante
utilizada na área de negócios e em pesquisas acadêmicas, principalmente com o
propósito de estabelecer previsões (Corrar, Paulo, & Dias Filho, 2011).
Para a avaliação da correlação entre as variáveis em um modelo de regressão
linear simples, é comum o uso do coeficiente de correlação de Pearson, de modo
que tal coeficiente varia no intervalo de -1 a 1. Para a interpretação de tal
coeficiente, foram utilizados os intervalos conforme dispostos na figura 2.
Figura 2 - Interpretação do coeficiente de correlação de Pearson.

Fonte: Martins e Domingues, 2011, p. 487.

A análise de regressão começou com a aplicação do teste t e, logo após a
obtenção do modelo estatístico, foi calculado o coeficiente de determinação, com o
intuito de saber o quanto a variabilidade dos dados é explicada pelo modelo
ajustado. Vale salientar que o objetivo da regressão linear simples é obter um
modelo matemático que descreva a relação entre a variável dependente e a variável
independente da seguinte maneira:
, para i = 1, ..., n
Nesse modelo,
 é uma variável aleatória e representa o valor da variável resposta (variável
dependente) na i-ésima observação;
 representa o valor da variável explicativa (variável independente, variável
regressora) na i-ésima observação;
10
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 é uma variável aleatória que representa o erro experimental;
 e são os parâmetros do modelo, que serão estimados e que definem a reta
de regressão; e
 n é o tamanho da amostra.
O parâmetro é chamado “intercepto” ou “coeficiente linear” e representa o
ponto em que a reta regressora corta o eixo dos ys, quando . Já o parâmetro
representa a inclinação da reta regressora e é chamado de “coeficiente de
regressão” ou “coeficiente angular”.
Para medir o poder explicativo do modelo ou determinar qual a proporção da
variável dependente é explicada pelas variáveis independentes, o R2 ajustado é
utilizado na pesquisa. Ele pode variar entre 0 e 1; porém, é praticamente impossível
a obtenção de um R2 igual a 1. Quando as variáveis explicativas não forem
adequadas para explicar o comportamento de Y, o R2 ficará próximo de 0 (Fávero,
2015, p. 18).
Com relação aos pressupostos do modelo em questão, considerando as
análises realizadas, foi verificada a questão da não correlação entre os resíduos por
meio da estatística de Durbin-Watson. Além disso, para saber se existe efeito
significativo da variável independente sobre a variável dependente, foi realizada a
análise de variância (Anova). Também foi verificado o pressuposto da normalidade
dos resíduos por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov e também pelo gráfico qqplot. Foram utilizados o nível de confiança de 95% e o nível de significância de 5%,
ou seja, Sig. ou p-value de 0,05. Os testes estatísticos foram realizados com o
software SPSS® versão 20.
4. RESULTADOS
4.1 Análise da eficiência técnica
Nas tabelas 3 e 4, são apresentadas as análises descritivas dos dados da
primeira etapa, referentes aos inputs e outputs, para mensurar a eficiência do
Ensino Médio regular dos estados analisados.
Tabela 3 – Estatística descritiva dos inputs.

Fonte: dados da pesquisa, 2019.
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De acordo com a tabela 3, o ano de 2017 foi o que teve o maior investimento
médio por aluno, e o ano de 2005, o menor. Ocorreu um crescimento, em média, de
308,39% dos gastos por alunos matriculados, e um crescimento de 31,87% de
docentes (input 2), de 2005 a 2017. Quanto aos docentes, verificou-se uma
disparidade entre os estados, pois o desvio-padrão foi maior que média em todos os
anos analisados. O estado de São Paulo foi aquele em que se verificou a maior
destinação de recursos para o Ensino Médio regular em todos os anos pesquisados.
Já os estados que apresentaram os menores investimentos dos recursos foram:
Rondônia, em 2005; Acre, em 2007 e 2009; Roraima, em 2011 e 2013; e Amapá,
em 2015 e 2017. Na tabela 4, são apresentadas as análises descritivas dos outputs.
Tabela 4 – Estatística descritiva dos outputs.

Fonte: dados da pesquisa, 2019.

Verificou-se que correu um crescimento em média de 19,14% das notas do
Ideb e um aumento de 12,54% da Taxa de Aprovação (output 2), em relação a 2005
para 2017. As melhores notas do Ideb foram dos estados de Minas Gerais (2000 a
2009) e de São Paulo (de 2009 a 2017). Já as menores notas foram os estados do
Amazonas (2005), do Pará (de 2007 e 2017), do Rio de Janeiro (2009) e do Amapá
(de 2009 a 2015). Quanto às Taxas de Aprovação, Tocantins (2005 a 2013) e São
Paulo (2011 a 2017) são destaques com os melhores níveis. As menores taxas
estão na região Norte para os estados de Amapá, Amazonas, Pará e Rondônia.
Na tabela 5, apresentam-se os escores de eficiência padrão e técnica dos
estados no período de análise. Um indicador 1 refere-se a 100% de eficiência e um
de 0,950 refere-se a 95%.
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Tabela 5 – Escores de eficiência dos estados.

Fonte: dados da pesquisa, 2019.

A partir da análise geral dos dados, verificou-se que o aumento constante nos
gastos com o Ensino Médio regular e com o número de docentes foram eficientes
todos os anos somente em Roraima. A região Norte obteve o maior índice de
eficiência (100%), e, com a exceção de Pará e Tocantins, os demais estados foram
eficientes em algum período. No sudeste, apenas Minas Gerais alcançou a
eficiência, o que aconteceu no ano de 2017. Constatou-se também uma melhora da
eficiência dos estados em relação à evolução de 2005 para 2017, com a exceção de
Rondônia, que não repetiu sua eficiência de 2005, 2007 e 2011.
Ao se elaborar um ranking pela média, obteve-se o seguinte resultado: 1.º
Roraima, 2.º Acre, 3.º Rondônia, 4.º Amapá, 5.º Amazonas, 6.º Minas Gerais, 7.º
Tocantins, 8.º Pará, 9.º Rio de Janeiro, 10.º Espírito Santo e 11.º São Paulo.
Os intervalos dos escores de eficiência, de acordo com os critérios
estabelecidos para a análise, são apresentados na tabela 6.
Tabela 6 – Intervalos dos escores de eficiência dos estados.

Fonte: dados da pesquisa, 2019.

O escore de eficiência máxima melhorou a partir de 2013 até 2017, pois entre
os anos de 2005 a 2009 houve uma média de sete estados com Ineficiência Forte e
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uma média de cinco em todo o período analisado. O ano de 2017 foi o que mais
apresentou escores 100%. Quanto aos estudos anteriores deve-se considerar que a
escolha das variáveis inputs e outputs pode gerar resultados diferentes. Santos et
al. (2015) avaliaram somente o estado de Minas Gerais, no período de 2003 a 2009,
e constataram melhora na evolução da eficiência, resultado que se aproxima do
presente estudo. Contudo, a constatação de que o estado apresentou elevados
valores de eficiência não converge com os achados desta pesquisa, pois, no
período de 2005 a 2009, a gestão mineira enquadrou-se no intervalo de Ineficiência
Forte. Já a pesquisa de Zoghbi et at. (2009), com a conclusão de que os estados
que apresentaram um bom desempenho em relação aos gastos (2003 somente)
não necessariamente são os mais eficientes, também tem aproximação com o
presente estudo. Há aproximação também com outro estudo, internacional, de Dutta
(2012). No entanto, esse autor realizou a sua pesquisa no nível do ensino
fundamental.
Cabe frisar que em nenhum estudo anterior houve relação com o IDH. Na
sequência, apresenta-se a tabela 7 com a análise descritiva das variáveis finais da
pesquisa (decorrentes das etapas 2 e 3).
Tabela 7 – Análise descritiva das variáveis da etapa final.

Fonte: dados da pesquisa, 2019.

De acordo com a tabela 7, a variável Eficiência teve sua maior média no ano
de 2017 e, no ano de 2009, a menor. Houve um crescimento em média de 58%, em
relação a 2005 para 2017. Já para a variável IDH, a sua maior média foi em 2017 e,
em 2005, verificou-se a menor, com uma variação média de 16,92%.
4.2 Análise da relação entre as variáveis
No intuito de verificar se é possível estabelecer um modelo de regressão linear
entre as variáveis IDH e Eficiência, foi realizada a análise de variância (Anova). Os
resultados são apresentados na tabela 8. Procurou-se efetuar a análise das duas
regiões em conjunto e de forma separada.
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Tabela 8 - Anova.
Análise

Fontes de
Variação

Somas de
Quadrados

Regressão
0,006
Norte e
Resíduo
0,316
Sudeste
Total
0,322
Regressão
0,035
Norte
Resíduo
0,098
Total
0,132
Regressão
0,000
Sudeste Resíduo
0,032
Total
0,032
Fonte: dados da pesquisa, 2019.

Graus de
Liberdade
1
75
76
1
47
48
1
26
27

Quadrados
Estatística F
Médios

p-valor

0,006
0,004

1,385

0,243

0,035
0,002

16,723

0,000 *

0,000
0,001

0,166

0,687

De acordo com os resultados, o p-valor para a Anova para o estudo em
conjunto dos estados das duas regiões foi igual a 0,243 > 0,05. Sendo assim,
verifica-se que o coeficiente da regressão não foi estatisticamente significativo, ou
seja, não existe efeito significativo da variável Eficiência sobre a variável IDH – isso
ao nível de 5% de significância (95% de confiança). O mesmo se observa para os
dados somente da região Sudeste, com p-valor 0,687 > 0,05.
Para o estudo da região Norte de forma separada houve significância
estatística. Primeiramente, foi obtida a correlação entre as variáveis por meio do
coeficiente de correlação de Pearson igual a 0,512. Uma correlação baixa (ver
Figura 2), mas positiva entre as variáveis, isto é, à medida que o nível de eficiência
aumenta, o IDH tende a aumentar. De acordo com os resultados apresentados na
tabela 8, o p-valor para a Anova foi igual a 0,000 < 0,05. Sendo assim, verifica-se
que o coeficiente da regressão foi estatisticamente significativo, ou seja, existe
efeito significativo da variável Eficiência sobre a variável IDH, isso considerando os
dados da região Norte e um nível de 5% de significância.
A seguir, a tabela 9 apresenta os coeficientes estimados do modelo de
regressão proposto, juntamente com as significâncias e intervalos de confiança. Os
p-valores acompanhados de “*” significa que a respectiva componente do modelo de
regressão é significativa.
Tabela 9 - Coeficientes do modelo de regressão – Região Norte.
Modelo

B

Erro
Padrão

Intercepto 0,603
0,019
Eficiência
0,097
0,024
Fonte: dados da pesquisa, 2019.

Intervalo de Confiança
para B
Estatística
p-valor
T
Limite
Limite
Inferior
Superior
31,267
0,000 *
0,565
0,642
4,089
0,000 *
0,050
0,145

De acordo com os resultados apresentados na tabela 9, tem-se que:
 A constante do modelo (intercepto) foi estatisticamente significativa.
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 O coeficiente referente à variável eficiência foi estatisticamente significativo,
tendo em vista que o p-valor foi igual a 0,000 < 0,05. Isso quer dizer que existe
efeito significativo da variável Eficiência sobre o IDH considerando os dados da
região Norte.
Tomando como base os coeficientes apresentados, o modelo de regressão
linear simples é o seguinte:

Para o modelo de regressão linear simples ajustado, foi obtido o coeficiente de
determinação, o qual foi igual a 0,262. Sendo assim, temos que o modelo de
regressão ajustado explica 26,2% de toda a variabilidade dos dados, valor este que,
do ponto de vista estatístico, pode ser considerado como sendo uma má qualidade
de ajuste.
Tendo o modelo regressão sido ajustado, agora vamos partir para a análise dos
pressupostos do modelo. A análise desses pressupostos se faz necessária para que
possamos validar o modelo de regressão ajustado. A saber, os pressupostos que
devem ser analisados são:
 não multicolinearidade;
 não correlação entre os resíduos;
 normalidade dos resíduos.
No modelo de regressão linear simples ajustado, não é necessário a
verificação do pressuposto da não multicolinearidade, uma vez que temos apenas
uma única variável independente. A tabela 10 apresenta a análise dos pressupostos
inerentes à correlação e normalidade residual.
Tabela 10 - Análise dos pressupostos inerentes à correlação e normalidade
residual.
Pressupostos

Teste Utilizado

Correlação residual

Durbin-Watson

Normalidade residual
Kolmogorov-Smirnov
Fonte: dados da pesquisa, 2019.

Valor/Significância
0,870
0,200

De acordo com os resultados apresentados, a interpretação é a de que:
 O valor para a correlação residual está bem abaixo do valor ideal que, de
acordo com a literatura, convenciona-se valores aceitáveis aqueles próximos a 2.
 Para a normalidade residual, foi obtido um p-valor igual a 0,200 > 0,05.
Sendo assim, temos que, de acordo com o teste de Kolmogorov-Smirnov, os
resíduos seguem uma distribuição Normal de probabilidade, isso ao nível de 5% de
significância (o mesmo que 95% de confiança).
Para enfatizar a questão da normalidade dos resíduos, apresenta-se o gráfico
q-qplot na figura 3.
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Figura 3 - Gráfico q-qplot.

Fonte: dados da pesquisa, 2019.

Pode-se observar, no gráfico, que os pontos estão bem ajustados em torno da
linha de referência. Sendo assim, há indícios de que o pressuposto da normalidade
dos resíduos foi atendido.
Para finalizar, foi realizada uma análise comparativa dos resultados das
regiões, de forma conjunta e de forma separada. Na tabela 11, é apresentada a
comparação do resultado geral para a correlação.
Tabela 11 - Análise da correlação entre as regiões.
Região
Norte e
Sudeste
Norte

Correlação

Análise
Sem inferência

0,512

Baixa correlação, positiva

Sudeste
Sem inferência
Fonte: dados da pesquisa, 2019.

Apenas a região Norte apresentou significância estatística, o que possibilitou
fazer inferência. No entanto, não se pode afirmar o mesmo para a região Sudeste e
para os dados em conjunto das duas regiões, ou seja, não foi possível obter uma
análise de todos os 11 estados juntos.
Por fim, na tabela 12, apresentam-se os resultados da regressão linear
simples.
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Tabela 12 - Análise do modelo de regressão simples ajustado entre as regiões.
Região

R2

p-valor para
a ANOVA

Norte e
Sudeste

1,8%

0,243

Norte

26,2%

0,000

Sudeste

0,6%

0,687

Análise
Sem inferência. Não existe efeito significativo entre as
variáveis
Má qualidade de ajuste, mas existe efeito significativo da
variável Eficiência sobre a variável IDH.
Sem inferência. Não existe efeito significativo entre as
variáveis

Fonte: dados da pesquisa, 2019.

Verifica-se que a variável Eficiência exerce influência sobre a variável IDH
apenas considerando a região Norte, isoladamente. No entanto, o R2 ajustado
apresenta má qualidade.
5. CONCLUSÕES
O estudo é de interesse para gestores públicos responsáveis pela tomada de
decisões em avaliações de políticas públicas, para conselheiros gestores de
educação e para a sociedade em geral, com vistas à devida instrumentalização do
controle social. O objetivo foi avaliar a eficiência dos recursos públicos aplicados na
educação do Ensino Médio regular dos estados das regiões Norte e Sudeste nos
anos de 2005 a 2017 e verificar a relação com o fator socioeconômico IDH desses
estados.
A resposta para a questão de pesquisa, que indagava se a eficiência dos
recursos em educação no Ensino Médio regular dos estados das regiões Norte e
Sudeste tem influência no fator socioeconômico IDH, nos anos de 2005 a 2017, é
negativa apenas considerando os dados da região Norte. Consequentemente, a
hipótese do estudo, de que há relação significativa entre a eficiência técnica nas
aplicações de recursos estaduais na função de governo Educação do Ensino Médio
regular e o IDH, foi rejeitada apenas considerando os dados da região Norte,
também considerando os inputs e outputs escolhidos para a mensuração da
eficiência.
Não se pôde fazer análise ou inferência estatística para a região Sudeste e o
estudo em conjunto entre as duas regiões.
Quanto aos resultados da primeira etapa, nos achados de eficiência utilizando
o modelo DEA, verificou-se a existência de diferenças significativas entre os níveis
eficiência na aplicação de recursos na educação do Ensino Médio regular dos
estados das regiões Norte e Sudeste. Constatou-se que a região considerada mais
desenvolvida (Sudeste) não necessariamente apresenta melhores escores de
eficiências do que aquela considerada menos desenvolvida (Norte). Do mesmo
modo acontece para a relação da eficiência com os respectivos IDHs. Dessa forma,
torna-se necessário solucionar os problemas de ineficiência e, consequentemente,
melhorar o desempenho estadual. Uma forma de solucionar o problema passaria
por ter os estados com índices de ineficiência a orientarem-se pelos estados
eficientes, servindo estes como benchmark, conforme os estudos de Kaveski et al.
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(2015).
Dessa forma, o estudo contribui para orientação àqueles estados com
resultados ineficientes, para avaliação de políticas públicas e suporte de informação
aos conselheiros gestores de educação. Quanto ao avanço, o presente estudo se
referiu à correlação entre as variáveis estudadas no âmbito estatal, em todos os
anos de publicação do Ideb e do IDH, inclusive com mensuração de anos faltantes
deste. Há vários estudos de avaliação de eficiência técnica no âmbito dos
municípios, mas nível dos estados a quantidade é menor.
O resultado quanto ao fato de a variável Eficiência exercer influência sobre a
variável IDH apenas na região Norte, isoladamente, é um mote para outro estudo,
com o intuito de investigar as causas de tal constatação. Como sugestão para outro
estudo, tem-se a inclusão dos estados das demais regiões para a análise geral com
utilização de variáveis moderadoras e aplicação da técnica econométrica dados em
painel (estudo em andamento).
Recomenda-se, como providência de ordem prática, a observância, pelos
gestores públicos e pelos conselhos gestores de educação, ao princípio da
aprendizagem política (policy learning), segundo o ensino de Howlett et al. (2013).
Esses agentes devem bem utilizar informações, como as apresentadas neste
estudo, com o intuito de minimizar problemas de assimetria informacional, tanto
interna quanto externamente, ou seja, do Estado perante a sociedade, de acordo
com a teoria da agência.
REFERÊNCIAS
Abrão, A. T. Y., & Izumino, E., (2015). Desenvolvimento humano. In: Giovanni, G.
Di., & Nogueira, M. A. (Orgs.). Dicionário de Políticas públicas. 2. ed. São Paulo:
Editora da Unesp; Fundap.
Allison, P. D. (2001). Missing data. (Vol. 136). Thousand Oaks, CA: Sage.
Ângulo Meza, L., Biondi Neto, L., Soares de Mello, J. C. C. B., & Gomes, E. G.
(2005). ISYDS – Integrated System for Decision Support (Siad – Sistema Integrado
de Apoio à Decisão): a software package for date envelopment analysis model.
Pesquisa Operacional, 25(3), 493-503.
Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, IDH-M e ICV: Metodologia. O
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). Recuperado em 20
dezembro, 2018, de <http://www.undp.org.br/HDR/Atlas.htm>.
Brasil. (1998). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Recuperado
em 20 dezembro, 2018, de
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.
Brasil. (2019). Ministério da Educação (MEC). Recuperado em 29 janeiro, 2019, de
<http://www.mec.gov.br>.
Carneiro, A. de F., Lima, E. S de. (2017). Análise das publicações nacionais sobre o
uso da modelagem DEA na educação entre 2011 e 2016. Anais da Jornada
19

378

Científica CEDSA, Porto Velho, Brasil, CEDSA, 12.
Colin, E. C. (2018). Pesquisa operacional: 170 aplicações em estratégia, finanças,
logística, produção, marketing e vendas. 2. ed. São Paulo: Atlas.
Corrar, L. J., Paulo, E., Dias Filho, J. M. (Coord.). (2011). Análise multivariada para
os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Economia. São Paulo: Atlas.
Dias, R., & Matos, F. (2012). Políticas públicas: princípios, propósitos e processos.
São Paulo: Atlas.
Dutta, S. (2012). Evaluating the technical efficiency of elementary education in India:
an application of DEA. The IUP Journal of Applied Economics, 11(2).
Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: an assessment and review. The Academy
of Management Review, 14(1), 57-74.
Engida, T. G., & Bardill, J. (2013). Reforms of the public sector in the light of the new
public management: a case of Sub-Saharan Africa. Journal of Public Administration
and Policy Research, 5(1), 1-7, January.
Fávero, L. P. (2015). Análise de dados: modelos de regressão com Excel®, Stata® e
SPSS®. Rio de Janeiro: Elsevier.
Ferreira, C. M. C., & Gomes, A. P. (2012). Introdução à Análise Envoltória de Dados:
Teoria, Modelos e Aplicações. Viçosa: Editora UFV. 1ª reimpressão.
Gaiger, L. I. (2009). Eficiência. In: Dicionário Internacional da Outra Economia.
Coimbra: Almedina S.A.
Gohn, M. G. (2011). Conselhos gestores e participação sociopolítica. 4. ed. São
Paulo: Cortez (Coleção questões de nossa época; v. 32).
Grosskopf , S., & Moutray, C. (2001). Evaluating performance in Chicago public high
schools in the wake of decentralization. Economics of Education Review, 20, 1-14.
Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2013). Política pública: seus ciclos e
subsistemas: uma abordagem integral. Trad. Francisco G. Heidemann. Rio de
Janeiro: Elsevier.
INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
2019. Censo Escolar. Recuperado em 07 março, 2019, de <
http://portal.inep.gov.br/web/guest/censo-escolar>.
Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency
costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
Jones, L. R., & Kettl, D. F. (2003). Assessing public management reform in an
international context. International Public Management Review. 4(1), 1-19.
20

379

Kaveski, I. D. S., Martins, J. A. S., & Scarpin, J. E. (2015). A eficiência dos gastos
públicos com o Ensino Médio regular nas instituições estaduais brasileiras. Enfoque
Reflexão Contábil, 34(1), 29-43.
Kirjavainen, T., & Loikkanen, A. H. (1998). Efficiency differences of finnish senior
secondary schools: an application of DEA and Tobit analysis. Economics of
Education Review,17(4), 377-94.
Macedo, M. A. S, Nova, S. P. C. C, & Almeida, K. (2009). Mapeamento e análise
bibliométrica da utilização da Análise Envoltória de Dados (DEA) em estudos em
contabilidade e administração. Revista Contabilidade, Gestão e Governança,
Brasília, 12(3), 87–101.
Malena, D. C. C. Q., Batista Filho, J. A., Oliveira, J. H., & Castro, D. T. (2013).
Análise situacional da eficiência do gasto público com despesas administrativas no
governo do Estado do Tocantins. Anais do Congresso Consad de Gestão Pública,
Brasília. Brasil, CONSAD, 6.
Martins, G. de A.; Theófhilo, C. R. (2009). Metodologia da investigação científica
para ciências sociais aplicadas. São Paulo: Atlas.
Martins, G. de A., & Domingues, O. (2011). Estatística geral e aplicada. 4. ed. São
Paulo: Atlas.
Morin, E. (2000). Os sete saberes necessários à educação do futuro. Trad. Catarina
Eleonora F. da Silva e Jeane Sawaya. 2. ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF:
UNESCO.
Pascarelli Filho, M. (2011). A nova administração pública: profissionalização,
eficiência e governança. São Paulo: DVS Editora.
Procopiuck, M. (2013). Políticas públicas e fundamentos da administração pública:
análise e avaliação, governança e redes de políticas, administração judiciária. São
Paulo: Atlas.
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 2015. O que é o
IDH? Recuperado em 29 janeiro, 2019, de
<http://www.pnud.org.br/IDH/IDH.aspx?indiceAccordion=0&li=li_IDH>.
Primont, D., & Domazlicky, B. (2006). Student achievement and efficiency in Missouri
schools and the no child left behind act. Economics of Education Review, 25, 77-90.
Ramanathan, R. (2003). An introduction to Data Envelopment Analysis: A tool for
Performance Measurement. New Delhi: Sage.
Rech, A. T., Comunelo, A. L., & Godarth, K. A. L. (2014). Análise da eficiência dos
gastos públicos na educação fundamental dos municípios do sudoeste do e do
Paraná. Anais do Encontro Nacional da Associação Nacional dos Programas de
21

380

Pós-Graduação em Administração, Rio de Janeiro., Brasil, ANPAD, 38.
Rocha, I., Pereira, A. M., Bezerra, F. A., & Nascimento, S. (2012). Análise da
produção científica sobre teoria da agência e assimetria da informação. Revista de
Gestão, 19(2), 329-342.
Santos, E. L., Gomes, A. P., & Ervilha, G. T. (2015). Eficiência e desigualdade em
educação no estado de Minas Gerais: Uma análise da primeira etapa do PMDI.
Planejamento e Políticas Públicas, Brasília, 45, 246-273.
Schafer, J. L. (1999), Multiple imputation: a primer. Statistical Methods in Medical
Research, 8(1), 3-15.
Secchi, L. (2013). Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos
práticos. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning.
Secchi, L. (2016). Análise de políticas públicas: diagnósticos de problemas,
recomendações de soluções. São Paulo: Cengage Learning.
Sen, A. (2010). Desenvolvimento como liberdade. Tradução: Laura Teixeira Motta. 6.
reimpr. São Paulo: Companhia das Letras.
Schönardie, P. A. (2015). Educação popular como política pública: análise crítica.
Anais da Reunião Nacional da ANPEd, Florianópolis – SC, Universidade Federal de
Santa Catarina, outubro, 37.
Silva, A. R. P, Silva, M. C., Souza, F. J. V., Silva, J. D. G. (2015). Gastos públicos na
melhoria da qualidade de vida: avaliação das funções de governo dos 40 municípios
melhores classificados no IDHM. Revista de Administração e Contabilidade da FAT,
7(2), 5-21.
Silvestre, H. M. C., & Araújo, J. F. F. E. (2009). A gestão por resultados no sector
público: o caso dos Hospitais EPE, Techinical University of Lisbon. Recuperado em
29 janeiro, 2019, de <http://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/515>.
Slomski, V. (2007). Controladoria e governança na gestão pública. São Paulo: Atlas.
Theiss, V., Scarpin, J. E., Dal Vesco, D. G., & Krespi, N. T. (2015). Eficiência na
alocação dos gastos públicos na Educação. Revista de Gestão e Contabilidade da
UFPI, Floriano, 2(1), 4-17.
Waldo, S. (2006). Competition and public school efficiency in Sweden: an empirical
evaluation of second stage regression results for different models of non
discretionary
inputs in data envelopment analysis (DEA). Lund: Lund University.
Wilbert, M. D., & D’Abreu, E. C. C. F. (2013). Eficiência dos gastos públicos na
educação: análise dos municípios do Estado de Alagoas. Advances in Scientificand
Applied Accounting, 6(3), 348-372.
22

381

Zhang, P. (2003). Multiple imputation: theory and method, International Statistical
Review, 71(3), 581-592.
Zoghbi, A. C. P., Rocha, F. F., Matos, E. H. C., & Arvate, P. R. (2009). Mensurando o
desempenho e a eficiência dos gastos estaduais em educação fundamental e
média. Estudos econômicos, 39(4), 785-809.

23

382

MENSURAÇÃO DO CUSTO DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – MT
Greicielle Martins De Araujo, Cleiton Franco, Magno Alves Ribeiro,
Julio Cesar Gomes Da Silva, Dádiva Naliky Debo

RESUMO
As informações geradas pela Contabilidade de Custos auxiliam na determinação
dos custos das diversas áreas da empresa, redução de custos, controle das
operações, auxilio na tomada de decisão e solução de problemas. É de fundamental
importância que uma entidade mantenha um Sistema de Custos para
acompanhamento da evolução patrimonial e financeira. Apesar de se reconhecer a
importância do tratamento de custos na área pública, o tratamento de custos
somente passou a ter ênfase a partir da Lei nº 4.320/64 e com advento da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Nesse sentido, o estudo teve por objetivo calcular o custo
de tratamento e distribuição de água no munícipio de Tangará da Serra – MT, no
período de 2015 a 2017. Para tanto, se utilizou de entrevista, estudo de caso e
pesquisa documental nos relatórios oficiais da autarquia para levantamento dos
dados. Buscou-se primeiramente a identificação e classificação dos custos,
possibilitando apurar o custo total referente a cada período analisado, utilizando-se
o sistema por absorção, resultando em um custo expressivo no ano de 2016
(19.455.506,82) também identificou-se o custo unitário por m3 de água no período
de 2017, cujo resultado foi de R$ 3,57. Comparando as receitas totais com os
custos encontrados verificou-se uma situação financeira positiva em todos os
períodos analisados.
Palavras-chave: Sistema de Custos. Tratamento e Distribuição de Água. SAMAE.
1

INTRODUÇÃO
A Administração Pública tem passado por diversas mudanças principalmente
com a intensificação do controle dos gastos das contas públicas, voltados para
métodos com aplicação efetiva da Contabilidade de Custos que visam a gestão
transparente, controle, registro, contabilidade e mensuração dos custos
(MAROSTEGA; EICH; VEIGA, 2011).
Nesse sentido, a Contabilidade Pública tem por objetivo, além de, orientar,
controlar e demonstrar a execução e variações patrimoniais, captar, registar,
acumular, resumir e interpretar os fenômenos que afetam as situações
orçamentárias, financeiras e patrimoniais das entidades de direito público interno e
respectivas autarquias convergentes aos Princípios e Normas Contábeis (KOHAMA,
2003).
Apesar de se reconhecer a importância da implantação de um Sistema de
Custos no setor público, o tratamento de custos nas entidades públicas, no Brasil,
somente passou a ter adoção no assunto a partir da edição da Lei nº 4.320/64, que
estatui as normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Munícipios e do Distrito Federal
e com o advento da Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal que
estabelece as normas de finanças públicas, voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal (BRASIL, 2000).
A preocupação com o tema custos vem crescendo e obtendo destaque nas
1
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empresas há bastante tempo, despertando recentemente esse mesmo interesse na
área pública (CAVALCANTE; SCHMITZ, 2007). Com o avanço e desenvolvimento
da sociedade, o setor de privatização e terceirização dos serviços, como o caso dos
serviços essenciais de interesse local, o Saneamento Básico, sendo este, conforme
determina o art. 30 da Constituição Federal de competência municipal, no entanto, a
prestação pode ser direta ou mediante permissão ou concessão, como é o caso da
autarquia em estudo, fez-se necessário que os gestores das entidades públicas
conheçam os custos de suas entidades para melhor gestão e tomada de decisão
(SLOMSKI, 2003).
Apesar da privatização dos serviços públicos, faz-se necessário que a
empresa mantenha um sistema adequado de apuração dos custos, conforme
determina a Lei nº 11.445/07, que regula as diretrizes nacionais para aplicação no
saneamento básico, com intuito de garantir a universalização do Saneamento
Básico (PEREIRA JUNIOR, 2008).
Nesse sentido, o objetivo deste trabalho consiste em determinar o custo do
tratamento e da distribuição de água no município de Tangará da Serra – MT. Como
objetivos específicos têm-se: apurar o custo do sistema de tratamento e distribuição
de água no município de Tangará da Serra no período de 2015 a 2017 por meio do
custeio de absorção; analisar se há o equilíbrio entre receitas e despesas
orçamentárias na autarquia SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e
Esgoto) no ano de 2015 a 2017 e demonstrar os custos para os sistemas de
gravidade, pressão e poço.
Através do método de custeio por absorção foi possível calcular os custos
nos períodos em análise, chegando a um custo expressivo no ano de 2016 de R$
19.455.506,82, sendo que, cerca de 40% do custo é composto por serviços de
terceiros, representados por contratos e convênios. O ano de 2015 foi o que
apresentou menor custo em relação aos demais, no entanto, a participação dos
serviços de terceiros foi cerca de 61,53%. Em relação às receitas houve uma
evolução de 2015 para 2017, sendo que, o ano de 2017 apresentou melhor
desempenho, sua receita chegou a R$ 26.681.958,11. Quanto aos custos
distribuídos por sistemas, o sistema de gravidade em todos os anos analisados foi o
que obteve maior custo, seguido da pressão e por último o sistema de poço.
Para a execução do estudo, a pesquisa teve como método o estudo de caso
na autarquia municipal denominada SAMAE e análise documental dos relatórios
administrativos oficiais, a fim de, responder a questão problema e objetivo geral e
específicos.
O trabalho se justifica nas diretrizes a serem observadas no setor público,
quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações
contábeis, de forma a torná-las convergentes com as Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, com adoção a NBC T 16.11, que trata do
campo de aplicação da gestão de custos em organizações públicas, bem como, a
aplicabilidade da Lei nº 11.445/2007 que trata das diretrizes nacionais para o
saneamento básico.
2

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Custos nas Entidades Públicas
A necessidade de controle fez com que a apuração de custos ganhasse
2
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importância. A Contabilidade de Custos se destina a produzir informações aos
diversos níveis gerenciais de uma entidade, no sentido de produzir relatórios com
informações que auxiliem funções de planejamento, desempenho, controle e
tomada de decisões (LEONE, 2000). A análise de custos mostra os caminhos a
serem percorridos na prática da gestão profissional de um negócio utilizando-se dos
princípios da contabilidade geral (SANTOS, 2005). Entende-se por custos, conforme
Junior (2011) todas os gastos relativos aos bens e serviços consumidos no processo
de produção, no qual, se espera um retorno positivo dos investimentos aplicados no
processo.
As empresas prestadoras de serviço e as entidades governamentais
necessitam apurar o custo da mesma forma que as empresas industriais, para obter
melhor gestão dos negócios, competitividade e auxílio na tomada de decisão
(OLIVEIRA JUNIOR, 2006). A gestão e controle de custos é uma ferramenta
poderosa e indispensável às organizações, no cenário atual, mediante a obtenção
de lucro e redução nos gastos.
Consideram-se serviços públicos o conjunto de atividades ou bens que são
exercidos ou colocados à disposição da sociedade mediante concessão ou
permissão, no qual, uma pessoa de direito público confia mediante lavratura em
contrato a uma pessoa física ou jurídica o direito de explorar uma atividade pública
(KOHAMA, 2003).
O tratamento de custos é uma exigência da Lei nº 4.320/64, que estatui
normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, no qual,
dispõe em seu artigo 85 (BRASIL, 1964):
Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o
acompanhamento da execução orçamentaria, o conhecimento da
composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais,
o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos
resultados econômicos e financeiros.

A lei prevê ainda em seu artigo 99 que “os serviços públicos industriais, ainda
que não organizados como empresa pública ou autárquica, manterão contabilidade
especial para determinação de custos, ingressos e resultados, sem prejuízo da
escrituração patrimonial e financeira comum”. A ausência de um sistema de custos
dificulta o planejamento e controle da Administração Pública, bem como, impede a
análise dos diversos níveis gerenciais, alocação e classificação dos custos e
obtenção de resultados.
Em continuidade, o decreto-lei 200/1967, no qual, dispõe sobre a organização
da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá
outras providências, ampliou o campo de apuração de custos, conforme aponta em
seu “Art. 79. A contabilidade deverá apurar os custos dos serviços de forma a
evidenciar os resultados da gestão” (BRASIL, 1967).
Apesar de se reconhecer a necessidade de adoção de um Sistema de Custos
no setor público, o tratamento de custos nessas entidades, somente passou a ter
maior ênfase a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) de 4/5/2000, para
averiguar os desempenhos dos gestores públicos.
A Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal
estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e dá outras providências, mediante ação planejada e transparente,
com vistas a prevenir erros e corrigir falhas capazes de afetar o equilíbrio das
contas públicas. Para isso, define o cumprimento de metas e resultados, entre
3

385

receitas e despesas. Na seção II do capítulo IX abrange o Sistema de Custos à
Administração Pública, nos seguintes termos (BRASIL, 2000):
“§ 3º A Administração Pública manterá sistema de custos que permita a
avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial”.
Na contabilidade das entidades públicas, por ser orçamentária, todo o
consumo de recursos é registrado como despesa; no entanto, quando as entidades
realizarem o cálculo do custo, é necessária a identificação do consumo dos ativos
para que se proceda a mensuração dos custos da produção dos produtos ou
serviços por elas produzidos e, através da identificação dos ativos consumidos
durante o processo, a entidade deverá decidir pelo sistema de custeio a ser utilizado
para cálculo do custo (SLOMSKI, 2003, p. 376).
Nesse sentido, Megliorini (2012, p. 1) contribui ao afirmar que:
Para atender as exigências legais, a empresa precisa adequar seus
métodos de apuração de custos aos princípios contábeis e estar em
conformidade com as normas e legislação vigentes. Para a tomada de
decisões, podem ser empregados quaisquer métodos de custeio capazes
de fornecer informações que atendam as necessidades gerenciais.

Rosa (2011) reforce os expostos acima ao afirmar que a implantação de um
sistema de custos permitirá à administração pública exercer o controle e gestão da
ação governamental, cujo resultado será obtido mediante análise da eficiência da
utilização dos recursos disponibilizados aos órgãos para execução dos programas
de governo.
2.1.1. NBC T 16.11 – Subsistema de Informação de Custo no Setor Público
A necessidade de mudança no âmbito da esfera da Contabilidade Pública
com vistas, a atender as novas exigências assim como, a preocupação em garantir
a qualidade e a transparência nas informações produzidas são aspectos que
evidenciam a necessidade de implantação de técnicas e normas para padronização
da elaboração e evidenciação dos custos no serviço público (SILVA; PINHEIRO;
BARBALHO; MARTEL, 2011).
A prática de governança exige a implantação dos seguintes sistemas no
âmbito do setor público, conforme aponta Bezerro Filho e Feijó (2012):
planejamento e orçamento; administração financeira; pessoal; patrimônio;
contabilidade e controle interno.
A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem por objetivo fornecer aos
usuários informações acerca dos aspectos de natureza orçamentária, econômica,
financeira e física do patrimônio da entidade Pública, bem como, apoio na tomada
de decisão e adequada prestação de contas. Para tanto, deve estar de acordo com
os Princípios de Contabilidade e Normas Contábeis direcionadas ao controle
patrimonial das entidades do setor público (CFC, 2012).
A resolução do CFC nº 1.128/08, aprova a NBC T 16.11, estabelece as
normas, conceituação, objeto, objetivo e regras básicas para evidenciação e
mensuração dos custos no setor público, apresentando como modelo o Subsistema
de Informação de Custos do Setor Público (SICSP).
O SICSP é obrigatório em todas em entidades do setor público e tem por
objetivo mensurar, registrar, evidenciar os custos das entidades, avaliar os
resultados de desempenho, auxilio na tomada de decisão, planejamento e
4
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orçamento com base nos custos incorridos e projetados. Para alcance dos objetivos,
o SICSP deve ter tratamento conceitual adequado, permitindo análise histórica dos
custos (CFC, 2012).
A apuração dos custos em organizações públicas visa a transparência e
prestação de contas, seja para controle interno, externo ou social. O valor da
informação de custos é relevante para fins gerenciais e para o interesse público,
para avaliação do seu impacto na gestão pública (CFC, 2012).
Para fornecer informações relevantes e fidedignas o modelo SICSP é apoiado
em três elementos: Sistema de Acumulação, Sistema de Custeio e Método de
Custeio. O primeiro corresponde a forma como os custos são alocados e
distribuídos aos bens e serviços e outros objetos. O sistema de custeio está
associado ao modelo de mensuração adotado. Já o método de custeio corresponde
ao método utilizado para a locação dos custos. Os principais métodos de custeio
são: custeio variável, custeio por absorção e custeio baseado em atividade (CFC,
2012).
A norma NBC T 16.11, quanto a implantação do Sistema de Custos,
menciona que o método deve estar de acordo com os padrões e objetivos da
empresa, prover gestão clara, transparente que atenda aos diversos níveis
gerenciais e esteja integrado com o processo de planejamento e orçamento. Ter
uma estrutura de plano de contas padronizado na Administração Pública possibilita
a uniformidade dos registros contábeis; evidenciação do patrimônio e suas
variações; o cálculo dos custos públicos; acompanhamento e controle da execução
orçamentária e extração de relatórios e controles individuais das receitas e
despesas incorridas no período.
Quadro 1 – Estudos Anteriores
Autor/Ano

Título

Objetivos

Resultados
Os custos apurados no ano
Determinar o custo de
de 2005, foram no valor de
tratamento e da
Custos na área
R$ 1.073.170,29. O volume
distribuição de água no
pública: custos de
de água tratada foi
município de Itapiranga
CAVALCANTE, C. H.
tratamento e
1.278.000 m3, obteve-se m
(SC); mensurar os
L; SCHMITZ, M., 2007
distribuição da água
custo unitário por m3 de R$
resultados e avaliar sua
em Itapiranga - SC
0,84. A receita total foi de
viabilidade econômica e
R$ 1.199.173,05,
disponibilizar informações
apresentando
aos gestores.
um superávit financeiro.
O método de custeio é
capaz de determinar o
A Contabilidade
Determinar o custo real
custo unitário do
Subsidiando a
do tratamento e da
tratamento de água,
PEZZUTI, A. L;
Apuração dos Custos distribuição de água na chegando ao total de R$
COAN, F. M. J., 2009.
do Tratamento e cidade de Sinop
1,37 m3 de água,
Distribuição de
- MT
Água
através do custeio por
demonstrando que o
absorção.
tratamento e distribuição
de água tem um custo
maior em relação a taxa
mínima paga pela
população.
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PAGNANI, E. M.;
JUNIOR, R. DE O.,
2009.

Administração e
Gestão de Custos
em Saneamento
Básico: Um estudo
de Empresa Pública
Municipal

Proposta de um
FREITAS, N. C.;
sistema de apuração
PESSOA, M. N. M.;
de custos para
SANTOS, S. M. DOS;
empresas de
CABRAL, A. C. A.;
saneamento: um
NASCIMENTO, D. C., estudo de caso na
2009.
companhia de água
e esgoto do Ceará Cagece

MONTEIRO, R. P.;
PINHO, J. C. DA C.,
2015.

A Contabilidade de
Custos no Setor
Público do Brasil:
sua importância e
mudanças com o
advento da NBC T
16.11

A implantação do sistema
de custos se encontra em
Demonstrar a
estágio inicial,
necessidade de
necessitando de melhorias
implantação e gestão de
e aprofundamento no real
custos que atenda aos
sentido da gestão de
requisitos de
custos. Verificou-se que o
planejamento,
sistema não possui
transparência e controle
integração entre os
dos gastos.
sistemas contábil,
financeiro e orçamentário.
Propor um modelo de
O modelo proposto
apuração de custos para
baseado na estrutura
empresas de
organizacional da
saneamento; descrever o
Companhia dará condições
processo de composição
de se conhecer os custos
dos custos e seu impacto
de água e esgoto nos
na formação da tarifa e
diversos centros de custos,
identificar quais
também possibilita que os
municípios possuem
centros de custos
receitas superiores aos
funcionem como centros de
seus custos.
responsabilidades.
A implantação do sistema
de custos ainda está em
Analisar a importância da
fase inicial, as entidades
contabilidade de custos
não dão a devida
no setor público do Brasil
importância que o tema
e sua mudança tendo
merece e existe ainda,
como ponto de partida o
lacunas que devem ser
novo normativo criado a
preenchidas na
NBC T 16.11.
determinação do método
de custeio
utilizado.

Fonte: Elaborado pela autora.
Os estudos acima citados tem em comum a análise de apenas um período,
agrupando os custos diretos e indiretos correspondente apenas aos custos de
tratamento e distribuição, não compõem todos os departamentos, assim, como
realizado no presente estudo. Pode-se notar quem em todos os estudos realizados
o custo com energia elétrica é o que apresenta maior participação do custo total. No
estudo de Cavalcante (2007), a participação foi de 65,56%; Pagnani e Oliveira
Junior de 39,90% e Pezzuti e Coan com 25,03%.
3

METODOLOGIA
3.1. Etapas da Pesquisa
A pesquisa é de natureza aplicada, caracteriza-se como descritiva,
documental, com abordagem quantitativa de dados. O caráter descritivo é
evidenciado pelo fato de descrever uma característica de um fenômeno. Quanto a
abordagem classifica-se como quantitativa, pois, traduz em números opiniões e
informações afim de classificá-las e analisá-las. A abordagem quantitativa
caracteriza-se pelo emprego de instrumentos estatísticos, tanto na coleta quanto no
tratamento dos dados (BEUREN, 2006, p. 92).
O objeto de estudo foi o SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e
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Esgoto) que presta serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto no
município de Tangará da Serra – MT. Utilizou-se o estudo de caso como
procedimento de investigação. Nesse tipo de pesquisa, conforme Furasté (2006) é
feito um estudo de algum caso particular, para analisar circunstâncias específicas.
Figueiredo (2008) complementa o citado ao se referir que o estudo de caso tem por
objetivo aprofundar a descrição de determinada realidade, o que possibilita o
alcance dos objetivos. Também utilizou-se da pesquisa documental em fontes
primárias, pois, trabalha com informações que não receberam tratamento analítico,
disponibilizados nos relatórios administrativos oficiais da autarquia objeto de estudo
(BEUREN, 2006, p. 134).
Os dados foram coletados por meio de entrevista para levantamento de todos
os custos incorridos no período de 2015 a 2017 disponíveis em documentos e
relatórios administrativos oficiais. Foi escolhido o período de 2015 a 2017 para efeito
de comparação da evolução dos custos e receitas, visto que, houve alteração na
cobrança de tarifa e no ano de 2016 a autarquia enfrentou uma crise de
abastecimento na cidade e a partir dos dados encontrados em 2017, pode-se fazer
uma projeção/simulação para o ano posterior. Para cálculo do volume de água
utilizou-se o m3 como unidade de medida e foram consideradas as despesas
empenhadas.
Foram coletados dados como: serviços de energia elétrica, material de
consumo, manutenção de equipamentos, serviços de terceiros – PJ, despesas de
teleprocessamento, combustíveis e lubrificantes, material laboratorial, material
químico, despesas com pessoal, ferramentas, material de expediente, material de
copa e cozinha, material de acondicionamento e embalagem, material de proteção e
segurança, material para manutenção de veículos e outros elementos de despesas
para efetuar o cálculo do custo de tratamento e distribuição, conforme tabela 1. Os
custos apurados compõem todos os departamentos: administrativo, técnico e
operacional. Não foram considerados as depreciações e os investimentos, por se
tratar de um ativo diferido poderia sobrecarregar os custos.
Após a coleta dos dados, foi feito a identificação, classificação e apuração de
todos os custos do período em análise por meio do custeio por absorção e também
das receitas como: receitas correntes, receitas de capital, receitas de serviços,
receitas patrimoniais e receitas diversas, incluídos todos os departamentos, com o
intuito de demonstrar se há o equilíbrio entre receitas e despesas orçamentárias.
Na tabela 3 foi considerado uma perda de 35% da quantidade de água de
660.000.000 l/m, utilizando para base de cálculo 429.000.000 l/m de água que
representa o valor aproximado do que é vendido. Da tabela 7 a 11 foi feito uma
simulação de custos, receitas e tarifas por faixa de consumo, utilizando uma média
de consumo em cada categoria para fins de cálculo.
4

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Esta seção aborda um breve relato da objeto de estudo SAMAE e os
resultados e análises obtidos por meio do estudo.

4.1 Serviço Autônomo Municipal de Água e Coleta de Esgoto
Esta autarquia foi criada pela Lei nº 2100, de 29 de Dezembro de 2003,
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dotada de autonomia administrativa e financeira, com a competência, conforme o
capítulo II de: planejar, projetar, executar, operar, manter e fiscalizar os serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário; contribuir, conservar, ampliar e
reformar redes e instalações; executar ações individuais ou coletivas de
saneamento; elaboração de projetos e execução de obras; fazer pesquisas e
estudos sobre aproveitamento do manancial, ampliação da captação e
remanejamento das redes do esgoto; celebrar convênios ou contratos com
entidades públicas ou privadas; calcular, lançar, receber e contabilizar as tarifas e
demais receitas; elaborar mensalmente o balancete financeiro, patrimonial e a
demonstração da conta patrimonial; determinar os custos dos serviços industriais e
planejar e promover a educação ambiental (TANGARÁ DA SERRA, 2003).
O SAMAE tem por missão proporcionar qualidade de vida à população
Tangaraense, através da melhoria contínua e excelência na prestação dos serviços
de saneamento básico, promovendo a sustentabilidade dos recursos naturais, bem
como, gerir com transparência e excelência os recursos públicos dirigidos aos
cidadãos sob os princípios da legalidade, eficiência, moralidade, impessoalidade e
publicidade. Para isso, conta com 78 servidores, sendo 65 efetivos e 13
comissionados, alocados conforme a estrutura organizacional: Gabinete do Diretor
Geral; Gerência Administrativa e Financeira; Gerência Técnica e Gerência
Operacional (SAMAE, 2018).
A população do munícipio é de 96.932 habitantes com índice de atendimento
total de água de 99,51% (GSAE, 2018). A autarquia conta três represas: a represa
Sitna com área de 30 hectares e volume de 1.500.000 m3; represa Ezeque com
área de 6,2 hectares e volume de 100.000 m3 e a represa Reobote com área de 2,5
hectares e volume de 160.000m3. A represa Sitna com maior volume de água foi
construída logo após a crise hídrica enfrentada pelo município no ano de 2016.
O processo de tratamento da água consiste em quatro etapas: captação,
adução, tratamento e recalque. A captação de água consiste nos equipamentos e
instalações que retiram a água da represa e joga nos sistema de abastecimento. A
adução é a tubulação que liga a captação ao tratamento ou o tratamento a rede de
distribuição para que se inicie o processo de tratamento na estação da ETA com a
adição dos materiais químicos, depois é enviada para reservatórios no qual
recebem cloro, iniciando o processo de decantação. Finalizado o processo de
tratamento e análise, a água é armazenada em um reservatório, na ETA, no qual,
esta água qualificada para o consumo é transferida para os reservatórios na Vila
Alta, no qual, são distribuídos para a população pelo sistema de gravidade e
pressão, algumas localidades, possuem poço artesiano.
O manancial que abastece a Estação de Tratamento de Água de Tangará da
Serra é o Rio Queima Pé localizado na Bacia do Rio Queima Pé, que recebe como
adutores o córrego Figueira, o córrego Cristalino e o córrego Tapera. A vazão do
córrego em época de seca é de aproximadamente 270 l/s e em época de chuva
chega a aproximadamente 2000 l/s. A ETA contém as seguintes operações de
tratamento: adição de sulfato; floculação; decantação e filtração. Tem capacidade de
tratamento de 250 l/s, operando 24 horas por dia, sem comprometer a qualidade do
produto final (SAMAE, 2018).
O recalque é realizado dentro do pátio operacional da ETA, com o auxílio de
um reservatório de 200 m3, através de três conjuntos motor/bomba de 150 CV cada,
os quais recalcam a água tratada para os reservatórios de distribuição (SAMAE,
2018).
O laboratório da ETA conta com modernos equipamentos para que o controle
8
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de qualidade do produto seja eficaz, buscando cumprir todos os aspectos
abordados na portaria 518/MS do Ministério da Saúde responsável pela norma de
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. A análise
de água é feita diariamente e constantemente pelo operador responsável para
verificar e analisar a qualidade de água (SAMAE, 2018).

4.2 Determinação dos custos
Para cálculo do custo de tratamento e distribuição de água, foram
considerados todos os custos incorridos no período de 2015 a 2017, referente todos
os departamentos, utilizando- se o custeio por absorção, sendo que, os gastos com
investimentos não foram considerados no custo, para não haver interferência no
resultado operacional líquido. A tabela 1 apresenta o custo total do Sistema de
Tratamento e Abastecimento de Água por Elemento de Despesa, assim como a
participação dos elementos no custo total de cada período analisado. O custo total
no ano de 2017 foi de R$ 18.424.525,17 (dezoito milhões quatrocentos e vinte e
quatro mil quinhentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos); em 2016 de R$
19.455.506,82 (dezenove milhões quatrocentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e
seis reais e oitenta e dois centavos) e em 2015 de R$ 10.201.068,36 (dez milhões
duzentos e um mil sessenta e oito reais e trinta e seis centavos).
O estudo de Pezzuti e Coan (2009) aplicado no município de Sinop em 2008
apresentou um custo anual de R$ 4.914.083,70. O resultado é bem inferior ao custo
encontrado na autarquia objeto de estudo, isso se deve, além dos anos serem
diferentes, no estudo não foram considerados os demais departamentos e áreas.
Cavalcante (2007) em seu estudo aplicado em Itapiranga – SC no ano de 2005
chegou a um custo de R$ 1.073.170,29, também não foram considerados todos os
departamentos.
Pagnani e Oliveira Júnior (2009) aplicaram o mesmo método de custeio no
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) no município de Mogi Mirim, estado de
São Paulo em 2006, encontrando um custo de R$ 4.899.900,12, valor aproximado
do custo encontrado por Pezzuti e Coan em 2008.
Tabela 1. Custo Total dos Sistemas de Tratamento e Abastecimento de Água por Elemento de
Despesa
ITENS DE
2017 ($)
%PART
2016 ($)
%PART
2015 ($)
%PART
ELEMENTO DE
DESPESA
Serviços de Apoio 237.150,56
1,29%
75.846,30
0,39%
206.533,05
2,02%
Adm. Técnico e
Operacional
Energia Elétrica
2.520.075,54
13,68%
2.457.700,54
12,63% 2.254.712,97 22,10%
Material de
1.743.162,15
9,46%
1.335.126,66
6,86%
764.453,55
7,49%
consumo
Manutenção de
253.688,95
1,38%
45.827,10
0,24%
97.312,54
0,95%
Equipamentos
Serviços de
7.544.463,17
40,95%
7.934.109,61
40,78% 6.276.587,50 61,53%
Terceiros – PJ
Outros Custos
6.125.984,80
33,25%
6.811.065,76
35,01%
180.559,29
1,77%
Outros Materiais
0,00%
795.830,85
4,09%
420.909,46
4,13%
de Consumo
CUSTO TOTAL
18.424.525,17 100,00% 19.455.506,82 100,00% 10.201.068,36 100,00%
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FONTE: SAMAE, 2018.

Observa-se que os custos de energia elétrica, serviços de terceiros e outros
custos no ano de 2016 e 2017, são os itens que apresentam maior participação no
custo, assim como, nos estudos anteriores apresentados. No estudo de Cavalcante
(2007) a energia elétrica representa 65,56% do custo total; Pagnani e Oliveira Junior
de 39,90% e Pezzuti e Coan com 25,03%.
No período de 2015, os custos mais altos são os itens de energia elétrica
(22,10%) e serviços de terceiros (61,53%). Sendo comuns entre todos os períodos
analisados os serviços de terceiros apresentar maior fatia no custo, principalmente
no ano de 2015, no qual, a participação foi mais expressiva, representando cerca de
61,53% do custo total que é de R$ 10.201.068,36, ou seja, mais da metade do custo
é formado por contratos e convênios com outras entidades. Os custos menos
expressivos no período de 2015 e 2016 foi com manutenção de equipamentos,
representando apenas 0,95% 0,24%, respectivamente, do custo total. No período de
2017 o custo com outros materiais de consumo se manteve zerado, sendo o custo
com serviço de apoio administrativo técnico e operacional apresentar menor
participação, cerca de 1,29%.
Um ponto a ser destacado na tabela é que apesar do ano de 2016 apresentar
um custo maior de $ 19.455.506,82, a participação dos elementos de despesas no
custo total foi inferior em relação aos demais anos, sendo superior apenas no
elemento “outros custos”, apresentando um percentual de participação de 35,01%.
O resultado expressivo em 2016 pode ser justificado em razão da crise hídrica
enfrentada pelo munícipio durante quatro meses consecutivos neste período. Outros
custos, elemento que também teve grande participação no custo da autarquia
refere-se aos demais elementos de despesas, agrupados em uma única descrição,
representados por: limpeza e conservação, despesas de teleprocessamento,
locação de máquinas e equipamentos, passagens e despesas com locomoção,
serviços de processamentos de dados, serviços técnicos profissionais e demais
custos.
Entre os materiais de consumo estão combustíveis e lubrificantes
automotivos, ferramentas, gás engarrafado, gênero de alimentação, material de
acondicionamento e embalagem, material de copa e cozinha, material de
expediente, material de limpeza e higienização, material de proteção e segurança,
material elétrico e eletrônico, material farmacológico, material de comunicação,
material laboratorial, material para manutenção de veículos e material químico.
Tabela 2 - Custos discriminados por departamentos
DEPARTAMENETO
2017 $
PART% 2016 $
PART%
2015 $
PART%
Administrativo
896.243,63
4,86 916.900,00
4,71
946.818,48
9,28
Operacional
11.583.198,09 62,87
11.779.742,41 60,55
6.656.696,21
65,25
Técnico
5.945.080,45
32,27
6.758.864,41 34,74
2.597.553,67
25,46
18.424.525,17
100
19.455.506,82
100
10.201.068,36
100
TOTAL
Fonte: SAMAE, 2018.

A tabela 2 apresenta os custos discriminados por departamentos, divididos
em: administrativo, operacional e técnico. Nota-se que o departamento operacional
compõe mais da metade do custo dos períodos analisados devido a manutenção
dos veículos e equipamentos. No ano de 2016 o departamento operacional foi o que
obteve um custo superior, cerca de R$ 11.779.742,41 do custo total, seguido pelo
departamento técnico e por último o departamento administrativo por seu custo
10
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estar ligado indiretamente, com gasto expressivo apenas com pessoal e encargos.

4.3

Análise por Quantidade de Litros e Unidades Consumidoras
Identificado o custo total dos anos de 2015 a 2017, foi possível identificar o
custo anual por quantidade de litros e unidades consumidoras. Sabendo que o
volume de água mensal é de 429.000.000 (quatrocentos e vinte e nove milhões) l/m
que corresponde à aproximação da quantidade vendida de litros, multiplicando-se
este valor por 12 (doze) que representa o número de meses correspondente a um
ano, obtêm-se a quantidade de litros anual de 5.148.000.000 (cinco bilhões cento e
quarento e oito milhões) conforme apresentado na Tabela 3. Importante dizer, que
foi considerado uma média para cálculo do custo por unidades consumidoras.
Tabela 3 - Custo anual de água por quantidade de litros, m3 e unidades
consumidoras
Quantidades anuais 2017 $
2016 $
2015 $
Litros

5.148.000.000,00

0,0036

0,0038

0,0020

m3

5.148.000,00

3,5790

3,7792

1,9815

Custo por Unidades
Consumidoras
UC
30569

602,72

636,45

333,71

FONTE: SAMAE, 2018.

O custo encontrado por quantidade de litros anual no ano de 2015 a 2017 foi
de R$ 0,0020; R$ 0,0038 e R$ 0,0036 centavos, respectivamente. O custo por
unidades consumidoras foi de R$ 333,71; R$ 636,45 e R$ 602,72, respectivamente.
O custo anual por m3 de água em 2017 é de R$ 3,58; em 2016 de R$ 3,77 e em
2015 de R$ 1,98. Pezzuti e Coan (2009) encontraram um custo unitário de R$ 1,37
m3, semelhante ao custo encontrado por Cavalcante (2007) de $ 1,87 m3 e Oliveira
Júnior (2006) de $ 1,24 m3.
Nota-se que o ano de 2016 obteve o custo mais expressivo em relação aos
demais, tanto no custo por quantidade de litros e m3, quanto no custo por unidades
consumidoras. Do ano de 2015 para 2016, o custo por quantidade de litros
aumentou R$ 0,18 centavos, reduzindo em R$ 0,02 centavos em 2017. O custo por
m3 de água oscilou de 2015 para 2016, saltando de R$ 1,98 (um real e noventa e
oito centavos) para R$ 3,82 (três reais e oitenta e dois centavos), tal aumento pode
ser efeito da crise hídrica que o munícipio enfrentou neste período durante 4
(meses) consecutivos, havendo assim, medidas por parte da autarquia para
amenizar e solucionar o problema, acarretando em esforços que refletiram no seu
custo.
4.4

Análise por Unidades Consumidoras e Setores
Na tabela 4 estão apresentados os custos por unidades consumidoras e
setores. As 30.569 (trinta mil quinhentos e sessenta e nove) unidades consumidoras
são separadas em quatro setores: E, N, S e W, sendo que o setor W abrange maior
número de unidades consumidoras, seguida pelo setor N. O cálculo do custo foi
11
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realizado utilizando o valor do custo por unidades consumidoras encontrado na
tabela 3.
Tabela 4 - Custo Anual de Água por Unidades Consumidoras e Setores
SETORES
UC's
2017 ($)
2016 ($)
2015 ($)
E
2.992
1.803.336,04
1.904.245,36998.449,30
N
8.328
5.019.446,03
5.300.319,30
2.779.106,20
S
7.741
4.665.649,82
4.926.725,71
2.583.220,59
W
11.508
6.936.093,29
7.324.216,44
3.840.292,28
TOTAL
30.569
18.424.525,17
19.455.506,82
10.201.068,36
FONTE: SAMAE, 2018.

Os setores W e N, respectivamente apresentaram maior custo, em todos os
períodos analisados, sendo que o ano de 2016, novamente se destaca dos demais
anos apresentando maior percentual, principalmente no setor W que o custo chega
a R$ 7.324.216,44, sendo este o setor que abrange a maior quantidade de unidades
consumidoras, seu custo elevado pode ser justificado em razão dessa virtude.
O setor E constitui o menor número de unidades consumidoras, assim como,
menor custo, isso é notável, no ano de 2015, no qual conforme dados da tabela 3, o
custo por unidades consumidoras foi de R$ 333,71 (trezentos e trinta e três reais e
setenta e um centavos), que multiplicados pelas 2.292 unidades consumidoras,
obtêm-se um custo anual de R$ 998.449,30 bem inferior aos demais custos
encontrados nos outros períodos para o mesmo setor.
4.5 Análise de Sistemas de Distribuição
Após identificar na tabela 3 o custo anual por unidades consumidoras, podese calcular o custo anual por sistemas de distribuição: pressão, poço e gravidade,
multiplicando o valor encontrado pela quantidade de unidades consumidoras
abastecidas pelas formas de distribuição de água.
Tabela 5 - Custo Anual de Água por Unidades Consumidoras e Sistema de Distribuição
UC's
Quantidades
2017 ($)
2016 ($)
2015 ($)
Gravidade
18.360
11.065.925,68
11.685.141,98
6.126.847,95
Poço
3.309
1.994.398,04
2.105.998,63
1.104.234,20
Pressão
8.900
5.364.201,45
5.664.366,21
2.969.986,21
TOTAL
30.569
18.424.525,17
19.455.506,82
10.201.068,36
FONTE: SAMAE, 2018.

O sistema de gravidade em todos os anos analisados foi o que obteve maior
custo, seguido da pressão e por último o sistema de poço. O custo por gravidade
em 2016 foi de R$ 11.685.141,98, bem superior ao ano de 2015, um acréscimo de
cerca de 52,43%. O custo anual por pressão em 2016 foi superior em relação aos
demais, principalmente se comparado com 2015, no qual o custo que era de R$
2.969.986,21 (dois milhões novecentos e sessenta e nove mil novecentos e oitenta
e seis reais e vinte e um centavos) passou a ser de R$ 5.664.366,21 (cinco milhões
seiscentos e sessenta e quatro mil trezentos e sessenta e seis reais e vinte e um
centavos). Como mencionado anteriormente o município enfrentou uma crise
hídrica, sendo assim, os valores expressivos em 2016 podem ser reflexo desse fato
ocorrido, no qual, a população passou a consumir em um nível maior de água do
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que a capacidade de tratamento do SAMAE.
4.5 Comparativo entre Custos e Receitas
Na tabela 6 são apresentados as receitas e custos anuais por quantidade de
litros/m3 e unidades consumidoras e o comparativo entre custos e receitas.
Tabela 6 - Receitas e custos anuais e mensais por quantidade de litros/m3 e unidades
consumidoras
QUANTIDADES ANUAIS
2017 $
2016 $
2015 $
Receitas
26.681.958,11
21.444.100,26
17.513.137,43
Custos
18.424.525,17
19.455.506,82
10.201.068,36
RESULTADO
8.257.432,94
1.988.593,44
7.312.069,07
RECEITAS POR QUANTIDADE DE LITROS/M3
Litros/ano
5.148.000.000
0,0052
0,0042
0,0034
m3/ano
5.148.000
5,18
4,16
3,40
Litros/mês
429.000.000
0,0052
0,0042
0,0034
m3/mês
429.000
5,18
4,16
3,40
RECEITA POR UNIDADE CONSUMIDORA
UC
30569
872,84
701,50
572,91
FONTE: SAMAE, 2018.

Realizando um comparativo entre os custos encontrados com as receitas
auferidas disponibilizados nos relatórios da autarquia, pode-se constatar que no ano
de 2015 a 2017 a autarquia apresentou resultado positivo, apesar do custo de
tratamento e distribuição ser elevado, as receitas conseguiram cobrir os custos e
apresentar situação favorável, principalmente no ano de 2017 que obteve melhor
resultado. Comparado com 2016, seu custo reduziu e a receita aumentou, tendo um
resultado satisfatório para a autarquia que conseguiu maximizar seu lucro e reduzir
gastos, ficando com uma situação positiva de R$ 8.257.432,94 (oito milhões
duzentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e quatrocentos e trinta e dois reais e
noventa e quatro centavos). A receita por unidades consumidoras foi bem
expressiva com R$ 872,84 (oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro
centavos).
Em relação as receitas por quantidades de litros, o ano de 2017 foi o que
obteve maior faturamento com 0,0052, seguido de 2016 com 0,0042 e 2015 com
0,0034 centavos. Apesar do ano de 2016 obter resultado inferior a 2015, sua receita
por quantidades de litros foi superior, assim como, a receita por unidades
consumidoras. Isso se deve pelo fato de em 2016, a autarquia ter arrecadado mais,
em virtude da atualização da cobrança de tarifa, sua receita foi superior a 2015,
cerca de 81%, conseguindo cobrir os custos e ter um resultado financeiro positivo.
As receitas por m3 se manteve igual as receitas por quantidades de litros.
No estudo de Cavalcante (2007) o município de Itapiranga – SC apresentou
uma receita no período de 2005 de R$ 1.199.173,05. Foram consideradas apenas
as receitas com faturas de água e taxa de melhoria. O estudo aponta um resultado
satisfatório, com superávit financeiro de R$ 126.002,76.
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4.6

Análise dos custos por faixa de consumo
Da tabela 7 a 11 foi feito uma simulação dos custos mensais por m3, somente
do ano de 2017, para possível projeção de cálculos e sugestões de tarifas futuras,
distintos por faixa de consumo e categoria: residencial, comercial, construção,
industrial e pública. Lembrando que a simulação realizada não reflete os dados
reais, se trata de uma aproximação, em função da dificuldade de conseguir os
dados de consumo por faixa e unidades consumidoras.
Tabela 7 - Custos por m3 mensais - Residencial – 2017
Faixa
UC's Valor
ConsConsumo Custo total Tarifa Receita
Consumo
Custo MED.unit.m3 Total m3
Atual Atual
m3
Unit $
$
de 0 a 10 13440 19,68
(minimo)

5,5

73920

264.611,40

20,8

Resultado

279.495,0114.883,61

de 11 a
20

9119 55,48

15,5

141344,5 505.970,86

29,77 271.440,53-234.530,33

de 21 a
30

3705 91,28

25,5

94477,5 338.201,08

44,96 166.560,28-171.640,80

de 31 a
40

1154 127,07

35,5

40967

146.649,56

65,96 76.112,28 -70.537,28

de 41 a
60

558 180,77

50,5

28179

100.872,36

95,42

de 61 a
80

116 252,36

70,5

8178

29.274,78

95,42 11.068,24 -18.206,54

210 322,17

90

18900

67.656,32

95,42 20.037,33 -47.618,99

405966

1.453.236,35

acima de
80,01
TOTAL

28302

53.242,04-47.630,32

877.955,70(575.280,65)

FONTE: SAMAE, 2018.

Nesta tabela foi considerado uma média de consumo em cada faixa. Na
última uma média de consumo entre 80 e 100. O valor do custo unitário é calculado
com base no consumo unitário médio em m3, cujo valor encontrado é de R$ 3,57,
com base na quantidade mensal por m3 de água distribuída, considerando uma
perda de 35% do volume de 660.000.000 m3 de água.
Observa-se nesta tabela que o valor do custo unitário encontrado, sendo
este, com base nos cálculos efetuados o valor que deveria ser cobrado de tarifa,
considerando um consumo médio por unidades consumidoras, quando comparado
com a tarifa atual, verifica-se divergência e distinção dos dados, o valor da taxa
mínima cobrada pelo SAMAE atualmente de R$ 20,80 (vinte reais e oitenta
centavos) considerando o consumo médio, deveria ser, com base na simulação de
R$ 19,68 (dezenove reais e sessenta e oito centavos). As unidades que consomem
de 41 a acima de 80 m3 de água, pagam o mesmo valor independente da
quantidade consumida, segundo, os dados apurados, a tarifa deveria ser atualizada,
de forma que, aqueles que consomem mais, paguem mais.
Considerando a receita atual e os custos, ambos conforme discriminados na
tabela 7, com base na tarifa atual aplicada pelo SAMAE, a autarquia tem um
prejuízo de R$ 575.280,65 (quinhentos e setenta e cinco mil duzentos e oitenta reais
e sessenta e cinco centavos) na categoria por residência, havendo a necessidade
de atualização da tarifa cobrada por consumo.
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Tabela 8 - Custos por m3 mensais - Comercial – 2017
Faixa
Consumo
m3
de 0 a 10
(minimo)
de 11 a 20

UC's

vlr
Cons. Cons.Total m3 Custo
Tarifa Receita
Resultado
.custo MED.unit.m3
Total
Atual Atual
unit
619
35,79
10
6190
22.158,34 48,32 29.909,81
7.751,47
132

71,59

20

2640

9.450,41 70,03 9.244,33

-206,08

de 21 a 30

61

107,39

30

1830

6.550,85 70,03 4.272,00

-2.278,85

de 31 a 40

35

143,18

40

1400

5.011,58 70,03 2.451,15

-2.560,43

de 41 a 60

27

214,78

60

1620

5.799,11 70,03 1.890,89

-3.908,22

de 61 a 80

17

286,37

80

1360

4.868,39 70,03 1.190,56

-3.677,83

21

357,97

100

2100

7.517,37 70,03 1.470,69

-6.046,68

acima de
80,01
Total

912

17140

61.356,05

50.429,41 (10.926,62)

FONTE: SAMAE, 2018.

Na tabela 8 foi considerado o consumo total em cada faixa, na última,
projetou um consumo de 100 m3, diferente do atual. Nota-se que o valor cobrado da
tarifa mínima é superior ao valor encontrado na C3 da tabela, no qual, deveria ser
de R$ 35,80 (trinta e cinco reais e oitenta centavos). As demais tarifas a partir do
consumo de 21 m3 de água mantém o valor de R$ 70,03 (setenta reais e três
centavos) quando comparado com o valor proposto de tarifa, verifica-se que tal valor
não está coerente com a quantidade consumida de água, visto que aqueles
comércios que consumem acima de 80 m3, pagam o mesmo valor daqueles que
consomem acima de 11 m3.
Confrontando custos e receitas obtidos no setor de comércio, a autarquia
apresenta prejuízo de R$ 10.926,64 (dez mil novecentos e vinte e seis reais e
sessenta e quatro centavos) visto que, o custo total é superior a receita atual, com
base nos valores de tarifa atual.
Tabela 9 - Custos por m3 mensais - Construção – 2017
Faixa
UC's
Vlr
Cons- Cons.Total m3 Custo
Tarifa Receita Resultado
Consumo m3
.custo MED.unit.m3
Total
Atual Atual
unit
de 0 a 10
42
35,79
10
420
1.503,47 52,4 2.200,68 697,21
(minimo)
de 11 a 20
6
71,59
20
120
429,56 76,15
456,9
27,34
de 21 a 30
1
107,39
30
30
107,39 76,15
76,15
-31,24
de 31 a 40

0

143,18

40

de 41 a 60

1

214,78

60

de 61 a 80

0

254,15

71

acima de 80,010

357,97

100

Total

0

-

76,15

-

-

214,78

76,15

76,15

-138,63

0

-

76,15

-

-

0

-

76,15

-

-

2.809,87

554,68

60

50

630 2.255,21

FONTE: SAMAE, 2018.

Na tabela 9 assim como a tabela anterior, foi considerado consumo total em
cada faixa. Apesar de considerar o consumo total na faixa mínima, o valor da tarifa
cobrado é superior ao valor encontrado, sendo que o valor atual é de R$ 52,40
(cinquenta e dois reais e quarenta centavos) e o valor da tarifa proposta é de R$
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35,79 (trinta e cinco reais e setenta e nove centavos), uma diferença de R$ 16,61
(dezesseis reais e sessenta e um centavos).
Para consumo de 21 a 30 m3, o valor da tarifa a ser cobrado, seria de R$
107,39 (cento e sete reais e trinta e nove centavos) e não de R$ 76,15 (setenta e
seis reais e quinze centavos) conforme a tarifa atual. Entre o consumo de 41 a 60
m3, o valor aumentaria para R$ 214,78 (duzentos e quatorze reais e setenta e oito
reais) proporcional ao consumo de água, mantendo assim um Ponto de Equilíbrio,
entre o valor consumido e pago.
Contudo, na área de construção, mesmo considerando uma possível perda
de 35% no volume de água, a autarquia apresenta resultado financeiro positivo de
R$ 554,68 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).
Tabela 10 – Custos por m3 mensais - Industrial – 2017
Faixa
UC's
Consumo m3

de 0 a 10
(minimo)

vlr
Cons- Cons.Total m3 Custo
.custo MED.unit.m3
Total
unit

Tarifa
Atual

Receita
Atual

Resultado

52

35,79

10

520

1.861,44

51,4

2.672,80

811,36

de 11 a 20

8

71,59

20

160

572,75

74,7

597,6

24,85

de 21 a 30

5

107,39

30

150

536,95

74,7

373,5

-163,45

de 31 a 40

1

143,18

40

40

143,19

74,7

74,7

-68,49

de 41 a 60

0

214,78

60

0

-

74,7

-

-

de 61 a 80

0

254,15

71

0

-

74,7

-

-

1

357,97

100

100

357,97

74,7

74,7

-283,27

970

3.472,31

3.793,30

321,00

acima de 80,01
Total
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FONTE: SAMAE, 2018.

O valor da tarifa mínima cobrado no setor industrial, atualmente é de R$
51,40 (cinquenta e um reais e quarenta centavos) até o consumo de 10 m3 de água,
comparado com o valor do custo unitário apresentado na C3, o valor deveria ser de
R$ 35,79 (trinta e cinco reais e setenta e nove centavos) para consumo mínimo por
m3 até R$ 357,97 (trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos)
considerando o consumo máximo de 100 m3 de água.
O custo total esteve na mesma faixa que a receita, quase se igualam, mesmo
que o custo se aproxime do total da receita, o setor de industrial apresenta resultado
financeiro positivo de R$ 321,00 (trezentos e vinte reais e noventa e nove centavos).
Tabela 11 - Custos por m3 mensais - Pública – 2017
Faixa
UC's Vlr
Cons- Cons.Total m3 Custo
Tarifa Receita
Resultado
Consumo
.custo MED.unit.m3
Total
Atual Atual
m3
unit
de 0 a 10
39 35,79
10
390
1.396,08
54 2.106,00
709,92
(minimo)
de 11 a 20
19 71,59
20
380
1.360,29
76,3 1.449,70
89,41
de 21 a 30
8 107,39
30
240
859,13
76,3 610,4
-248,73
de 31 a 40
3 143,18
40
120
429,56
76,3 228,9
-200,66
de 41 a 60
11 214,78
60
660
2.362,60
76,3 839,3
-1.523,30
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de 61 a 80
5 254,15
acima de
14 357,97
80,01
Total
99
FONTE: SAMAE, 2018.

71
100

355
1400

1.270,79
5.011,58

76,3 381,5
-889,29
76,3 1.068,20 -3.943,38

3545

12.690,04

6.684,00 (6.006,03)

Na tabela 11 o custo total de unidades consumidoras foi superior a receita
atual, acarretando em um prejuízo de R$ 6.167,12 (seis mil cento e sessenta e sete
reais e doze centavos). O prejuízo identificado na autarquia pode ser em razão dos
valores da tarifa cobrada não sofrerem atualizações, visto que, o valor por faixa de
consumo de 11 a 100 m3 conforme projetado, se mantém em R$ 76,30 (setenta e
seis reais e trinta centavos) enquanto o valor a ser cobrado deveria ser de R$ 71,59
(setenta e um reais e cinquenta e nove centavos) variando até R$ 357,97 (trezentos
e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos) desta forma, haveria um
equilíbrio no consumo.
De forma geral, os valores para todas as áreas devem ser alterados, fazendo
com que aqueles que consomem mais, paguem o valor justo pela quantidade de m3
de água que consumiu no período. Pelo fato, da tarifa se manter igual em
determinadas faixas de consumo, apresenta prejuízo bem expressivo na categoria
Residencial e Pública.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo teve como objetivo geral determinar o custo do tratamento e
distribuição de água no município de Tangará da Serra – MT, no período de 2015 a
2017, chegando a um superávit financeiro. Para cálculo do custo, utilizou-se do
sistema de absorção, no qual, apropria todos os custos incorridos durante os
períodos em análise, chegando ao resultado de um custo total em 2017 de $
18.424.525,17; 2016: $ 19.670.144,65 e 2015: $ 10.201.068.36. Também
identificou-se o custo unitário por m3 de água no período de 2017, cujo resultado foi
de $ 3,57 (três reais e cinquenta e sete centavos) para análise por consumo de m3
nas categorias: residencial, comercial, construção, industrial e pública. A partir dos
resultados, com base, nas simulações pode-se constatar que as categorias
residenciais e públicas apresentam prejuízo para a autarquia.
Em relação as receitas houve uma evolução de 2015 para 2017, sendo que,
ao ano de 2017 apresentou melhor desempenho, sua receita chegou a R$
26.681.958,11. Em 2015 a receita era de R$ 17.513.137,43 e 2016 R$
21.444.100,26, um aumento de 72,35%. As receitas por quantidades de litros, o ano
de 2017 foi o que obteve maior faturamento com 0,0052, seguido de 2016 com
0,0042 e 2015 com 0,0034 centavos. Apesar do ano de 2016 obter resultado inferior
a 2015, sua receita por quantidades de litros foi superior, assim como, a receita por
unidades consumidoras. Isso se deve pelo fato de em 2016, a autarquia ter
arrecadado mais, sua receita foi superior a 2015, cerca de 4 milhões, conseguindo
cobrir os custos e ter um resultado financeiro positivo. As receitas por m3 se
manteve igual as receitas por quantidades de litros.
Diante disso, pode-se constatar que o objetivo do trabalho foi atingido,
demonstrando que a implantação de um Sistema de Custos nas entidades Públicas
é fundamental para controle e análise da situação financeira e patrimonial, assim
como, auxilio na tomada de decisão.
O trabalho teve como limitação determinar os valores de água consumidos
por unidades consumidoras e bairros e o consumo por faixa para as categorias:
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399

comercial, construção, industrial, residencial e pública. Desta forma, não foi possível
realizar os cálculos com valores exatos, simulando assim, uma média por consumo
para realização do estudo.
Sugere-se para novos estudos o cálculo do custo distribuído por bairros e o
custo por agregação de categorias para determinar o custo primário da água, assim
como, o cálculo para as categorias expostas, com base, nos dados reais de
consumo de água. Poderia se desenvolver também um estudo sobre as tarifas
cobradas pela autarquia, comparando com as tarifas de outras localidades, com o
intuito de verificar, a causa de alteração da tarifa de um local para outro.
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PANORAMA DA UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE CUSTOS EM
HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - MT
Luana Gracielle Rodrigues Martins, Paulo Cesar Souza, Erick Lemes Pereira,
Mariel Matheus Santos De Magalhães

RESUMO
A gestão de custos é um elemento de grande importância a fim de apoiar o
processo decisório. Diante da importância, este trabalho objetivou verificar a
situação dos hospitais do município de Tangará da Serra – MT quanto à utilização
de sistemas de gestão de custos. O estudo caracteriza-se como descritivo e
exploratório, com abordagem quantitativa. Foram pesquisados quatro hospitais, dos
quais três são privados com finalidade lucrativa e um público. Todos os gestores
entendem a importância da existência de sistema de gestão de custos na
organização, embora nenhum deles realizem todo processo, visto que registram e
geram apenas informações parciais sobre os custos. Ficou evidente que os
hospitais pesquisados ainda estão deficientes quanto à utilização de sistema de
custos, mostrando a necessidade de aprimoramento nos instrumentos de produção
de informações para a tomada de decisão.
Palavras-chave: Gestão de custos; Contabilidade de custos; Custos hospitalares.
1

INTRODUÇÃO
As organizações hospitalares são complexas, dada a multiplicidade de
categoriais profissionais e serviços prestados em seu interior. Esta complexidade
inerente à natureza da organização, torna igualmente complexa a sua gestão,
especialmente no aspecto econômico-financeiro (SCHIESARI, 2013).
Desse modo, a tomada de decisão, a fim de que seja mais assertiva
necessita estar embasada em informação. Para tanto, as instituições inseridas no
âmbito da assistência à saúde no Brasil, necessitam de modernização gerencial,
com a utilização de sistemas de custos que sejam capazes de produzir informações
para orientar os gestores, promover o controle ideal das atividades e correta tomada
de decisão (MINISTERIO DA SAÚDE, 2006).
O avanço tecnológico e as fortes mudanças no contexto econômico vêm
fazendo com que a contabilidade de custos se torne cada vez mais importante para
a melhoria nos processos de gestão das organizações hospitalares (ABBAS, 2001).
Assim, a apuração de custos em estabelecimentos hospitalares torna-se uma tarefa
abrangente levando em conta a diversidade dos serviços prestados, o que exige
inicialmente uma delimitação dos sistemas de custos e um sistema de informação
eficiente (BONACIN; ARAÚJO, 2010).
O trabalho de apuração e controle de custos em instituições de saúde como
os hospitais, pode produzir diversos benefícios tais como: são utilizados como
instrumentos eficazes de gestão e acompanhamento dos serviços; possibilitam a
implantação de medidas corretivas visando o melhor desempenho da organização;
auxilia na definição ou redefinição das prioridades; propicia o aumento da
produtividade e a racionalização do uso de recursos, além de outras possíveis
medidas administrativas (MINISTÉRIO DA SAUDE, 2006).
A gestão de custos é um instrumento necessário às instituições hospitalares a
fim de melhorar o desempenho da organização e redefinir prioridades na utilização
dos recursos disponíveis (MARTINS; PORTULHAK; VOESE, 2015).
Assim, diante da importância da gestão de custos como instrumento de
gestão nos hospitais surgiu a pergunta principal desta pesquisa: Os hospitais do
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município de Tangará da Serra - MT utilizam sistema de gestão de custos e se
baseiam nas informações produzidas para a tomada de decisão?
O objetivo geral deste trabalho é verificar se os hospitais utilizam sistema de
gestão de custos e se baseiam nas informações geradas para tomada de decisões,
tendo os seguintes objetivos específicos: Caracterizar os hospitais quanto ao seu
perfil socioeconômico; verificar se os hospitais utilizam sistema de gestão de custos;
analisar, dentre os que utilizam sistema de gestão de custos, se as informações
produzidas são efetivamente aplicadas à tomada de decisão.
As organizações hospitalares evoluíram muito desde seu surgimento e com
esse progresso veio também a necessidade de sistemas de gestão mais elaborados
para auxiliar os gestores. O grande desafio na gestão dos hospitais privados é
acompanhar esse mercado crescente e continuar financeiramente e
economicamente estável. Para os hospitais públicos, o grande desafio é racionalizar
a aplicação dos recursos escassos existentes no SUS, de modo a maximizar os
serviços prestados à população. Nesse cenário, a gestão de custos tem
fundamental importância, pois “pode ser aplicada com considerável sucesso nas
organizações hospitalares a fim de maximizar a eficiência” (SOUZA; SCATENA,
2010).
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Sistema de gestão de custos em hospitais
A palavra hospital é de raiz latina (Hospitalis) e vem de hospes – hóspedes,
porque antigamente nesses locais eram recebidos peregrinos, pobres e enfermos.
Esta seria a origem dos hospitais, local que trata pessoas. Sua origem se deu em
época muito anterior à era cristã, embora muitos autores tenham se esforçado para
demonstrar o contrário. No entanto, não há dúvida de que o cristianismo
impulsionou e desvendou novos horizontes aos serviços de assistência sob as mais
variadas formas, inclusive os hospitalares (MINISTÉRIO DA SAUDE, 2006).
Assim, os hospitais existem há muito tempo, mas mesmo assim, continuam
em constante crescimento e adaptação. Hipócrates foi o precursor dessas
mudanças, pois percebia o sofrimento humano com grande preocupação, passando
então a desenvolver a medicina empírica a partir de suas observações. Atualmente,
as organizações hospitalares são tecnologicamente equipadas, possuem várias
normativas e leis que asseguram que esse ambiente seja realmente seguro
podendo assim tratar os enfermos. Com essas modificações também surgiu a
necessidade de atualizar seus sistemas de gestão e consequentemente os sistemas
de custos (CAPPONI, 2015).
Com o passar do tempo as organizações passaram por grandes mudanças, e
com essas mudanças os clientes/consumidores começaram a esperar produtos de
alta qualidade, maior funcionalidade e com o preço baixo. Essas mudanças são
consequências do avanço tecnológico e científico que exigem que empresas do
mesmo ramo adotem melhores estratégias ou do contrário perdem espaço no
mercado (BRIMSON, 1994).
Sabe-se que para uma empresa alcançar seus objetivos é necessário que
haja a produção e análise de informações que permitam formar uma boa estratégia.
Desse modo, a empresa poderá elaborar uma estratégia baseada em fatos, com
informações seguras, facilitando o alcance de seus objetivos. Uma boa estratégia
permitirá que as informações captadas ajudem na adequada formulação de preços,
investimento em propagandas, valorizando seu produto e satisfazendo cada vez
2
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melhor seus clientes (CASTRO et al., 2015).
Mesmo diante da importância do sistema de apuração e gestão de custos,
grande parte das organizações hospitalares não utilizam sistema de custos que seja
capaz de fornecer informações úteis para a tomada de decisão ou o fazem de forma
precária (ABBAS, 2001).
No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), por exemplo, os serviços
hospitalares são pagos num valor fixo por procedimento, independentemente da
quantidade de dias ou dos custos do atendimento. É possível que seja essa uma
das razões das dificuldades financeiras de muitos hospitais. Com a utilização de
sistemas de custeio e consequente apuração dos custos, estes poderiam ser
apresentados ao SUS a fim de cobrar a remuneração do procedimento, de acordo
com os serviços prestados. Desse modo, a utilização de sistemas de apuração e
gestão de custos torna possível conhecer o custo de cada serviço (MELO, 2004).
A competitividade exige que as organizações se utilizem de todos os meios
necessários para se destacar em relação aos concorrentes. A contabilidade auxilia
as organizações em seu planejamento e desenvolvimento de estratégias, pois
permite que a empresa reduza seus custos e consequentemente possa competir
com toda a sua cadeia de valor (CASTRO et al., 2015).
2.2

Contabilidade de custos e gestão de custos
De acordo com Martins (2003, p.13) “até a Revolução Industrial (século
XVIII), quase só existia a Contabilidade Financeira (ou Geral) desenvolvida na Era
Mercantilista, estava bem estruturada para servir as empresas comerciais”.
No entanto, a contabilidade evoluiu e passou a ser aplicada a diversas outras
áreas. A contabilidade é uma ciência que pode ser estudada de forma ampla ou
particular, podendo ser aplicada em vários setores e ramos de atuação. Pode-se
encontrar atividades contábeis em setores diversos como: Comercial, bancária,
financeira, fiscal, hospitalar e gerencial, sendo essa última aplicada a todos os
ramos de atividade (SOUZA, 2010).
A aplicação da contabilidade de custos é muito vasta. Ela tem a capacidade
de produzir bons resultados, seja nas empresas estritamente comerciais ou que
prestam serviços, como por exemplo, hospitais, lojas, serviços de utilidade pública,
institutos educacionais, repartições públicas, etc., tendo sempre em conta, é claro,
as peculiaridades de cada tipo de organização (ABBAS, 2001). A gestão de custos
aplica os princípios da contabilidade geral para registrar os custos de operação de
uma atividade, de tal maneira que seja possível transformar os dados de produção e
das vendas em informação útil para tomada de decisão (CALLADO et al., 2008).
Desse modo, a gestão de custos é a utilização da contabilidade de custos
como instrumento de apoio à gestão. Para Martins (2003), a contabilidade de custos
pode ser um importante instrumento de apoio às decisões gerenciais, tendo em
conta que a mesma evoluiu ao longo dos anos, passando a exercer duas novas e
importantes funções: auxílio ao controle e ajuda às tomadas de decisão.
Nos últimos tempos, em virtude da globalização da economia, a liderança em
custos passou a representar um diferencial entre as empresas, devendo fazer parte
de sua estratégia. A fim de que isso seja efetivo, os velhos conceitos da
contabilidade de custos necessitam ser substituídos por novos conceitos. A busca
do menor custo com a manutenção de bons níveis de qualidade se constitui hoje na
melhor estratégia capaz de conduzir as empresas ao sucesso (ABBAS, 2001).
Ao discorrer a respeito da contabilidade de custos, existem alguns conceitos
3
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fundamentais que necessitam ser lembrados, os quais serão destacados a seguir.
O primeiro é o conceito de custo. Para Martins (2003, p. 17), "custo é o gasto
relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços". Na
visão de Melo (2004, p.21), os “custos são todos os gastos incorridos para a
produção de certo bem ou serviço”. O autor destaca a importância de se diferenciar
os custos das despesas, visto que os dois termos geram confusão, muitas vezes. A
grande diferença é que enquanto os custos se destinam a formar o produto, as
despesas são todos os gastos ou sacrifícios financeiros com o objetivo de gerar as
receitas.
Martins (2003) explica que os custos podem ser divididos em diretos e
indiretos, fixos e variáveis, de acordo com sua variabilidade e facilidade de
alocação. Quanto à variabilidade, custos variáveis são todos aqueles que se alteram
em proporção direta com a quantidade produzida. Num hospital é possível citar
como exemplo, o número de exames realizados no serviço de radiologia,
medicamentos, materiais hospitalares, gêneros alimentícios, entre outros. Os custos
fixos, por outro lado, permanecem inalterados, mesmo havendo variação na
quantidade produzida. Pode-se citar como exemplo, a depreciação, o imposto
predial, dentre outros (ABBAS, 2001).
Assim, os custos fixos “são custos que em determinado período de tempo e
em certa capacidade instalada, não variam, qualquer que seja o volume de atividade
da empresa”, já os custos variáveis, “seu valor total altera-se diretamente em função
das atividades da empresa. Quanto maior a produção, maiores serão os custos
variáveis” (BEULKE; BERTÓ, 2008, p. 21). Ou seja, os custos fixos permanecem
iguais independentes do volume da produção já os custos variáveis se alteram.
Existem ainda os custos diretos e indiretos. Os custos diretos “são aqueles
diretamente incluídos nos cálculos dos produtos”, ou seja, os custos diretos são
todos aqueles ligados diretamente ao produto. Como exemplo pode-se citar: matéria
prima, mão de obra direta, etc. Já os indiretos são aqueles que “necessitam de
aproximações, isto é, algum critério de rateio para serem atribuídos aos produtos”
(BRUNI; FAMÁ, 2004, p. 31).
2.3

Contabilidade de custos e sistemas de custeio
Não se pode confundir custos com gastos, desembolso ou despesa, o que
muito ocorre nas organizações. Gasto é o compromisso assumido diante da
aquisição de um produto ou serviço, já desembolso ocorre no momento do
pagamento, o que difere de gastos que é apenas um compromisso de pagamento
(MARTINS, 2003).
Souza (2010, p. 52) diz que “quando as empresas produziam um único
produto ou serviço em sua base produtiva, isso era muito mais simples, afinal, todos
os custos fixos e variáveis eram apropriados diretamente a esse único produto ou
serviço produzido”. A partir do momento que as empresas aumentaram a
diversidade de seus produtos, aumentou-se também a complexidade em se
apropriar os custos a cada produto.
Diante disso, surgiram os métodos de custeio. Segundo Souza (2010, p. 52),
“os principais métodos de custeio são: teoria das restrições, custeio por absorção,
custeio ABC, custeio RKW, custeio direto ou variável”.
Souza (2010) explica que a teoria das restrições é um dos métodos de
analise de custos que leva em consideração de cálculo, somente os custos e
despesas variáveis, ou seja, materiais diretos e despesas variáveis.
4
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A Teoria das Restrições foi desenvolvida por Eliyahu M. Goldratt,
originalmente com a denominação de Tecnologia da Produção Otimizada (Optimized
Production Technology - OPT). Esse tipo de custeio estava mais voltado para a
administração da produção que orienta a empresa no planejamento e controle. A
ideia principal da Teoria das Restrições consiste em verificar as restrições que
limitam o ganho da empresa e garantir mais eficiência no gerenciamento destas
restrições, bem como, maximizar o lucro diante das condições atuais da empresa
(BORNIA, 1994).
O custeio por absorção se caracteriza por apropriar todos os custos do
período sejam eles fixos ou variáveis. O método RKW divide a organização por
centro de custos onde os custos são distribuídos através de bases (CAPPONI,
2015).
O custeio ABC é mais complexo e mais preciso, pois ele faz o rateio
baseados nas atividades:
O ABC é um sistema de custos que tem o objetivo de avaliar com precisão
as atividades desenvolvidas em uma empresa (tanto industrial, quanto de
serviços), utilizando direcionadores para alocar as despesas indiretas de
uma forma mais realista aos produtos e serviços. O ABC parte do princípio
de que não é o produto ou serviço que consome recursos, mas sim, os
recursos são consumidos pelas atividades e estas, por sua vez, são
consumidas pelo produto ou serviço (ABBAS, 2001, p. 54).

O custeio direto ou variável, segundo Souza (2010, p. 55), surgiu “com o
objetivo de tornar as informações produzidas pelo sistema de custos mais úteis para
a tomada de decisões e diminuir essas distorções”. De qualquer forma cabe a
empresa decidir de acordo com suas necessidades o melhor método de custeio.
3

METODOLOGIA
Essa pesquisa se classifica como descritiva e exploratória. Um estudo
descritivo expõe claras características sobre o objeto de estudo, envolvendo
técnicas padronizadas e bem estruturadas de coleta de dados. Já a pesquisa
exploratória consiste num estudo realizado em áreas de pouco conhecimento
sistematizado (OLIVEIRA, 2011). Os dados foram trabalhados com uma abordagem
quantitativa por se tratar de uma pesquisa baseada em informações obtidas através
de coleta de dados.
A pesquisa foi realizada no município de Tangará da Serra – MT. O município
está localizado a 251,6 quilômetros de Cuiabá e conta atualmente com muitos
serviços de saúde, dentre estes quatro hospitais. Os hospitais analisados nesta
pesquisa foram, um hospital público mantido pelo município e três hospitais
privados. Os quatro hospitais totalizam 212 leitos de internação (CNES, 2017).
Para a coleta dos dados, foi utilizado questionário contendo 34 perguntas
fechadas, o qual foi elaborado com base na dissertação de mestrado de Abbas
(2001) e na publicação do Ministério da Saúde, referente à pesquisa realizada para
o Programa Nacional de Gestão de Custos (MINISTERIO DA SAÚDE, 2006) e
perguntas abertas feitas através de entrevistas aos administradores dos hospitais. O
questionário foi respondido pelos administradores dos quatro hospitais pesquisados
durante o mês de maio de 2018. Para não expor o nome dos pesquisados foi
utilizado os termos A, B, C e D para nomeá-los.
Os dados foram tabulados utilizando o software Excel da Microsoft e
apresentados em forma de tabelas. A análise foi realizada por meio da utilização de
estatística descritiva e os resultados comparados com outros estudos
5
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assemelhados.
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados da pesquisa serão apresentados de acordo com a estrutura e o
agrupamento das questões estabelecidas no questionário. Assim para cada grupo
de perguntas do questionário será utilizado um subitem.
4.1 Perfil socioeconômico
A Tabela 1 apresenta os dados levantados que possibilitarão analisar o perfil
socioeconômico dos hospitais pesquisados.
Quanto ao tempo de existência, é possível verificar que todos os hospitais
entraram no mercado entre os anos de 2000 e 2003, datas relativamente próximas.
Dentre os quatro três deles atendem as quatro clínicas básicas, ou seja, médica,
cirúrgica, obstétrica e pediátrica e o hospital público somente as clínicas médica e
pediátrica.
Todos os hospitais pesquisados têm estrutura formal definida. Dos quatro
pesquisados três tem finalidade lucrativa (privado) e um é sem fins lucrativos por
pertencer ao setor público. Quanto ao porte, dois hospitais têm capacidade menor
ou igual a 50 leitos, sendo classificado como pequeno porte e outros dois tem
capacidade de 51 a 150 leitos, sendo classificado assim como médio porte
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).
Tabela 1 - Perfil Socioeconômico dos hospitais, Tangará da Serra, 2018.
Questões aplicadas
Hospital A
Hospital B
Hospital C
Hospital D
1- Data de início das
19/08/2003
16/10/2002
27/06/2000
12/09/2003
atividades.
2Setor
a
que
Privado.
Privado.
Privado.
Público.
pertence.
Hospital Geral Hospital Geral Hospital Geral
(clínica
(clínica
(clínica
médica,
médica,
médica,
Clínica
3- Tipo da unidade
clínica
clínica
clínica
médica
e
hospitalar.
cirúrgica,
cirúrgica,
cirúrgica,
pediatria.
obstétrica
e obstétrica e obstétrica
e
pediátrica).
pediátrica).
pediátrica).
4- A instituição possui
estrutura
formal
Sim.
Sim.
Sim.
Sim.
definida(Organogram
a Funcional)?
44 médicos,
11
enfermeiros,
12 médicos, 4
53
técnicos
enfermeiros, 6
5 - Quantidade de
Não
Não
de
setor
Funcionários.
respondeu.
respondeu.
enfermagem,
administrativo
49
apoio
, 10 outros.
administrativo
.
6
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6Ordenamento
Com
fins
Jurídico – Quanto ao
lucrativos.
Objetivo
7- Quantidade de De 51 a 150
leitos existentes.
leitos.
8- Qual a formação do
diretor administrativo Administrador.
da organização?
9- Quais as fontes de Apenas
recursos
para
a remuneração
manutenção
do pelos serviços
hospital?
prestados.
Fonte: Dados da pesquisa (2018)

Com
fins Com
fins Sem
fins
lucrativos.
lucrativos.
lucrativos.
Até 50 leitos.

De 51 a 150
Até 50 leitos.
leitos.

Administrador
Administrador. Administrador.
.
Apenas
remuneração
pelos serviços
prestados.

Apenas
Recursos
remuneração
públicos
pelos serviços
municipais
prestados.

Quanto ao número de funcionários, apenas dois dos hospitais dispunham dos
dados para fornecer, de modo que ficou prejudicada a comparação. Todos os
administradores dos hospitais possuem formação superior em administração, de
modo que com base isso é possível pressupor que todos possuem conhecimento
mínimo nas áreas financeiras e de custos. Dentre os quatro, três deles (privados)
mantém o hospital com recursos oriundos da receita dos serviços prestados e um
(público) com recursos oriundos do município de Tangará da Serra.
4.2 Sistema de Informação
A Tabela 2, apresenta os dados relacionadas à utilização de sistemas de
informação baseado na tecnologia da informação por parte dos hospitais
pesquisados.
Dos hospitais pesquisados nenhum possui área específica de informática,
também chamada de Tecnologia da Informação (T.I.) em sua estrutura interna,
sendo esse serviço prestado por empresa terceirizada. Todos possuem acesso à
internet e o registro das informações necessárias para custos são feitas 100% no
computador. Todos possuem sistema de informação definido com indicadores
médicos, administrativos podendo ser acompanhado pelos supervisores, gerentes e
direção. Três dos pesquisados possuem arquivos e dados da organização salvos
em algum servidor externo.
Tabela 2 – Utilização de Sistema de Informação baseado em T.
Serra, 2018.
Questões aplicadas
Hospital A
Hospital B
Hospital C
1 - Existe área específica
T.I.
(tecnologia
da
Não.
Não.
Não.
informação) dentro da
instituição?
2 - Se a resposta ao item
anterior for "Sim", qual(is) Não
Não
Não
o(s)
serviço(s) respondeu.
respondeu. respondeu.
realizado(s)?
3- Se sua resposta ao
Serviço
Serviço
Serviço
item 1 for “Não” quem
terceirizado. terceirizado terceirizado
realiza a manutenção das

I., Tangará da
Hospital D
Não.

Não
respondeu.
Serviço
terceirizado
7
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informações tecnológicas
do hospital?
4 - A instituição possui
Sim.
Sim.
Sim.
Sim.
acesso à internet?
5 – Como é realizado o
100%
no
registro das informações 100%
no 100%
no
100%
no
computador
necessárias à gestão de computador. computador.
computador.
.
custos?
6
Quais
das
A.C,
A.E, A.C,
A.E,
A.C.,
A.E,
informações a seguir
C.D.M,
C.D.M,
C.D.M,
encontra(m)-se
Não
C.L.C.H,
C.L.C.H,
C.L.C.H, G.R,
informatizado(s)
e
respondeu.
G.M, G.C,P, G.R.H, G.C,
G.M, G.R.H,
integrado(s) com outro(s)
R.E.P e L.
R.E.P.
G.C, P. e L.
serviço(s)/sistema(s):
7 - A instituição possui um
sistema de informação
definido com indicadores
médico/hospitalares
e
administrativos/financeiro Sim.
Sim.
Sim.
Sim.
s
acompanhados
regularmente pelos seus
supervisores,
gerentes
e/ou direção?
8- Os arquivos e dados
da
organização
são
Sim.
Não.
Sim.
Sim.
salvos em algum servidor
externo?
Fonte: Dados da pesquisa (2018), Legenda: A.C. (Agendamento de consultas); A.E.
(Agendamento de exames); C.D.M. (Controle de dispensação de medicamentos);
C.L.C.H (Controle de leitos e censo hospitalar); G.R. (Gerencia de risco); G.M.
(Gerenciamento de medicamentos); G.R.H. (Gerenciamento de recursos humanos);
G.C. (Gestão de custos); P. (Prontuários); R.E.P. (relatórios estatísticos de
produção) e L. (Laboratórios).
O motivo de se questionar os hospitais quanto ao sistema de informação
baseado na Tecnologia da Informação é que ele é fundamental para a existência de
um sistema de gestão de custos. É preciso considerar que “a gestão de custos
numa organização hospitalar é um trabalho árduo, o qual só é possível diante da
existência um sistema de informação que auxilie no processo de apuração dos
custos hospitalares” (SOUZA; SCATENA; MEDEIROS, 2009, p. 121).
Vale lembrar que um bom sistema de informática além de auxiliar na agilidade
dos processos das organizações, também auxilia os gestores no controle e análise
das informações de sua empresa, o que não é diferente com os hospitais. “No
Brasil, nas últimas décadas, vem se ampliando o interesse em utilizar bancos de
dados originados, de forma rotineira, pelos serviços de saúde, como ferramenta na
elaboração de políticas de saúde e no planejamento e gestão de serviços de saúde”
(BITTENCOURT; CAMACHO; LEAL, 2006, p. 19).
Segundo Bonacim e Araújo (2010) a apuração de custos em
estabelecimentos hospitalares é uma tarefa abrangente, visto que há nesse tipo de
8
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organização uma diversidade de serviços prestados, exigindo como primeiro
requisito a delimitação dos sistemas de custos e um sistema de informações
eficiente.
4.3 Sistema de gestão de custos
A Tabela 3 apresenta os dados relacionados à utilização de sistemas de
custos. As perguntas foram estruturadas de modo a permitir verificar se os hospitais
possuem sistemas de gestão de custos e como o mesmo está estruturado, seja o
sistema completo de forma integrada ou mesmo parte do processo.
Os dados mostram que dentre os quatro hospitais pesquisados nenhum
utiliza sistema de gestão de custos capaz de apurar o custo dos atendimentos,
gerando apenas informações parciais sobres os custos. Assim, percebe-se que a
gestão de custos não é um aspecto considerado, na prática, de grande importância
para os administradores dos hospitais.
Embora não possuam, os mesmos reconhecem sua aplicação pode trazer
benefícios para o hospital, de modo que todos desejam implantar e todos os
hospitais dizem ter autonomia para realizar a implantação.
Mesmo não possuindo sistema integrado de gestão de custos, todos os
hospitais dizem ter um controle interno do consumo de materiais, medicamentos,
gênero alimentício, outros itens de consumo, custo com pessoal, serviços diversos,
custos indiretos e despesas administrativas. Sendo que três dos hospitais disseram
que quem centraliza estas informações parciais de custos é o diretor/presidência e
um disse que é o financeiro. Três dos hospitais responderam que realizam gestão
de estoque, sendo que dois responderam que fazem a conferência mensal, outro
semestral e outro anual.
Tabela 3 – Utilização de sistema de gestão de custos, Tangará da Serra, 2018.
Questões
aplicadas
Hospital A
Hospital B
Hospital C
Hospital D
1 - A instituição
possui ou está
implantando
sistema(s)
de Não possui.
Não possui. Não possui.
Não possui.
gestão
de
custo(s) dentro da
organização?
2 – Caso possua
sistema(s)
de
gestão de custos
quem
é
o
Não
Não
responsável por Não respondeu.
Não respondeu.
respondeu. respondeu.
gerenciar
as
informações
relacionadas
a
custo?
3 – Caso o
hospital possua
Não
Não
Não respondeu.
Não respondeu.
ou
esteja
respondeu. respondeu.
implantando
9
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sistema(s)
de
gestão de custos,
qual
a
metodologia
utilizada?
4 – Se a resposta
ao item número 1
for “Não possui”,
a
instituição
deseja implantar
algum sistema de
gestão
de
custos?
5 – Se a resposta
ao item anterior
for
“Sim”,
a
direção
da
instituição possui
autonomia para
implantar
o
sistema
de
gestão
de
custos?
6- Mesmo não
possuindo
sistema integrado
de gestão de
custos,
quais
informações
parciais
relacionadas
a
custos
são
geradas?
7- Qual o setor
responsável por
centralizar
e
consolidar
as
informações
do
item 6?
8Existe(m)
centro(s)
de
custos
identificado(s)
/definido(s) para
apropriação
de
receitas
e
despesas (DRE)
por unidade?

Sim.

Sim.

Sim.

Sim.

Sim.

Sim.

Sim.

Sim.

C.M., C.M.D.,
C.G.A., O.I.C.,
C.P.,
C.S.D.,
O.C.I., D.A.

C.M., C.M.D.,
C.G.A., O.I.C.,
C.P.,
C.S.D.,
O.C.I., D.A.

Diretoria/
Presidência.

Diretoria/
Financeiro.
Presidência.

Diretoria/
Presidência.

Sim.

Sim.

Sim.

C.M., C.M.D.,
C.G.A., O.I.C.,
C.P.,
C.S.D.,
O.C.I., D.A..

Sim.

C.M.,
C.M.D.,
C.G.A.,
O.I.C., C.P.,
C.S.D.,
O.C.I., D.A.
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9Com
qual
periodicidade
o
hospital
realiza
Mensal.
Semestral. Anual.
Mensal.
conferência
do
estoque
de
material médico?
10- A instituição
realiza gestão de Sim.
Não.
Sim.
Sim.
estoque?
Fonte: Dados da pesquisa (2018). Legenda: C.M. (Consumo de materiais); C.M.D.
(Consumo de medicamentos); C.G.A. (consumo de gênero alimentício); O.I.C.
(Outros itens de consumo); C.P. (Custo de pessoal); C.S.D. (custos com serviços
diversos); O.C.I. (outros custos indiretos) e D.A. (despesas administrativas).
4.4 Utilização das informações na tomada de decisão
A Tabela 4 traz os dados que permitirão verificar se os gestores dos hospitais
utilizam as informações produzidas pelo sistema de gestão de custos no processo
de tomada de decisão.
Tabela 4 – Utilização das informações para tomada de decisão,
Serra, 2018.
Questões aplicadas
Hospital A Hospital B Hospital C
1- As informações apuradas
pelo sistema de apropriação de
custos são discutidas de forma
Não
regular com as lideranças Sim.
Sim.
respondeu.
(supervisões, gerências ou
direção) da instituição para
tomada de decisão?
2- Os preços dos serviços são
estabelecidos a partir dos
Sim.
Não.
Não.
custos hospitalares levantados
para cada modalidade?
3- O hospital possui um sistema
Não.
Não.
Sim.
orçamentário formal?
4-São analisadas as diferenças
entre os resultados reais e os Sim.
Não.
Sim.
objetivos orçamentários?
5- O sistema de custos é usado
Não
Sim.
Sim.
para a tomada de decisões?
respondeu.
6- Qual a regularidade da
análise da taxa de ocupação Diária.
Diária.
Diária.
hospitalar?
7- Qual a regularidade da
análise do tempo médio de Diária.
Mensal.
Mensal.
permanência?

Tangará da
Hospital D

Não.

Não.

Sim.
Sim.
Sim.
Diária.
Diária.

11
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8- A instituição realiza análises
comparativas
dos
seus
Sim.
Não.
Não.
Não.
indicadores com os de outras
instituições assemelhadas?
9- A organização realiza
consultas
econômicas
e
Sim.
Sim.
Sim.
Não.
financeiras para a tomada de
decisão?
10- Você acredita que um bom
controle de custos pode auxiliar
Sim.
Sim.
Sim.
Sim.
nas tomadas de decisão das
organizações?
Fonte: Dados da pesquisa (2018)
Com relação às tomadas de decisões dos hospitais, os gestores dos hospitais
A e B dizem discutir regularmente com a liderança as informações de custos para
tomada das decisões. Percebe-se uma aparente inconsistência nas respostas visto
que pelas respostas, nenhum hospital possui sistema de gestão de custos, no
entanto, A e B afirmaram se reunir para discutir a respeito. É possível que os
respondentes tinham em mente as informações parciais de custos obtidas por meio
do sistema de controle gerencial interno.
Apenas o hospital A estabelece os preços dos serviços conforme as
informações dos sistemas de custos, pois mesmo não possuindo sistema de gestão
de custos os hospitais possuem controles internos com informações parciais de
custo. Metade dos pesquisados possuem sistema orçamentário formal e três dos
pesquisados analisam as diferenças entre os resultados reais com os objetivos
orçamentários.
Três dos pesquisados dizem utilizar o sistema de custos para tomar decisões,
de modo que, conforme já comentado, possivelmente os mesmos estejam referindose às informações parciais de custos. Todos realizam a analise diária da taxa de
ocupação do hospital e o tempo médio de permanência é analisado diariamente nos
hospitais A e D e mensalmente nos hospitais B e C. Dos quatro, apenas o hospital A
realiza análises comparativas dos seus indicadores com outras instituições
assemelhadas e os hospitais A, B e C realizam consultas econômicas e financeiras
para tomada de decisão. Todos os administradores dos hospitais dizem acreditar
que um bom controle de custos pode auxiliar nas tomadas de decisão.
Sabe-se que toda organização seja ela de pequeno, médio ou grande porte,
necessitam diariamente tomar decisões que podem definir o futuro delas. “O núcleo
do processo administrativo é a decisão, a escolha, dirigida para um fim, de uma
entre várias alternativas de ação a luz de algum objetivo” (HORNGREN, 2000, p.5).
No entanto, para que tais decisões sejam acertadas, elas necessitam ser baseadas
em informações.
Percebe-se que ainda falta aos gestores a devida consciência de que “a
informação de custos, e a própria função da contabilidade de custos, assume um
papel extremamente relevante no processo de gestão de um hospital, nos dias
atuais (MATOS, 2002, p. 237).
Assim, embora todos os administradores acreditem que um bom controle de
custos pode auxiliar nas tomadas de decisão das organizações, na prática, isso não
tem sido utilizado de forma efetiva, embora algumas informações parciais de custos
sejam produzidas.
12
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É possível também que a não existência de sistema integrado de gestão de
custos seja explicada pelo fato da implantação de sistema de gestão de custos em
hospitais ser um processo intricado, difícil e complexo, principalmente em virtude da
complexidade inerente à própria organização, visto que possui uma multiplicidade
de serviços e profissionais atuando simultaneamente, e um volume expressivo de
dados que precisam ser capturados e processados (OLIVEIRA, 2017).
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A tomada de decisão em qualquer que seja a organização não é uma tarefa
fácil, devem ser levados em consideração fatores que podem parecer irrelevantes,
mas que no final podem fazer uma diferença significativa para a empresa. Com
base nos dados obtidos por esta pesquisa, pode se concluir que os gestores dos
hospitais de Tangará da Serra, ainda não tem como prioridade a utilização da
gestão de custos como instrumento de produção de informação para a tomada de
decisão. Embora todos afirmem que isso é importante, na prática são produzidas
somente informações parciais de custos, pela utilização de sistemas de controle
gerencial interno, os quais também são importantes, pois poderiam, mediante
ampliação da abrangência, compor um sistema integrado de gestão de custos.
Quanto aos objetivos específicos desta pesquisa, pode-se verificar que todos
os hospitais possuem um tempo de existência aproximado e a gestão dos mesmos
é feita por administradores. Dos quatro pesquisados três são privados e um público,
dois de pequeno porte e dois de médio porte.
Verificou-se que os hospitais não utilizam sistema de gestão de custos, porém
todos fazem o controle parcial dos custos e controlam os gastos por meio de um
sistema de controle gerencial. Com relação à tomada de decisão, os
administradores responderam que utilizam as informações referentes a custos, ou
seja, as informações parciais que são geradas pelos controles internos para a
tomada de decisões e que tem o devido cuidado para que essas informações sejam
produzidas com qualidade a fim de que sejam realmente úteis na tomada de
decisão.
Sugere-se que seja realizada pesquisa em um dos hospitais a fim de
apresentar uma proposta de como deveria ser estruturado um sistema de gestão de
custos à luz dos princípios da contabilidade de custos.
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APÊNDICE 1
1- As informações apuradas pelo sistema de apropriação de custos são discutidas
de forma regular com as lideranças (supervisões, gerências ou direção) da
instituição para tomada de decisão?
( ) Sim
( ) Não
2- Os preços dos serviços são estabelecidos a partir dos custos hospitalares
levantados para cada modalidade?
( ) Sim
( ) Não
3- O hospital possui um sistema orçamentário formal?
( ) Sim
( ) Não
4-São analisadas as diferenças entre os resultados reais e os objetivos
orçamentários?
( ) Sim
( ) Não
5- O sistema de custos é usado para a tomada de decisões?
( ) Sim
( ) Não
6- Qual a regularidade da análise da taxa de ocupação hospitalar?
( ) Anual
( ) Diária
( ) Mensal
( ) Semanal
( ) Semestral
7- Qual a regularidade da análise do tempo médio de permanência?
( ) Anual
( ) Diária
( ) Mensal
( ) Semanal
( ) Semestral
8- A instituição realiza análises comparativas dos seus indicadores com os de outras
15
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instituições assemelhadas?
( ) Sim
( ) Não
9- A organização realiza consultas econômicas e financeiras para a tomada de
decisão?
( ) Sim
( ) Não
10- Você acredita que um bom controle de custos pode auxiliar nas tomadas de
decisão das organizações?
( ) Sim
( ) Não
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PLANEJAMENTO FINANCEIRO COMO INSTRUMENTO DE QUALIDADE DE
VIDA DOS POLICIAIS MILITARES DE TANGARÁ DA SERRA – MT
Jaqueline Jaqueline Dos Santos Mazetti, Sonia Aparecida Beato Ximenes De Melo,
André Ximenes De Melo, Amauri Da Silva Salvador

Resumo
O planejamento financeiro é um método de gestão de vida que aborda diversas
áreas, em consequência da falta de utilização do mesmo pode se observar alto nível
de endividamento. De certa forma a educação financeira torna-se cada vez mais
importante, pois, por meio da mesma, pode se compreender a sua importância e
como administrar o dinheiro. Pesquisas realizadas sobre esse assunto já
demostraram a falta de conhecimento dos servidores públicos. Esse estudo tem
como objetivo analisar o planejamento financeiro dos policiais militares do Batalhão
da Policia Militar de Tangará da Serra, MT. Para alcance desse objetivo foi realizada
uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. Os dados foram coletados por
meio de questionário estruturado, em uma amostra de 80 servidores. Os resultados
apontaram que 23% dos servidores acreditam que o descontrole nas finanças a falta
de conhecimento sobre o assunto e um dos fatores responsáveis pelo
endividamento. Percebeu-se a necessidade de educação financeira dos
profissionais para que os mesmos possam gerir com otimização suas finanças..
Palavras-chave: Educação Financeira; Orçamento Doméstico; Orçamento familiar.

1 INTRODUÇÃO
As finanças estão relativamente interligadas ao bem-estar das pessoas, Halles,
Sokolowski e Hilgemberg (2007) asseguram que a boa saúde financeira dos
servidores públicos está ligada a qualidade de vida e do trabalho por eles prestados.
Sendo o planejamento financeiro um dos métodos mais utilizadas para a administrar
e controlar receitas e de despesas pessoal e familiar, com visão em crescimento
para alcance de objetivos e metas presentes e futuras familiar (Eid Junior & Garcia;
2001).
A identificação desse tema teve como ponto de partida a avaliação da qualidade de
vida nos dias atuais, onde cada dia que passa está maior o índice de valores do
mercado financeiro acompanhado pela inadimplência. A ideia de poupar para um
planejamento futuro ainda é um dos maiores problemas encontrados em nosso país.
O objetivo geral deste artigo é analisar a posição financeira de servidores públicos
da Polícia militar de Tangará da Serra MT, sendo os objetivos específicos: a)
Analisar a percepção de planejamento financeiro; b) Relacionar a influencia e os
efeitos do planejamento financeiro na qualidade de vida dos servidores.
Partindo do pensamento de que as pessoas são incomparáveis. De um modo geral
são poucos que buscam adquirir conhecimento exato de suas finanças para uma
possível melhora de sua vida pessoal e familiar e com essas dificuldades, pode-se
observar a realidade nos dias atuais. Assim, evidenciar a importância de realizar um
bom planejamento financeiro pessoal e familiar, o tema apresenta grande
relevância, pois as pessoas em geral têm de alguma forma suas vidas prejudicadas
pelas decisões financeiras incorretas tomadas. Ao optarem por investimentos
lucrativos, aparentemente não tão seguros, ao escolher os empréstimos incertos e
1
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de baixa lucratividade, aos financiamentos de longo prazo de taxas de juros
elevadas sem ter um conhecimento exato de cálculo financeiro, pode-se levar ao
endividamento.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
No presente estudo apresenta-se após a introdução, a revisão conceitual sobre
educação financeira e endividamento, planejamento financeiro e orçamento
doméstico, a teoria da hierarquia das necessidades; a metodologia do trabalho; os
resultados e discussões sobre o tema levantado e o por fim as conclusões
alcançadas na pesquisa.
2.1 Educação financeira
A educação financeira é um método de conhecimento que auxilia o cidadão em suas
finanças pessoal e familiar, em realizar seus propósitos sem causar descontrole
financeiro (Cordeiro, Conta & Silva, 2018), principalmente pela facilidade e aumento
da oferta de crédito. Nesse contexto Mendes (2015) ressalta que a educação
financeira é um método útil para ensinar as pessoas a se planejar de um modo
seguro e consciente. Pois é importante saber o valor do dinheiro para assim evitar
dívidas e empréstimos, tendo em vista a importância de se planejar para
acompanhar sua renda pessoal e familiar para suprir seus compromissos a
terceiros.
Para Silva, Silva, Silva e Prado (2014) A educação financeira quando compreendida
possibilita ao cidadão traçar suas metas e investimos futuros em relação as finanças
de maneira mais visível, não criando obstáculos que dificulte as tomadas de
decisão, pois a educação financeira direciona as pessoas para que não haja
orçamentos negativos ou até mesmo créditos bloqueados.
Os autores ainda expressam que o conhecimento sobre a importância do dinheiro é
adquirido ao longo dos anos, sendo a educação financeira um fator relevante que
pode direcionar o comportamento das pessoas para que as mesmas não tomem
decisões inseguras e as prejudique financeiramente.
De acordo com a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo
(CNC) (2017), 62,2% das famílias brasileiras estão comprometidas financeiramente,
principalmente com cartão de crédito, cheque especial, e o mais preocupante é que
10,1% não terão condições de quitar com suas responsabilidades.
Nesse sentido a educação financeira é uma ferramenta importante quando
associada as leis de proteção do consumidor auxilia as pessoas no cumprimento
dos compromissos feito a terceiros e reduz problemas de endividamento fator esse
negativo para a sociedade (Marques & Frade, 2003). De forma mais objetiva
Cerbassi (2004) afirma que a educação financeira é o fator fundamental para
orientar as pessoas de gastos e despesas desnecessárias, com visão na garantia
da qualidade de vida e investimento de curto e longo prazo sem correr riscos ou
perdas financeiras.
No estudo de Xavier e Ferreira (2018, p. 4), os autores evidenciaram a relação
entre educação financeira e materialismo, eles expressam que “o consumidor
materialista demonstra seu poder e sua satisfação por meio da compra. Este
comportamento tende a levá-lo a um mau endividamento, ou seja, aumenta o seu
risco de inadimplência”.
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A ausência ou insuficiência da compreensão de mecanismos de gestão financeira
pode levar o indivíduo à tendência de demonstrar sua identidade por meio da
aquisição de bens e a atribuir maior valor agregado aos produtos consumidos.
2.2

Planejamento Financeiro

Os altos níveis de consumo e descontrole dos indivíduos de modo geral são
causados pela falta de planejamento financeiro, fator esse negativo pois afeta o
ambiente familiar e de trabalho, “o planejamento financeiro pessoal significa
estabelecer e seguir uma estratégia precisa, deliberada e dirigida para a
acumulação de bens e valores que irão formar o patrimônio de uma pessoa e de
sua família. Essa estratégia pode estar voltada para curto, médio ou longo prazo”
(Frankenberg, 1999, p. 31).
Macedo (2007) entende que o planejamento financeiro deve-se atuar como uma
guia pessoal e familiar mostrando quais as melhores decisões a serem tomadas
para que se obtenha resultados positivos com alcance de sucesso pessoal e
material, pois se utilizado de maneira correta o planejamento pode demonstrar
ganhos futuros e realizar objetivos.
E sendo o planejamento financeiro uma ferramenta necessária para se ter um
controle, pois ao atingir seus objetivos ou realizar seus sonhos as pessoas se
sentem realizadas tendo assim satisfação e motivação em se dia a dia (Rassier,
2010). Nesse sentido Cabral (2005) argumenta que na utilização de um
planejamento financeiro deve-se levar em consideração metas e objetivos a serem
alcançados, estabelecer datas e prazos para serem cumpridos, certo que de
maneira adequada seja realizado obtendo resultados positivos e não afete sua
renda.
No fim das contas, as pessoas de baixa renda, por exemplo, sofrem o snowball
effect (“efeito bola de neve”): comprometem seu orçamento, que deveria ser
destinado a necessidades básicas, com o pagamento de financiamentos a juros
altos e acabam tendo que, para poder garantir a sua manutenção básica mensal,
adquirir novas fontes de crédito para saldar as antigas, o que eleva os juros a níveis
exponenciais (Santos, 2012, p. 23).
De acordo com Gitman (2004), o planejamento financeiro é um método importante,
pois disponibiliza as direções para as tomadas de decisões tendo em vista um
controle geral de gasto e despesas direcionando os indivíduos a seguir os melhores
passos para manter seus bens e finanças seguros não passando assim por um risco
de endividamento.
2.3

Orçamento Doméstico

Os gastos e despesas pessoal e familiar podem ser anotados em um orçamento
doméstico com objetivo de suprir necessidades e proporcionar qualidade de vida
com o objetivo de gerar hábitos e conhecimento em finanças para as pessoas, pois
a vida financeira influencia diretamente na qualidade de vida (Halles, 2007).
O orçamento doméstico, é um instrumento no qual as decisões são tomadas em
conjunto por toda a família, sendo assim de fato aplicadas em prática. É importante
ressaltar que o orçamento correto apresenta vários benefícios pessoal e familiar
dando gerenciamento para o alcance de objetivos o controle financeiro e assim
oferendo uma qualidade de vida (Krüger, 2014).
Com isso Santos (2012) afirma que o modo para se adquirir bens e consumo é se
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planejar e realizar um orçamento, para definir suas escolhas em busca de uma
qualidade de vida adequada. Pois através de um orçamento se tem conhecimento
do quanto se ganha, qual seus gastos mensais e o que se pode ser comprado ou
investido no presente e futuro momento não se tendo nenhum defeito no orçamento
familiar.
No entanto, o orçamento auxilia os indivíduos a traçar um proposito em suas vidas
para que os determinem na busca de sonhos e metas a serem alcançadas de modo
que na realização de suas tarefas se tenha um foco com visão em resultados
positivos e animadores (Fleig, 2013).
2.4

A Teoria da Hierarquia das Necessidades

Sendo uma das teorias mais relevantes para motivação teoria de Maslow como é
conhecida. Aborda as necessidades dos seres humanos em um escala de valores
adaptados. Pois o indivíduo realiza uma necessidade e em sequência já surge a
próxima, Camargo (2009, p. 43-48). As pessoas de um modo geral só buscam por
reconhecimento e melhores condições se suas necessidades se encontrarem
satisfatórias.
Diante disso Chiavenato (2003) aponta as escalas das necessidades sendo elas: a)
Necessidades fisiológicas: as que se referem as necessidades biologicas, como
por exemplo: . respirar, de comer, de descansar, beber, dormir, ter relações sexuais,
etc; b) Necessidades de segurança: o ser humano precisa se sentir seguro dos
perigos, da saúde, ter um plano de saude, emprego, seguro de vida etc. c)
Necessidades sociais: relações humanas harmonicas, fazer parte grupos sociais,
estar inserido na sociedade; d) Necessidades de estima: capacidades por nós
mesmos e o reconhecimento dos outros da nossa capacidade de adequação;
autoestima; e) Necessidades de auto realização: autonomia, a independência e o
autocontrole.
Segundo Xavier & Ferreira (2018) o consumidor que não compra por necessidade,
mas compra por status visando a sua socialização, tende a extrapolar a sua renda
disponível, levando à adesaão de linhas der creditos disponiveis r ao endividamento.

3 METODOLOGIA
Para Cerbassi (2003) o planejamento financeiro não causa o interesse dos
indivíduos diante disso pode se compreender as dificuldades atuais financeiras, O
planejamento vem se tornando a ferramenta ideal para as melhores tomadas de
decisões. Sendo assim foi levado questões fechadas em entrevistas pessoal para
um melhor desenvolvimento e resultado sobre o assunto. Nesse sentido, optou-se
por uma pesquisa de natureza qualitativa.
Pois ela aponta fenômenos
desconhecidos e inovadores, serve para demonstrar fatores relevantes e observa
variáveis que não tenham sido devidamente esclarecidas (Deslauriers & Kérisit,
2008).
A estratégia de delineamento a ser adotada dentro da metodologia qualitativa foi um
estudo de caso, o metodologia utilizada no estudo foi a da pesquisa descritiva, para
a melhor identificar e descrever as características de cada indivíduo foi feita a
análise dos dados obtidos, procurando identificar a relação entre a situação
financeira e a qualidade de vida e do trabalho assim propor soluções por meio da
implantação de políticas públicas capazes de melhorar a gestão das finanças
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pessoais de cada um dos servidores.
Os dados foram coletados no segundo sementre de 2018 por meio de um formulário
composto por 24 (vinte e quatro) questões fechadas. No total foram respondidos 40
questionários, de uma amostra de 80 militares, estando em serviço no período da
coleta 62, foi aplicado o formulário a todos os que aceitaram ser entrevistados,
tendo em vista houve a dificuldade para coleta de dados pois os mesmos têm uma
carga horaria longa e exaustiva.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa permitiu a análise dos dados com visão na dificuldade financeira
pessoal e familiar dos servidores.
4.1 Perfil dos militares
A Polícia Militar tem o papel de relevância, uma vez que se destaca, também, como
força pública estadual, primando pelo zelo, honestidade e correção de propósitos
com a finalidade de proteger o cidadão, sociedade e os bens públicos e privados,
coibindo os ilícitos penais e as infrações administrativas.
O estudo compreendeu 40 policiais militares, representados majoritariamente pela
presença masculina com um quadro de 90%, e 7,5% composto pelo gênero
feminino, e outros 2,5% não se identificaram.
Dentre os entrevistados confirmou-se as seguintes patentes 7 cabos, 2 majores, 7
sargentos, 2 tenentes e maior parte sendo 22 soldados. Com relação ao tempo de
serviço prestado a maior parte com 52,5% trabalham entre 1 a 10 anos, seguindo
com 40% de 11 a 20 anos e com 7,5% entre 21 a 30 anos de serviços prestados. A
maior parte dos entrevistados sendo 50,0% situa-se entre a faixa etária 31 a 40
anos.
Quanto ao número de dependentes dos servidores mais de 50% dos servidores tem
mais de três dependentes como demostrado na (Figura 1).

Figura 1 – Número de dependentes
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Quanto ao nível de escolaridade, os resultados apontaram que 70% possuem
ensino superior e destes 2,5% possuem pós-graduação (Figura 2). Observa-se que,
de uma forma geral o nível de escolaridade exigido atualmente não tem relação
direta com algum tipo de aumento de nivel de patente na atividade policial. Mesmo
com a maioria de nivel superior observou-se dificuldade e controle financeiro, isso
mostra que a educação financeira vai alem da educação superior, e que o
consumismo pode ter outras influencias. Nos achados de Xavier e Ferreira (2018)
“quanto menor a educação financeira, maior é a influência do consumo por status e
do materialismo em suas compras”.

Figura 2 – Grau de escolaridade dos pesquisados
Os resultados apontam que arenda mensal de 50% está na faixa entre 5.000,00 e
7.299,99 reais; 20% renda de 7.300,00 a 9.999,99 reais; 17,5% renda de 2.900,00 a
4.999,99; com 10% a renda de 10.000,00 a 13.999,99 reais e apenas 2,5% têm a
renda de 1.450,00 a 2.899,00 reais.
Mais uma vez os servidores afirmaram que as dificuldades por eles encontradas não
tem relação com baixa remuneração, mais sim, a falta de controle financeiro. Ao
serem questionados se reservam dinheiro para as despesas do início do ano, como
IPTU, IPVA, etc, 65% declararam não reservar, ou outros 35% afirmaram que fazem
a devida reserva. Diante da literatura, o planejamento financeiro é um instrumento
indispensável para fornecer dados para as tomadas de decisões não havendo
gastos desnecessários, nem despesas futuras (Silva, Silva, Silva & Prado,2014).
No que se refere ao planejamento na forma de confeccionar um planejamento
financeiro familiar e pessoal detalhado (Renda Mensal total - despesas com
alimentação, casa, pessoal, transporte, saúde, lazer, financeiro, profissionais,
mercado, etc.), a maior parte, 65% faz orçamento, mas não detalhado, 22,5 % não
faz, e com menor número 12,5% o faz detalhado.
Em se tratando de utilizar um planejamento para anotar as despesas e controlar
seus gastos, identifica-se que 20% anota todas, tanto fixas como variáveis, sendo
que 40% anota a maior parte das vezes, 15% quando lembram, 10% não anota e
15% não anota mais acha necessário (Figura 3).
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Figura 3 – Anotação de despesas e gastos

Diante dos dados coletados, pode se identificar que a maior parte dos mesmos se
utiliza de algum método para anotar suas despesas fixas e variáveis, ainda que se
tenha dificuldade no controle financeiro, fator que está cada vez mais ligado a falta
de planejamento financeiro, visto que nada adianta uma renda alta se não souber se
planejar e controlar seus gastos.
No quesito de renda para investimentos futuros, 25% dos entrevistados afirmam que
em todos os meses reservam uma quantia, já 45% deles guardam em alguns meses
e 30% não reservam pois não ficam com dinheiro no final do mês.
Dentre os militares entrevistados, diante a um problema financeiro qual a melhor
maneira de resolver, 45% deles utilizariam empréstimo consignado em folha, 32,5%
utilizariam o dinheiro que tem guardado na poupança e 22,5% recorreriam a família
ou amigos.
No entanto, a maior quantidade dos entrevistados sendo 65% não tem costume de
comprar por impulso, sempre verificam no mercado qual o melhor preço a ser pago
em um produto, e com dificuldade dessa análise. Outros 27,5% dos entrevistados
afirmam não verificar os valores para comprar, e outros 5% compram por impulso.
Considerando as dificuldades encontradas, para suprir as necessidades básicas,
observa-se que 72,5% dos militares afirmam que utiliza o empréstimo consignado
para suprir suas necessidades básicas, pois encontram dificuldade para manter
seus gastos com suas rendas mensais, bem como 12,5% utilizam limite de cartão
de credito, e outros 10 % buscam por empréstimos pessoal em bancos sendo que
2,5% utilizam limite de cheque e 2,5% empréstimos de financeiras (Figura 4).
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Figura 4 – Tipos de créditos utilizados
Os militares ativos no serviço militar, aposentados ou pensionistas tem condições
especiais de empréstimos consignado com taxas de juros entre 1,15% e 1,99% ao
mês dependendo do contratante. O prazo para pagamento é variável chegando até
em 96 vezes, e com essas facilidades fica cada vez mais difícil controlar o índice de
empréstimos realizados por militares. Sendo isto um fator elevado nota-se a
dificuldade dos mesmos para pagar suas despesas pois adquirindo um empréstimo
consignado em folha sua renda diminui gerando assim menor salário e dificultando
ainda mais seu orçamento.
Os altos índices de empréstimo se dão devido o consumo em excesso e o
descontrole financeiro, nesse sentido 40% afirma que devido à compra da casa
própria, 27,5% a compra de veículos, 5% a compra de bens e consumo, 15% pagar
outra dívida, 5% a pedido de terceiros e 7,5% por outros motivos sendo (saúde,
viagens), como pode ser visualizado na (Figura 5).

Figura 5 – Motivos de adquirir empréstimo consignado
Geralmente, os valores de créditos adquiridos pelos entrevistados são variáveis
entre 5.000,00 a 30.000,00 reais ficando superior a capacidade de pagamento do
devedor. Os dados mostram que 60% dos entrevistados nunca participaram de
cursos ou palestras relacionados a finanças número este preocupante, pois sendo
eles todos alfabetizados não tem informações de como administrar seu dinheiro.
Alguns servidores ainda afirmam que suas dificuldades financeiras estão

426

9
inteiramente ligadas a falta de administração e conhecimento sobre o assunto
questionado. Diante disto 58%, acreditam que a dificuldade financeira interfere em
sua qualidade de vida e de seu trabalho, causa estresse entre outros problemas
familiares e de saúde. Notou-se que há por parte de todos os entrevistados
interesse em conhecimento financeiro para saber se planejar suas despesas e
controlar seus gastos desnecessários.
3. CONCLUSÃO
O planejamento financeiro a base para o controle de vida, que compreende
mudanças de hábitos e atitudes, procurando amenizar problemas relacionados as
finanças e a qualidade de vida. Tendo algum planejamento se torna visível o
alcance de objetivos pessoais e familiar, pois a falta de utilização do mesmo gera
problemas que afetam não somente a família como o ambiente de trabalho.
Sem haver conhecimento da educação financeira, as pessoas não conseguem notar
a importância do dinheiro e as formas corretas de utilizá-lo, assim, acabam
adquirindo dívidas. Isso acontece com a maior parte da população, pois o país não
demonstra preocupação com este fator, nem as escolas ensinam isso para as
crianças e adolescentes e, depois que esses crescem, não consegue ter controle na
sociedade de consumo, sendo isto um dos motivos das pessoas se tornarem
inadimplentes em alguns casos este fator gera doenças e até mesmo suicídios.
Utilizando um modelo de planejamento financeiro adequado, torna-se mais fácil as
tomadas de decisão para que possa atingir seus objetivos, pois através do
planejamento se tem uma visão mais ampla de gastos e despesas desnecessário
sendo um dos aspectos mais significante no ramo familiar, pessoal e profissional.
A necessidade de um planejamento e de conhecimento em finanças vem se
tornando cada vez mais uma questão importante pois o mesmo envolve todas as
áreas dos dias atuais, com isto pode-se concluir que a qualidade de vida e do
trabalho prestados pelos servidores militares está inteiramente ligada a um
planejamento financeiro.
Realizando o objetivo principal, na qual este trabalho apresentou formas de realizar
um planejamento para identificar quais as principais dificuldades vividas pelos
servidores, notou-se que quanto maior o rendimento menos se utiliza um
planejamento e que as mais elevadas patentes têm o habito de anotar seus gastos,
despesas e realizar suas reservas e seus investimentos.
E os policias que tem o maior número de dependentes confecciona mais
planejamento financeiro, sendo os do gênero masculino a comprar mais por impulso
dessa forma pode se identificar que não apenas um nível superior para contribuir na
situação financeira mais sim estudo e detalhamento de gastos e despesas
desnecessárias, pois o planejamento é uma das melhores ferramentas em finanças.
Na análise das respostas destaca-se a hipótese de que as dificuldades financeiras
interferem na qualidade de vida pessoal e profissional quando os 75% questionados
afirmam ter preocupações, estresse, desmotivação e falta de concentração no
trabalho, problemas estes relacionados a falta de controle.
Quando apenas 25% dos servidores afirmaram não ter nenhuma dificuldades e
problemas financeiros. Com isso sendo a maioria dos servidores há apontar os
motivos relacionados a este problema sendo um deles a falta de educação
financeira o que acaba gerando o alto nível de endividamento por parte deles e sem
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uma orientação necessária utilizando créditos de forma desmedida.
Tendo em vista que as dificuldades financeiras estão ligadas a outros fatores como
baixo salário, consumo excessivo, taxas de juros elevadas, satus, contudo para uma
vida de qualidade é necessário o controle e planejamento para juntos possam ser
utilizados de uma forma que atenda todas as necessidades vividas.
O trabalho identificou que muito dos servidores tem interesse em obter
conhecimento nessa área para que de certo modo as informações obtidas auxiliem
nas tomadas de decisões entre outros aspectos de possível melhora.
De modo, a contribuir o presente trabalho visa no desenvolvimento e elaboração de
um modelo de planejamento financeiro que permita as pessoas organizar e controlar
seus gastos e despesas para futuros investimentos, sendo o principal foco a
qualidade de vida de todos os servidores de modo que na utilização de um
planejamento adequado atendam suas necessidades e os norteie para as tomadas
de decisões.
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RESUMO
A temática deste estudo centrou-se no perfil do profissional contábil e na visão das
empresas de serviços contábeis. A problemática relacionou-se em responder qual o
perfil do profissional contábil requisitado no mercado de trabalho pelas empresas de
serviços contábeis do município de Tangará da Serra – MT. Quanto a metodologia
empregada, a abordagem é quantitativa e tipificada em pesquisa descritiva e survey
que ocorreu por meio da aplicação de questionário fechado em 44 empresas e,
destes, 38 foram respondidos. Os principais resultados revelaram que as empresas
preferem contratar profissionais contábeis que possuam de 2 até 3 anos de
experiência, estejam cursando Ciências Contábeis, possuam conhecimento e
domínio nos programas da área contábil, saibam trabalhar em equipe e tenham
comprometimento com o seu trabalho. Conclui-se que o profissional contábil
requisitado pelo mercado de trabalho deve ter conhecimento e experiência prévia na
área da contabilidade e legislação tributária, além disso, amplo conjunto de
competências e habilidades.
Palavras-chave: Competência; Habilidades; Mercado de Trabalho.
1.

INTRODUÇÃO

O profissional contábil ampliou seu espaço com o passar dos anos, deixando
o termo “guarda-livros” para traz, oportunizando a entrada de um profissional com
características de empreendedorismo e gestão que busca novas maneiras de
aprimorar os resultados dos clientes, sendo a contabilidade uma ferramenta
essencial para a tomada de decisão (RUA, 2014).
O mercado de trabalho torna-se cada vez mais exigente no que diz respeito a
contratação de colaboradores. Antigamente, bastava o Ensino Médio completo para
conseguir um bom emprego, atualmente essa realidade mudou, nem o Ensino
Superior tem sido suficiente, visto que as pessoas tendem a se especializar e
estudar cada vez mais, visto que a concorrência e as inovações tecnológicas
crescem constantemente (SIVINSKI, 2009).
Segundo Silveira (2013), para o profissional contábil exercer sua função é
necessário muito mais que o diploma de bacharel em Ciências Contábeis e o
registro profissional, ele deve estar preparado para atender as obrigações atuais,
bem como dispor de características multiprofissionais e ser flexível às constantes
mudanças que permeiam a área. Desta forma, deve estar apto a tomar decisões,
identificar e corrigir falhas, de tal modo que possa resolver futuras adversidades que
surgirem no desempenho de sua função.
A cada dia o mercado tem priorizado o profissional que, além de qualificado
e competente, seja responsável e comprometido em relação ao seu campo de
atuação. A base de todo conhecimento é o estudo, entretanto, para alcançar uma
carreira promissora é preciso, além de tais instrumentos, outras características que
podem diferenciar um profissional do outro, e a postura adotada é uma delas
(COSTA, 2010).
Segundo Sivinski (2009) as organizações procuram colaboradores
qualificados naquilo que se disponibilizam fazer, ou seja, que tenham domínio sobre
1
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o assunto, sejam profissionais aptos a resolver problemas, ter soluções imediatas,
ideias inovadoras e que, principalmente, possuam algum diferencial, seja no
relacionamento interpessoal, na comunicação com os colegas ou até mesmo na
transmissão do bem-estar.
O profissional contábil exerce grande responsabilidade na sociedade, as
funções assumidas e o conjunto de informações por ele gerenciadas o tornam um
dos principais agentes do processo de gestão nas entidades. No entanto, é preciso
que ele entenda sua relevância na sociedade para responder as necessidades que
o cercam (SANTOS et al, 2011).
A atividade contábil está conquistando cada vez mais importância, tanto no
cenário nacional como no internacional, com isso, a contabilidade que antes era
vista pelas empresas apenas como um mal necessário, passa a ser utilizada como
uma ferramenta indispensável para o processo de tomada de decisões (HENRIQUE
et al., 2009).
O surgimento de várias inovações tecnológicas juntamente com as
obrigações legais, como a Escrituração Fiscal Digital (EFD) e o Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED) traz a necessidade de obter conhecimento e orientação
adequada aos usuários da informação contábil, o que exige um conjunto de
habilidades para os profissionais brasileiros que desejam se profissionalizar (NEVES
JÚNIOR; OLIVEIRA; CARNEIRO, 2011).
Henrique et al. (2009) ressaltam que os profissionais do serviço contábil
precisam estar atentos às atualizações das leis que mudam constantemente, visto
que executam os serviços com a fundamentação da legislação contábil, fiscal e
trabalhista, qualquer erro nesse aspecto pode acarretar multa ou mesmo o
encerramento de uma empresa por parte dos órgãos legais e fiscalizadores.
Neste contexto, surge o problema desta pesquisa: Qual o perfil do
profissional contábil desejável pelas empresas de serviços contábeis no município
de Tangará da Serra-MT? No alcance da solução tem-se como objetivo geral
analisar o perfil do profissional contábil que as empresas de serviços contábeis
desejam em Tangará da Serra - MT. Os objetivos específicos relacionam-se: a)
demonstrar o perfil socioeconômico desejado pelas empresas de serviços
contábeis; b) apurar o perfil que o mercado de trabalho requer dos profissionais
contábeis; c) analisar as principais características do profissional indicado pelas
empresas de serviços contábeis.
Assim, esse estudo se justifica por identificar as competências exigidas do
profissional da área contábil, bem como contribuir para que os profissionais atuantes
no mercado e os futuros profissionais identifiquem as habilidades e competências
requeridas pelas empresas prestadoras de serviços contábeis de Tangará da Serra
– MT. Em diversas regiões do país existem estudos sobre o perfil do profissional
contábil exigido pelo mercado de trabalho (FERREIRA, 2013), como o perfil do
profissional contábil requerido pelas empresas do Vale do Taquari-RS (BIASIBETTI;
FEIL, 2016), a análise das competências requeridas pelo mercado de trabalho aos
contadores da região da AMESC (SILVEIRA, 2013) entre outros, o que também
permite uma comparação ampla do assunto.
O trabalho está dividido em cinco seções: a primeira traz a introdução do
estudo; a segunda apresenta o referencial teórico, com as informações acerca do
assunto; na terceira descreve-se a metodologia; a quarta seção traz a análise e
resultados obtidos e, por último, as considerações finais.
2.

REFERENCIAL TEÓRICO
2
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2.1

O perfil dos profissionais da contabilidade

O atual perfil do profissional da contabilidade foi delineado à medida que a
ciência evoluiu ao longo dos anos, em meio a um conjunto de fatores facilitados por
períodos históricos diferenciados, principalmente com o desafio provocado pela
Revolução Industrial, no século XX, até os dias atuais. Neste sentido, foi necessário
que o profissional da contabilidade ocupasse uma posição de destaque, por conta
das circunstâncias provocadas pelo cenário globalizado (CORDEIRO; DUARTE,
2006).
A expressão ‘guarda-livros’, usada para se referir ao profissional contábil,
desapareceu com o tempo, dando lugar à expressão contador, que ganhou mais
status perante a sociedade. No século XXI a profissão do contador é de suma
importância, podendo ser comparada com a de um médico, visto que o profissional
contábil cuida da “saúde” da empresa, assim torna-se indispensável dentro das
organizações (COTRIN et al, 2012).
Pode-se afirmar que o moderno profissional contábil deve estar sempre
preocupado, lendo e aperfeiçoando-se, visto que a contabilidade é uma ciência em
constante modificação, e quem não se atualiza pode perder sua posição para
profissionais de outras áreas (COTRIN et al, 2012).
Tobias (2010) afirma que o profissional contábil que está sendo requerido é
aquele preparado para lidar com o rápido avanço tecnológico, capaz de
compreender as complexas transações de negócios que ocorrem interna e
externamente às empresas, sempre informado sobre as mudanças da sua profissão
nos aspectos normativos e legais que influenciam as atividades econômicas das
entidades sob sua responsabilidade.
De acordo com Tobias (2010), o profissional de contabilidade necessita ter
um perfil compatível às necessidades das empresas, ou seja, conhecer a legislação
da profissão e empresas, bem como atender às demandas de informações para as
decisões requeridas pelas entidades sob sua responsabilidade, dominar as
tecnologias que envolvem a área que atua, entre outros conhecimentos.
No que se refere às atitudes e valores, o profissional contábil deve possuir
responsabilidade, honestidade, ética nas questões pessoais e profissionais, buscar
conhecimentos e novas ideias em relação ao trabalho, estudos. Quanto aos
conhecimentos mais importantes ao profissional, estão: a contabilidade geral, fiscal,
gerencial, legislação societária e o planejamento tributário e fiscal (BIASIBETTI;
FEIL, 2016).
O novo perfil do contabilista é composto por uma pessoa que reúne
conhecimentos técnicos e sociais em função do vasto mercado à sua disposição,
passando de um simples profissional que executa o trabalho de forma mecânica
para um contador “aplicado”, procurando extrair as melhores informações da
empresa para auxiliar os empresários de forma correta, por meio de novas técnicas
e conceitos contábeis que estão em constantes mudanças de maneira a se
relacionar com áreas afins como administração, direito, econômica, etc. (COTRIN et
al, 2012).
2.2

Os profissionais da contabilidade no mercado de trabalho

A profissão de contador possui muitos ramos de trabalho, deste modo o
profissional contábil possui diversas oportunidades de emprego em sua área, que
compreendem procedimentos diários de organização referente às operações de
3
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compras, vendas, cálculos de salários, tributos, análises das demonstrações, entre
outros (SILVEIRA, 2013).
Para o técnico em contabilidade ou contador exercer a profissão, necessitam,
além de concluir o curso de graduação em Ciências Contábeis, registro no Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) do estado que atuar. Para tanto, primeiramente,
devem obter aprovação no Exame de Suficiência (SILVEIRA, 2013).
Cotrin et al (2012) destaca que a função primordial do contador é fornecer
informações úteis aos usuários da contabilidade para o processo decisório, visto
que, cada número e informação gerada têm seu significado e cada dado avaliado
traduz a representação dos negócios da organização. Sendo assim, é essencial ao
profissional contábil exercer a profissão com ética, qualidade e honestidade, pois o
mesmo ocupa um cargo de confiança e respeito dentro das empresas, visto que
possui acesso à muitas informações, sendo algumas sigilosas.
Neste sentido, Cavalcante (2009, p. 54) ressalta que “o profissional contábil
pode buscar especializações na área, o que aumentará seu campo de atuação”.
Além do conhecimento adquirido durante o curso de bacharelado, o contador pode
se aperfeiçoar em cursos específicos da área de atuação, se preparar para exercer
a profissão considerada uma das mais exigentes do mercado na atualidade (SILVA,
2012).
O perfil atual do profissional contábil é de uma pessoa que, em função do
vasto mercado que tem a sua disposição, agrega conhecimentos técnicos e sociais.
Dessa forma, pode-se perceber que a melhor remuneração está ligada à qualidade
dos serviços prestados e essa qualidade só será obtida com dedicação aos estudos
e uma fundamental base técnica e teórica, e uma integração com a empresa no seu
todo (COTRIN et al, 2012).
Marion e Marion (2012) destacam algumas das atividades que podem ser
exercidas pelo profissional da área contábil, conforme demostra o Quadro 1.
Quadro 1 – Áreas de atuação e funções especializadas do contador.
Auditor Interno
Cargos Administrativos
Na Empresa
Contador Fiscal
Contador De Custos
Contador Geral
Auditor Independente
Autônomo
Consultor
Empresário Contábil
Perito Contábil
Escritor
No Ensino
Consultor
Pesquisador
Professor
Contador Público
Órgão Público
Controlador de arrecadação
Fiscal de tributos
Tribunal De Contas
Fonte: Adaptado de Marion (2012).
Ferreira (2013) afirma que o exercício da profissão ultrapassa os limites da
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antiga visão de contador, visto que algumas áreas, mais recentes, de atuação do
profissional auxiliam a sociedade, tanto na esfera judicial, quanto para o
desenvolvimento social e econômico, como a controladoria e a perícia contábil,
apresentadas a seguir.
A controladoria possui o papel de assessoramento aos gestores da empresa,
fornecendo informações econômicas e, por meio da visão sistêmica, integrar
informações e reportá-las para facilitar o processo de tomada de decisões. Diante
disso, o controller exerce influência nas organizações a partir do momento que
norteia os gestores para manter a sua eficácia e da organização (OLIVEIRA;
HERNANDEZ; SILVA, 2011).
O perito, nomeado pelo juiz, após conhecer o processo, analisa os
documentos juntados e verifica se eles fazem parte da escrituração contábil das
empresas. Suas conclusões e considerações são escritas no laudo pericial, no qual
consta a sua abordagem quanto a escrituração contábil e respostas ao
questionamento judicial, o laudo do perito servirá como base para a decisão do juiz
(TOIGO, 2008).
No cenário moderno, a contabilidade possibilita diversas alternativas de
atuação profissional, visto que o setor evoluiu da simples escrituração contábil para
a gestão do conhecimento. Deste modo, um fator determinante para o sucesso do
profissional contábil é justamente o desapego da parte puramente técnica, voltando
o olhar para o futuro das organizações (FERREIRA, 2013).
Atualmente, nas organizações os contadores gerenciais atuam a maior parte
do tempo como consultores internos ou analista de negócios, pois entendem a
lógica das contas e o que elas fornecem de informações para tomar decisões. Essa
mudança ocorreu devido aos avanços tecnológicos da informática, possibilitando
agilidade nos trabalhos rotineiros, passando a ter mais tempo para analisar e
interpretar informações contábeis (COTRIN, 2012).
Para o profissional de contabilidade o mercado de trabalho atravessa uma
ocasião favorável e com várias oportunidades de emprego, em razão das diversas
modificações advindas do campo contábil que a profissão vivencia no país. O
profissional de contabilidade deve ser eclético, competente, preparado e aplicado,
aumentando, dessa forma, as chances de conquistar uma trajetória bem-sucedida
(ALCAZAR, 2009).
Espera-se um profissional que seja dedicado à profissão, que goste e tenha
facilidade de leitura e bons relacionamentos profissionais, inclusive
interdisciplinares, uma comunicação eficaz e capacidade de entendimento do
contexto onde exerce a sua profissão (TOBIAS, 2010).
Os desafios dos profissionais contábeis, frente ao mercado competitivo, à
globalização e à crescente informatização exigem mudanças nos conceitos
tradicionais, sempre em busca da qualidade e melhores serviços. Sendo assim, o
profissional contábil deve estar atento aos novos paradigmas, abandonando o que
estiver ultrapassado. É época de mudar, atualizar, identificar as necessidades das
entidades, fornecer informações objetivas e com qualidade, sabendo utilizá-las e
transmiti-las de maneira que sejam úteis aos clientes (CORDEIRO; DUARTE, 2009).
2.3
Competências, habilidades e conhecimento do profissional contábil
A função do contador tem sofrido modificações que se justificam pela
globalização e inovações tecnológicas, exigindo do contador novas competências e
habilidades para se adaptar as mudanças nas áreas relacionadas à comunicação,
informática, conhecimentos globais, análise, entre outras (PIRES et al, 2010)
5
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Essas mudanças explicam a preocupação dos profissionais em relação às
expectativas do mercado e da sociedade quanto à prática contábil, que exige novas
qualificações do contador. Como resultado dessa mudança no mercado, os
profissionais desenvolvem facilidade de adaptação, novas competências e
habilidades, conforme descrito por OTT et al (2011).
O profissional contábil deve ter habilidades muito mais abrangentes, não se
limitando ao perfil da geração “y”, ou seja, cheio de ideias, comunicativo e inovador
para um ambiente monótono, da concepção de um escritório de contabilidade, visto
que, as competências são essenciais para o bom desempenho diante das
atividades de contabilidade exigidas em um mercado de trabalho competitivo, em
constante mudança (FERREIRA, 2013).
Segundo Dutra (2008), ao colocar a organização e as pessoas lado a lado
acontece um processo contínuo de troca de competências, pois as pessoas ao
desenvolverem sua capacidade individual passam seu aprendizado para a
organização, capacitando-a para enfrentar novos desafios e a organização transfere
seu patrimônio para as pessoas, enriquecendo e preparando-as para enfrentar
novas situações profissionais e pessoais na organização ou fora dela.
O desenvolvimento de competências e habilidades precisa ser visto como
objetivo de ensino, visto que a competência é mais que um conhecimento, pode ser
explicada como um saber que se traduz na tomada de decisões, na capacidade de
avaliar e julgar (SILVA, 2015).
De acordo com Vieira (2002) a competência é baseada em três dimensões:
conhecimento, habilidade e atitude, englobando as questões técnicas e cognição
necessárias à execução de um determinado trabalho conforme apresentada na
Figura 1.
Quadro 2: Conjunto de potencialidades.

Fonte: Adaptado de Vieira (2002).
Estabelecer o perfil da pessoa a ser capacitada, em termos de formação,
experiência, habilidades e conhecimentos, demonstra maturidade ou o nível de
abstração correspondente as necessidades impostas pela posição. Na prática, as
experiências bem-sucedidas foram aquelas que utilizaram as habilidades das
pessoas como referências, pois tendem cada vez mais a aprofundar seus
conhecimentos e habilidades em determinada área do conhecimento ou de atuação
nas organizações (SILVA, 2015).
Segundo Ferreira (2013), o profissional contábil deve estar em contínuo
aperfeiçoamento pessoal, seja em cursos de capacitação profundamente técnicos e
práticos ou até mesmo uma especialização acadêmica, que lhe torna especialista
em determinado assunto, visto que para um bom desempenho do profissional da
contabilidade na sociedade atual é necessário estar em melhoria continua nas mais
diversas áreas do conhecimento, não deixando margens para erros no momento da
6
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prestação de seus serviços.
Fernandes e Antunes (2010) estratificam os principais tipos de habilidades,
conhecimentos, competências e suas definições, conforme apresentado no Quadro
3.
Quadro 3 - Habilidades, conhecimentos e competências
Habilidades

Definições
Pensamento lógico, raciocínio dedutivo e indutivo,
Habilidades Intelectuais habilidade em identificar e resolver problemas,
habilidades para atribuir prioridades dentro dos
recursos restritos.
Habilidades
Habilidade de interagir com pessoas de cultura
Interpessoais
diferente, resolver conflitos, habilidades em trabalhos
de grupo, motivação.
Habilidades
de Capacidade de ouvir, comunicação interpessoal e
Comunicação
dinâmica de grupo, habilidade de apresentação oral,
idiomas estrangeiros.
Conhecimentos
Definições
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos básicos sobre economia, matemática,
estatística e psicologia. Compreende as ideias dos
eventos e diferentes culturas no mundo atual.
Conhecimentos
Ter conhecimento dos negócios, das atividades
Organizacionais
desenvolvidas na empresa, do governo e ambiente em
que opera, conhecimentos básicos sobre finanças,
instrumentos financeiros e dos mercados importantes,
ter noção sobre métodos para criar controlar as
mudanças nas organizações.
Conhecimento da Área Conhecimento
de
sistemas
de
informação,
Contábil
regulamentos da contabilidade nacional e internacional,
identificação, mensuração, recolher e analisar dados
financeiros, auditoria, contabilidade internacional.
Competências
Definições
Competências Gerais
Envolvem conhecer e entender as correntes
econômicas, políticas, sociais e cultural de forma global.
Competências
Refere-se ao conhecimento do segmento de mercado
Comerciais
em que se atua.
Competências
Conhecer o processo operacional da organização em
Organizacionais
sua área de atuação, através do conhecimento e
interação entre o mercado e o grupo organizacional.
Competências Técnicas Saber normas e princípios contábeis, ser capaz de
desenvolver, analisar e implantar sistemas de
informações contábeis e de controle gerencial.
Fonte: Adaptado de Fernandes e Antunes (2010).
Silva (2015) enfatiza que, com a crescente grandeza das informações e
aprendizado, nas redes de relacionamentos, na área de especialização, as pessoas
tendem cada vez mais a aprofundar os estudos e habilidades em determinada área
do conhecimento ou de atuação nas organizações.
De acordo com Reis et al. (2015) é importante o desenvolvimento de
7
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habilidades e competências para o bom desempenho da atividade, visto que o
profissional de contabilidade precisa mais do que acumular conhecimentos teóricos.
3.

METODOLOGIA

O estudo se se caracterizou-se como descritivo com abordagem quantitativa.
Segundo Gil (2008) a pesquisa descritiva é definida por mostrar as características
da população envolvida em determinado estudo, que são coletadas, na maioria das
vezes, por técnicas padronizadas em que a população, o estabelecimento ou o
fenômeno apresentam descrições por meio da coleta de dados.
Quanto à natureza é quantitativa pois consistiu em quantificar os dados
coletados por meio de questionários, utilizando procedimentos estatísticos, todas as
informações coletadas foram tabuladas e representadas por meio de figuras ou
números (RODRIGUES, 2007). A caracterização quanto ao objetivo é descritiva,
pois descreve-se o perfil dos profissionais contábeis demandado pelas empresas.
Os procedimentos aplicados foram a partir de métodos bibliográficos e
survey, efetuaram-se pesquisas sobre temas relacionados ao assunto, com
aplicação de questionários fechados para a coleta de dados e interpretação dos
mesmos. De acordo com Gil (2008), survey é um método utilizado na coleta de
informações de determinada população, de forma direta através da aplicação de
questionários na busca pelos dados necessários para alcançar os resultados.
As principais fontes de pesquisa foram a internet, artigos, revistas e livros que
abordam o tema e assuntos afins, tornando possível a elaboração dos
questionários, compostos por 15 perguntas fechadas. A unidade de análise abrange
os 44 escritórios de contabilidade ativos em Tangará da Serra MT devidamente
registrados no Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Fizeram parte da
pesquisa 38 profissionais contábeis que enviaram o questionário preenchido. O
questionário foi entregue pessoalmente aos profissionais contábeis nos escritórios
de contabilidade, no dia 30/03/2018, os mesmos tiveram o prazo de uma semana
para responder e devolver o mesmo.
Os dados coletados foram quantificados e armazenados em um banco de
dados para posterior análise. Para isso, contou-se com programa Microsoft Excel
2013 para o tratamento dos dados, que foram tabulados e demonstrados através de
gráficos e tabelas, tornando possível uma análise quantitativa e exposição dos
resultados obtidos.
4.

RESULTADOS E ANÁLISES

4.1

Perfil socioeconômico do profissional contábil

Nesta seção, apresenta-se a análise e os resultados do estudo realizado com
as empresas de serviços contábeis, localizadas no município de Tangará da Serra –
MT, que responderam ao questionário. As questões socioeconômicas apontadas
nos gráficos revelam que em relação ao regime de tributação (Q1), 92% são
optantes do Simples Nacional e 8% pelo Lucro Presumido (Gráfico 1). Esse
resultado se justifica pelo fato de que a maioria das empresas entrevistadas são
pequenos escritórios de contabilidade, nos quais podem estar enquadrados como
microempresas ou empresa de pequeno porte. Dessa forma possuem a opção do
enquadramento do Simples Nacional, o qual possui menor tributação do que nos
8
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regimes do lucro real ou presumido e simplicidade no atendimento da legislação
tributária, previdenciária e trabalhista (PESSOA; COSTA; MACCARI, 2016).
A análise da idade do profissional contábil desejável (Q2) apontou que 58%
das empresas não manifestaram preferência de idade, outros 29% preferem
profissionais com idade entre 26 até 35 anos de idade, 8% de 36 até 45 anos e 5%
até 25 anos. Assim, na contabilidade não há preconceito quanto a idade, apesar de
que a maioria das empresas optam por profissionais mais novos e dinâmicos,
barganhando assim menores salários, o que não ocorre no caso dos contadores
(MARION, 2012). Conforme Q5, Q6, Q7 e Q8 pode-se concluir que a idade não é
um empecilho para a contratação, logo, entende-se que ter competências é mais
importante para exercer o cargo.
Gráfico 1 – Questões socioeconômicas
Fonte: Elaborado pela autora, 2018.
Legenda: Q1: O porte da empresa pesquisa é? Q2: Idade do profissional contábil
desejável? Q3: Gênero exigido para a vaga do profissional contábil? Q4: Estado civil
dos profissionais contábeis?
Em relação ao gênero do profissional contábil (Q3), 58% das empresas
responderam não ter preferência, porém, 29% das empresas optam por
profissionais do sexo feminino e outras 13% do sexo masculino. Através destes
dados notou-se que as empresas de serviços contábeis possuem maior propensão
a contratar profissionais do sexo feminino do que masculino. De acordo com dados
do Conselho Federal de Contabilidade (2018), atualmente, as mulheres
representam mais de 40% da classe, a expectativa é de que, em menos de 10 anos,
o cenário seja 50% para cada gênero. Algumas aptidões e qualidades tipicamente
femininas ajudaram a evidenciar a mulher no mercado de trabalho, tais como boa
memória, organização, atenção aos detalhes, facilidade no trabalho em equipe e
habilidade em desempenhar duas ou mais atividades simultaneamente.
Quanto ao estado civil dos profissionais contábeis (Q4), 82% das empresas
pesquisadas não tem preferência, já 10% preferem profissionais solteiros e 8%
delas prefere os casados. Rua (2014) revela que 94% das empresas não têm
predileção pelo estado civil do profissional contábil, assim o estado civil não interfere
na contratação deste profissional.
Conforme apresentado no Gráfico 2, em relação ao tempo de experiência
desejado (Q5), é imprescindível que o candidato possua alguma experiência, em
pelo menos 68% dos casos. Deste percentual, é exigido uma experiência mínima de
2 a 3 anos em 39% das empresas, e para 19% destas a experiência de até 1 ano é
suficiente.
Segundo o estudo de Biasibetti e Feil (2016), 91% das empresas
pesquisadas preferem profissionais com alguma experiência na área, desta forma,
entende-se que independente do período de experiência, o mais importante é que o
profissional já tenha alguma vivência prática, por mínima que seja. Já para 10% dos
contratantes é exigida uma experiência de 4 a 5 anos, o que parece ser uma
exigência bem particular para o setor, dada a complexidade e amplitude dos ramos
da contabilidade, que por ser amplo faz com que a prática seja a principal exigência.
Gráfico 2 – Questões socioeconômicas
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018.
Legenda: Q5: Tempo de experiência profissional desejável? Q6: Além da língua
portuguesa, é exigido outro idioma? Q7: Quais conhecimentos deve possuir em
informática? Q8: Escolaridade desejável?
A Q6 questionou se além da língua portuguesa é exigido algum outro idioma,
5% dos contratantes exigem o inglês, já o espanhol é preferível por 3% das
empresas e 92% das empresas não têm preferência. Ferreira (2013) revela que
87% dos entrevistados é indiferente quanto à necessidade do candidato saber outro
idioma, constata-se que para a maioria das empresas a língua portuguesa é
suficiente para a contratação do profissional contábil, não exigindo outro idioma. As
empresas necessitam de profissionais contábeis (Q7) que possuam conhecimento
em programas da área contábil (74%), em Microsoft Office (21%) e em banco de
dados e sistemas operacionais (5%).
Quanto ao grau de instrução (Q8), constatou-se que 79% das empresas
preferem profissionais que estejam cursando Ciências Contábeis; 16% optam por
profissionais que tenham graduação em Ciências Contábeis e outros 5%
selecionam os que têm pós-graduação. Segundo Ferreira (2013), metade das vagas
ofertadas pelo mercado de trabalho exige uma especialização, para 31% dos casos
se faz necessário ter no mínimo a graduação; enquanto que para 19% das vagas é
exigida a pós-graduação. A partir destes dados, pode-se constatar a importância do
profissional contábil se aperfeiçoar, visto que as empresas preferem profissionais
qualificados, com mais conhecimento e nível de escolaridade.
4.2

Características do profissional contábil

Conforme apresentado no Gráfico 3, a postura que o profissional contábil
deve ter em relação às suas virtudes (Q9), o item com maior exigência relaciona-se
ao trabalho em equipe (60%), a busca por conhecimento técnico (29%) e o bom
humor (3%).
O estudo de Biasibetti e Feil (2016) reconheceu o trabalho em equipe e a
busca por conhecimento como as posturas mais importantes para o profissional
contábil; e a menos importante, mas também relevante, o bom humor. Percebe-se a
importância de o profissional contábil trabalhar em equipe, uma vez que as
habilidades dos diversos componentes do grupo são integradas, o trabalho em
equipe apresenta resultados mais eficientes do que atividades realizadas
individualmente.
A Q10 refere-se ao conhecimento específico listado como mais importante,
ganharam destaque em primeiro lugar a contabilidade tributária com 72%, cujo
objeto principal são os tributos e com 23% a contabilidade comercial em segundo
lugar.
No estudo de Biasibetti e Feil (2016), a contabilidade tributária foi o
conhecimento específico de maior relevância. Este resultado mostra a importância
de o profissional contábil conhecer a legislação tributária de forma que possibilite ao
empresário analisar a carga de tributos recolhidos pela empresa, permitindo a
execução de um planejamento tributário, evitando possíveis sansões fiscais, além
de fornecer informações econômicas imprescindíveis para a tomada de decisões.
Gráfico 3 – Questões relativas ao perfil dos profissionais contábeis
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018.
Legenda: Q9: Postura profissional contábil exigida em relação às virtudes? Q10:
Qual é o conhecimento específico sobre contabilidade que a empresa exige? Q11:
Conhecimentos avançados exigido? Q12: Área para atuação?
As respostas referentes a Q11 revelaram que os conhecimentos avançados
são preferíveis em relação à legislação tributária (74%), legislação trabalhista (13%)
e o conhecimento em Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) corresponde a
13%. Em um país como o Brasil, onde são aplicados mais de 60 tipos de tributos
sob as mais diversas atividades e produtos, o contador desempenha um papel
essencial neste contexto, não somente apurar os impostos, mas oferecer uma
adequada análise e consequente redução dos custos com impostos através do
planejamento tributário (PRADO, 2013).
Na Q12, em relação à área de atuação, as empresas revelam que a maior
demanda centra-se na escrituração fiscal (74%), enquanto a escrituração contábil e
o departamento pessoal tiveram um empate com 13% cada. Segundo Rua (2014),
as áreas com mais procura foram a apuração de impostos com 22%, escrituração
contábil com 21%, folha de pagamento, rotinas trabalhistas e escrituração fiscal com
20% cada. Verifica-se que estes são os cargos que mais necessitam de
profissionais da contabilidade, principalmente a escrituração fiscal.
Em relação a remunerações (Q13), 65% das empresas oferecem uma
remuneração entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00; 32% entre R$ 2.001,00 e R$
4.000,00 e apenas 3% das empresas entre R$ 4.001,00 a R$ 6.000,00 (Gráfico 4).
Conforme Ferreira (2013), a maioria das vagas ofertadas (63%) tem uma
remuneração média de R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00, em 26% dos casos, a
remuneração varia de R$ 2.000,00 a R$ 6.000,00 e em 5% das empresas a
remuneração para o cargo em questão é acima de R$ 6.000,00. Esse resultado
pode justificar-se pelo fato das empresas de serviços contábeis possuir preferência
pelo candidato que estejam cursando Ciências Contábeis conforme demonstrado no
Gráfico 2 (Q8), pois acreditam que pelo fato de não terem o ensino superior
completo se sujeitam a trabalhar por salários menores. Também pode ter relação
com o fato de 32% (Q5) não exigirem experiência profissional (GRAFICO 2).
Conforme a Q14, para 53% dos entrevistados o comprometimento aparece
como uma característica imprescindível ao perfil do profissional contábil, seguido de
trabalho em equipe com 32%, iniciativa com 10% e espírito de liderança com 5%
das respostas. O estudo de Ferreira (2013) revela que o trabalho em equipe
aparece como característica primordial para que o candidato preencha as vagas
oferecidas pelo mercado de trabalho, em pelo menos, 14% dos casos. Em segundo
plano aparece a iniciativa, para 13% das vagas ofertadas.
Gráfico 4 – Questões relativas ao perfil dos profissionais contábeis
Fonte: Elaborado pela autora, 2018.
Legenda: Q13: Remuneração oferecida? Q14: Seriam características essenciais do
perfil do profissional contábil para ser contratado? Q15: Preferência por profissionais
da cidade?
De acordo com a Q15, 74% das empresas têm preferência por profissionais
contábeis que residem nos municípios onde estão localizadas. Porém, para 3% das
empresas não é necessário o colaborador ser da mesma cidade e 23%
responderam que são indiferentes à questão. Esse resultado se justifica pelo
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município de Tangará da Serra possuir instituições de ensino superior e como 79%
das empresas preferem profissionais que estejam cursando Ciências Contábeis,
conforme Gráfico 2, não se faz necessário que o profissional resida em outra
cidade, visto que a própria cidade oferece o curso.
5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo investigou, junto aos profissionais de contabilidade das empresas
prestadoras de serviços contábeis do município de Tangará da Serra/MT, qual o
perfil do profissional contábil desejável pelo mercado de trabalho, bem como o perfil
socioeconômico desejado pelas empresas e quais as principais características do
profissional contábil.
Neste sentido, constatou-se que os objetivos deste trabalho foram
alcançados, ao passo que pôde ser identificado o perfil do profissional contábil
desejável pelo mercado de trabalho, a maioria das empresas não possuem
preferência por idade, gênero, estado civil e idioma, porém preferem profissionais
com 2 a 3 anos de experiência, domínio nos programas da área contábil e cursando
ciências contábeis. O profissional deve saber trabalhar em equipe e buscar
conhecimento, destacaram-se características essenciais como: comprometimento,
trabalho em equipe, iniciativa e espírito de liderança.
Quanto ao perfil socioeconômico, identificou-se que 58% das empresas de
serviços contábeis, do município de Tangará da Serra – MT, não possuem
preferência quanto a idade, percebe-se que não é um empecilho para a contratação
dos profissionais contábeis. Constatou-se também que 58% das empresas não
manifestaram preferência de gênero, entretanto, o sexo feminino se sobressaiu ao
masculino, uma das hipóteses deste resultado diz respeito ao fato da mulher ser
mais detalhista, organizada, atenta aos detalhes e ser hábil no trabalho em equipe.
A partir dos dados coletados identificou-se que não há preferência quanto ao
estado civil. As empresas preferem que o candidato possua alguma experiência, por
mínima que seja, é importante a vivência prática. Para 92% das empresas a língua
portuguesa é suficiente para a contratação do profissional contábil, não é exigido
outro idioma. No que se refere ao conhecimento em informática, prevaleceu o
domínio em programas da área contábil. E referente ao grau de instrução, pode-se
verificar que as empresas preferem profissionais que estejam cursando Ciências
Contábeis.
Quanto a análise das principais características do profissional contábil,
indicado pelas empresas na área, identificou-se que o trabalho em equipe é
considerada a principal postura do candidato, visto que traz resultados muito mais
eficientes do que as atividades realizadas individualmente.
Quanto ao conhecimento específico exigido, a contabilidade tributária foi a
mais votada, quanto ao conhecimento avançado sobressaiu a legislação fiscal e a
escrituração fiscal a área de maior demanda. Portanto, pode-se destacar que é
imprescindível para a absorção no mercado de trabalho que o profissional contábil
esteja familiarizado com conhecimentos avançados em legislação tributária. No que
diz respeito a principal característica do profissional contábil, destacou-se o
comprometimento. A remuneração oferecida fica entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00,
com preferência por profissionais que residem no município de Tangará da Serra –
MT.
Conclui-se que o profissional, requisitado pelo mercado de trabalho, deve ter
conhecimento e experiência prévia na área contábil, além disso, amplo conjunto de
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competências e habilidades.
Para fins de pesquisa futura, pode ser comparado as demandas
apresentadas neste estudo com as grades curriculares das instituições de ensino
superior (IES) do município de Tangara da Serra - MT, indicando se os
conhecimentos ministrados na formação são compatíveis com os anseios
(necessidades) das empresas contratadoras.
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RENTABILIDADE DA PRODUÇÃO DO ABACAXI: ESTUDO DE UMA
PROPRIEDADE FAMILIAR EM TANGARÁ DA SERRA - MT
Vanessa Clea Souza Porto, Cleci Grzebieluckas Grzebiekuckas, Magno Alves Ribeiro,
Ariel Lopes Torres, Mileni Zitkoski Pozzobon

RESUMO
A agricultura familiar é responsável pelo sustento de diversas famílias na zona rural
e se sobressai pela enorme variedade de alimentos que produz, deste modo tornase necessário conhecer as estratégias de produção, os custos e o retorno das
atividades. A pesquisa teve por objetivo avaliar os custos e a rentabilidade da
produção de abacaxi em uma propriedade familiar em Tangará da Serra – MT.
Possui natureza descritiva, abordagem quantitativa e utilizou o método estudo de
caso. A coleta de dados ocorreu através de formulários semiestruturas, roteiro
estruturado e observação in loco. A análise foi baseada em 1 hectare de terra. Os
resultados apontaram o cultivo do abacaxi viável economicamente e tem como
principal custo a mão-de- obra, contudo, 65,65% dessa é realizada pelo próprio
agricultor sendo portanto, incorporado no ganho familiar.
Palavras-chave: Agricultura Familiar. Alimentos. Custo. Retorno.
1

INTRODUÇÃO

O abacaxi é uma pseudofruto múltiplo apreciado em todo o mundo, entretanto
seis países detêm mais da metade da produção mundial, dentre estes a Tailândia e
o Brasil, porém com pequena participação nas exportações (ANTONIALI;
SANCHES, 2008). O Brasil consome cerca de 99% da sua produtividade e exporta
1%. A variedade mais produzida e consumida é do tipo Pérola com 88%, e pelo
Smooth Cayenne com 12%, no qual o mercado concorre com a Argentina e Uruguai
(DOSSA; FUCHS, 2017).
Em 2016 o Brasil possuía uma área plantada de 69.165 ha, obtendo produção
de
1.801.415 mil frutos, um rendimento médio de 24.833 frutos/ha. A produção
brasileira de abacaxi está distribuída principalmente nas regiões Nordeste,
Norte e Sudeste, sendo
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responsáveis por 42,56%; 27,36% e 23,50%, respectivamente, o centro oeste,
grande produtor de grãos, é responsável por apenas 5,48% da produção de abacaxi
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, 2016).
O estado de Mato Grosso é conhecido nacionalmente como o maior produtor
de soja, milho e algodão, e estima se manter como o maior produtor de soja e milho
pelos dez anos seguintes (G1-MT, 2018). Porém a fruticultura vem crescendo no
estado, em especial a cultura de abacaxi que vem tomando proporções cada vez
maiores, ocupando o espaço no campo, que antes era utilizado pela soja (G1-MT,
2017).
Nesse contexto, o objetivo do estudo é avaliar a lucratividade e rentabilidade
da produção de abacaxi de uma propriedade familiar em Tangará da Serra – MT.
Justifica-se o estudo em razão da necessidade de explanar aos produtores os
custos e infraestruturas necessárias para a produção de abacaxi bem como a
lucratividade e rentabilidade gerada para assim poderem tomar decisões mais
acertadas, tendo em vista que toda atividade. Deve ser previamente analisada, pois
dependerá de vários quesitos que interferem no desempenho e no retorno financeiro
(FREITAS, et al., 2009).

2
2.1

REFERENCIAL TEÓRICO
O abacaxi: contexto histórico e morfológico

O abacaxi é uma frutífera abundantemente produzida nos países tropicais,
sendo o Brasil um dos principais produtores, onde encontra ótimas condições para
desenvolvimento, e cultivado aproximadamente em todos os Estados (FAOSTAT,
2010). É o mais consumido por ser refrescante e possuir um sabor equilibrado entre
o ácido e doce. Outro fator que determina tal favoritismo é a versatilidade da fruta de
consumo in natura ou após o seu processamento, seja na forma de suco, geleia,
polpa, entre outros (REINHARDT, 2004).
Originário das regiões subtropicais e tropicais nativas da América do Sul, é
aceitável em todo o mundo mesmo na forma natural, industrializado, agradando ao
olfato, olhos e principalmente ao paladar. Por esses motivos e por sua notável
espécie de “coroa”, recebeu o título de “Rei dos Frutos Coloniais”. As culturas mais
conhecidas do abacaxi se classificam em cinco grupos (Cayenne, Spanish, Queen,
Pernambuco e Mordilona Peroler), porém as que mais se destacam e são cultivadas
no Brasil são “Smooth Cayenne” do grupo Cayenne, e “Pérola” do grupo
Pernambuco (CRESTANI et al., 2010).
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A primeira comprovação do abacaxi no Brasil deu-se no século XVI, mas
supõe-se que o fruto era cultivado e consumido como alimento na América a muito
tempo antes. Obras científicas do começo do século indicam que o abacaxizeiro era
plantado em muitas regiões, como nos estados de Pernambuco, Bahia, Rio de
Janeiro, Minas Gerais e São Paulo (CAMARA, 2011). Nas décadas de 1930 e 1940,
o rendimento brasileiro oscilava entre 70 e 120 milhões de frutos, na década de
1970 foi alcançando a marca de 569 mil toneladas, superando 300 milhões de frutos
(MIAKE; BORGHI; MARTINS, 2011).
2.2

Método de produção

O processo produtivo do abacaxi possui certas variações, tais como tempo de
produção, coloração da fruta, floração desuniforme e sabor. É essencial no
momento de escolha da variedade do abacaxi considerar a adaptação desta ao
local de plantio, às exigências do mercado, à disponibilidade e à qualidade da muda
(CABRAL, 2000).
O abacaxi pode ser cultivado o ano todo, contudo, sugere-se seu plantio na
época próxima ao período de chuvas ou no período de sequeiro com a utilização do
sistema de irrigação (DOSSA; FUCHS, 2017). Para que se tenha um fruto de
qualidade é necessário uma boa seleção de mudas; preparação do solo e correção
de acidez; plantio; controle de plantas daninhas; adubação; irrigação (variável);
manejo da floração e colheita (REINHARDT, 2000).
Em relação ao tempo de manejo/colheita o ciclo do abacaxi dependerá da
idade da planta na qual é realizada a indução floral. Quando é utilizado o tecnologia
de indução floral nos plantios tradicionais de sequeiro (nas estações de chuva), o
ciclo do abacaxi é de aproximadamente 18 meses, ao passo que, nos plantios
irrigados, esse ciclo pode ser reduzido para 14 a 15 meses (LEDERMAN;
BEZERRA; TAVARES, 2018).
O plantio das mudas pode ser realizado com enxada ou em sulcos para
permitir melhor desempenho. A profundidade das covas ou sulcos deve ser de um
terço do comprimento da muda, não deixando cair terra no “olho” da mesma. Devem
ser estabelecidos talhões separados conforme o tipo e tamanho das mudas para
facilitar os tratos culturais (MIAKE; BORGHI; MARTINS, 2011).
O espaçamento utilizado no plantio varia conforme o modo de cultivo, a
variedade do abacaxi, o nível de mecanização e outros fatores. Este por sua vez
pode ser realizado em fileiras simples ou duplas, conforme demonstra a Tabela 1:

Tabela 1: Espaçamento no plantio de abacaxi
Tipo de plantio
Filas simples

Distância entre filas e plantas
(m)
0,90 x 0,30
0,80 x 0,30

Filas duplas

Plantas/ha
37.000
41.600

0,70 x 0,30
47.600
0,90 x 0,40 x 0,30
51.200
0,80 x 0,40 x 0,30
55.500
Fonte: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (2018)
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No Estado de Mato Grosso, especialmente no município de Tangará da Serra,
100% da produção é da cultivar Pérola. De acordo com a pesquisa do Informativo
MT Fruticultura, o sistema de produção utilizado é o convencional, ou seja, mão de
obra humana, inclusive no manejo de invasoras, onde 68% dos produtores realizam
o controle manual utilizando enxadas e enxadões, 11% utilizam somente o controle
com produtos agrotóxicos para a cultura e 21% fazem a integração dos dois
métodos de controle (RAMBO, 2012).
Segundo um produtor rural da região de Rosário Oeste - MT a vantagem de
se produzir abacaxi é o custo da produção, não utiliza-se máquinas e a mão de obra
é local. Além disso, a própria planta dá outras mudas (G1-MT, 2017).
2.2.1 A produção de abacaxi através da técnica de indução floral

Um elemento a ser considerado na produção do abacaxi é o fato de que o
tempo de produção do fruto pode ser desuniforme por conta de sua floração natural,
questão essa que consequentemente influência na comercialização do produto
(DOSSA; FUCHS, 2017). Diante dessa adversidade, faz-se necessário o uso de
técnicas de manejo que sejam eficientes de modo a melhorar a qualidade e
quantidade dos brotos vegetativos e que, consequentemente, contribuem
positivamente com os produtores de abacaxi (REINHARDT, 2000).
Uma técnica que vem sendo muito utilizada pelos agricultores é o uso de
reguladores vegetais que induzem o florescimento do abacaxi, ou mais conhecido,
tratamento de indução floral (TIF) (TOMBINI; YAMASHITA, 2009). A TIF é uma
ferramenta que o agricultor utiliza para que a planta produza em qualquer época do
ano. Tal técnica compreende o uso de um fito regulador, este por sua vez, faz com
que a planta interrompa seu crescimento, deixando reservas. Assim, inicia-se uma
modificação celular e, ao invés de ter células vegetativas, a
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planta produz mais células reprodutivas. Através dessa alteração e com a
administração do nitrato, estimula-se o sistema de floração e a produção fora do
tempo (FREITAS, 2008).
Há diversos métodos para indução floral no abacaxi. No Brasil é mais comum
a utilização de carbureto de cálcio na forma líquida, aplicada na roseta foliar de cada
planta. Além do carbureto, pode ser usado também o ETHEPHON na forma líquida.
A escolha do regulador a ser utilizado para aplicação varia conforme o meio mais
viável que o agricultor encontra (LEDERMAN; BEZERRA; TAVARES, 2018).
O período entre o TIF e a colheita dos frutos em grande parte das regiões
que produzem o abacaxi no Brasil, é em média de 5 meses, no qual a maturação do
fruto coincide com o período mais quente. O período mais apropriado para a pratica
do TIF está relacionado a inúmeros fatores, incluindo o planejamento da data de
colheita. (REINHARDT; CUNHA, 2000).
As práticas do TIF irão refletir nos custos de produção, considerando que
pode resultar em diminuição dos custos e escalonamento da colheita do abacaxi,
racionalizando o uso da mão-de-obra, ofertando frutos em períodos de escassez no
mercado, solucionando assim o problema da variação de produção para o agricultor.
Outro fato é a padronização, o florescimento e a frutificação, sintetizando a colheita
em curto espaço de tempo e de melhor perspectiva econômica. Como
consequência, a melhor distribuição da produção durante alguns meses, em função
da procura de frutos. (CRESTANI, et al., 2010).

3
3.1

METODOLOGIA
Caracterização da pesquisa

O método de pesquisa empregado é o estudo de caso, tal metodologia
consiste no estudo minucioso de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu
amplo e detalhado conhecimento (GIL, 2008). Quanto ao tipo a pesquisa se
caracterizada como descritiva, conforme Jung (2004), visa a identificação, registro e
análise das características, fatores ou variáveis que se relacionam com o fenômeno
ou processo.
Quanto a abordagem essa pesquisa é de cunho quantitativo. Na medida que
se realizou a quantificação da coleta de dados a fim de identificar e analisar os
indicadores determinantes da rentabilidade (GIL, 2008). Tomou-se como objeto de
estudo a produção de abacaxi em uma propriedade rural da agricultura familiar
localizada em Tangará da Serra – MT a 240 km da
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capital, Cuiabá MT – Brasil. A propriedade tem cerca de 5 hectares, onde é cultivado
tomate, abacaxi, feijão verde, limão galego e taiti. Sendo o tomate a principal fonte
de renda da propriedade, seguido do abacaxi.
A coleta de dados ocorreu através de formulários semiestruturados, roteiro
estruturado e observação in loco. Foram levantados dados referentes a
infraestrutura e os insumos utilizados na produção; modo de produção; volume de
frutas produzidas; valores de comercialização dos frutos e as formas de
comercialização. Calculando assim a lucratividade e rentabilidade através dos dados
obtidos. Sendo a lucratividade calculada através da divisão do lucro líquido pela
receita bruta multiplicada por 100 e a rentabilidade através da divisão do lucro
líquido pelo investimento multiplicado por 100.
A mão-de-obra foi calculada com base no total de gastos com diárias,
salários, encargos sociais, provisão de 13º e férias. A análise se deu com base em
um hectare de terra.

4

RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1. Tratos culturais empregados
O abacaxi é plantado de modo convencional em campo aberto. As mudas são
adquiridas através da compra. A variedade é do tipo Pérola, com o plantio formado
em fileiras simples tendo o espaçamento de 80 cm entre linhas, 40 cm entre plantas,
totalizando aproximadamente
37.500 plantas por hectare. No processo de plantio o solo é preparado através de
gradagem utilizando um trator, com duas passadas de grade sendo a primeira com
a grade mais aberta e a segunda com a grade mais fechada tornando assim o solo
gradeado e nivelado, em seguida utiliza-se o motocultivador agrícola com riscador
para fazer as valas para assim efetuar o plantio das mudas que é feito de forma
manual.
A adubação é separada em três etapas: a primeira na linha, após 40 dias do
plantio da fruta com aplicação de cama de aviário sendo usado 180 kg por linha de
100 m; a segunda e terceira aplicação são realizadas respectivamente com 4 e 9
meses após o plantio usando-se o adubo químico, a cada 50 kg de adubo MAP é
colocado 12 kg de potássio 200g por linha de 100 m, sendo feita a aplicação de
forma manual. O agrotóxico aplicado é o inseticida, passado uma vez no início e
uma no final da floração, para evitar brocas e consequentemente o apodrecimento
da fruta, sendo aplicado por um pulverizador costal motorizado. O sistema de
irrigação é feito por gotejamento no período de seca e nas águas no período em que
as chuvas
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estão mal distribuídas. A safra dura em torno de 17 meses, sendo necessário ao
menos 3 vezes nesse período a retirada de plantas invasoras.
4.2

Infraestruturas e gastos de implantação necessários para as culturas

O investimento preliminar integralizado na infraestrutura e equipamentos para
a produção (Tabela 2) no elemento sistema de irrigação está inserido todos os
materiais necessários para instalação, como registros, canos, tubulação, moto
bomba, abraçadeira e etc. O elemento motocultivador é composto pelo valor de
compra do equipamento. Quanto ao elemento outros materiais, são as ferramentas
utilizadas de forma manual como pulverizador costal motorizado, enxadas, facões e
carrinho de mão.
A depreciação foi apurada conforme as orientações da Receita Federal e o
valor residual foi calculado baseando-se em 10 % do valor novo dos equipamentos
do sistema de irrigação, riscador e motocultivador. O restante dos materiais é visto
pelo produtor sem valor significativo de mercado no fim da sua vida útil. O valor
relativo a depreciação foi inserido na Tabela 4 no elemento outros gastos, calculado
pela divisão do valor novo menos valor residual dividido pela vida útil em números
de anos (Da = (Vn – Vr) / N).
Tabela 2: Infraestrutura e equipamentos básicos para a cultura do abacaxi que
sofrem depreciação e possuem valor residual
Categorizações
Sistema Irrigação
Motocultivador
Outros materiais

Valor
novo
(R$)
12.755,35
5.000,00
1.100,00

Vida
útil
(anos)
10
10
10

Total
18.855,35
Fonte: Dados da pesquisa (2018)

Depreciaçã
o (%)
10
10
10

Valor
residual
(R$)
1.275,53
500,00

Depreciaçã
o/ ano
(R$)
1.147,98
450,00
110,00

1.775,53

1.707,98

Nesta fase pode-se identificar que o elemento sistema de irrigação e
motocultivador são os principais responsáveis pelos custo nessa etapa de
implantação com 94,17%, tendo o elemento outros materiais com apenas 5,83% do
restante dos gastos. A Tabela 3 apresenta o que compõe os elementos outros
materiais e sistema de irrigação e seus valores individualmente.
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Tabela 3: Quantidades e preços da infraestrutura e equipamentos básicos para
a cultura do abacaxi
Descrição
Outros Materiais
Pulverizador
Enxada
Carrinho de mão
Facão
Total
Sistema de Irrigação
Abraçadeira

Quantidade

Preço/R$

1 unid.
2 unid.
2 unid.
2 unid.

100
unid.
1 unid.
12.500 m
20 m
100
unid.
10 unid.

Motobomba
Tubo gotejamento
Tubo irrigação
Registro inicial c/ anel
liso
Registro inicial c/ anel
liso
Cap sold.
4 unid.
Adesivo pvc azul
1 unid.
Total
Total 1 + 2
Fonte: Dados da pesquisa (2018)

Total

700,00
30,00
150,00
20,00

700,00
60,00
300,00
40,00
1.100,00

1,50

150,00

3.600,00
0,58
33,25
8,95

3.600,00
7.250,00
665,00
895,00

8,95

89,50

7,00
77,85

28,00
77,85
12.755,35
13.855,35

Foi possível observar (Tabela 3) que não é necessário muitos materiais para
colheita e cuidados com plantas invasoras e que o custo é consideravelmente baixo.
Já o elemento sistema de irrigação foi o maior custo da infraestrutura e
equipamentos básicos no cultivo do abacaxi. A Tabela 4 apresenta os custos das
operações mecanizadas, mão-de-obra e outros gastos.
Tabela 4: Custos com operações mecanizadas, mão-de-obra e outros gastos na
cultura do abacaxi
Descrição

Quantidad
e

Operações mecanizadas
Aluguel trator
15 diárias
Combustível trator
150 litros
Comb. motocultivador
33,40 litros
Total
Mão-de-obra
Diarista
60 diárias
Funcionário
6 meses
Total
Outros gastos
Depreciação
Energia
17 meses
Custo da terra
1 hectare
Total
Total 1 + 2 + 3
Fonte: Dados da pesquisa (2018)

Preços

Total
120,00
3,00
4,49

1.800,00
450,00
150,00
2.400,00

80,00
1.528,89

4.800,00
9.173,34
13.973,34

1.707,98
20,00
1.000,00

1.707,98
340,00
1.000,00
3.047,98
19.421,32

Conforme os dados informados até aqui foi possível observar que a mão-deobra é a responsável pela maior parte dos gastos na produção do abacaxi, sendo
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superior ao sistema de irrigação que até então era o maior custo, porém com uma
diferença mínima. O custo da terra
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é baseado no valor atribuído pelo dono da propriedade estudada, caso houvesse
necessidade de locação da terra.
Os custos com mecanização aqui encontrados foi superior aos identificados
por Neto et al. (2015), porém as despesas com mecanização foram responsáveis
por 7,85% do custo total da produção, sendo que nesse estudo as operações
mecanizadas é responsável por 5,34% do custo total da produção do abacaxi por
hectare. A Tabela 5 apresenta o que compõe o elemento insumos e seus custos.
Tabela 5: Quantidades e preços dos insumos para implantação por hectare
Descrição

Quantidad
e
37.500 unid.
22,5 ton.
40,5 kg
9,5 kg
2l

Preço/R$

Mudas
Cama de aviário
Adubo Map
Potássio
Inseticida
Total
Fonte: Dados da pesquisa (2018)

Total

0,10
120,00
2,74
2,7
38,00

3.750,00
2.700,00
110,97
25,65
76,00
6.662,62

Nesta etapa de implantação o que mais pesa para o produtor são as mudas
adquiridas, assim como a cama de aviário sendo responsáveis por 56,28% e
40,52%, respectivamente, seguindo os demais com apenas 3,20% do total dos
gastos com insumos por hectare.
Os dados aqui encontrados diferem de Miake, Borghi e Martins (2011) que
identificaram um gasto com insumos superior a este com R$ 8.102,60, sendo que
nesse estudo os insumos totalizam R$ 6.662,62.
Na Tabela 6 é possível observar o valor de comercialização do abacaxi por
unidade vendida, juntamente com a quantidade de plantas colhidas por hectare
considerando as perdas da produção e a receita total.
Tabela 6: Preço de venda e receita total do cultivo por ciclo do abacaxi
Ciclo de
cultivo

Produt
o

Preço/Unitário

17 meses
Abacaxi
Fonte: Dados da pesquisa (2018)

2,50

Quantidade
colhida
/Hectare
35.625

Receita total
89.062,50

Como na propriedade estudada não é feito o uso da tecnologia de indução
floral, com isso o ciclo do abacaxi varia em torno de 17 meses. O cuidado com ele é
fundamental para colher um fruto de qualidade e bem apresentável. Tratando-o
corretamente nos período de seca e nos períodos de chuva quando não são bem
distribuídas, é possível colher cerca de 95% da
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produção por hectare. Deve-se ressaltar que o valor do preço de venda do abacaxi
pode oscilar influenciando na receita total.
4.3. Gastos e receitas da cultura
A Tabela 7 a receita e os custos relacionados a cultura de um hectare de
abacaxi. O item insumos é formado por adubos, mudas e inseticida, já as operações
mecanizadas representam o aluguel do maquinário utilizado para a preparação do
solo e combustível. No elemento mão- de-obra incluem o total de gastos com
diárias, salários, encargos sociais, provisão de 13º e férias. Estes gastos são
responsáveis por 31,09% na produção do abacaxi considerando o valor da mão-deobra de R$ 13.973,34. Destaca-se que os gastos com a mão-de-obra é uma
vantagem para o agricultor, já que na propriedade analisada parte do trabalho é
desenvolvido pelo dono, tornando assim aproximadamente 65,65% do gasto com o
mesmo como ganho pelo trabalho realizado, que para ele equivale como lucro
alcançado com a venda da produção, com exceção dos desembolsados pra a
cultura. O agricultor destaca como principal dificuldade na produção a falta de mão
de obra disponível no município. O elemento outros gastos é formado por energia
elétrica, depreciação e custo da terra.
Tabela 7: Receitas, custos e percentual de lucratividade
89.062,50
89.062,50
- 44.939,29
- 12.755,35
- 5.000,00
- 1.100,00
- 6.662,62
- 2.400,00
- 13.973,34
- 3.047,98
44.123,21

Receita bruta prevista
Receita total
Custos/Despesas totais
Sistema de Irrigação
Motocultivador
Outros materiais
Insumos
Operações mecanizadas
Mão-de-obra
Outros gastos
Lucratividade e rentabilidade
Fonte: Dados da pesquisa (2018)

%
100,00
- 50,46
- 28,38
- 11,12
- 2,44
- 14,82
- 5,34
- 31,09
- 6,78
49,54

Neste estudo foi possível obter uma margem de lucro de 49,54% e uma
rentabilidade de 98,18%, tomando-se como base o investimento total na atividade.
No entanto, como na propriedade estudada o próprio dono é responsável por
diversas funções, não houve a necessidade de contratação de funcionário, podendo
ser considerado como um ganho para ele mais da metade do valor da mão-de-obra,
apresentando assim uma margem de lucro equivalente a 59,84% e uma
rentabilidade de 149,01%.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando em consideração os custos e as receitas obtidas foi possível
verificar que a cultura do abacaxizeiro é viável economicamente para agricultura
familiar, dando uma lucratividade e retorno melhor do que o cultivo de muitos outros
produtos. Apesar dos resultados serem positivos um dos maiores entraves com a
cultura é a ausência de mão-de-obra disponível para produção, uma vez que a
maior parte do cultivo é feito manualmente. Outro fato que pode-se ser levado em
consideração é a alta procura pela fruta e suas diversas maneiras de consumo
como por exemplo sucos, geleias, tortas, bolos e entre outras formas, o que pode
valer a pena o cultivo da fruta não só para venda in natura.
Deve-se ressaltar que pelo fato do próprio agricultor exercer diversas funções
no cultivo e contar como um funcionário, ele equivale a 65,65% dos gastos com a
mão-de-obra nesse estudo. Onde para ele é levado em consideração apenas os
custos que realmente desembolsou na produção, considerando o restante como
lucro. Pelas diversas formas de consumo da fruta sugere-se a elaboração de
pesquisas na região a fim de explorar outras maneiras de renda e assim agregar
mais valor ao produto.
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RESIDUOS SOLIDOS URBANOS: ANÁLISE DO REJEITO DA COLETA SELETIVA
Denise Catia Bordin, Sonia Aparecida Beato Ximenes De Melo, Andre Ximenes Melo
Leandro José De Oliveira

RESUMO
O objetivo deste trabalho é analisar os rejeitos dos resíduos sólidos urbanos que
são recolhidos pela coleta seletiva e destinados à cooperativa de catadores de
resíduos sólidos urbanos do município de Tangará da Serra no estado de Mato
Grosso. Mais especificamente: verificar os tipos de resíduos que não são
aproveitados; verificar dos resíduos não aproveitados quais podem ser direcionados
a outras cooperativas ou outros compradores. Utilizou-se o método de observação
adotando como procedimento técnico estudo de caso realizado na COOPERTAM
Cooperativa de Catadores de Resíduos Sólidos localizada no município de Tangará
da Serra/MT. A cooperativa recebe resíduos com alto risco de contaminação como,
por exemplo, pilhas e baterias de telefones celulares. Esses tipos de rejeitos são
descartados em locais impróprios, podendo causar danos tanto para saúde humana
como para a biodiversidade.
Palavras chave: Resíduos. Rejeitos. Reciclagem. Coleta Seletiva.
INTRODUÇÃO
A produção de resíduos urbanos não pode ser evitada, no entanto, pode-se
fazer com que diminua o impacto que causa na natureza e os danos à saúde da
população. O descarte inadequado ocasiona problemas futuros para o sistema
ambiental que não necessariamente será percebido de imediato por essa geração,
mas para as próximas, pois existem resíduos que demoram anos para se decompor.
O calor excessivo, as enchentes e outros desastres naturais são resultados dos
hábitos inadequados de descartes de grande parte da população (JUNIOR,
FREIRE, 2013).
De acordo com Schalch et al (2002) a maioria dos municípios não tem
nenhum tipo de controle para disposição dos seus resíduos sólidos domiciliares, o
que pode causar graves consequências: contaminação do ar, do solo, das águas,
criação de focos de organismos patogênicos, vetores de transmissão de doenças,
com sérios impactos na saúde pública. Em muitos depósitos que deveriam ser
apenas de resíduos domiciliares, são depositados resíduos industriais e de serviços
de saúde o que agrava ainda mais o problema, alguns pontos de descarga ainda
são clandestinos.
Um dos maiores ameaçadores do planeta terra são os resíduos sólidos, pois
causam a poluição da água do ar e do solo. Além de atrair animais causadores de
doenças. As pessoas são valorizadas pela quantidade de bens que possuem.
Normalmente quem possui maior poder aquisitivo consome mais, produzindo mais
resíduos (SANTANA, 2010).
Segundo CMMDA – Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (1988) “As questões ambientais dizem respeito a todos, de acordo
o conceito de desenvolvimento sustentável, pois significam o atendimento das
necessidades do presente sem comprometer às necessidades das gerações
futuras”. É preocupante a quantidade de resíduos sólidos descartados.
De acordo com a ABRELP – Associação Brasileira de empresas de limpeza
pública e Resíduos Especiais (2015) em pesquisa feita em 2011 no Brasil, eram
1
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geradas aproximadamente 198 mil toneladas por dia de resíduos sólidos,
equivalente a 62 milhões de toneladas por ano, do total de resíduos gerados, 90%
eram coletados - cerca de 180 mil toneladas por dia, destes, 58% eram destinados a
aterros sanitários, 24% a aterros controlados e 17% a lixões.
Lixão é um depósito de resíduos a céu aberto, sem nenhuma preparação do
terreno para evitar a contaminação do solo, alguns ainda são clandestinos. O aterro
controlado é quase a mesma coisa que o lixão, a diferença é que no aterro
controlado é jogado uma camada de terra por cima dos resíduos que ameniza o
mau cheiro e evita a proliferação de insetos e animais, porém como no lixão não é
feito nenhum tipo de preparo no terreno para receber esses resíduos, o que acaba
acarretando na contaminação do solo e lençol d'água. (ABRELPE, 2013).
O aterro sanitário é o mais correto dos três, pois é feito um preparo do
terreno antes mesmo de receber esses resíduos, impermeabilizando o solo para
evitar a contaminação. No aterro sanitário também possui um sistema de captação
do chorume (liquido que escorre do lixo, fruto da decomposição da matéria
orgânica). Para tratamento e é feita a cobertura diária dos resíduos com uma
camada de terra evitando o mau cheiro e proliferação de animais e insetos
(ABRELPE, 2013).
No Brasil, as principais leis que discute e normatiza o trato com resíduos
sólidos são: lei nº 7.862/2002; a lei nº 2.047/2003; a lei nº11. 445/2007; e a lei nº
12.305/2010, que Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa Lei é vista
como um marco regulatório para o setor de resíduos no Brasil, já que contribui para
a solução de problemas ambientais, sociais e econômicos (ABRELP, 2015).
Existem diversas maneiras de diminuir esse impacto, uma delas é fazendo a
correta separação e destinação dos resíduos. Em estudo realizado no município de
Vespasiano – MG, com a reciclagem, os resíduos descartados para o aterro
sanitário são reduzidos em oito toneladas/mês, o que faz com que aumente o tempo
de vida útil do aterro (RODRIGUES, 2010).
Nesse sentido, no Brasil há diversas cooperativas de reciclagem que
recebem os resíduos que são descartados e os mesmos são aproveitados, ou seja,
transformam os resíduos em algo que possa ser utilizado novamente e comprado
com um custo bem inferior dos demais produtos. A COOPERITA, por exemplo,
cooperativa de reciclagem localizada em Itapetinga – SP, que faz a coleta,
separação, triagem prensagem e enfardamentos dos resíduos recicláveis
(MIRANDA, 2013).
Em Tangara da Serra/MT a coleta seletiva teve início no ano de 2005 com o
programa Tangará Recicla, uma parceria da Prefeitura Municipal com o SAMAE
(Serviço Autônomo Municipal de Agua e Esgoto) e foi a primeira cidade do estado
de Mato Grosso a trabalhar com a coleta seletiva de RS. Esse trabalho passou a ser
realizado em todos os bairros da cidade em 2010 (LIMA et al, 2013).
Os resíduos são coletados e destinados à uma cooperativa de catadores para
devida separação e destinação final. A Cooperativa de Catadores de Resíduos
Sólidos Urbanos a COOPERTAM não faz a reciclagem dos resíduos, no entanto é
de grande importância. Os resíduos que podem serem aproveitados são separados
e vendidos para instituições e outras cooperativas de diversos municípios que fazem
a reciclagem.
Um dos problemas enfrentados pelas cooperativas é a quantidade de rejeitos,
ou seja, resíduos coletados que não podem ser reciclados, ou que não tem
mercado, pode-se incluir nesse rejeito o vidro que é um resíduo totalmente
reciclável, porém nem sempre as cooperativas dispõem de equipamentos
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necessários para a prensa desse material, com isso o vidro acabada sendo
descartado. “O vidro, não obtêm níveis maiores de reciclagem devido à insuficiência
de fábricas para seu processamento em relação à escala em que é feita a coleta,
além de constituírem processos de transformação ainda muito onerosos” (SILVA;
GOES; ALVAREZ, 2013).
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é verificar os rejeitos dos
resíduos sólidos urbanos que são recolhidos pela coleta seletiva e destinados à
cooperativa de catadores de resíduos sólidos urbanos do município de Tangará da
Serra no estado de Mato Grosso. Mais especificamente: a) verificar os tipos de
resíduos que que não são aproveitados; b) verificar dos resíduos não aproveitados
quais podem ser direcionados a outras cooperativas ou outros compradores.
2 REVISÃO DA LITERATURA
A gestão de resíduos sólidos acontece em práticas de gerenciamento da
produção, coleta, armazenamento e destinação dos resíduos sólidos que
determinado ambiente pode gerar, visando estabelecer práticas que levam a
explorar o potencial de reaproveitamento dos resíduos sólidos diminuindo o impacto
ao meio ambiente (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2014). Há grande desperdício de
materiais recicláveis, que poderiam ser utilizados, de forma a poupar os recursos
naturais, sendo que a indústria da reciclagem oferece grande potencial para reduzir
o volume de resíduos, diminuindo a quantidade que vai para o aterro sanitário
(SOUZA, 2000).
Segundo a norma NBR. 10.004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
– ABNT (2004), resíduos urbanos são resultantes de atividade doméstica e
comercial dentro dos centros urbanos. E sua composição varia conforme a
população, de acordo com a situação socioeconômica e das condições e hábitos de
vida de cada um. Os resíduos sólidos são produzidos onde quer que o homem se
encontre.
É considerado resíduo sólido todo material que seu produtor não agrega mais
valor suficiente para conserva-lo. São resultantes da atividade humana, e se tornam
inesgotáveis. Com o aumento de indústrias e crescimento da população a geração
de resíduos também tem aumentado, causando efeitos indesejáveis ao meio
ambiente (MAIA, 1997; IBGE, 2017). Segundo ministério do meio ambiente (2015)
cada brasileiro gera, aproximadamente, 500 gramas de resíduo por dia, podendo
chegar a 1 kg, dependendo do local em que reside e de seu poder aquisitivo.
Os resíduos sólidos possuem propriedades físicas, químicas e
infectocontagiosas. Portanto o descarte inadequado desses resíduos pode causar
grande impacto ao meio ambiente. A decomposição dos resíduos lança, no ar,
compostos poluentes e gases de amônia, enxofre, gás carbônico, dentre outros
(BIDONE; POVINELLI, 1999).
Assim, a responsabilidade de gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos
desde a coleta até seu destino final é de responsabilidade da administração pública
municipal, e deve ser segura para o meio ambiente. Resíduos não coletados
acabam sendo descartados em rios, terrenos vazios o que causa enchentes,
destruição de áreas verdes, além do mau cheiro e proliferação de insetos. (JACOBI,
BESEN, 2011)
O País vive hoje o que podemos chamar de crise ambiental, pois além da
degradação que a humanidade vem provocando na superfície terrestre com as
espoliações dos recursos naturais através da exploração dos seus ativos
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ambientais, também ocorre uma produção excessiva de passivos ambientais. Os
passivos ambientais urbanos são resíduos inservíveis descartados de forma
inadequada ou que não são aproveitados através de programas específicos,
oferecendo assim riscos a saúde humana (BONATO; VOLOCHEN, 2007). Para
Schianetz (1999) os sítios com deposições antigas que contém ambientes
contaminados e produzem riscos para o bem-estar da coletividade pode-se chamar
de passivos ambientais.
De acordo com a NBR. 10.004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT (2004), resíduos sólidos podem ser classificados de acordo com a origem,
tipo de resíduo, composição química e periculosidade, conforme citados a seguir:
 Domiciliares: São gerados nas residências, com sua composição variável,
tendo como influencia fatores como localização geográfica e renda familiar. Neste
tipo de resíduos podem ser encontrados restos de alimentos, resíduos sanitários,
plástico, papel, vidros, entre outros.
 Comerciais: Aqueles que são produzidos pelo comercio em geral. Grande
parte constitui em material reciclável, por exemplo, papel e papelão, embalagens e
plástico, mas também podem conter resíduos sanitários e orgânicos.
 Industriais: São aqueles originados dos processos industriais. Com sua
composição bastante diversificada e grande parte desses rejeitos são considerados
perigosos. Constituídos por escorias (impurezas da fundição do ferro), cinzas, lodos,
óleos, plástico, borrachas entre outros.
 Hospitalares: São aqueles provenientes de hospitais e serviços de saúde
como pronto socorro, enfermarias, laboratórios de analise clínica, farmácia entre
outros. Constituído por seringas, agulhas, curativos e outros materiais que podem
causar algum tipo de contaminação.
 Agrícola: Gerados pelas atividades agropecuárias, compostos por
embalagens de defensivos agrícolas, restos orgânicos, produtos veterinários, etc.
 Limpeza Pública: São aqueles resíduos recolhidos nas vias públicas, área
de realização de feira e outros locais públicos, tem a composição bastante variada
dependendo do local e da situação que foi coletado, podendo conter: papel, plástico,
animais mortos, restos de alimentos, folhas de arvores, galhos, grama, entre outros.
Para cada resíduo existe um destino correto a ser enviado, porém nem todos
possuem essa consciência e as que têm nem sempre o fazem. Separar os lixos que
podem ser reciclados, por exemplo, são poucas as famílias que fazem, grande parte
da população não entende a importância desse processo e não sabem quais
resíduos podem ser reciclados (MENNEZES et.al, 2012)
Com o crescimento da população, o desenvolvimento industrial e a
urbanização acelerada, atrelados à postura individualista da sociedade, vêm
contribuindo para o aumento do uso dos recursos naturais e para a geração dos
resíduos. Esses resíduos são devolvidos ao meio ambiente, de forma incorreta,
causando a contaminação do solo e das águas, trazendo prejuízos ambientais,
sociais e econômicos (MAZZER, CAVALCANTI, 2004). Uma das formas de
minimizar esses impactos é por meio da coleta seletiva com a segregação dos
materiais recicláveis.
Segundo Schalch et al (2002) “este método deve estar baseado na
tecnologia, empregada na separação, coleta e reciclagem dos materiais; na
informação, visando sensibilizar e motivar o público alvo; no mercado, para a
absorção do material recuperado”. Também, de acordo com Ministério do Meio
Ambiente (2015) sistema de coleta seletiva é o processo de separação e
recolhimento dos resíduos conforme sua constituição: Como podemos verificar no
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Quadro 1.
Quadro 1 – Resíduos sólidos urbanos
ORGÂNICO

RECICLÁVEL

REJEITO

Resto de alimento

Papel

Resíduos de banheiro

Folha

Vidro

Pilha

Galho

Metal

Lâmpada

Casca de frutas e legumes

Plástico

E outros

MMA (2015).

A separação dos resíduos pode acontecer na própria fonte geradora, por
exemplo, nas escolas, residências, através de postos de entrega voluntárias, ou nos
centros de triagem ou nas cooperativas de reciclagem. Também existem locais com
contêineres próprios para receber separadamente cada tipo de resíduo (GALBIATI,
2003). As cores dos contentores internos e externos devem seguir padrão
estabelecido pela resolução do CONAMA, nº 275, de 25 de abril de 2001, conforme
demonstra o Quadro 2.
Quadro 2 – Classificação das por tipo de resíduo
TIPO DE RESÍDUO

COR DO RECIPIENTE

Papel

Azul

Vidro

Verde

Metal

Amarelo

Plástico

Vermelho

Madeira

Preto

Resíduos Perigosos

Laranja

Resíduos Ambulatoriais e de Serviço de Saúde

Branco

Resíduos Radioativos

Roxo

Resíduos Orgânicos

Marron

Resíduo geral não reciclável ou misturado, ou
contaminado não possível de separação

Cinza

CONAMA (2001)

Em Tangará da Serra no estado de Mato Grosso foi criada a COOPERTAM,
uma cooperativa de catadores de resíduos sólidos urbanos. Surgiu em 2006 a
iniciativa de criar uma cooperativa, quando houve uma reunião em Assembleia geral
para deliberar sobre a fundação da cooperativa de produção de material reciclável
de Tangará da Serra.
Nesta ocasião a fundação da cooperativa foi aprovada por 21 pessoas que
elegeram a diretoria. Foi encaminhada a Junta Comercial do estado de Mato Grosso
toda a documentação necessária para o registro, porem o processo foi devolvido
por várias irregularidades (SGUAREZI et al., 2009, p.09).
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Deste modo, depois de diversas tentativas em julho de 2007 foi fundada de
fato e de direito a COOPERTAM, com 20 cooperados. Com o passar dos anos a
COOPERTAM foi se consolidando e no ano de 2010 já com 36 sócios, além de
firmar convenio com a prefeitura municipal e torna-se responsável por 100% da
coleta seletiva de resíduos sólidos do município de Tangará da Serra.
A COOPERTAN tem o diálogo estabelecido entre as diversas Entidades de
Apoio e Fomento (EAF) dentre estas Entidades, a Universidade do Estado de Mato
Grosso (UNEMAT) através do Núcleo de Estudos da Complexidade no Mundo do
Trabalho (NECOMT)1 e da Incubadora de Organizações Coletivas, Autogeridas,
Solidárias e Sustentáveis (IOCASS), configuraram agentes de referência em todo o
processo de constituição, o qual desde 2005 atuava com os Catadores/as no
processo informal de pré-incubação, bem como a partir de 2007 apoiou os trabalhos
da Cooperativa de Produção de Material Reciclável de Tangará da Serra-MT
(COOPERTAN).
3 METODOLOGIA
O presente estudo consiste em pesquisa básica, ou seja, um estudo teórico
que visa compreender os fatos observados, de caráter exploratório e descritivo, a
pesquisa busca proporcionar uma maior familiaridade com o problema, que busca
não só relacionar as variáveis que se caracteriza por ser qualitativa, bem como
apresentar informações que possam servir de diretrizes para ações de
transformações da realidade.
Para os procedimentos técnicos utilizou-se estudo de caso, que consiste no
estudo profundo e exaustivo de um ou poucos projetos, de maneira que permita seu
amplo e detalhado conhecimento (GIL, 2002, p.54).
O estudo de caso foi realizado na cooperativa de catadores de resíduos
sólidos na cidade de Tangará da Serra – MT denominada COOPERTAM, no
primeiro semestre de 2017.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A cooperativa de catadores de resíduos sólidos COOPERTAM, é composta
por 47 associados, sendo 35 famílias. Dispõe de dois caminhões que trabalham
fazendo a coleta seletiva, sendo um da própria cooperativa e o outro do SAMAE
(Serviço Autônomo Municipal de Agua e Esgoto). Cada caminhão segue uma rota
de coleta no período matutino e outra no período vespertino, uma rota coleta em
torno de dez bairros.
Por dia são descarregadas quatro cargas com a coleta seletiva, os resíduos
passam por uma esteira onde os cooperados trabalham separando os recicláveis.
Eventualmente chega outra carga com a coleta seletiva antes que a equipe tenha
separado todos os resíduos da carga anterior, os resíduos são descarregados todos
no mesmo local. Com isso, não se tem um controle da quantidade de resíduos que
a cooperativa recebe por rota.
A separação é feita por tipo de resíduos, alguns resíduos são separados
também por cor, o plástico, por exemplo, pois para a comercialização agrega-se
mais valor ao plástico branco em relação ao colorido, o rejeito vai até o fim da
esteira, onde é descartado em um bag especifico, ou seja, grandes bolsas plásticas,
porém falta agilidade dos cooperados que trabalham na separação dos resíduos, e
alguns recicláveis acabam caindo junto com os rejeitos.
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Segundo Ministério do Meio Ambiente (2015), para cada tipo de resíduo é um
processo de reciclagem. Se diversos tipos de resíduos são misturados, a reciclagem
dos mesmos torna-se menos viável ou mais cara. Não obstante, alguns produtos
podem ser produzidos a partir do reaproveitamento quase integral, conforme a sua
especificação, como é o exemplo de vidro principalmente é separado em cores
diferenciadas (SCHALCH et al., 2002).
Os rejeitos são levados para local apropriado do barracão onde são
armazenados até que um caminhão faz a coleta. A coleta do rejeito é feita pelo
SAMAE, uma vez na semana geralmente as quartas-feiras, mas uma só viagem não
é suficiente para levar todos os rejeitos, que acaba acumulando-os na cooperativa.
Isso dificulta o controle da quantidade de rejeitos que a cooperativa recebe por dia,
pois o rejeito que é separado no dia acaba sendo somado com dos dias anteriores.
A Figura 1 resume o processo de separação dos resíduos sólidos na
Cooperativa desde a recepção até o destino o aterro sanitário.
Figura 1 – Fluxograma do processo de separação dos resíduos sólidos na COOPERTAN

Fonte: Dados da Pesquisa (2017).

Acompanhando a descarga dos caminhões de coleta seletiva pode-se
observar os tipos de rejeitos que a COOPERTAM recebe. Por dia são
aproximadamente oito toneladas de resíduos e desses, pelo menos duas são de
rejeito.
Verificou-se que a população tem dificuldade de separação de resíduos na
coleta seletiva, percebe-se a necessidade de orientação da população em relação à
separação correta dos resíduos recicláveis, para diminuir a quantidade de rejeitos.
Para qualquer programa de coleta seletiva é importante uma boa comunicação, pois
se estimulando a participação pública a comunidade identificará o programa
proposto. A educação ambiental se torna fundamental nos processos de reciclagem,
pois traz o conhecimento a população sobre seu papel de gerador de resíduos
(OLIVEIRA, 2012; SCHALCH, et al, 2002).
Os resíduos que não podem ser aproveitados pela cooperativa são
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destinados para o aterro sanitário como: Pilhas, papel higiênico, fralda descartável,
cascas de ovo, toner, copos descartáveis, bolsas, roupas, vidro de remédio, frutas
podres, sapatos, telefones, vassouras são alguns exemplos. Oliveira et al. (2012)
Barros (2006) alertam que alguns resíduos que produzimos em casa todos os dias e
descartamos inadequadamente sem mesmo perceber e pode trazer dano al
ambiente. Os autores citam alguns exemplos como pano que demoram de 6 meses
a um ano para sua decomposição, fraldas descartáveis 600 anos.
A decomposição das pilhas pode demorar entre 100 e 500 anos segundo
MMA (2015), o correto é encaminhar para locais autorizados a receber esse tipo de
resíduo, hoje em dia lojas que comercializam pilhas e baterias são obrigadas a
recolher e encaminhar de forma adequada para empresas autorizadas a manusear
e reciclar.
A cooperativa deveria separar esse tipo de resíduo que chega pela coleta
seletiva e dar a destinação correta, mas as pilhas acabam sendo descartadas no
aterro sanitário. Diversos estudos mostram que com o descarte incorreto desses
resíduos eles podem acabar sendo amassados ou até mesmo estourando, fazendo
com que vaze o liquido toxico que contem no interior dos mesmos, causando a
contaminação do solo podendo chegar à população (REIDLER, GUNTHER, 2000).
Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2015) o descarte incorreto de tais
resíduos pode causar danos irreparáveis à saúde humana e animal, podendo causa
a morte por contaminação, além de poluir a terra o ar e a agua. A decomposição
dos copos descartáveis leva de 200 a 450, algumas empresas aderem à utilização
de canecas ou garrafas plásticas para o uso dos colaboradores, isso faz com que a
empresa economize no gasto com os copos descartáveis e ajuda o meio ambiente.
O vidro demora mais de 4000 anos, pode ser reciclado infinitas vezes sem
perder a qualidade. De acordo com o Ministério do meio ambiente (2017) são
economizados 10 mil litros de agua a cada tonelada de papel reciclados,
economiza-se energia necessária para manter uma TV ligada por três horas com a
reciclagem de apenas uma lata de alumínio, uma tonelada de petróleo é
economizada a cada 100 toneladas de plásticos reciclados.
Observou-se que na separação, os computadores têm destinação
diferenciada. São desmontados e reconstruídos por meio de um grupo de pesquisa
que a Universidade Estadual de Mato Grosso está implantando como centro de
tecnologia e desenvolvimento de informática com objetivo de educação e inclusão,
pois dos materiais coletados é possível, algumas vezes fazer a montagem de
computadores em perfeitas condições de uso e que são utilizados para treinamento
dos cooperados.
A COOPERTAM além de comercializar os resíduos com cooperativas de
reciclagem, também comercializa alguns resíduos no município de Tangará da
Serra, para indústrias, comerciantes, etc. O isopor, por exemplo, está sendo
utilizado na construção civil agregado ao concreto.
De acordo com Teodoro (2011) são inúmeras as vantagens de usar o isopor
na construção civil, como a resistência ao fogo, baixo custo, leveza são alguns dos
benefícios que o isopor traz na construção civil. As garrafas de vidros retornáveis,
como as garrafas de cerveja 600 ml e 1 litro, podem ser comercializadas para
comerciantes, proprietários de distribuidoras, pois o vidro pode ser reciclado infinitas
vezes sem perder a qualidade.
No entanto, os vidros não retornáveis são descartados para o aterro sanitário,
pois para a comercialização desses materiais com cooperativas especializadas que
fazem a reciclagem dos mesmos é necessário uma máquina para a trituração dos
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vidros e a COOPERTAN não possui esse equipamento e nem tem recursos para
obtenção. De acordo com a ABIVIDRO (associação técnica brasileira das indústrias
automáticas de vidro), é preciso ter uma máquina especifica para triturar todo esse
material, também é preciso fazer a separação dos vidros por cor, formato, portanto
com tantos empecilhos o vidro acaba se tornando inútil para a cooperativa.
Seria importante uma orientação para a população de quais vidros a
cooperativa aproveita e quais não, mas segunda a coordenadora da COOPERTAM
essa campanha ainda não foi feita porque teme que a população deixe de separar
todos os tipos de vidros inclusive retornáveis que são aproveitados pela cooperativa.
Grande quantidade dos resíduos que são enviados a cooperativa não têm utilidade,
70% são resíduos não recicláveis, um exemplo é o vidro, a COORPERTAM não tem
estrutura para armazenagem e mercado para venda. Mesmo sendo um produto
totalmente reciclável porem não para a cooperativa de Tangará da Serra.
A cooperativa coleta cerca de oito toneladas por dia de resíduos sólidos
urbanos dessas, apenas seis toneladas são aproveitadas pela cooperativa as outras
duas toneladas são descartadas para o aterro sanitário. A COOPERTAM não faz a
reciclagem dos resíduos no município, mas nem por isso ela deixa de ter
importância, o trabalho realizado se torna significativo não só para a cidade de
Tangara como também para os municípios que recebem esses materiais
Esse trabalho é uma fonte de renda para 35 famílias que trabalham na
Cooperativa e gera riqueza para o município por meio do consumo das mesmas.
Em uma pesquisa realizada na cidade de Alagoinhas – BA, em 2006 verificou-se
que cerca de 38 famílias sobrevivem da renda de catadores, 70% desses catadores
são mulheres chefes da família, vivem em condições precárias e possuem baixo
nível de escolaridade. E tiram seu sustento e de seus filhos do trabalho de catador
(MOREIRA, SANTOS, 2006).
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos pelo estudo de caso demostram a dificuldade que a
população tem em separar corretamente os resíduos sólidos para a coleta seletiva,
por este fato a COOPERTAM acaba recebendo uma quantidade expressiva de
resíduos não aproveitados, ou seja, rejeitos que deveriam ser destinados para o
aterro sanitário ao invés da cooperativa. Como: Copos descartáveis, roupas e
bolsas, aparelhos de telefone, vidro de remédio, papel higiênico, fralda descartável,
frutas podres são alguns exemplos de rejeitos que a cooperativa recebe todos os
dias.
Além disso, foi verificado também que a cooperativa recebe resíduos que
deveriam ser destinados a locais apropriados, como por exemplo, pilhas e bateria
que são resíduos totalmente perigosos à saúde humana e animal, pois contem
substancias que podem causar contaminação, podendo levar a morte.
A gestão adequada dos resíduos sólidos no Brasil deve ser efetivada com a
máxima urgência. A inexistência de uma política para o setor tem desencadeado
ações públicas desarticuladas que, além de impedirem o equacionamento dos
problemas, geram desperdícios significativos na aplicação de recursos públicos.
Ao se estudar a gestão dos resíduos sólidos urbanos, percebeu-se a
complexidade dessa questão, por envolver diversos fatores sociais e porque as
soluções passam, invariavelmente, por mudanças de ordem administrativa,
operacional, comportamental, social e legal.
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Aos administradores públicos municipais cabe a tarefa de organizar e
executar os serviços de limpeza pública. Estes, porém, são constantemente
cobrados pelos problemas decorrentes do aumento do volume dos resíduos sólidos,
pela destinação inadequada dos resíduos e pelos crescentes custos que envolvem
os serviços de limpeza urbana, e na sua maioria, não dispõem de ferramentas
adequadas ou de recursos para fazer frente a tais cobranças.
Entende-se que a população está utilizando o saco do recicla como saco para
armazenar os resíduos comuns, por isso a cooperativa acaba recebendo essa
grande quantidade de resíduos que deveriam ser destinados para o aterro sanitário.
A cooperativa, além de comercializar os resíduos com cooperativas de
reciclagem, também comercializa alguns resíduos no município de Tangará da
Serra, para indústrias, comerciantes, etc. O isopor, por exemplo, está sendo
utilizado na construção civil agregado ao concreto. E as garrafas de vidros
retornáveis que são vendidas a distribuidoras de bebidas.
Percebe-se a necessidade de orientação da população em relação à
separação correta dos resíduos recicláveis, para diminuir a quantidade de rejeitos.
Seria importante que a cooperativa em parceria com um canal de televisão ou por
meio de panfletos, pudesse orientar a população sobre como descartar
corretamente os resíduos sólidos que são recicláveis, assim, seria melhor
aproveitados e teria menor risco de contaminação ambiental.
Pode-se concluir pelo estudo de caso analisado que a COOPERTAM,
desenvolve um trabalho de grande importância para o município, porém pode
tornar-se ainda melhor. Assim, seria importante que a prefeitura do município
apoiasse melhor esse trabalho que a cooperativa desenvolve, por meio de política
pública, com projetos de fortalecimento da infraestrutura, do transporte e da
comercialização dos materiais, que vise atender as necessidades dos catadores.
Pois a cooperativa desenvolve um importante trabalho para o meio ambiente.
Recomenda-se a realização de um estudo de caso para verificar as
quantidades de resíduos não aproveitados que a cooperativa recebe todos os dias,
fazendo a pesagem dos caminhões que chegam carregados com os resíduos da
coleta seletiva e a pesagem dos rejeitos que são separados para descarte no aterro
sanitário, assim pode-se ter uma visão mais precisa da quantidade que a
cooperativa recebe por dia.
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UMA ANÁLISE DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE
COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA NO ESTADO DE MATO GROSSO
Silvio Da Costa, Magalhães Filho, Luzinete Da Silva Magalhães

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo avaliar a arrecadação e os investimentos realizados pelos
recursos arrecadados através da criação do adicional de 2% de ICMS destinado a composição
das receitas do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza no Estado de Mato
Grosso durante o período de 2013 a 2016, analisando ainda os efeitos da criação do adicional
nos indicadores de pobreza do Estado. Para executar o objetivo utilizou-se da metodologia
empírico-analítica com uma abordagem quantitativa, coletando os dados através dos portais
oficiais do Estado e do IBGE. Os resultados indicam que a arrecadação se manteve estável
durante o período de análise apresentando altas de arrecadação em 2014 e 2016, no entanto a
destinação dos recursos ao Fundo a partir de 2015 apresentam uma redução significativa
explicada principalmente pelo aumento de vinculações a arrecadação com a finalidade de
pagamento da dívida pública estadual. Em relação aos indicadores de pobreza, os resultados
sugerem que maiores investimentos em programas sociais contribuem significativamente para
a redução da pobreza no Estado.
Palavras-Chave: Arrecadação. Investimentos. Adicional de ICMS. Pobreza.
1. INTRODUÇÃO
O debate sobre a questão da pobreza no Brasil se tornou evidente a partir da década de
80, sendo a pobreza vista por Demo (2003) como o massacre da dignidade humana provocada
pela injusta distribuição da materialidade produzida, e considerando a insuficiência de
recursos públicos para a área social do país, tornou-se necessário o estudo de políticas
públicas e fontes de financiamentos através de receitas extraordinárias (ROCHA, 2003;
POCHMANN e AMORIM, 2009; MOTA, 2011).
De acordo com Draibe (2002), no início dos anos 90 o Brasil já apresentava uma
estrutura de política social, no entanto, esse sistema ainda estava muito abaixo das
possibilidades e necessidades da população, apresentando ainda poucos resultados no
enfrentamento da pobreza e exclusão social do país. Draibe (2002) destaca ainda que, dentre
os principais aspectos que impactam negativamente no desempenho do sistema de proteção
social brasileiro esta a centralização das políticas sociais no poder executivo federal, frágeis
mecanismos de controle e pincipalmente ao considerar que o sistema de proteção social
brasileiro não ataca as raízes estruturais da pobreza e da desigualdade (MOTA, 2011).
Com o objetivo de desenvolver políticas públicas para diminuir a desigualdade e
enfrentar a questão da pobreza no país, em 2000, foi criado o Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza foi criado no Brasil pela emenda constitucional nº 31 (Brasil, 2000)
com o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência,
cujos recursos serão aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação,
saúde, reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para
melhoria da qualidade de vida.
Assim, até o ano de 2010 a responsabilidade de arrecadação e gestão do fundo ficou a
cargo do poder executivo federal, realizado através do Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome criado em 2004 para tratar da superação da pobreza e da fome no país. Em
setembro de 2016, com a publicação da Lei 13.341, o Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome, criado em 2004 para tratar da superação da pobreza e da fome, foi
transformado em Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA). Com a medida
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provisória nº 782, de maio de 2017, o Órgão passa a ser nomeado como Ministério do
Desenvolvimento Social (MDS).

O ministério ficou responsável ainda pelas ações intersetoriais de superação da
pobreza extrema e é responsável pelo maior programa de transferência de renda condicionada
do mundo, o Programa Bolsa Família, que beneficia diretamente cerca de 50 milhões de
pessoas. Outrossim, o ministério é responsável pela gestão do Fundo Nacional de Assistência
Social (FNAS) e do Fundo Nacional de Combate e Erradicação da Pobreza (FNCP).
De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 2001,
35,09% da população brasileira apresentava renda domiciliar per capita inferior à linha de
pobreza representando um total de 58.963.230 habitantes, no mesmo período Mato Grosso
apresentava 25,07% da população abaixo da linha da pobreza, representando um total de
642.018 habitantes. Em 2014, ultimo ano da série histórica disponibilizada pelo IPEA é
possível observar uma redução significativa dos indicadores da pobreza, onde 13,29%
(25.888.565 pessoas) da população brasileira estavam abaixo da linha da pobreza, em Mato
Grosso apenas 11,6% (374.100 pessoas) da população estavam abaixo da linha da pobreza no
referido período.
Em Mato Grosso o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza foi criado
através da lei complementar nº 144 (Mato Grosso, 2003) no âmbito da Secretaria de Estado
de Trabalho, Emprego e Cidadania - SETEC, com a finalidade de captar e canalizar recursos
para a implementação de políticas de combate e erradicação da pobreza. A SETEC foi
convertida em Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas-MT). Apesar da
criação da lei em 2003 a mesma somente passou a ter sua principal fonte de arrecadação
definida em 2011 (LC 460/11) com a instituição do adicional de 2% (dois por cento) ao ICMS
devido nas operações interestaduais e de importação (LC 482/12) iniciando sua arrecadação
no ano de 2013.
Dentre as destinações dos recursos arrecadados pelo fundo, a LC 144 de 2003 definiu
em seu artigo 3º, as famílias cuja renda per capita seja inferior à linha de pobreza e indivíduos
em igual situação de renda; e as populações de municípios e localidades urbanas ou rurais,
isoladas ou não, que apresentem condições de vida desfavoráveis.
Segundo o IPEA,
em 2012, Mato Grosso apresentava 57.170 domicílios com renda domiciliar per capita
inferior à linha de pobreza.
Considerando que a instituição do adicional ao ICMS com a finalidade de constituir
receitas para o fundo entrou em vigor no ano de 2013, esta pesquisa tem por objetivo avaliar a
arrecadação e os investimentos realizados pelos recursos arrecadados através da criação do
adicional de 2% de ICMS destinado a composição das receitas do Fundo Estadual de
Combate e Erradicação da Pobreza no Estado de Mato Grosso durante o período de 2013 a
2016. Adicionalmente pretende-se analisar, se os indicadores de pobreza do estado
apresentaram redução após a instituição do adicional do ICMS destinado ao fundo.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. Cenário nacional e estadual da pobreza
Em 2017, de acordo com dados do Banco Mundial 767 milhões de pessoas vivem em
estado de extrema pobreza no mundo, no entanto, apesar deste número ainda ser alarmante
representa uma redução significativa comparada com o ano de 1990 quando 1,85 bilhões de
pessoas viviam abaixo da linha da pobreza. Com o objetivo de mapear a pobreza no mundo
em tempo real, em 2017 foi lançado o projeto World Data Lab (Laboratório de Dados
Mundiais) que compila dados públicos das Nações Unidas, do Banco Mundial e do Fundo
Monetário Internacional (FMI), permitindo a visualização, em tempo real, do número de
pessoas que saem ou entram na situação de pobreza em todo o mundo (NEXO JORNAL
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LTDA, 2017). A definição de pobreza extrema pode variar, mas o padrão das Nações Unidas
é considerar que as pessoas que vivem com menos de US$ 1,25 por dia estão na situação de
pobreza extrema. O valor equivale a R$ 4,76 na cotação de 14 de junho de 2018.
De acordo com o Nexo Jornal, a Índia e a China representa a região onde mais pessoas
deixam a pobreza extrema diariamente, no entanto os países por apresentam os maiores
indicadores populacionais mundial, e, para se ter uma ideia da representatividade, em 2017 a
Índia sozinha respondia por 15,5% da pobreza extrema mundial. Evidências do projeto World
Data Lab indicam que no dia 14 de junho de 2018 esse indicador caiu para 11,2% e as
tendências indicam que em 2030 esse indicador deverá ser de apenas 0,4%. Na contramão do
combate a pobreza o Brasil em 2017 era responsável por 1,4% dos casos de pobreza extrema
no mundo e em 2030 o índice projetado é de 1,6%.
No Brasil, em 2017 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou
dados alarmantes sobre o alto índice de brasileiros que viviam na linha da pobreza no ano de
2016. A pesquisa divulgada pelo IBGE indica que 10,53% (21.625.341) dos brasileiros
estavam abaixo da linha da pobreza e esse indicador se torna mais alarmante quando se
analisa os domicílios onde vivem mulheres pretas ou pardas sem cônjuge com filhos de até 14
anos, onde aproximadamente 4,7 milhões estavam abaixo dessa faixa de renda, representando
64% destes domicílios.
A mesma pesquisa indica que o grau de escolaridade está diretamente associada às
condições financeiras da pessoa, revelando que 39,6% dos trabalhadores ativos em 2016
ingressaram no mercado de trabalho com até 14 anos de idade. Os relatórios do IPEA em
2014 alertam para 15,73% de jovens com idade entre 15 e 17 anos que estão fora da escola,
destaca-se ainda que a reinserção deste jovem hoje adulto à escola nem sempre acontece, o
que por sua vez é prejudicial ao acesso de políticas públicas, educação, proteção social,
moradia adequada, aos serviços de saneamento básico e à internet.
A questão da pobreza no Brasil é histórica e tem a sua gênese cravada na própria
dinâmica da vida em sociedade e, assim, ele é orgânico à forma e às opções políticas,
econômicas e sociais adotadas ao longo da história, razão pela qual ele vem se perpetuando ao
longo do tempo (POCHMANN e AMORIM, 2009; MOTA, 2011). Entretanto, esta pesquisa
não se concentra em analisar a pobreza e outras formas de exclusão social no Brasil, e sim,
avaliar a utilização do fundo para complementar as ações de combate à pobreza em Mato
Grosso.
Navarro; Robles e Stevens (2013) analisaram as calamidades e os desafios da política
social do México encontrando evidências que as políticas de desenvolvimento social não têm
sido capazes de superar a pobreza e promover o desenvolvimento. Em Mato Grosso, Vieira e
Grasel (2018) analisou os efeitos do benefício fiscal Prodeic entre 2003 e 2014, e encontrou
evidências que o programa que objetiva geração de emprego e renda apresentou resultados
nulos e as regiões do Estado de Mato Grosso mais defasadas em relação às outras em termos
de PIB não apresentou diferenças estaticamente significativa passados 12 anos de vigência do
programa.
Os resultados encontrados por Vieira e Grasel (2018) inferem que a ineficiência do
programa esta atrelada principalmente a falta de critérios técnicos na gestão e
acompanhamento do programa por parte das secretarias e órgãos públicos responsáveis e a
ausência de correlação entre o crescimento econômico do Estado e o grau de importância que
os incentivos fiscais tiveram nesse processo. Considerando a dificuldade de gerencialmente
das políticas sociais, Pereira (2009) destaca que a política social é um processo complexo e
multideterminado, assim, Ribeiro Neto (2012), conclui que a política social se transformou
num campo minado de conflitos de interesses e de práticas experimentais – para não dizer
voluntaristas, contribuindo para o desmonte dos direitos sociais, a desqualificação das
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instituições de bem-estar, o questionamento do caráter público da política e o desprezo pelos
pobres.
Para Freitas (2010) o crescimento vivido por Mato Grosso nos últimos anos perpetua a
contradição entre crescimento econômico e inclusão social, indicando para a assimetria do
tratamento dado as questões das desigualdades sociais e para o quadro de fragilidade de
proteção social em detrimento da inserção do Estado de Mato Grosso no dinamismo
econômico brasileiro e mundial (RIBEIRO NETO, 2012). Essa contradição entre crescimento
econômico e desenvolvimento social pode ser observado de acordo com os dados oficiais
divulgados pela Secretaria de Estado de Planejamento (SEPLAN), onde evidencia que o
Produto Interno Bruto (PIB) de Mato referente ao 3º trimestre de 2017 apresentou um
crescimento de 14,1% em relação a 2016, enquanto economia brasileira no mesmo período
apresentou um crescimento de 1,4%.
Entretanto, esse crescimento acelerado que coloca o PIB de Mato Grosso a frente de
outros estados, é impulsionado principalmente pela Agropecuária que apresentou crescimento
de 49,8% no período, enquanto os segmentos da indústria e serviços que são apontados como
responsáveis por maior geração de emprego e renda, apresentou avanço de apenas 2,6% e
1,7% respectivamente. No mesmo período o IBGE divulgou dados de sua pesquisa anual
referente ao de 2016, onde apresente que em Mato Grosso 19,5% da população tinham
restrição de acesso à educação, 8,3% restrição a acesso a condições de melhora de moradia e
42,9% não tinham acesso a serviços de saneamento básico. No entanto o dado que mais
impressiona, é que no mesmo período 20% da população, ou seja, aproximadamente 651 mil
pessoas no Estado estão abaixo da linha da pobreza.
Nesse sentido, considerando que o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da
Pobreza foi criado em Mato Grosso através da lei complementar nº 144 (Mato Grosso, 2003)
no âmbito da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas-MT), com a
finalidade de captar e canalizar recursos para a implementação de políticas de combate e
erradicação da pobreza, espera-se que a distribuição de renda no estado apresente uma
evolução positiva, principalmente através dos indicadores de pobreza no estado.
2.2. Fundo estadual de combate e erradicação da pobreza
No Brasil a Emenda Constitucional nº 31, de 14 de dezembro de 2000, através dos
artigos 79, 80 e 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias criou o Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza, com o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso
a níveis dignos de subsistência, cujos recursos deveriam ser aplicados em ações suplementares
de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas
relevantes de interesse social voltados para melhoria da qualidade de vida.
De acordo com Neves (2013), ao analisar se os recursos do Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza no estado do Rio Grande do Norte (RN) estão sendo aplicados nas
ações elencadas na Constituição Federal do Brasil, e se os recursos do Programa estão
contribuindo para reduzir a pobreza no Estado, encontrou evidências que no período de 2009
a 2012, a arrecadação do adicional de 2% destinado ao fundo, foi aplicado principalmente em
programas relacionados com a aquisição e distribuição de leite, assistência técnica ao
agronegócio e a agricultura familiar, habitação para baixa renda e nutrição e segurança
alimentar.
No período analisado Neves (2013) observou ainda que as receitas apresentaram um
crescimento constante enquanto os investimentos não apresentam crescimento na mesma
proporção, no entanto a média dos investimentos nos programas acima citados é de 91% da
arrecadação do fundo no período base. Em 2012 de acordo com dados do IPEA o número de
domicílios com renda domiciliar per capita inferior à linha da pobreza no Estado do RN
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totalizou 212.775 domicílios, enquanto em 2008, ano anterior ao período de início da análise
este número era de 246.111 domicílios, evidenciando assim, uma redução de 13,55%.
Observando os domicílios na faixa da extrema pobreza, observa-se no mesmo período uma
redução de 24,44% totalizando em 2012, 69.695 domicílios na faixa da extrema pobreza.
Na Bahia, Mota (2011) analisou o papel desempenhado pelo Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza no financiamento de ações e programas voltados para o combate a
pobreza, bem como a natureza do conjunto das ações e projetos financiados e os critérios
utilizados para suas seleção e priorização no período de 2007 a 2009. Os destacam que apesar
de um cenário precário de programas assistenciais, os recursos arrecadados através do fundo
no período em análise contribuem com o financiamento de ações voltadas para combater a
insegurança alimentar através de incentivo à produção de alimentos, e o acesso a esses
alimentos para a população mais carente. Estas decisões revelam aderência entre as ações
financiadas e a finalidade atribuída ao fundo de viabilizar o acesso da população à níveis
dignos de subsistência.
Para Mota (2011) o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza através do
financiamento de programas sociais como é o caso do Água Para todos, Luz Para Todos e
melhoria das condições habitacionais para populações carentes, como as políticas de geração
de renda fortalecendo os segmentos da Agricultura Familiar e Economia Solidária,
contribuindo para a fixação do homem no campo com melhores condições de renda e vida. É
importante destacar que comparando 2009 com o ano que antecede o período base, o Estado
da Bahia apresentou uma redução de apenas 3,25% no número de domicílios com renda
domiciliar per capita inferior à linha de pobreza, no mesmo período os domicílios na faixa da
extrema pobreza apresentaram uma redução de 11,41%. Observa-se ainda que o grande
desafio na implementação das políticas assistências vinculadas ao fundo, é os frágeis
mecanismos de controle e pincipalmente ao considerar que o sistema de proteção social
brasileiro não ataca as raízes estruturais da pobreza e da desigualdade (DRAIBE, 2002;
MOTA, 2011).
Em Mato Grosso o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza foi criado
através da lei complementar nº 144 (Mato Grosso, 2003) no âmbito da Secretaria de Estado
de Trabalho e Assistência Social (Setas-MT), com a finalidade de captar e canalizar recursos
para a implementação de políticas de combate e erradicação da pobreza. Dentre as destinações
dos recursos arrecadados pelo fundo, a LC 144 de 2003 ao criar o fundo definiu em seu artigo
3º que os recursos arrecadados teriam a seguinte destinação:
I - famílias cuja renda per capita seja inferior à linha de pobreza e indivíduos em
igual situação de renda;
II - populações de municípios e localidades urbanas ou rurais, isoladas ou não, que
apresentem condições de vida desfavoráveis.
III - repasse de 10% (dez por cento) do valor arrecadado para manutenção e
desenvolvimento das instituições devidamente constituídas voltadas para o
atendimento de pessoas portadoras de deficiência.

Assim, espera-se que a criação do fundo apresente impacto positivo nos indicadores
socioeconômicos do Estado de Mato Grosso, em especial contribuindo para a redução da
pobreza no Estado. Apesar da criação da lei em 2003 a mesma somente passou a ter sua
principal fonte de arrecadação definida em 2012 (LC 482/2012) com a instituição do
adicional de 2% (dois por cento) ao ICMS devido nas operações interestaduais e de
importação (LC 482/12) iniciando sua arrecadação no ano de 2013, sendo estes 2%
destinados a composição das receitas do fundo.
A Lei Complementar nº 481 (Mato Grosso, 2012) estabelece que a receita disponível
para a implementação de políticas de combate e erradicação da pobreza, será determinada
observando as afetações geradas pelas vinculações constitucionais e legais incidentes,
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especialmente as relacionadas com saúde e educação. Os resultados das pesquisas anteriores
sugerem que existe uma relação entre a instituição do Fundo de Combate e Erradicação da
Pobreza e a diminuição dos indicadores de pobreza do Estado.
3. METODOLOGIA
3.1. Estrutura da pesquisa
Para alcançar os objetivos desta pesquisa, foi realizada uma revisão bibliográfica e
pesquisa documental. A coleta de dados foi realizada por meio dos portais oficiais do Estado
de Mato Grosso, principalmente o Portal da Transparência e os Demonstrativos da Receita
Orçada com a Arrecadada disponibilizada pelo FIPLAN.
3.2. Análise de dados
Inicialmente, apresenta- se a análise referente a arrecadação do adicional do adicional
de 2% de ICMS para compor a receita do Fundo conforme previsto no Art. 5º da lei
complementar nº 144 (MATO GROSSO, 2003), devido pelas empresas a título de adicional
de ICMS. O valor arrecadado é recolhido em conta única onde se concentram os recursos
financeiros do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, aí compreendidos seus órgãos,
suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, inclusive fundos
por eles administrados, independentemente de sua origem, em uma conta corrente bancária de
aplicação, gerenciado pela Secretaria de Estado de Fazenda, gestora do Sistema Financeiro
Estadual. Destaca-se que as solicitações de suplementação por excesso de arrecadação dos
fundos especiais terão sua destinação e aprovação analisadas pelo Secretário do Estado de
Planejamento e Coordenação Geral e Secretário de Estado de Fazenda de acordo com a Lei
Complementar n° 360 (MATO GROSSO, 2009).
A Tabela 1 apresenta a arrecadação e destinação do adicional de 2% de ICMS,
evidenciando que as vinculações ao adicional de ICMS vem aumentando no decorrer dos anos
reduzindo cada vez mais o valor a ser destinado ao Fundo. Cabe observar que a lei
complementar nº 481 (MATO GROSSO, 2012), destaca que a receita disponível do Fundo,
será destinada observando as afetações geradas pelas vinculações constitucionais e legais
incidentes, especialmente as relacionadas com saúde e educação, assim, em 2013 do valor
total arrecadado 45,30% foi destinado à saúde (14,69%) e educação (30,61), destinando e
média no decorrer dos 4 anos 40,04% dos recursos arrecadados para saúde e educação.
Considerando que ao ser criado o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza no
Brasil pela Emenda Constitucional nº 31/2000, o Fundo apresentou como principal objetivo
viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos
deveriam ser aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde,
reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para
melhoria da qualidade de vida, a vinculação constitucional dos recursos arrecadados à saúde e
educação atende ao principal objetivo do Fundo principalmente se analisar que a educação e
saúde estão entre os principais anseios da sociedade.
No entanto observa-se que a partir de 2015 outras vinculações para o custeio da
máquina pública e pagamento da dívida se torna corriqueiro e os recursos a ser destinados ao
Fundo apresenta uma redução significativa. Desta forma em 2015, 25,68% do valor total
arrecadado foi destinado para a cobertura do déficit de efeitos irradiados relacionado a
desvinculação de até 30% dos recursos arrecadados para o pagamento da Dívida Pública do
Estado conforme previsto no Art. 1º da lei complementar nº 360 (MATO GROSSO, 2009).
No entanto além dos 25,68% já destinados anteriormente, os dados apresentam ainda uma
desvinculação para o pagamento da Dívida Pública do Estado de 18,08%, totalizando assim,
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43,76% desvinculado para pagamento da Dívida Pública do Estado e para a cobertura do
déficit de efeitos irradiados relacionados à dívida.
Tabela 1: Demonstrativo de arrecadação e destinação do adicional de 2% de ICMS
DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO DO ADICIONAL DE 2% DE ICMS
DESCRIÇÃO
2013
2014
2015
2016
Adicional de ICMS
127.533.067
162.144.909
150.314.425
162.368.674
Multas do adicional ICMS
310.656
371.544
274.933
280.319
Juros de mora do adicional
ICMS
92.726
131.962
98.950
164.311
Total Arrecadado
127.936.449
162.648.415
150.688.308
162.813.304
DEMONSTRATIVO DA DESTINAÇÃO DO ADICIONAL DE 2% DE ICMS
DESCRIÇÃO
2013
2014
2015
Destinados ao desenvolvimento
do ensino
7.832.163
6.642.055
7.534.128

2016
8.140.149

Destinados ao FUNDEB
Destinados aos Serviços de
Saúde
Recursos destinados a cobertura
do déficit de Efeitos Irradiados
Desvinculação para pagamento
da Dívida - LDO 10.233/2014
Recursos Destinados a Pessoal
Decreto de Execução

31.329.187

40.472.172

30.136.719

32.562.249

18.797.426

19.344.372

18.081.883

19.537.077

Outras Destinações
Total das deduções

6.067.700
64.026.476

-

-

38.697.317

32.667.192

-

-

27.238.997

38.034.772

-

-

Valor a ser destinado ao fundo
63.909.972
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa.

-

66.458.598

121.689.043

96.189.817

28.999.265

21.192.019
152.133.458
10.679.845

Em 2016, além das vinculações já citadas, passou a ser vinculada a arrecadação uma
parcela a ser destinada a pagamento de gastos com pessoal da Secretaria de Estado de
Trabalho e Assistência Social – SETAS, desta forma em 2016, as vinculações e deduções da
arrecadação do Adicional de 2% de ICMS criado com a finalidade de compor as receitas do
Fundo apresentavam um total de 93,44%. Assim, do valor total arrecadado em 2016 de R$
162.813.304,00 apenas R$ 10.679.845,00 (6,56%) sobrou para financiamento das políticas
públicas de combate à pobreza.
Apesar de o Fundo contar com outras receitas, o adicional de 2% de ICMS foi criado
com a finalidade de financiamento do Fundo, no entanto é possível observar que a parte que é
destinada para o financiamento de programas sociais do estado vem reduzindo
significativamente nos últimos anos. De acordo com o Estudo técnico CAV/SP/SEPLAN n°
11/2015, os órgãos de planejamento e fazenda acabaram reduzindo a destinação de recursos
do tesouro para o financiamento das despesas de custeio da SETAS, desta forma, se tornou
dependente de financiamento proveniente da arrecadação de recursos destinados ao
enfrentamento da pobreza que passaram a financiar a grande maioria dos programas e demais
despesas da SETAS financiando inclusive as despesas de capitais da Secretaria.
A Tabela 2 apresenta a destinação dos recursos de combate à pobreza no período entre
2013 e 2016. O estudo técnico CAV/SP/SEPLAN n° 11/2015 aponta para os principais
programais financiados com os recursos do Fundo, onde se destaca: cidadania para todos;
desenvolvimento agropecuário; desenvolvimento da agricultura familiar; geração de trabalho,
emprego e renda; e gestão da política de assistência social, ficando a cargo deste último o
7
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programa “Panela Cheia” sendo um dos únicos programas de transferência direta de renda.
Tabela 2: Demonstrativo de execução dos recursos do fundo de combate à pobreza
Destino dos recursos da política de combate à pobreza
GASTOS (liquidados)
2013
2014
2015
2016
Cidadania para todos
Desenvolvimento
agropecuário
Desenvolvimento da
agricultura familiar
Geração de trabalho,
emprego e renda
Gestão da política de
assistência social
Apoio administrativo e
Outras Despesas incluindo
transferências
Total Gasto

23.643.631

4.745.488

1.129.984

449.711

370.356

677.905

473.281

-

4.534.139

550.479

1.958.669

2.907.073

5.475.596

2.316.993

4.428.229

3.081

15.115.599

18.714.173

5.879.632

11.167

1.809.008

3.578.352

1.889.340

40.761.942

50.948.329

30.583.390

15.759.135

44.132.974

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa.

Os dados evidenciam que o gerenciamento dos recursos destinados ao combate da
pobreza no Estado de Mato Grosso ainda tem muito a melhorar. O valor investido nos anos de
2013 e 2014 ficam bem próximo de 50% do valor total destinado ao fundo, nos anos
seguintes os investimentos em programas sociais reduzem significativamente apresentando
como principal destinação dos recursos o apoio administrativo e as transferências a
municípios e instituições privadas sem fins lucrativos.
Enquanto os programas sociais apresentam reduções em seus investimentos, o
demonstrativo de despesas utilizando recursos da política de combate à pobreza evidencia que
2016 apresentou liquidação de R$ 24.843.231,78 em despesas com pessoal, ou seja, do valor
total de recursos da política de combate à pobreza gasto 56,29% foi gasto com pessoal. A
Tabela 3 apresenta os indicadores de pobreza em Mato Grosso de acordo com os dados do
IBGE.
Observa-se que os indicadores de população pobre no estado de Mato Grosso
apresenta uma redução estatisticamente significativa até o ano de 2014, voltando a crescer em
2015 e com um aumento acentuado em 2016. Em 2014 o índice de pessoas pobres era
50,85% menor que em 2009, no entanto 2016 o índice de pessoas na faixa da pobreza estava
em 20% apresentando um aumento de 72,41% em relação a 2014. O ano de 2014 apresenta
uma das maiores arrecadações do adicional do Fundo, apresentando ainda o maior volume de
destinação de recursos para gestão da política de assistência social, indicando que os
investimentos em políticas sociais com a finalidade de redução da pobreza apresentam efeitos
positivos.

ANO
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Tabela 3: Evolução da pobreza em Mato Grosso
População em
População pobre (%)
extrema pobreza (%)
5,7%
23,6%
2,5%
14,8%
2,8%
14,0%
3,9%
13,8%
1,9%
11,6%
2,1%
15,8%
4,1%
20,0%
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Nota: De acordo com o padrão das Nações Unidas é considerado na linha da extrema pobreza as pessoas que
vivem com menos de US$ 1,25 por dia; e considera-se pobre a pessoa que têm renda familiar equivalente a
US$ 5,5 por dia de acordo com o Banco Mundial.
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa.

Em relação à pobreza extrema durante o período de análise, 2014 apresenta o melhor
indicador quando o índice da população em extrema pobreza chegou a 1,9%, no entanto em
2016 observa-se que este indicador mais que dobra, fazendo com que o Estado volte a
apresentar altos indicadores de pessoas na pobreza extrema. Em linhas gerais os resultados
indicam que a arrecadação e devida destinação do adicional de 2% de ICMS ao Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza no Estado de Mato Grosso podem contribuir
positivamente para o combate da pobreza. Assim como observado por Draibe (2002) e Mota
(2011) o grande desafio na implementação das políticas assistências vinculadas ao fundo, é os
frágeis mecanismos de controle a transparência das informações.
É preciso rever as vinculações relacionadas à arrecadação do adicional tendo em vista
que o Fundo de Combate à pobreza foi criado com a finalidade específica, tendo por
mecanismo de financiamento o aumento do ICMS incidente sobre alguns produtos tidos
usualmente como “supérfluos” (SEPLAN, 2015). A destinação dos recursos de combate à
pobreza para execução as áreas de saúde e educação são de extrema importância,
considerando que são áreas essenciais com potencial de impacto estruturante nas causas da
pobreza.
No entanto a vinculação dos recursos do Fundo para o pagamento da dívida do estado
precisa ser repensada uma vez que é preciso se atentar para a finalidade dos recursos
arrecadados pelo Adicional de 2% de ICMS. Ou fator de destaque é o alto índice de recursos
destinados para custear a assistência social e outras despesas da SETAS, uma vez que os
recursos do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza são vinculados: o legislador
determinou a constituição de um fundo específico para a erradicação da pobreza e autorizou o
aumento seletivo de impostos para essa finalidade.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa teve como objetivo avaliar a arrecadação e os investimentos
realizados pelo Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza durante o período de
2013 a 2016. Adicionalmente pretende-se analisar, se os indicadores de pobreza do estado
apresentaram redução após a instituição do adicional do ICMS destinado ao fundo.
Os resultados da pesquisa evidenciam que a arrecadação do adicional de 2% de ICMS
se manteve estável durante o período de análise apresentando altas de arrecadação em 2014 e
2016, no entanto a destinação dos recursos ao Fundo a partir de 2015 apresentam uma
redução significativa explicada principalmente pelo aumento de vinculações a arrecadação
com a finalidade de pagamento da dívida pública estadual.
Na contramão da arrecadação, o gasto dos recursos com os programas identificados
para financiamento com a finalidade de redução da pobreza do estado apresentaram reduções
significativas nos anos de 2015 e praticamente acabaram em 2016, quando os recursos
passaram a ser investidos de forma expressiva em gasto com pessoal e transferências para
organizações sociais e municípios.
Em relação aos indicadores de pobreza do estado, os resultados encontrados são
pertinentes com Mota (2011) e Neves (2013) indicando que quando os recursos são investidos
em sua maioria em programas de assistência social em especial os de transferência de renda,
os indicadores de pobreza tendem a diminuir, sugerindo que maiores investimentos em
programas sociais contribuem significativamente para a redução da pobreza no estado.
9
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Como limitação a pesquisa, a dificuldade na seleção de dados principalmente na
identificação dos gastos financiados pelos recursos do Fundo e maiores informações sobre a
gestão dos recursos por parte da SETAS. Desta forma, sugere-se como contribuição a futuras
pesquisas, novos estudos que possam ampliar os resultados encontrados nesta pesquisa e
principalmente avaliando as transferências realizadas para as organizações sociais sem fins
lucrativos e os demais gastos com os recursos do Fundo.
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UTILIZAÇÃO DA PERICIA CONTÁBIL EM PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS NA
COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT
Murilo Oberdan Pizzato Picoli, Paulo Cesar Souza, Weslaine Carlos Vieira Santana

RESUMO
O trabalho do perito contábil tem grande relevância como auxiliar da justiça,
orientando o magistrado em suas decisões. Diante da importância desse tema, este
trabalho objetivou analisar as características dos processos e qual a influência
destas características na definição do valor dos honorários periciais contábeis. A
pesquisa classificou-se como descritiva e exploratória utilizando-se da estratégia do
estudo de casos múltiplos com abordagem qualitativa. Este estudo foi realizado na
1ª Vara Cível do fórum da Comarca de Tangará da Serra - MT, tendo sua amplitude
limitada a 5 processos julgados ao longo do ano de 2018. Quanto aos resultados
constatou-se que o tempo médio de duração dos processos foi de 07 anos 10
meses e 19 dias. A representatividade percentual do valor dos honorários em
relação ao valor requerido variou de 0,28% a 527,23%. Cerca de 80% dos peritos
eram da cidade de Tangará da Serra. A diferença entre o valor requerido e o valor
final variou de -41,08 a 91.129,67%, ficando evidente a grande diferença. Verificouse uma forte relação entre o valor dos honorários e o valor final do processo com a
sua complexidade.
Palavras-chave: Pericia; Perícia contábil; Prova pericial.
1

INTRODUÇÃO
A perícia contábil é uma das mais importantes áreas da profissão contábil.
Essa atividade exige do profissional contábil quando investido na função de perito,
capacidade técnica, condição legal, reputação moral e responsabilidade, visto que
ele será responsável pela produção de prova técnica que será utilizada para provar
determinados fatos contábeis (BLEIL; SANTIN, 2008).
Assim, a perícia contábil, é um importante instrumento de orientação técnica
e científica, a qual, tem relevante importância no contexto atual. Ela tem sido cada
vez mais utilizada por instâncias decisórias, servindo de base para o processo de
formação da convicção e para tomada de decisão quanto à veracidade de
situações, coisas ou fatos (YAMAGUCHI, 2001).
A perícia possui diferentes espécies, as quais são caracterizadas em função
do ambiente onde atuam. Desse modo, os locais onde a perícia é aplicada podem
ser relacionados com a esfera judicial, extrajudicial, arbitral e esfera semijudicial
(ALBERTO, 2000).
A perícia judicial, foco principal deste trabalho, tem como ambiente o Poder
Judiciário, sendo realizada a partir da determinação, requerimento ou necessidade
de seus agentes ativos, observando as regras legais específicas (BLEIL, SANTIN,
2008).
Quando no âmbito do judiciário surgem dúvidas de natureza contábil ou
patrimonial, tais agentes solicitam o auxílio do perito contábil a fim de elucidar a
questão. A perícia é realizada por bacharel em ciências contábeis devidamente
registrado junto ao Conselho Regional de Contabilidade e sua materialização se dá
por meio da elaboração e entrega do laudo pericial contábil (FERREIRA NETO,
2006).
Nesse contexto, o principal papel da perícia contábil é levar informações e
provas necessárias, para auxiliar a decisão do juiz no processo (FIGUEIREDO,
3
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2003). Assim, a “perícia Contábil judicial é a que visa servir de prova, esclarecendo
o juiz sobre assuntos em litígio que merecem seu julgamento, objetivando fatos
relativos ao patrimônio aziendal ou de pessoas” (SÁ, 2005, p. 63).
A perícia contábil judicial pode ser aplicada em diversos ramos do direito,
dentre os quais destaca-se as áreas cível, trabalhista, tributária e fiscal (OLIVEIRA,
2012).
Diante da importância do tema, este trabalho tem como objeto de estudo a
perícia aplicada na área cível, surgindo assim a seguinte questão problema: Quais
as principais características dos processos judiciais cíveis, e a influência destas na
definição dos honorários periciais contábeis?
A fim de responder à questão proposta, foram estabelecidos os seguintes
objetivos específicos: analisar as características dos processos que o juiz
necessitou nomear perito contábil para a produção de prova pericial; verificar qual a
influência das características dos processos na definição dos honorários periciais.
A perícia destina-se a atender um público específico que procura o judiciário
para dirimir seus conflitos, trazendo grande impacto positivo na sociedade ao
auxiliar a justiça na resolução de tais conflitos (FERREIRA NETO, 2006).
Diante da importância desse ramo do conhecimento e de seu impacto social,
este trabalho justificou-se pela relevância de se conhecer como está a utilização da
perícia contábil na área cível da comarca de Tangará da Serra.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1
Origem e história da perícia
Assim, como a contabilidade, é possível afirmar que a perícia existe desde os
primórdios da humanidade. Essa afirmativa é realizada ao se concluir que entre o
homem primitivo, aquele que por experiência ou por poderio físico comandava a
sociedade primitiva era, de certa forma, juiz, legislador e executor ao mesmo tempo.
Este, examinava, julgava, fazia e executava as leis. Por certo que ainda não era a
perícia, mas ali estava o germe básico: o exame da situação, coisa ou fato
(ALBERTO, 2012).
Foram encontrados registros na milenária Índia do surgimento da figura do
árbitro, o qual era eleito pelas partes e exercia na verdade a função de perito e juiz
ao mesmo tempo, pois cabia a ele a verificação dos fatos e também a decisão
judicial a ser homologada por aquele que detinha o poder real, feudal (ALBERTO,
2012).
A perícia tem seus primeiros vestígios no Egito e na Grécia antiga com a
utilização dos conhecimentos jurídicos e de especialistas (SOARES, 2016 apud
MELO 2017). Em virtude da evolução dos conhecimentos jurídicos, nesse período já
havia a utilização de especialistas para que pudessem verificar e examinar
determinadas matérias (ALMEIDA apud ALBERTO, 2002).
Segundo Bleil e Santin (2008), o fato narrado acima refere-se à existência de
um papiro, com conteúdo típico de laudo, onde são relatados o estudo e as
conclusões que chegou um profissional indicado para verificar o motivo do
falecimento de um indivíduo com ferimentos na cabeça.
Somente no primitivo direito romano encontram-se definições mais claras e
objetivas de perícia, visto que ali já se constituía a figura do perito. Assim, quando a
questão necessitava de apreciação técnica de um fato o juiz tinha a faculdade de
transferir o juízo da causa a homens que, em virtude de seus conhecimentos
técnicos, pronunciavam-se sobre os fatos. Essa pessoa não era apenas perito, mas
4
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juiz e perito ao mesmo tempo. Nesse cenário, o laudo pericial constituía-se na
própria sentença, já que o perito era também o juiz da questão (ALBERTO, 2012).
No século XVII, por influência dos códigos franceses, foi institucionalizada a
figura do árbitro, sem a atribuição do perito, ou seja, alguém que pudesse mediar
conflitos. Por outro lado, não mais permitiu-se ao profissional detentor de
conhecimentos técnico-científicos (perito) o exercício concomitante de função
jurisdicional, mas sim, estabeleceu a perícia e o perito como auxiliar da justiça.
Desse modo, o juiz não mais deve ficar adstrito à opinião do expert, caso seu
entendimento seja diferente (ALBERTO, 2012).
No tempo do Brasil Colônia, a função contábil e das perícias já era relevante,
conforme se encontra claramente evidenciado no Relatório de 19 de junho de 1779
do Vice-rei Marquês do Lavradio a seu sucessor Luís de Vasconcelos e Souza,
documentos estes encontrados no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro (SÁ, 2005).
O Código de Processo Civil (CPC) de 1939 estabelecia vagas regras sobre
perícia e o Decreto-lei nº 8.579 de 08/01/1946 trouxe também importantes
alterações nas normas periciais. A legislação falimentar (Decreto-lei 7.661/45) com
suas alterações estabeleceu regras de perícia contábil e definiu de forma clara que
essa atribuição é exclusiva de contador. No entanto, foi somente com o segundo
Código de Processo Civil (Lei nº 5.869/73) e as modificações que alteraram o CPC
que as perícias judiciais foram premiadas com uma legislação ampla, clara e
aplicável (MAGALHÃES, 2017). O mesmo autor relata que a perícia contábil foi
institucionalizada no Brasil a partir de 1946, quando passou a existir o Conselho
Federal de Contabilidade (CFC) e foi regulamentada a profissão contábil. A
regulamentação da profissão permitiu definir de forma clara as atribuições do
Profissional contador.
A Perícia Contábil como disciplina acadêmica começou a ser trabalhada a
partir de 1992, quando o Conselho Federal de Educação (CFE), incluiu, pela
resolução nº 3, a disciplina no rol de disciplinas do curso, tornando-a obrigatória
para a graduação em Ciências Contábeis (SANTANA, 1999).
Assim, percebe-se que apesar da perícia contábil ser um braço da
contabilidade reconhecido no Brasil há algum tempo, ela tornou-se uma disciplina
do curso de ciências contábeis a pouco mais de 20 anos. Ou seja, mesmo que a
perícia contábil seja utilizada há muito tempo, seus estudos são relativamente
recentes no Brasil.
2.2 Perícia: conceitos e objeto
Antes de conceituar especificamente perícia contábil, é interessante buscar
a etimologia e o significado da palavra perícia.
A expressão perícia tem origem no Latim Peritia, que significa conhecimento
(adquirido pela experiência), bem como experiência. Na Roma antiga, se atribuiu tal
valor aos que entendiam que a expressão perícia passou a designar saber, talento,
conforme empregou o historiador Tácito em sua obra Anais, onde escreveu uma
fase da história do Senado Romano (SÁ, 2005).
De acordo com D´auria (1962, p. 35), a perícia pode ser assim definida:
Perícia é conhecimento e experiência das coisas. A função pericial é,
portanto, aquela pela qual uma pessoa conhecedora e experimentada em
certas matérias e assuntos, examina as coisas e os fatos, reportando sua
autenticidade e opinando sobre as causas, essência e efeitos da matéria
examinada.
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Para Gonçalves (1968, p.7) a perícia "... é o exame hábil de alguma coisa
realizada por pessoa habilitada ou perito, para determinado fim, judicial ou
extrajudicial".
De forma ampla, a perícia “pode ser entendida como qualquer trabalho de
natureza específica, cujo rigor na execução seja profundo” (MAGALHÃES et al.,
2004, p. 12). Os mesmos autores ainda definem a perícia como “o trabalho de
notória especialização feito com o objetivo de obter prova ou opinião para orientar
uma autoridade formal no julgamento de um fato, ou desfazer conflito em interesses
de pessoas” (MAGALHÃES, et al., 2004).
Contribuindo ainda com a definição, Alberto (2002, p. 19), define a perícia
como “um instrumento especial de constatação, prova ou demonstração, científica e
técnica, da veracidade de situações, coisas ou fatos”.
Como se pode notar, a atribuição da denominação de perito é dada àquele
que detém conhecimento específico e que, em virtude disso, é capaz de verificar,
analisar fatos e emitir opinião a respeito, respondendo às questões propostas.
Definida a palavra perícia, é oportuno buscar a definição da perícia contábil,
visto que esse é o foco deste trabalho.
De acordo com Ornelas (2000, p. 56),
(...) perícia é uma das provas técnicas à disposição das pessoas físicas ou
jurídicas, que serve como meio de prova de determinados fatos ou de
questões contábeis controvertidas. Caracteriza-se como incumbência
atribuída a contador, para examinar determinada matéria patrimonial,
administrativa e de técnica contábil.

As Normas Brasileiras de Contabilidade aplicada à perícia TP 01 (CFC,
2015, p. 01) traz um conceito de perícia contábil, como segue:
A perícia contábil constitui o conjunto de procedimentos técnico-científicos
destinados a levar à instância decisória elementos de prova necessários a
subsidiar à justa solução do litígio ou constatação de um fato, mediante
laudo pericial contábil e/ou parecer pericial contábil, em conformidade com
as normas jurídicas e profissionais, e a legislação específica no que for
pertinente.

Na definição de Ornelas (2003, p. 33) “a perícia contábil inscreve-se num
dos gêneros de prova pericial, ou seja, é uma das provas técnicas à disposição das
pessoas naturais ou jurídicas, e serve como meio de prova de determinados fatos
contábeis ou de questões contábeis controvertidas”.
A perícia contábil pode ser definida ainda como “o exame hábil [...] com o
objetivo de resolver questões contábeis, ordinariamente originárias de controvérsias,
dúvidas e de casos específicos determinados ou previstos em lei” (GONÇALVES,
1968, p. 7, 8).
A Perícia Contábil examina um conjunto de atos e fatos que apresentam
uma sistematização real dos acontecimentos (HOOG, 2019).
Assim, a perícia contábil é um conjunto de procedimentos que tem por
objetivo trazer elementos que permitem uma solução justa ao fato averiguado,
utilizando para apresentação dos fatos levantados o laudo ou o parecer pericialcontábil (CFC, 2015).
Assim, a perícia contábil busca sempre as respostas de uma maneira que
seja possível o esclarecimento das questões propostas, podendo averiguar os fatos
de maneira mais ampla e proporcionar uma decisão mais acertada ao julgador
(PIRES, 2003). A perícia contábil sempre será realizada quando houverem coisas
6
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ou fatos relacionados ao patrimônio de uma pessoa ou empresa (ORNELAS, 2003).
O autor argumenta que em um processo judicial, quando solicitada a perícia, a
mesma será realizada com foco no patrimônio do polo passivo (que é aquele que
sofre o processo), mas este também pode utilizar a perícia em sua defesa.
Desse modo, fica evidente que o principal objeto da perícia contábil é o
patrimônio. As análises envolvendo o patrimônio ocorrem pelo uso de técnicas
contábeis, que apresentam algumas características essenciais como: limitação à
matéria, pronunciamento somente referente à questão proposta, ou seja, deve-se
ater somente à matéria periciada, examinar campos pré-fixados, além de apresentar
imparcialidade (ORNELAS, 2003).
Assim, o objeto da perícia contábil é tudo aquilo que está ligado ao patrimônio
de uma organização, o qual é analisado a partir de técnicas periciais, que consiste
na realização de vistorias, indagação, arbitramento, investigação e certificação
(CARVALHO; MARQUES, 2005). Na visão de Sá (2008), a perícia contábil verifica
todos os fatos ligados ao patrimônio, sendo analisados de acordo com a questão
proposta e para realizá-la podem ser adotados procedimentos como: exames,
vistorias, investigações e indagações.
Nesse prisma, a perícia será de natureza contábil sempre que se referir a
situações coisas ou fatos relacionados ao patrimônio, pois, ele é a grande fonte de
informações para a realização da perícia, visto que a veracidade das questões
propostas será analisada à luz do mesmo (ALBERTO, 2012).
Pode-se afirmar também, em sentido amplo, que é considerado objeto da
perícia tudo aquilo que se apresenta de forma obscura, com situações que, em
virtude da falta de conhecimento técnico específico, o juiz não consegue elucidar
para que haja a resolução da lide (SANTANA, 1999).
2.3 Estudos Anteriores
Inúmeros estudos exploram e discutem o uso da perícia contábil como prova
nas decisões do judiciário. Os principais estudos relacionados sobre esta temática
foram os seguintes: Bleil e Santin (2008) realizou uma pesquisa a fim verificar a
opinião de magistrados a respeito do trabalho do perito e da qualidade do laudo
pericial. Teve como metodologia pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo com
abordagem qualitativa. O resultado mostrou que 72% dos magistrados entrevistados
consideram boa e muito boa a qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelos peritos
contadores. Verificou-se também que na maioria dos casos o conteúdo do laudo é
levado em consideração no momento da sentença.
A pesquisa de Leitão Junior et. al. (2012) teve como objetivo analisar e
descrever a percepção do juiz titular de uma vara cível da comarca de São Paulo
quanto a produção da prova pericial contábil e uso do laudo pericial contábil. Em
sua metodologia para coleta de dados foi usado o questionário semiestruturado
foram usadas questões abertas pesquisa bibliográfica, assim atingiu os seguintes
resultados: constatou-se que o laudo pericial é uma peça importante e necessária
para tomada de decisão do juiz. Evidenciou-se que o laudo pericial contábil auxilia o
juiz a elucidar o conflito entre as partes.
Oliveira (2012) em sua pesquisa teve como objetivos investigar por meio de
laudos contábeis emitidos pela perícia criminal federal que tratam de crime de
apropriação indébita previdenciária se houve variação no conjunto de exames
periciais contábeis realizados pela perícia criminal federal. A metodologia utilizada
pela pesquisa classifica-se quanto aos fins como exploratório e descritivo e quanto
7
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aos meios como bibliográfico e documental. Quanto aos resultados encontrados na
pesquisa percebeu-se que houve uma quantidade ligeiramente superior de exames
periciais realizados no período após decisão do STF (Supremo Tribunal Federal)
que reconheceu os crimes de apropriação indébita como crimes materiais.
3

METODOLOGIA
Esta pesquisa caracterizou-se como um estudo exploratório e descritivo, com
abordagem qualitativa, sendo que o método que foi utilizado para sua realização foi
o de estudos de casos múltiplos.
Para Flick (2004, p. 22) “os métodos qualitativos consideram a comunicação
do pesquisador com o campo e seus membros como parte explícita do
conhecimento”. Estudos de casos múltiplos são aqueles que proporcionam a busca
de evidencias em diferentes contextos para que seja possível fazer uma pesquisa
de qualidade (GIL, 2002). Foi qualitativa devido a necessidade da comunicação do
pesquisador com outros membros do local onde o trabalho foi realizado. A pesquisa
classificou-se como descritiva porque buscou relatar as características dos
processos, destacando aspectos considerados importantes (GIL, 2002).
Este estudo foi realizado no fórum da Comarca de Tangará da Serra - MT,
tendo sua amplitude limitada a 5 processos obtidos junto à 1ª vara cível dentre os
que demandaram trabalho pericial e já foram julgados. Os processos que foram
objeto do estudo foram disponibilizados pela gestora da Vara Cível, escolhidos pela
mesma entre os processos julgados no ano de 2018 e que ainda não estavam
arquivados.
A coleta de dados foi realizada a partir de um questionário semiestruturado
(Apêndice A), o qual foi adaptado do trabalho de Fagundes et al. (2008) e que foi
utilizado para analisar de forma pessoal e in loco os processos selecionados.
Questionários semiestruturados são aqueles onde as questões são escritas
anteriormente, mas o entrevistador não interfere na ordem em que elas são
respondidas (GIL, 2009).
Os dados levantados foram processados e analisados à luz de outros
estudos assemelhados.
4

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente, é interessante apresentar uma visão rápida dos processos,
descrevendo o que estava sendo discutido, os valores requeridos e qual a
representatividade dos honorários periciais em relação a esse valor, utilizando os
dados apresentados na Tabela 1. É importante destacar que todos os processos já
estavam julgados e com decisão final de primeira instância, sendo que o primeiro
ainda cabia recurso a nível de primeira instância.
No processo de número 3337-63.2011.811.0055, o autor, um empresário do
ramo do agronegócio alega que foi lesado pela instituição bancária, visto que nos
anos 90 realizou uma operação de crédito, e segundo o mesmo, o índice utilizado
deveria ter sido o Índice Bônus do Tesouro Nacional Fiscal (BTNF), o qual
apresentou acúmulo de 41,28%, no entanto, o banco utilizou o Índice de Preços ao
consumidor (IPC), o qual apresentou acúmulo de 84,32%. Diante disso, o réu
requereu a devolução da diferença no valor R$ 424.435,13 (quatrocentos e vinte e
quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e treze centavos). Os honorários
deferidos pelo magistrado foram no valor de R$ R$ 4.736,59 (quatro mil, setecentos
e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos), representando 1,12% do valor
8
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requerido pela parte autora do processo.
Tabela 1 - Comparativo entre valor requerido e valor dos Honorários,
Tangará da Serra, 2019.
Valor dos
Processos
Valor requerido
honorários
%
3337-63.2011.811.0055
424.535,13
4.736,59
1,12%
358.07.2006.811.0055
1.000,00
5.272,28
527,23%
608-26.1995.811.0055
351.140,50
1.000,00
0,28%
609-11.1995.811.0055
171.622,84
1.000,00
0,58%
5011-18.2007.811.0055
1.000,00
4.250,00
425%
Média
949.298,47
15.522,28
1,64%
Fonte: Elaborado pelo Autor

Quanto ao processo número 358.07.2006.811.0055, percebe-se que o valor
requerido foi bem subestimado. Segundo informação da gestora da Vara Cível, o
baixo valor se deu porque inicialmente o processo seria apenas uma prestação de
contas, sem intenção tirar proveito econômico, no entanto, verificou-se
posteriormente que o autor teria direito a ser indenizado. O mesmo aconteceu com
o processo nº 5011-18.2007.811.0055, o qual tinha a mesma natureza. Assim, o
valor requerido foi R$ 1000,00 (Hum mil reais) e, em virtude do valor inicial
subestimado, o valor dos honorários representou 527,23% do valor requerido na
petição inicial. O valor final também ficou bastante elevado em virtude do tempo que
levou para sair a decisão final sobre a indenização requerida.
No processo de número 608.26.1995.811.0055 o autor da ação é credor do
executado e alega que o cliente não realizou o pagamento do empréstimo
concedido através de emissão de Cédula Pignoratícia Hipotecária, emitida em
11/01/1990 e com vencimento em 15/06/1990. O executado pediu que sua
contestação fosse acolhida alegando que o exequente já havia expressado no
processo a desistência da ação. O valor inicial do processo foi de R$ 351.140,50
(Trezentos e cinquenta e um mil, cento e quarenta reais e cinquenta centavos). Os
honorários no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) representaram apenas 0,28%
do valor requerido.
O processo número 609-11.1995.811.0055 é uma prestação de contas.
Nesse caso, o requerente é cliente da instituição bancária requerida e alega que
houve cobrança indevida de juros, de modo que requereu que fossem apresentadas
as contas relativas ao período e toda a movimentação realizada. A indenização
requerida no processo foi de R$ 171.622,84 (cento e setenta e um mil, seiscentos e
vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos). O valor dos honorários foi de R$
1.000,00 (Hum mil reais), representando apenas 0,58% valor requerido.
No processo 5011-18.2007.811.0055 a parte autora alegou que houve
cobrança indevida e erro no cálculo dos juros com base no saldo devedor e
requereu que fossem devolvidas as verbas cobradas pela forma indevida de
capitalização. A parte ré alegou que o autor sempre teve autonomia para consultar
os lançamentos realizados nas contas corrente, poupança e aplicações a qualquer
instante. O valor inicial dado à ação foi R$ 1.000,00 (Hum mil reais) e o valor dos
honorários foi de R$ 4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais), sendo este o
que apresenta a maior diferença entre o valor dos honorários e valor requerido, com
percentual de 425%.
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Assim, os dados apresentados na tabela 1 mostram que há uma grande
variação entre um processo e outro podendo o percentual de representatividade dos
honorários em relação ao valor requerido inicial variar de 0,28% a 527,23% do valor
requerido na petição inicial. Se realizada a média dos valores, a média dos
percentuais chega a 190,84%. O valor total dos honorários dos cinco processos
representa 1,64% da soma dos valores iniciais requeridos.
Quando há comparação com o trabalho realizado por Fagundes et al.
percebe-se uma pequena diferença de 0,3% entre os valores de seu trabalho que
foi realizado na comarca de sorriso-MT e o realizado na 1ªVara cível da comarca de
Tangará da Serra.
A fim de demonstrar a origem dos profissionais nomeados como peritos dos
processos analisados, foi elaborado o Quadro 1, o qual mostra que dentre os cinco
processos analisados três foram realizados exclusivamente por peritos de Tangara
da Serra e um contendo perito de Tangará da Serra e de Barra do Bugres e um
processo foi realizado por perito do estado de Goiás (Goiânia).
Quadro 1 – Cidade e habilitação do perito, Tangará da Serra, 2019.
Processos
Cidade do perito
Habilitação do perito
3337-63-2011.811.0055 Tangará Da Serra
Contador
358.07.2006.811.0055 Goiânia
Economista e Contador
609-11.1995.811.0055 Tangará Da Serra
Contador
608-26.1995.811.0055 Tangará Da Serra
Contador
5011-18.2007.811.0055 Tangará Da Serra e Barra do Bugres Contador
Fonte: Elaborado pelo autor

Assim, percebe-se que nos trabalhos analisados, foi utilizando em grande
medida o trabalho de profissionais da própria cidade de Tangará, representando
cerca de 80% dos peritos e mostrando que há espaço para os contadores locais
estarem atuando como peritos. Quanto à habilitação, todos eram contadores, sendo
que um deles era também economista, obedecendo o que estabelece a NBC PP 01
(CFC,2015) que diz que para realizar perícia contábil é necessário comprovar sua
habilitação como perito com a apresentação da certidão de regularidade
profissional. Diferentemente da pesquisa realizada por Bleil e Santin (2008), a qual
verificou que em torno de 86% dos trabalhos periciais eram realizados por
contadores e cerca de 14% por profissionais não identificados pertencentes a outras
áreas. Nesta pesquisa todos os peritos eram contadores, havendo um deles que
também possuía a formação de economista.
É interessante agora visualizar como ficou a relação entre o valor requerido
na inicial e o valor final definido na sentença do magistrado a fim de verificar se
houve variação significativa entre os dois valores (Tabela 2).
Percebe-se que a diferença entre o valor requerido e o valor final variou
bastante entre todos os processos, partindo de uma variação negativa de -41,08% a
uma variação positiva de 91.129,67%. Essa grande variação ocorreu em virtude da
demora em sentenciar o processo o que fez com que se acumulasse juros e
atualizações durante o período processual. Os valores dos processos 501118.2007.811.0055 e 358-07.2006.811.0055 inicialmente foram baixos, pois, não se
objetivava tirar proveito econômico, sendo apenas uma análise das contas, no
entanto, verificou-se que o autor tinha o direito de ser indenizado.
Em virtude de não encontrar trabalho semelhante, mas somente um aplicado
na justiça do trabalho, utilizar-se-á o mesmo a fim de, ainda que, com a comparação
prejudicada, ter outro trabalho para discutir os resultados. Assim, embora tratando
10

490

de um ramo diferente da justiça, Fagundes et al. (2008) ao realizar uma pesquisa na
justiça do trabalho do município de Sorriso – MT, encontrou percentuais médios de
representatividade de 15,74%. Os valores na comarca de Tangará da Serra
chegaram a 19.315,27% em média, ou seja, bastante diferente dos resultados
comparados. Assim, somente um dos processos apresentou valor final menor que o
valor inicial.
Tabela 2 – Comparativo entre o valor requerido e o valor final dos processos,
Tangará da Serra, 2019.
%
Processos
Valor requerido
Valor final
Diferença
294,93
3337-63.2011.811.0055
424.535,13
1.676.614,78 1.252.079,65
5.172,28
358.07.2006.811.0055
1.000,00
52.722,83
51.722,83
20,55
608-26.1995.811.0055
171.622,84
206.896,98
35.274,14
-41,08
609-11.1995.811.0055
351.140,50
206.896,98
-144.243,52
91.129,67
5011-18.2007.811.0055
1.000,00
912.296,74
911.296,74
Fonte: elaborado pelo autor

É importante também visualizar o tempo de duração dos processos, visto que
isso irá indicar o grau de celeridade da justiça e quanto tempo o perito esteve, de
certa forma, envolvido com o processo, e ainda entendendo que esse tempo
exerceu influência sobre o valor final do processo em virtude das atualizações
monetárias que são também requeridas ao perito.
O Quadro 2 mostrou que os cinco processos estudados demoraram em
média 2.854 dias, ou seja, 07 anos, 10 meses e 19 dias, sendo que o processo que
demorou menor tempo para chegar ao final durou 1.475 dias e o que demorou
maior tempo totalizou 4.832 dias ou 13 anos, 05 meses e 01 dia.
Quadro 2 – Demonstrativo da duração dos processos, Tangará da Serra, 2019.
Processos

Data início

Data fim

Duração em dias

Duração convertida

3337-63.2011.811.0055

06/04/11

16/02/19

2.873

07 anos, 10 meses e 20 dias

358.07.2006.811.0055

10/01/06

04/04/19

4.832

13 anos, 05 meses e 01 Dia

609-11.1995.811.0055

12/06/95

26/06/99

1.475

04 anos e 14 dias

608-26.1995.811.0055

12/06/95

26/06/99

1.475

04 anos e 14 dias

5011-18.2007.811.0055
21/08/07
Média
Fonte: Elaborado pelo Autor

13/07/17

3.614

10 anos e 14 dias
07 anos, 10 meses e 19 dias

2.854

Ainda comparando com o trabalho de Fagundes et al. (2008), o mesmo
verificou que na justiça do trabalho o tempo médio de duração dos processos foi de
1.190 dias ou 2 anos 7 meses e 17 dias, mostrando que em geral a justiça do
trabalho é mais ágil que a justiça comum.
Segundo Araújo e Gonçalves (2010), um dos problemas que colaboram para
a morosidade da justiça é a falta de profissionais para que seja possível atender a
demanda que é cada vez mais crescente, além de que não há investimento de
alguns governos estaduais para que se possa ter uma melhora. Como exemplo os
autores citam o Estado de São Paulo que tinha no ano de 2008 um Produto Interno
Bruno – PIB 68% maior que o do estado do Rio de Janeiro e teve um investimento
proporcionalmente menor que o realizado no estado fluminense.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se, por meio deste trabalho, a relevância do perito contábil como um
auxiliar da justiça, contribuindo para a solução de litígios na vara cível da justiça
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comum.
Quanto aos objetivos deste trabalho, que eram analisar as características
dos processos que o juiz necessitou nomear perito contábil para a produção de
prova pericial e verificar qual a influência das características dos processos na
definição dos honorários periciais, conclui-se que o primeiro foi plenamente
atendido, conforme demonstram os resultados. Quanto ao último objetivo percebese certa relação entre o valor dos honorários e o valor final dos processos, no
entanto, tal relação não se dá de forma direta, visto que o valor final pode ser
influenciado pelo tempo de duração do processo. Mesmo assim, é possível afirmar
que há uma forte relação entre o valor dos honorário e o valor final deferido pelo
magistrado e também pela complexidade do processo.
Uma das dificuldades encontradas nesta pesquisa foi que inicialmente o
estudo de caso seria realizado por meio da análise de 10 processos, no entanto, em
virtude dos demais processos já estarem arquivados e não haver funcionário
disponível para promover o desarquivamento, foi necessário reduzir o número de
processos para cinco. Outra dificuldade foi o volume de páginas dos processos,
visto que havia processo com mais de mil páginas, demandando bastante tempo
para a análise.
Sugere-se a realização de novos trabalhos a fim de verificar a utilização da
perícia contábil nas demais varas cíveis da comarca de Tangara da Serra, visto que,
embora a 1ª vara seja a que tem maior frequência de utilização, segundo a gestora
informou, as demais varas também utilizam a perícia contábil, as quais também
poderiam ser objeto de estudo.
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