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APRESENTAÇÃO

Sua empresa é suficientemente lucrativa? Planejamento
e orçamento caminham juntos?
Essas duas questões guardam relação direta com a ciência
contábil, área de suma importância para garantir o crescimento
saudável de sua empresa – ainda mais no Brasil, onde o lucro
parece disputar espaço com a carga tributária.
Como deixar as contas em dia – Organização, Controle e
Contabilidade ajuda a desvendar esse universo e a nortear
seu negócio a partir da visão contábil.
Tudo de uma forma clara, com uma linguagem simples e, ao
mesmo tempo, envolvente.
A Coleção Gestão Empresarial foi especialmente desenvolvida
para auxiliá-lo a aprimorar a gestão de seus negócios. Elaborados
e supervisionados por especialistas, os livros visam proporcionar
conhecimento em Finanças, Contabilidade, Marketing, Recursos
Humanos, Planejamento Estratégico e em muitos outros temas
fundamentais para a administração eficaz do negócio próprio.
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1

NAVEGANDO NA CONTABILIDADE

Por que é essencial manter a
contabilidade da empresa em
dia? Como o contador pode
ser útil no planejamento do
futuro do negócio?

capacidade dos integrantes dessa
categoria. Não que, como em qualquer categoria, não haja maus profissionais, mas isso é uma exceção.
Ao contrário, vivemos num mundo
em que ter as informações mais
precisas é uma vantagem competi-

Muitas pessoas se surpreendem

tiva, e a contabilidade se insere

quando equiparo o contador a um

nesse contexto como um dos ins-

historiador de uma empresa. Nada

trumentos de maior peso.

que desabone qualquer das duas

Antes de nos determos mais na

especialidades, mas ao fazer os

justa disputa sobre a importância

registros dos atos e fatos na vida

da contabilidade, vamos procurar

de uma determinada entidade o

entendê-la, livres dos tecnicismos

contador, de certo modo, está con-

característicos da profissão.

tando a sua vida.
Por essa razão, me entristece quando alguém conta a piada sobre a
contratação de um funcionário por
uma empresa, em que o escolhido
é um contador, porque este responde à simples adição de dois
mais dois com a pergunta: “Quanto o senhor quer de resposta?”.
Essa piada transmite uma idéia
errônea sobre a seriedade e a
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O papel do contador
Primeiramente é importante saber
quem são os usuários da contabilidade e quem necessita dela.
As empresas médias e grandes
empregam, pelo menos, um ou
dois contadores; já as pequenas
costumam contratar um escritório
contábil ou se utilizar de um contador que divide seu tempo com

O orçamento não é uma
ciência inexata, que depende
do humor de seus
elaboradores para se
aproximar da verdade, mas
sim uma peça extremamente
importante no balizamento
dos rumos de uma
determinada entidade.

outras empresas.
Mas, afinal, qual a função desse

ração de receitas, tem de saber o

“chato de plantão” que teima em

quanto está perdendo. Caso con-

exigir documentos da empresa e

trário, seus mantenedores não

não deixa o dono do negócio fazer

podem planejar o montante de

o que bem entende?

recursos que devem investir para
mantê-la funcionando.

Duas funções essenciais

Ao tratarmos desse assunto, entra-

Como os historiadores, os contado-

mos em outras das grandes fun-

res têm algumas funções que são

ções do contador: a de auxiliar no

essenciais para as empresas.

planejamento do futuro da empre-

A primeira – e mais importante – é

sa por meio de seu orçamento.

a de saber se uma determinada

O orçamento não é uma ciência

entidade está sendo lucrativa ou

inexata, que depende do humor

não. O lucro é a seiva que alimen-

de seus elaboradores para se apro-

ta a vida das empresas. Sem lucro,

ximar da verdade, mas sim uma

não há continuidade de negócios.

peça extremamente importante no

Mesmo uma entidade sem fins

balizamento dos rumos de uma

lucrativos, que não preveja a apu-

determinada entidade.
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Impostos, impostos...

de imposto, contribuição, taxa ou

No que se costuma denominar

qualquer outro nome que os nos-

“República Tributativa do Brasil” –

sos “criativos” coletores de renda

com ou sem dose de exagero –, a

são capazes de inventar para que a

tarefa de cumprir com as obriga-

máquina pública possa continuar

ções fiscais transformou-se numa

em movimento.

das que mais tomam o tempo e o
esforço dos contadores.

Decisão acertada

A carga tributária representa,

Se a sua empresa precisa de

atualmente, 42% do Produto

alguém para terceirizar ou ajudar

Interno Bruto (PIB). Trocando por

nos departamentos de Recursos

um exemplo palpável, de cada 100

Humanos (pessoal), administrativo

reais de dinheiro em circulação,

e financeiro, back-office, não vá

nada menos do que 42 reais vão

muito longe: converse com seu

para o pagamento de algum tipo

contador. Ele será capaz de lhe ajudar a solucionar esses problemas.

Quando você controla seu
saldo bancário, quando
prepara sua declaração
de Imposto de Renda,
quando calcula os juros
de seu cheque especial,
quando confere se seus
investimentos estão dando
o retorno esperado ou não,
entre inúmeras outras
tarefas cotidianas, está
fazendo contabilidade.

Quem melhor para preparar suas
declarações de Imposto de Renda
que aquele que calcula os impostos
que deve pagar?
Utilizar-se da experiência e da
capacidade do contador para verificar seus custos e calculá-los é uma
medida sábia. Partindo do cálculo
dos custos da empresa para a preparação de demonstrativos contábeis e gerenciais é um pulo que seu
contador também não terá qualquer dificuldade em dar.
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De onde vem, para onde vai
Antes de aprofundar no estudo da
contabilidade – balanços, custos,
orçamentos, entre outros temas –,
vamos conhecer um pouco da trajetória dessa ciência.
A história da contabilidade é tão
antiga quanto a História. Vinculase às manifestações humanas de
Com essas informações, os sócios

proteção à posse e à perpetuação e

da empresa poderão tomar as

interpretação de fatos ocorridos.

decisões mais acertadas embasadas

No início, tudo era de todos. O

em fatos concretos.

coletivo se sobrepunha ao individual. Entretanto, no momento em

Contabilidade na vida

que o homem começou a se esta-

Em suma, a contabilidade está em

belecer em um único local, deixan-

todos os aspectos de uma empresa.

do de ser nômade, foi preciso orga-

Mas não só de uma empresa. De

nizar a atividade econômica e a

sua vida também!

questão da propriedade. As primei-

Veja de que modo: quando você

ras escritas contábeis datam do tér-

controla seu saldo bancário, quan-

mino da Era da Pedra Polida, quan-

do prepara sua declaração de

do o homem conseguiu fazer os

Imposto de Renda, quando calcula

primeiros desenhos e gravações.

os juros de seu cheque especial,

Com o advento do comércio, prin-

quando confere se seus investi-

cipalmente pelos fenícios, houve a

mentos estão dando o retorno

necessidade de serem registradas

esperado ou não, entre inúmeras

as transações. Foi o nascimento da

outras tarefas cotidianas, está

contabilidade, ainda que não com

fazendo contabilidade.

esse nome.
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Administração de patrimônio
O registro das transações mostrouse imprescindível por causa do
aumento da riqueza de algumas
pessoas, do aparecimento de transações maiores e da multiplicação do
volume de operações. Tantas informações não poderiam mais ser
guardadas na memória, e a solução,
portanto, foi registrá-las e preserválas. Além disso, os registros possibilitaram às pessoas conhecer o poten-

A contagem dos bois era,
provavelmente, o evento
mais importante para os
egípcios a ponto de marcar
o início do calendário.
Explica-se: o boi era
considerado uma divindade.
Tudo indica que foram os
egípcios os primeiros a
utilizar o valor monetário
em seus registros.

cial de seus negócios e também
deram impulso à atividade de admi-

Embora rudimentar, o princípio do

nistração de patrimônio de outros –

registro assemelhava-se ao que é

o princípio da atividade bancária.

utilizado atualmente.
Na cidade de Ur, na Caldéia –

Registros rudimentares

onde viveu Abraão, personagem

Os sumérios-babilônios, assim

bíblico citado no livro Gênesis –,

como os assírios, faziam seus regis-

encontram-se em escavações

tros em peças de argila – de for-

importantes documentos contá-

mato retangular ou oval. Dessa

beis: tabela de escrita cuneiforme

época, tornaram-se famosas as

na qual estão registradas

pequenas tábuas de Uruk.

contas referentes a mão-de-obra

Os registros combinavam desenhos

e materiais, ou seja, custos dire-

e números de uma forma muito

tos. Isso significa que, por volta

simples. Gravavam-se o rosto do

de 5 mil a.C., o homem já conside-

animal e o número correspondente

rava fundamental apurar os

às cabeças existentes.

seus custos.
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Valor monetário

Custos e receitas

No início, a expansão dos negó-

Baseando-se em modelos egíp-

cios ocorreu a passos lentos, pois

cios, os gregos já escrituravam

não havia o crédito. Ou seja, as

contas de custos e receitas por

compras, vendas e trocas eram

volta de 2 mil a.C. Anualmente,

feitas à vista.

eles procediam a uma confronta-

Posteriormente, passaram a ser

ção entre os custos e as receitas

empregados ramos de árvore assi-

para apurar o saldo.

nalados como prova de dívida ou

Os gregos aperfeiçoaram o mode-

quitação. O desenvolvimento do

lo egípcio, estendendo a escritu-

papiro (papel) e do cálamo (pena

ração contábil às várias ativida-

de escrever) no Egito Antigo

des, como administração pública,

facilitou extraordinariamente o

privada e bancária.

registro de informações sobre
os negócios.
A escrita no Egito era fiscalizada
pelo Fisco Real. A contagem
dos bois era, provavelmente, o
evento mais importante para os
egípcios a ponto de marcar
o início do calendário.
Explica-se: o boi era considerado
uma divindade.
Tudo indica que foram os egípcios
os primeiros a utilizar o valor
monetário em seus registros.
Usavam como base uma moeda,
cunhada em ouro e prata,
denominada shat.
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Relatos bíblicos

oitenta”. Já no tempo de José, no

Para confirmar a importância dos

Egito, houve tal acumulação de

registros contábeis no desenvolvi-

bens que perderam a conta do

mento da humanidade, existem

que se tinha – “Assim ajuntou

inúmeros relatos bíblicos que

José muitíssimo trigo, como a

envolvem controles contábeis.

areia do mar, até que cessou de

Em um deles, Jesus relatou em

contar; porquanto não havia

Lucas, capítulo 16, versículos 5 a

numeração” (Gênesis, capítulo 41,

7: “E, chamando a si cada um dos

versículo 49).

devedores do seu Senhor, disse ao

Há também a citação de um cons-

primeiro: Quanto deves ao meu

trutor que faz contas para verifi-

senhor? E ele respondeu: Cem

car se o que dispunha era sufi-

medidas de azeite. E disse-lhe:

ciente para construir uma torre:

Toma a tua obrigação, e assen-

“Pois qual de vós, querendo edifi-

tando-te já, escreve cinqüenta.

car uma torre, não se assenta pri-

Disse depois a outro: E tu, quanto

meiro a fazer as contas dos gas-

deves? E ele respondeu: Cem

tos, para ver se tem com que a

alqueires de trigo. E disse-lhe:

acabar? Para que não aconteça

Toma a tua obrigação, e escreve

que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar,

Com o crescimento das
atividades do comércio, da
mineração e da metalurgia,
surgiu, como conseqüência
das necessidades da época,
o livro-caixa, que recebia
registros de recebimentos
e pagamentos em dinheiro.

todos os que a virem comecem a
escarnecer dele, dizendo: ‘Este
homem começou a edificar e não
pôde acabar’” (Lucas, capítulo 14,
versículos 28 a 30). Por fim, a história de um devedor que foi perdoado de sua dívida registrada:
“E, não tendo ele com que pagar,
o seu senhor mandou que ele e
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sua mulher e seus filhos fossem
vendidos, com tudo quanto tinha,
para que a dívida se lhe pagasse.
Então, aquele servo, prostrandose, o reverenciava, dizendo:
Senhor, sê generoso para comigo,
e tudo te pagarei. Então, o
senhor daquele servo, movido de
íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida” (Mateus, capítulo 18, versículos 25 a 27).
mento das atividades do comér-

Livro-caixa

cio, da mineração e da metalur-

À medida que as operações eco-

gia, surgiu, como conseqüência

nômicas se tornaram complexas,

das necessidades da época, o

seu controle se refinou. As escri-

livro-caixa, que recebia registros

tas governamentais da República

de recebimentos e pagamentos

Romana (200 a.C.) já traziam

em dinheiro. Os termos débito e

receitas de caixa classificadas em

crédito passaram a ser utilizados,

rendas e lucros, e as despesas

oriundos das relações entre direi-

compreendidas nos itens salários,

tos e obrigações.

perdas e diversões.

O aperfeiçoamento e o crescimen-

No período medieval, diversas

to da contabilidade foram a conse-

inovações na contabilidade foram

qüência natural das necessidades

introduzidas por governos locais

geradas pelo advento do capitalis-

e pela Igreja. Na Itália, surgiu o

mo. O processo de produção na

termo contabilitá, e, em 1202, foi

sociedade capitalista gerou a acu-

publicado o livro Liber Abaci, de

mulação de capital, alterando-se as

Leonardo Pisano. Com o cresci-

relações de trabalho.
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Técnica contábil
No século X, apareceram as primeiras corporações na Itália, transformando e fortalecendo a sociedade
burguesa. No final do século XIII,
surgiu a conta capital. A introdução da técnica contábil nos negócios privados foi uma contribuição
de comerciantes italianos do século
XIII. Os empréstimos a empresas
comerciais e os investimentos em
dinheiro determinaram o desenvolvimento de escritas especiais que
refletissem os interesses dos credo-

Contabilidade” não por tê-la

res e investidores e, ao mesmo

inventado, mas por ter realizado

tempo, que fossem úteis aos

um trabalho de sistematização.

comerciantes em suas relações com

Teóricos como Francisco Villa e

os consumidores e os empregados.

Fábio Bésta avançaram na definição do conceito de contabilidade.

”Pai da Contabilidade”

Em 1923, Vicenzo Mazi, seguidor

Frei Luca Pacioli, considerado o

de Fábio Bésta, foi quem, pela pri-

“Pai da Contabilidade”, escreveu

meira vez, definiu patrimônio

Tratactus de Computis et Scripturis

como objeto da contabilidade.

(Contabilidade por Partidas Dobra-

O colapso da Bolsa de 1929 propi-

das), publicado em 1494, enfatizan-

ciou o fortalecimento do mercado

do que a teoria contábil do débito

de valores mobiliários nos Estados

e do crédito corresponde à teoria

Unidos, porque se chegou à con-

dos números positivos e negativos.

clusão de que boa parte dos pro-

Pacioli recebeu o título de “Pai da

blemas estava na falta de transpa-
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rência e de credibilidade das

ram a ser referência e estabelece-

demonstrações financeiras, ou

ram um padrão de qualidade que

seja, dos balanços.

não se via em outros países, inclusive na Europa.

União da teoria e da prática

É interessante notar que a estrutu-

Por meio da SEC (Securities and

ração dos balanços – hoje de uso

Exchange Comission) – ou Comissão

universal – foi definida apenas no

de Valores Mobiliários dos Estados

final da década de 1980, seguindo

Unidos –, teve início uma grande

o padrão norte-americano.

transformação, com a valorização e

Para tanto, contribuiu a solidez do

o crescimento da credibilidade

mercado de valores dos Estados

desse mercado.

Unidos. Inúmeras empresas inter-

Um dos pilares dessa nova situação

nacionais passaram a ter suas ações

foi a criação do American Institut

cotadas no mercado norte-america-

of Certified Public Accountants

no ou, então, a captar recursos

(Instituto Americano de Auditores

naquele mercado.

Externos), resultado da fusão da
American Association of Public
Accountants, aberta em 1887, e da
American Society of Certified
Public Accountants, de 1921.
Graças a essa fusão, a classe contábil se uniu, promovendo a integração entre teoria e prática, ou seja,
entre acadêmicos e profissionais
da contabilidade.
Com isso, os princípios de contabilidade geralmente aceitos nos
Estados Unidos (US GAAP) passa-

O colapso da Bolsa de 1929
propiciou o fortalecimento
do mercado de valores
mobiliários nos Estados
Unidos, porque se chegou
à conclusão de que boa
parte dos problemas estava
na falta de transparência
e de credibilidade das
demonstrações financeiras,
ou seja, dos balanços.
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Balanços fictícios

1. Críticas severas aos modelos ado-

A ganância dos administradores das

tados de balanço, principalmente

Companhias Abertas nos Estados

nos Estados Unidos.

Unidos, no Japão, na Europa e em

2. Quebra da Arthur Andersen, uma

outros países, no entanto, levou a

das maiores empresas multinacionais

escândalos financeiros que repercu-

de auditoria do mundo.

tem até hoje.

3. Surgimento da Lei Sarbanes-

A década de 1980 foi a era dos

Oxley, de 30 de julho de 2002.

balanços problemáticos. Quando

4. Unificação dos princípios contá-

Michael Milken e seus seguidores

beis no mundo inteiro, processo que

criaram um mercado enorme de

ainda está em curso.

junk bonds – ou títulos de alto risco
–, ajudando numa completa transformação do “quem é dono do
que” nos Estados Unidos, deram origem a uma onda de criatividade
contábil que transformou alguns
balanços em peças de ficção.
Livros como Accounting for Growth,
do britânico Terry Smith, cujo subtítulo é “Desvendando a Camuflagem
dos Balanços das Empresas”, dá uma
boa idéia de como esses balanços
fictícios ganham contornos reais.
Já no final da década de 1990, uma
série de escândalos (Enron, MCI,
Parmalat, entre outros) gerou uma
série de repercussões, das quais se
destacam quatro:
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Sarbanes-Oxley
A Lei Sarbanes-Oxley foi uma iniciativa do Congresso Americano de adotar medidas que tornassem mais eficiente o controle sobre as demonstrações contábeis. Afetou tanto as
Companhias Abertas e seus administradores como as empresas de auditoria. A criação do Public Company
Accounting Oversight Board
(Conselho de Acompanhamento de
Contabilidade nas Companhias
Abertas) eliminou a autogestão,
com o objetivo de garantir maior
credibilidade e transparência na
publicação de demonstrativos contá-

A década de 1980 foi a era
dos balanços problemáticos.
Quando Michael Milken
e seus seguidores criaram
um mercado enorme
de junk bonds – ou
títulos de alto risco –,
ajudando numa completa
transformação do “quem é
dono do que” nos Estados
Unidos, deram origem a
uma onda de criatividade
contábil que transformou
alguns balanços em
peças de ficção.

beis e nos pareceres dos auditores
externos – apenas dois de seus cinco

• Auditores passam a se reportar

membros são auditores.

ao Comitê de Auditoria das
empresas e não mais à diretoria ou

Maior controle

ao conselho.

As modificações já adotadas são:
• Os comitês são os responsáveis
• Necessidade da aprovação de

por todos os serviços prestados por

qualquer relatório e/ou parecer por

seus auditores.

um segundo sócio responsável.
• Os auditores devem reportar
• Responsabilização dos diretores

toda e qualquer nova informação

pelos controles internos.

relevante ao Comitê de Auditoria.
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• Proibida a oferta dos seguintes

Pedido de autorização

serviços pelos auditores externos:

Outros serviços de auditoria não
foram banidos, mas precisam ser

1. Contabilidade.

autorizados pelo Comitê de

2. Desenho e implementação de

Auditoria. Entre eles:

sistemas de informação.
3. Avaliações ou reavaliações.

• Rotação dos sócios responsáveis

4. Serviços atuariais.

pelas auditorias.

5. Auditoria interna.
6. Serviços de terceirização

• Vedação à contratação de empre-

de back-office e de folha de

sas de auditoria ligadas a algum

pagamentos.

dos principais diretores por relação

7. Serviços de corretagem.

anterior de emprego ou por

8. Distribuição de valores mobiliá-

parentesco com seus auditores

rios e de banco de investimentos.

e/ou sócios.

9. Consultoria jurídica ou serviços
especializados não relacionados

Repercussão no Brasil

com auditoria.

O Brasil tem acompanhado essa

10. Outros serviços que o Conselho

tendência mundial de maior con-

determine serem inadmissíveis.

trole contábil. Para isso, já estão
em andamento iniciativas tanto
do Banco Central como da
Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) e do Instituto Brasileiro de
Contadores (Ibracon).
A tendência é de padronização
maior e aumento da transparência
pelas companhias abertas, seus
diretores e auditores.
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Onde está a contabilidade?
No mundo atual, existe contabilidade no ramo agropecuário, nas
indústrias, no comércio, na prestação de serviços e mesmo nas profissões liberais.
Como deu para ver, seja qual for a
atividade econômica, lá está a contabilidade. Ela está presente em

A especificidade das contas
a serem adotadas depende
do tipo de utilização, do
usuário e das informações
disponíveis. Atualmente, os
relatórios são produzidos
para uma ampla gama
de atividades.

todas as áreas de atividade empresarial ou pessoal.

Atividade fundamental

A especificidade das contas a serem

A contabilidade é uma atividade

adotadas depende do tipo de utili-

imprescindível. Não importa o regi-

zação, do usuário e das informa-

me que seja adotado no país –

ções disponíveis.

capitalismo, neoliberal, socialista,

Atualmente, os relatórios são pro-

comunista –, todos são igualmente

duzidos para uma ampla gama de

dependentes desse historiador da

atividades, tais como:

atividade econômica.
A contabilidade revela-se funda-

• agropecuária;

mental quando:

• prestação de serviços;

• É necessária a produção de rela-

• hotelaria;

tórios periódicos.

• transportes;

• Utiliza-se o valor histórico como

• hospitais;

mensuração de desempenho.

• planos de saúde;

• Troca-se o valor histórico pelo

• mercado de valores;

valor de mercado.

• instituições financeiras;

Em suma, em toda atividade que

• seguros;

necessite reportar as transações

• ensino.

de um negócio.
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Planos e estratégias

Desse modo, os controles internos

Nos primórdios, a contabilidade

são essenciais para as empresas,

podia ser resumida em coletar os

pois previnem desvios, fraudes,

dados e organizá-los e comunicar

atos desonestos, entre outros

o resultado desse trabalho às

graves problemas.

partes interessadas.
Atualmente, ela atende não ape-

Créditos e débitos

nas à delicada e trabalhosa parte

Quando olhamos um balanço,

de coleta e organização de dados

devemos nos lembrar de que

de uma entidade como também

ele reporta as milhares de

ajuda a mensurar os efeitos econô-

transações que aconteceram em

micos e financeiros de uma deter-

determinada entidade.

minada atividade, analisa os custos

A contabilidade sempre se baseia

e auxilia na otimização do desem-

no método das partidas dobradas.

penho. A aplicação dos conheci-

Ou seja, qualquer transação terá

mentos contábeis é fundamental

um ou mais créditos que serão

para as decisões de planejamento e

iguais ao somatório de um ou

de estratégia de investimentos no

mais débitos de lançamento de

mercado de valores mobiliários.

uma transação.

Administradores e investidores precisam fazer uso de suas informações para a correta tomada
de decisões.
A implementação de controles
internos que minimizam a
exposição da empresa a erros ou a
imperícias só é efetiva se o departamento contábil tomar parte em
sua parametrização.
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Se a empresa vende uma mercadoria à vista por 100 reais, lançará um
crédito referente à venda de 100
reais na conta “Vendas à vista” e
um débito de 100 reais no caixa
pelo recebimento do recurso
em dinheiro.
O impressionante é que a sistematização desse método feita por
Luca Pacioli em 1494, como mencionado no histórico da contabilidade, até os dias de hoje, pela perfeição de seu raciocínio, não foi
sequer mudada ou contestada.

O que você viu no capítulo 1
1 > A função da contabilidade no planejamento do futuro de uma empresa.
2 > A importância dos dados contábeis
para a tomada de decisões.
3 > A história da contabilidade, de seus
primórdios à atualidade.
4 > A aplicação da contabilidade no dia-adia das empresas.
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2

BALANÇO: QUE BICHO É ESSE?

O que são ativos e passivos?
Como entender o significado
de patrimônio líquido? Quais
os componentes de uma
demonstração financeira?

Quando olhamos para um balanço
pela primeira vez, parece que estamos diante de algo em outro idioma, do qual não entendemos uma
palavra – de certo modo, é mesmo

Rubricas do balanço

um código próprio – a linguagem

Pegue novamente o exemplo da

contábil. “Onde já se viu meu saldo

folha de balanço.

no banco ser nomeado como um

Do lado esquerdo, encontram-se os

débito ou o que tenho a receber?”,

dados referentes às origens de

você pode se perguntar. Parece

recursos de uma empresa. “Como

mesmo um negócio sem sentido.

assim?”, você pergunta.

Pois vou afirmar algo que, para

Vamos primeiramente verificar

alguns, poderá me elevar à catego-

as rubricas que constam do

ria dos doidos: a contabilidade está

lado esquerdo:

certa, e o raciocínio que a guia é o
mesmo que você usa. Embora não

• passivo circulante;

pareça para os leigos, a contabili-

• exigível a longo prazo;

dade tem lógica sim!

• resultados de exercícios futuros;

Duvida? Então, vamos em frente.

• patrimônio líquido.
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Passivo circulante
Sob esse título incluem-se todas as
obrigações – ou dívidas no jargão
popular – vencíveis em até 360 dias
(um ano) que uma empresa ou
entidade possui. As rubricas características desse grupo são: fornece-

A contabilidade está certa,
e o raciocínio que a guia
é o mesmo que você usa.
Embora não pareça para
os leigos, a contabilidade
tem lógica sim!

dores, impostos a pagar, financiamentos bancários de curto prazo,

terizar essas contas como origens

salários e encargos sociais a pagar.

de recursos? Simples: quando um
fornecedor vende uma mercadoria

Exigível a longo prazo

a prazo, ele é o provedor dos

Dívidas cujo vencimento é superior

recursos que viabilizam um bem

a um ano são classificadas nesse

ou serviço. Logicamente é muito

grupo, como os financiamentos e

mais fácil se tratamos apenas de

dívidas de longo prazo (como as

patrimônio líquido, porque é possí-

com o BNDES) e os impostos parce-

vel entender que os recursos ali

lados (como o Refis, entre outros).

alocados são de origem dos acionistas (capital e reservas) ou do

Resultados de exercícios futuros

próprio negócio (lucros ou superá-

São contabilizados as receitas e os

vits e reservas de lucros). O acrésci-

custos referentes a exercícios

mo a qualquer uma dessas contas

outros que não os em curso.

será sempre um crédito.
Bom, agora é mais tranqüilo

Patrimônio líquido

entender porque, na sabedoria

O capital social, as reservas e os

popular, lucros são sempre crédi-

lucros acumulados são recursos

tos. Se as demais contas têm a

classificados nesse grupo.

mesma característica também

Mas de que modo podemos carac-

terão tratamento igual.
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O que são ativos

O que são débitos

E os ativos são o quê? Resposta em

Em contrapartida ao crédito das

três palavras: aplicações das ori-

origens, todo e qualquer aumento

gens. “Epa, agora complicou”,

nas aplicações será um débito.

você pode pensar.

Logicamente, a redução de uma

Que nada! Pelo contrário, simplifi-

conta nos leva a lançar o contrário

cou ainda mais. Quando aquele

do padrão para aquela conta.

fornecedor nos vendeu a prazo,

Assim, o pagamento de um forne-

ele nos deu a origem dos recursos,

cedor com cheque do banco resul-

que, por sua vez, foram aplicados

taria em um crédito no banco e em

na compra da mercadoria.

um débito na conta dos fornecedo-

Mas e se a origem foi um financia-

res pelo valor pago.

mento bancário ou ainda capital
dos sócios em dinheiro?

Organização de um balanço

Boa pergunta. Nesse caso, o que a

Os grupos de contas no balanço

empresa fez? Colocou o dinheiro

são colocados por ordem de liqui-

no banco ou no caixa, ou seja, apli-

dez. Assim, teríamos a organização

cou os recursos.

que segue na próxima página.
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Balanço patrimonial
da empresa XYZ Ltda.
em 31/12/2005

Princípios e fundamentos
Os ativos e os passivos são lançados
pelo custo histórico. Quando o
valor de mercado dos ativos for

ATIVO
Circulante

inferior, estes deverão ser ajustaCaixa
Bancos
Investimentos de curto prazo
Clientes
Estoques

Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais
Contas a receber a longo prazo
Permanente
Investimentos
Ações de outras empresas
Outros investimentos
Imobilizado
Imóveis
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Diferido

dos. Já os passivos somente serão
ajustados se o valor de mercado for
superior. Por quê?
A contabilidade se guia por uma
série de princípios e fundamentos
que determinam o porquê de
certos procedimentos.
São eles:

1. da entidade;
2. da continuidade;
3. da oportunidade;

PASSIVO
Circulante

4. do registro pelo valor original;
Fornecedores
Impostos a pagar
Salários a pagar
13° salário a pagar
Provisão de férias a pagar
Encargos sociais a pagar
Financiamentos de curto prazo

5. da atualização monetária;
6. da competência;
7. da prudência.

Esses princípios podem ser resumiExigível a longo prazo
Financiamentos de longo prazo
Impostos parcelados
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucro
Lucros acumulados

dos no seguinte:

Princípio da entidade
Trata da necessidade da diferenciação do patrimônio da entidade da
de seus sócios ou associados.
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Princípio da continuidade

tros contábeis seguindo a atualiza-

A continuidade é o que regula o

ção monetária. Esse princípio foi

segundo princípio, porque o valor

muito importante na época da alta

de um ativo para uma empresa em

inflação, pois manteve os balanços

atividade é um e para uma empre-

indexados a um valor real, não

sa sem produção é outro, comple-

sendo descaracterizados pela perda

tamente distinto.

do poder de compra da moeda.

Princípio da oportunidade

Princípio da competência

Refere-se simultaneamente ao

As receitas e as despesas devem ser

momento do lançamento e à cor-

incluídas na apuração do resultado

reção do registro, pois um lança-

do período em que ocorrerem,

mento somente deve ser feito no

sempre simultaneamente caso se

momento correto e deve se ater à

correlacionem, independentemente

realidade da transação que está

de recebimento ou pagamento.

sendo lançada.

Esse princípio pode gerar dúvidas,
já que, aos olhos do leigo, o fluxo

Princípio do registro pelo

de caixa faz mais sentido do que o

valor original

balanço por competência – esse é o

Os componentes do patrimônio

ponto em que ocorre a confusão.

devem ser registrados pelo valor

Porém, torna-se fácil entender o

original das transações com o

princípio quando se parte para

mundo exterior e expressos na

uma transação real: uma despesa é

moeda do país.

devida no momento em que a dívida foi contraída (na competência) e

Princípio da atualização monetária

não quando paga (no caixa).

Os efeitos da alteração do poder
aquisitivo da moeda nacional

Princípio da prudência

devem ser reconhecidos nos regis-

Determina a adoção do menor
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valor para os componentes do

Por isso, tentaremos minimizar

ativo e do maior para os do passi-

essa necessidade quanto à área

vo. Isso ocorre porque o balanço é

contábil com o dicionário de ter-

utilizado não apenas pelas pessoas

mos contábeis no final deste livro.

da empresa, mas por terceiros que
não estão familiarizados com os

Balanço anual

seus negócios e devem saber

Qualquer entidade necessita fazer

qual o pior cenário para a realiza-

um balanço de suas atividades

ção de ativos ou para o pagamen-

após um determinado período.

to das obrigações.

Esse período normalmente é equivalente ao exercício social, que

Tradução de termos

tende a ser de um ano. O porquê

Os balanços incluem muitos termos

de ser anual relaciona-se principal-

de fácil tradução, como caixa,

mente à tradição de se analisar a

bancos, clientes, estoques e forne-

evolução da vida de qualquer pes-

cedores. Mas incluem outros que

soa em períodos anuais.

não fazem sentido no dia-a-dia,
como diferido, provisão, reservas
de capital, reservas de lucros e
lucros acumulados.
Esses termos são tão comuns na
rotina de um contador que não lhe
passa pela cabeça que alguém não
tenha domínio do que eles tratam.
O fato é que leigos necessitam de
dicionários para ler balanços, assim
como não-especialistas precisam de
um “tradutor” para textos médicos
ou jurídicos, por exemplo.
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Demonstração contábil
No encerramento de um exercício
ou período de apuração, a entidade necessita apurar uma série de
demonstrativos. Como o nome
indica, eles demonstrarão o desempenho da entidade. A esse conjunto dá-se o nome de demonstrações
financeiras ou contábeis.
O termo “financeiras” é mais ligado ao mercado de valores e uma
tradução literal do termo em inglês

Demonstração do resultado

financial statements. O outro

do exercício

termo é mais contábil e, para mim,

Também chamada demonstração

mais adequado.

do superávit, no caso de entidades

As demonstrações contábeis são

sem fins lucrativos, sumariza as

compostas de:

operações de uma entidade nos
exercícios reportados. Note que

• Demonstração do resultado

escrevi “exercícios” no plural, pois

do exercício.

as demonstrações contábeis deve-

• Demonstração das mutações do

riam ser comparativas para facilitar

patrimônio líquido, que pode ser

a leitura por terceiros. O resultado

substituída pela demonstração de

final é chamado de lucro líquido

lucros ou prejuízos acumulados.

do exercício ou prejuízo, ou ainda,

• Demonstração das origens e apli-

para generalizar, resultado líquido

cações de recursos, que, no futuro,

do exercício. No caso de entidades

tende a ser substituída pela

sem fins lucrativos, teremos um

demonstração do fluxo de caixa.

superávit ou déficit. Esse resultado

• Notas explicativas.

é incorporado à rubrica “lucros”
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(ou prejuízos, superávits ou
déficits), acumulados no
patrimônio líquido.

Demonstração das mutações do
patrimônio líquido
As modificações no patrimônio
líquido têm esse demonstrativo,
que pode ser substituído pela
demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Retrata as alterações ocorridas naquela conta
durante o período.

Demonstração das origens e
aplicações de recursos
Relata como o capital circulante da
empresa foi utilizado ou modificado. Esse demonstrativo vem sendo
substituído pela demonstração do
fluxo de caixa, que melhor se adapta ao objetivo de transparência e

O que você viu no capítulo 2

detalhamento dessas modificações
1 > O que é um balanço contábil e como
se faz sua leitura.

Notas explicativas
Explicam as demonstrações para
terceiros e procuram garantir transparência aos itens que possam
necessitar de maior detalhamento.

2 > O significado das rubricas que constam em um balanço.
3 > O significado de ativos e débitos, e a
organização de um balanço.
4 > As demonstrações que compõem uma
demonstração contábil.
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TRIBUTOS, UM CUSTO-BRASIL

Como o planejamento tributário
pode fazer a diferença nos
negócios? Por que sonegar,
além de crime, é prejudicial
a minha empresa?

contam cada vez mais com a grande agilidade proporcionada pelos
modernos sistemas de informação,
a crescente evolução do conhecimento científico e a conquista de
habilidades para impulsionar a
criatividade e a inovação no mer-

Como já vimos no capítulo 1, a

cado competitivo.

estrutura do sistema tributário bra-

A ágil elaboração de estratégias

sileiro representa 42% do Produto

flexíveis em relação às mudanças

Interno Bruto (PIB), e a cada ano

de atuação dos concorrentes

são descobertas novas maneiras de

requer das organizações estruturas

aumentar esse percentual.

preparadas e pessoal dinâmico e

O grande problema da carga tribu-

motivado, sempre voltado para o

tária é o que representa a parcela

aprendizado e a criatividade.

de tributos cumulativos que, em
cascata, passa a integrar o custo do
produto e o torna imensurável aos
analistas externos e mesmo aos
administradores das empresas.
Por outro lado, a competição no
mercado está bem mais acirrada se
comparada ao passado recente e
sobretudo aos últimos anos. Como
ferramentas para sustentar o crescimento econômico, as empresas
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Vocabulário empresarial
Hoje em dia as empresas lançam
mão das mais variadas ferramentas
gerenciais com a finalidade de
aumentar a competitividade.
Assim, termos como reengenharia,
TQM (Gestão da Qualidade Total),
planejamento estratégico, análise
de cenários, análise da cadeia de
valor, remuneração por desempenho, balanced scorecard, entre

O planejamento tributário
é uma das ferramentas
mais importantes quando
se fala em planejamento
estratégico no Brasil. Para
se preparar o melhor
planejamento tributário,
as variáveis ambientais
que afetam a organização
devem ser avaliadas.

outros, passaram a fazer parte do
vocabulário da grande maioria das

oportunidades e ameaças.

empresas no mundo, inclusive no

Essas variáveis podem apresentar

Brasil. Dentre esses conceitos, o

oportunidades de aumentar sua

planejamento estratégico é a fer-

competitividade ou significar

ramenta mais utilizada.

ameaças de interferência, influência ou interação das forças do

Planejamento tributário

ambiente, como dos concorrentes,

No contexto descrito acima, o pla-

das políticas sociais, legais, tecno-

nejamento tributário é uma das

lógicas, econômicas, entre outras.

ferramentas mais importantes

No Brasil, mais do que em outros

quando se fala em planejamento

países, o governo representa uma

estratégico no Brasil.

das forças que influenciam na com-

Para se preparar o melhor planeja-

petição entre empresas.

mento tributário, as variáveis

O planejamento tributário tam-

ambientais que afetam a organiza-

bém depende da estrutura e cultu-

ção devem ser avaliadas e cenários

ra particular de cada empresa.

devem ser montados buscando

É o que vamos ver a seguir.
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Uma estratégia da empresa

rio que decide optar pela alternati-

Para realizar o planejamento tribu-

va mais econômica do ponto de

tário da empresa, em primeiro

vista fiscal está se utilizando do

lugar é necessário criar um

mesmo procedimento de quando

momento favorável. Como se

resolve adquirir um insumo pelo

consegue isso?

menor preço possível.

Com a conscientização de toda a

O desafio da redução do custo tri-

equipe de trabalhadores, por meio

butário deve motivar também as

do gerenciamento dos esforços de

pessoas da contabilidade. A função

diversas pessoas da empresa e com

é a de subsidiar de informações

os objetivos voltados para a redu-

competitivas e lucrativas todos os

ção da carga tributária.

setores da empresa.

Como regra primordial, o planejamento tributário deve integrar o

Vantagem competitiva

planejamento estratégico como

A ausência do planejamento tribu-

uma perspectiva a ser conduzida

tário em grande parte das empre-

de forma dinâmica e compartilha-

sas coloca-as em uma posição de

da, e monitorada com base nos

desvantagem no campo da compe-

indicadores estabelecidos no pla-

titividade do mercado.

nejamento do processo.

Por sua vez, aquelas que têm
consciência da importância do pla-

O mínimo necessário

nejamento tributário e o empre-

O planejamento tributário parte

gam no dia-a-dia adquirem uma

do princípio de que todos os con-

forte perspectiva de ganhos signifi-

tribuintes têm o direito de ordenar

cativos em relação a seus principais

os seus negócios de forma que

concorrentes.

paguem o mínimo de tributos em
face da legislação correspondente.

Sonegar, a pior saída

Pressupõe também que o empresá-

É fato que determinadas empresas
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utilizam-se da sonegação para
garantir competitividade. O que
pode parecer uma saída “esperta”
para tirar vantagem da concorrência, na verdade, volta-se contra o
futuro da empresa sonegadora.
Primeiro porque sonegar é crime.
Segundo porque a empresa em
questão tende a ter desvantagem
na competição com outras que não
se utilizam desse expediente, uma
vez que fica patente que ela só
sobrevive por transferir sua inefi-

mercado internacional. De modo

ciência para a sonegação.

contrário, uma redução da carga

Além disso, a sonegação tende

tributária garantiria mais condições

cada vez mais a ser reduzida, prin-

de competição às empresas.

cipalmente pelo aparelhamento do

Aqueles que defendem a elevada

Estado em seu combate.

tributação alegam que o montante
da sonegação equivaleria à metade

Carga tributária

do PIB do País.

Analistas acreditam que a médio

Verdade ou não, esse seria um

prazo a carga tributária brasileira

argumento plausível para quem

terá de ser reduzida sob pena de o

precisa justificar a alta carga tribu-

governo correr o risco de enfrentar

tária. De qualquer modo, não com-

uma crise empresarial de propor-

pete a este livro discutir a solução

ções imensuráveis.

para a diminuição do valor dos tri-

Afinal, com a alta carga de tributa-

butos. Apenas observamos que o

ção, o Brasil corre o risco de perder

Estado deve zelar pela produtivida-

competitividade no competitivo

de do país.
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Regimes de apuração

Caso seja apurado prejuízo em

A partir do que foi explanado até

algum trimestre, este somente

agora, pode-se dizer que existem

pode ser compensado em 30%

determinados modelos de planeja-

com o lucro de algum trimestre

mentos tributários – alguns mais,

futuro, mesmo no próprio

outros menos complexos.

exercício de apuração.

O mais simples deles, creio, é o de
analisar e comparar a tributação

Lucro real mensal com balanço de

do Imposto de Renda utilizando-se

suspensão ou redução

dos quatro regimes de apuração:

Para as empresas, a vantagem
do lucro real mensal com balanço

1. Lucro real trimestral.

de suspensão ou redução é poder

2. Lucro real mensal com balanço

compensar em 100% o valor

de suspensão ou redução.

dos prejuízos apurados em

3. Lucro presumido.

um determinado mês com lucros

4. Lucro arbitrado.

de meses futuros dentro do
mesmo exercício.

Lucro real trimestral
Apuram-se as receitas e despesas

Lucro presumido

de uma empresa a cada trimestre.

O Fisco estabeleceu a margem

São feitas as adições e as exclu-

que cada tipo de empresa deve

sões estabelecidas pelo Fisco e,

ter. A base é 8% da receita bruta

assim, é apurado o resultado.

apurada, passando a 1,6% para

O lucro real trimestral tende a ser

atividade de revenda – para con-

utilizado pelas empresas que pos-

sumo – de combustível derivado

suem margem comprovada de

de petróleo, álcool etílico carbu-

lucro inferior à determinada pelo

rante e gás natural; 16% para a

lucro presumido, e com lucros em

atividade de prestação de serviço

todos os trimestres.

de transporte, exceto o de carga;
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e 32% para as atividades de pres-

Lucro arbitrado

tação de serviços em geral, exceto

O lucro arbitrado pode ser utiliza-

a de serviços hospitalares, inter-

do por aquelas empresas que não

mediação de negócios, adminis-

tenham uma contabilidade aceita

tração, locação ou cessão de bens,

pelo Fisco ou que tenham ultra-

imóveis, móveis e direitos de

passado os limites do lucro presu-

qualquer natureza.

mido e, mesmo com o acréscimo

Aquelas empresas que se enqua-

de 20% sobre os valores calcula-

dram na regra do lucro presumi-

dos para o lucro presumido, ainda

do e tenham margem de lucro

é vantajosa sua adoção.

superior à estabelecida pelo Fisco
tendem a optar por essa modalidade. Ainda que, eventualmente,
uma organização tenha margem
inferior à do lucro presumido,
essa pode ser a melhor opção,
uma vez que a empresa em questão pode trabalhar com o regime
de caixa.
Para relembrar: apenas é considerada como receita a que foi paga.
Nesse caso, as alíquotas de PIS e
da COFINS são de 3,65%, contra
9,25% para aquelas que optaram
pelo lucro real.
É bem verdade que a alíquota
de 9,25% é não cumulativa, ou
seja, é possível abater determinados custos.
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Outros tributos

• Imposto sobre a Transmissão

Em suma, pelo breve exemplo da

Causa Mortis e Doação de quais-

página anterior, deu para ter

quer Bens ou Direitos (ITCD).

noção de quão complexa é a análise de uma situação e seu planeja-

• Imposto sobre Operações relati-

mento tributário.

vas à Circulação de Mercadorias e

Lembre-se de que foram analisados

sobre Prestações de Serviços de

apenas o Imposto de Renda da pes-

Transporte Interestadual e

soa jurídica, o PIS e a COFINS. Ou

Intermunicipal e de Comunicação

seja, faltaram “somente” outros 55

(ICMS).

tributos que poderiam afetar o cálculo, tais como:

• Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA).

• Imposto sobre a Importação de
produtos estrangeiros (II).

• Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana (IPTU).

• Imposto sobre a Exportação para
o exterior de produtos nacionais

• Imposto sobre a Transmissão Inter

ou nacionalizados (IE).

Vivos, a qualquer título, por ato
oneroso, de Bens Imóveis, por

• Imposto sobre a Propriedade

natureza ou acessão física, e de

Territorial Rural (ITR).

direitos reais sobre imóveis, exceto
os de garantia, bem como a cessão

• Imposto sobre Operações de

de direitos a sua aquisição (ITBI).

Crédito, Câmbio, Seguro e relativas
a Títulos e Valores Mobiliários (IOF).

• Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS).

• Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI).

• Contribuição sobre a
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Movimentação Financeira (CPMF).

• Contribuição de Intervenção de
Domínio Econômico (CIDE).

• Contribuição para o INSS
patronal.

• Contribuição para o INSS
empregado.

• FUNDAF.

O que você viu no capítulo 3
1 > A definição de planejamento tributário
e seu papel no crescimento da empresa.
2 > A vantagem competitiva adquirida a
partir de um planejamento tributário.
3 > A razão pela qual a sonegação fiscal
não é uma alternativa às empresas.
4 > Os quatro regimes de apuração a partir do lucro da empresa.
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4

CONTABILIDADE DE CUSTOS

De que modo o fator custo
relaciona-se ao lucro da
empresa? Qual o melhor
método para calcular os
custos de um negócio?

premissas adotadas para o êxito de
qualquer empreendimento consistem basicamente em buscar o mercado certo, empregar corretamente os recursos disponíveis – entre
materiais, humanos e financeiros –,

A busca do lucro é objetivo fundamental de toda empresa, afinal é o
componente que faz qualquer
negócio suportar situações adversas,
sobreviver e gerar produtos ou serviços à sociedade.
O aumento ou a simples manutenção do lucro merece cada vez mais
a atenção dos administradores. As

adotar a tecnologia recomendável
e adotar os processos administrativos adequados.
Nas médias ou pequenas empresas,
que constituem uma parcela da economia bastante significativa, a adoção de soluções que se estendam ao
controle e análise dos gastos – com
uma rigorosa gestão de investimentos, custos e despesas – é uma prioridade para todas as ações administrativas e técnicas.
A tarefa de atingir padrões
ideais de competitividade, aliados à otimização da qualidade e da produtividade, será grandemente facilitada com as informações gerenciais
geradas pelo setor de custos.
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A busca de meios para a obtenção
de melhores índices de eficiência,
com o aumento da produtividade
de todos os fatores da produção
– representados pelos recursos
materiais, humanos e financeiros,
sem exceções –, só é possível com
informações precisas sobre a
empresa, principalmente no que

A tarefa de atingir padrões
ideais de competitividade,
aliados à otimização
da qualidade e da
produtividade, será
grandemente facilitada com
as informações gerenciais
geradas pelo setor de custos.

tange a seus custos.
nas empresas industriais, agora,

Sistema de custeio

nas empresas comerciais e de servi-

Com a Revolução Industrial e o

ços. Com o surgimento da contabi-

advento das indústrias, surgiu a

lidade de custos, iniciaram os siste-

necessidade de uma apuração mais

mas de custeios, que passaram

detalhada do balanço e da de-

pouco a pouco a ter vida própria.

monstração do resultado. Até
então, a contabilidade era usada

Custeio por absorção

basicamente por comerciantes, e a

O primeiro sistema de custeio foi o

apuração de custos exigia um

tradicional – ou por absorção –

modelo que dispensava qualquer

que surgiu por volta de 1920,

sofisticação. Assim, para essa apu-

seguindo o mérito derivado da

ração detalhada, o contador não

aplicação dos princípios contábeis

dispunha facilmente de dados para

geralmente aceitos. É um método

atribuir valor aos estoques.

de custeio que apropria os custos

Daí, a necessidade da contabilida-

diretos e indiretos aos produtos, e

de de custos industriais, com a

considera as despesas administrati-

qual os contadores tentavam utili-

vas, de vendas e financeiras, como

zar os mesmos critérios aplicados

sendo do período.
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Sem departamentalização

Quando o critério de rateio por

O sistema de custeio por absorção

absorção sem departamentalização

pode ser realizado com ou sem

propicia valores de custos e custos

departamentalização.

totais diferentes a cada produto,

Caso ele seja sem departamentali-

passa a ser obrigatório o sistema de

zação, apresenta três passos bási-

departamentalização, que cria uma

cos que são:

distribuição mais racional dos custos indiretos gerados sobre os pro-

1. Separação entre custos e

dutos ou serviços.

despesas.

Com departamentalização
2. Apropriação dos custos diretos.

Com a departamentalização, os
custos indiretos são rateados entre

3. Apropriação dos custos indiretos.

os departamentos de produção,
atuando, assim, sobre os produtos
e apropriando custos a eles. Os
departamentos de serviços não têm
seus custos apropriados aos produtos. Esse esquema de custeio possui
seis passos básicos:

1. Separação entre custos e
despesas.

2. Apropriação dos custos diretos
ao produto.

3. Apropriação dos custos indiretos
aos departamentos.
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4. Rateio dos custos indiretos
comuns e da administração geral
da produção aos departamentos.

5. Escolha da seqüência de rateio
dos custos acumulados nos departamentos de serviços e distribuição
aos demais.

6. Atribuição dos custos indiretos

As informações significativas
para a gestão dos negócios
da empresa, em ambientes
de maior competitividade,
permitem perseguir índices
mais elevados de
produtividade e qualidade,
com conseqüente redução
de desperdícios.

dos departamentos de produção
aos produtos, de acordo com o cri-

Com a evolução do conhecimento

tério escolhido.

das empresas sobre as próprias atividades, notou-se que faltam

Redução de desperdício

determinadas informações no siste-

A contabilidade de custos passa a

ma de custeio por absorção para a

oferecer elementos de medição e

tomada de decisão no nível geren-

análise para alcançar objetivos

cial. Para tanto, foi criado um siste-

administrativos e econômicos, além

ma de informações complementa-

dos financeiros.

res, de apoio, denominado sistema

Desse modo, as informações signifi-

de custeio direto ou variável.

cativas para a gestão dos negócios

Alcançar melhores resultados natu-

da empresa, em ambientes de

ralmente significa estabelecer um

maior competitividade, permitem

correto planejamento das ativida-

perseguir índices mais elevados de

des e seu correspondente controle,

produtividade e qualidade, com

passando-se a obter informações

conseqüente redução de desperdí-

de maior relevância do que a

cios, inclusive o tempo ocioso de

empresa realiza e do que

máquinas e de pessoal.

pretende realizar.
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Não permanecendo constantes por

to da maioria de seus custos fixos.

sua mesma natureza, todos os

Localização, disponibilidade de

fatores de custos, alternada ou

materiais e de mão-de-obra espe-

simultaneamente, sofrem sucessi-

cializada, definição dos padrões de

vas mutações, independente da

produção desejáveis e pesquisa de

variação de preços dos insumos e

mercado constituem, assim, ferra-

serviços utilizados na produção.

mentas na tomada de decisão de

A relação custo/preço exige um

localização de uma empresa.

rigoroso e permanente controle
dos gastos e o estabelecimento

Custos de manutenção

de orçamentos a prazos cada vez

É importante considerar os custos

mais limitados.

de manutenção dos ativos imobili-

Decorrentes desses fenômenos, os

zados não apenas na implantação

custos totais de qualquer produto

do empreendimento, mas em toda

ou serviço não serão iguais para

sua existência.

uma empresa em épocas diferen-

Determinar uma planta única,

tes ou quando comparados com

construir várias unidades indepen-

os de empresas similares na

dentes ou crescer modularmente

mesma época.

influem no resultado do custo

O dimensionamento da empresa

de manutenção e, portanto, no

por si só já define o estabelecimen-

resultado futuro das operações
da empresa.

É importante considerar os
custos de manutenção dos
ativos imobilizados não
apenas na implantação do
empreendimento, mas em
toda sua existência.

Todo o conjunto de ações requer
continuamente a concentração de
esforços de todos os níveis de gestão com o intuito de deixar a
empresa preparada para enfrentar
o seu mercado dentro de um perfeito equilíbrio das ações geren-
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ciais. O objetivo é que sejam alcançadas as metas estabelecidas com a
otimização dos resultados.

Medidas corretivas
A adoção de medidas corretivas
conduzirá a um aumento de produtividade, seja com a redução do

Receitas totais
(-) Materiais diretos (ou variáveis)
(-) Mão-de-obra direta (ou variável)
(-) Despesas variáveis
(=) Margem de contribuição
(-) Custos fixos
(-) Despesas fixas
(=) Lucro

tempo ocioso, seja com a eliminação de desperdícios dos materiais,
seja com o melhor aproveitamento

Para os custos diretos (materiais e

da mão-de-obra etc.

mão-de-obra), a apropriação de
seus valores aos produtos é de fácil

Demonstração de resultado

identificação.

Para uma análise mais precisa, a

Ao se considerar a sua variação,

demonstração de resultado quan-

pode-se quantificar em unidades

do o setor de custos é envolvido

físicas identificáveis com os

passa a ser:

produtos.
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Item por item
A seguir, o significado de cada item
da demonstração de resultado.

Materiais diretos
Tanto matéria-prima como os
materiais auxiliares e de embalagem são utilizados com base
em quantificações tecnicamente
estabelecidas.

Hoje, com o advento da
tecnologia e a progressiva
implantação de sistemas
como o Just-in-Time, entre
outros, os custos indiretos de
fabricação foram crescendo,
aumentando assim as
distorções provocadas pela
arbitrariedade no critério
de rateio.

Mão-de-obra direta
Esse componente de custos permite

constituir a dificuldade maior para

uma relação direta com os produ-

sua vinculação ao produto.

tos, podendo ser expresso em

Tornam-se mais relevantes em uma

homens-hora/unidade.

produção pequena. Qualquer elemento que se tome como base

Despesas variáveis

para seu rateio expressará apenas

Da mesma maneira, são facilmente

uma forma relativamente objetiva,

identificáveis com os produtos,

para efeito de qualquer tentativa

variando proporcionalmente com a

de distribuição.

produção e as vendas.

Custeio direto
Custos e despesas fixos

No sistema de custeio direto ou

Esses componentes independem do

variável, só são agregados aos pro-

volume de produção por estar vin-

dutos seus custos variáveis. Os cus-

culados à estrutura da planta

tos fixos são tratados como despe-

industrial e não a seu funciona-

sas. É importante ressaltar que esse

mento. Passam, desse modo, a

método não é aceito para fins
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externos, porém fornece informa-

de projeções para períodos futuros,

ções importantes que faltam ou

será facilmente ajustada, propor-

são deficientes no custo por absor-

cionando um controle permanente

ção como:

sobre os desperdícios e a ociosidade das máquinas.

• margem de contribuição;

Com o tempo, esses sistemas tam-

• ponto de equilíbrio;

bém foram substituídos por técni-

• margem de segurança;

cas mais modernas e adequadas ao

• alavancagem operacional.

nível de informação e controle.

Ajuste fácil

Custo ABC

Com essa sistematização, a medida

Popularmente conhecido como sis-

da produtividade relativa à estrutu-

tema ABC, o custeio baseado em

ra da planta industrial estará defi-

atividades e gerenciamento permi-

nida no padrão custo/máquina-

te reduzir as distorções causadas

hora. Qualquer variação na quanti-

pela arbitrariedade do rateio dos

dade de máquinas-horas, no caso

custos indiretos de fabricação.
Antigamente essa arbitrariedade
era aceita, pois a proporção dos
custos indiretos de fabricação em
comparação aos demais custos era
pequena. Hoje, com o advento da
tecnologia e a progressiva implantação de sistemas como o Just-in-

Time, entre outros, os custos indiretos de fabricação foram crescendo,
aumentando assim as distorções
provocadas pela arbitrariedade no
critério de rateio.
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Sistema ABM

sa e do tipo de informação que ela

Em complemento ao sistema ABC,

deseja obter. Para decidir qual sis-

surgiu o Activity Based Manage-

tema usar, deve-se acompanhar os

ment (ABM) ou Gestão Baseada em

seguintes passos:

Atividades. Esse sistema utiliza as
informações geradas pelo ABC para

Passo 1 – Determinar como avaliar

o gerenciamento da empresa por

os estoques

meio do ABM Operacional e do

Em outras palavras, significa deter-

ABM Estratégico.

minar como medir a eficiência.
Uma das definições é atribuir cus-

Escolha do sistema

tos aos estoques, que pode ser

É importante ressaltar que todos os

feito das seguintes formas:

sistemas apresentados geram informações que auxiliam na tomada de

• FIFO (First In, First Out ou

decisão. Não existe um sistema

Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair)

mais ou menos adequado. Tudo

Baseado no custo do produto mais

depende da necessidade da empre-

antigo no estoque. O custo unitário que servirá de base à precificação de custo dos produtos em estoque é o do item mais antigo.
Exemplo: uma empresa compra na
data A 10 itens por 300 reais – ou
30 reais por unidade. Mesmo que
na data B compre 30 itens a 45 reais
cada um, o estoque será valorizado
a 30 reais, o custo mais antigo.

• LIFO (Last In, First Out ou Último
a Entrar, Primeiro a Sair)
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É importante ressaltar
que todos os sistemas
apresentados geram
informações que auxiliam
na tomada de decisão. Não
existe um sistema mais ou
menos adequado. Tudo
depende da necessidade
da empresa e do tipo
de informação que ela
deseja obter.

seguinte forma: 10 itens a 30 reais
(300 reais) adicionados a 30 itens a
45 reais (1.350 reais) resultariam
em 40 itens, num total de 1.650
reais. Assim, o custo unitário médio
seria de 41,25 reais.

Valores de entrada e saída
Outra definição é quanto aos valores de entrada ou de saída.
No caso dos valores de entrada,
deverá ser determinado o método
de valorização:

Baseado no custo da última mercadoria a dar entrada no estoque.

• custo histórico;

Pelo exemplo anterior, cada unida-

• custo histórico corrigido;

de seria valorizada a 45 reais.

• custo corrente;
• custo corrente corrigido;

• NIFO (New In, First Out ou Novo

• custo futuro de reposição.

a Entrar, Primeiro a Sair)
Baseado no custo da próxima mer-

Os valores de saída também

cadoria a dar entrada no estoque.

demonstram alternativas em sua

Nesse caso, o valor é o de mercado

precificação:

ou o custo de reposição.
• valores descontados das entradas
• Custo médio

futuras de caixa;

Baseado no custo médio de todos

• preços correntes de vendas;

os produtos em estoque. De acordo

• equivalentes correntes de caixa;

com o exemplo, seria calculado da

• valores de liquidação.
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Passo 2 – Identificar e separar gastos

acumulação, ou seja, como os

em custos e despesas

dados serão divididos para poste-

Para registrar os gastos, é preciso

rior mensuração. Há dois sistemas

classificá-los, identificá-los e apre-

comumente aceitos:

sentá-los de acordo com a natureza
de sua ocorrência. Verifica-se tam-

• Por ordem de produção

bém se os gastos têm ou não rela-

Os produtos são divididos por lotes

ção com a atividade produtiva. É

de produção. Todos os custos ine-

nesse momento que a contabilida-

rentes à produção de uma quanti-

de faz a distinção entre custos e

dade determinada de itens são

despesas. As despesas são transferi-

agregados àquele lote, independen-

das diretamente para o resultado.

temente do período de produção.

Já os custos são divididos em
três componentes:

• Por processo contínuo
Os custos são distribuídos por cen-

• material;

tro de custos. Ao final do dia, são

• mão-de-obra;

agregados às unidades produzidas

• gastos gerais de fabricação.

em seus diversos estágios – acabado e semi-acabado, entre outros.

O conceito de custos não deve ser
limitado ao produto fabricado.
Cada atividade deve ser vista como
uma empresa isolada que gera custos e resultados. A cada uma dá-se
o nome de centro de custo.

Passo 3 – Definir como os custos
serão agregados aos produtos
É necessário definir o sistema de
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Passo 4 – Classificar os custos em
diretos e indiretos
Essa classificação tem por objetivo
permitir uma melhor utilização do
sistema de custeio adotado pela
entidade. Os custos diretos são alocados aos produtos independentemente do sistema utilizado. Os custos indiretos recebem um tratamento diferenciado, que varia de
acordo com o sistema adotado.
É fundamental que o responsável
pela gestão de custos na empresa
tenha conhecimento de todo o
processo produtivo para definir as
escolhas com precisão.

Passo 5 – Determinar o sistema
de custeio
O sistema de custeio a ser utilizado
dependerá não somente da vontade da empresa, mas da qualidade
das informações possuídas.
Relembrando os sistemas que já

O que você viu no capítulo 4

foram descritos anteriormente:

1 > Como a mensuração de custos é determinante para gerar lucro.

• custeio por absorção;
• custeio variável ou direto;
• custo ABC.

2 > Sistemas de custeio: por absorção,
direto ou ABC.
3 > As etapas para definir o sistema de
custeio mais adequado à empresa.
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5

ORÇAMENTO EMPRESARIAL

Por que preciso planejar o
orçamento para minha empresa
ser rentável? De que modo o
orçamento base-zero pode
“enxugar” as despesas?

elas fins lucrativos ou não.
O orçamento é, na verdade, a
transformação do planejamento
estratégico de uma organização
em objetivos mensuráveis por meio
das ferramentas de desempenho.

Como vimos no capítulo anterior, a

Oferta e demanda

previsão de custos é fundamental

O orçamento nas empresas nasceu

na definição de rentabilidade de

nos anos de 1920 como uma ferra-

uma entidade. Assim, o processo

menta de gestão de custos.

orçamentário é o elemento princi-

Um dos grandes incentivadores,

pal do controle gerencial na maior

divulgadores e contribuintes para

parte das organizações, tenham

a melhoria da ferramenta foi o
norte-americano Henry Ford, fundador da Ford e mentor da linha
de montagem nas fábricas.
Ford trabalhava sob a seguinte
lógica: produzir bens em grande
quantidade, sim, mas de olho na
demanda. O industrial foi uma
exceção em uma época na qual as
empresas aumentavam sua produção desmedidamente, acreditando
na teoria de que a oferta seria
capaz de criar a demanda.

livro03_50-61_final

13.07.06

14:40

Page 51

51

Operacional e estratégico
Com a utilização do método de
administração científica, a aplicação do orçamento empresarial
tomou grande impulso nos anos
que se seguiram a 1930.
Em meados da década de 1960, o
cientista contábil Robert Anthony
estabeleceu uma estrutura de con-

Para não ver seus recursos
minguarem no orçamento do
ano seguinte, os executivos
optam por consumi-los –
sem que essa atitude guarde
necessariamente vínculos
com o planejamento
estratégico da companhia.

trole gerencial com dois processos
complementares: o planejamento

“Gaste ou perca”

operacional e o estratégico.

Com a globalização e a abertura

Anthony verificou que o planeja-

dos mercados a partir da década de

mento operacional assumia formas

1990, intensificou-se a concorrência

diferentes nas organizações.

entre as companhias, o que passou

Acreditava-se na época que o pla-

a exigir inovação e respostas rápi-

nejamento estratégico constituísse

das das organizações.

uma atividade restrita aos mais

Na virada do milênio, ganhou força

altos escalões de uma organização,

a filosofia do “gaste ou perca”,

mas que, por fim, norteava os

prática corrente tanto em inúmeras

objetivos e as metas do processo

grandes empresas como na admi-

de controle gerencial.

nistração pública.

Em conseqüência, por muitos anos,

Para não ver seus recursos mingua-

planejamento estratégico e contro-

rem no orçamento do ano seguin-

le gerencial foram considerados

te, os executivos optam por consu-

campos distintos de estudo.

mi-los – sem que essa atitude

Com essa visão distorcida, as duas

guarde necessariamente vínculos

áreas evoluíram a passos vagarosos

com o planejamento estratégico

comparadas às demais.

da companhia.
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Outros métodos

qual as organizações buscam proje-

Com o decorrer do tempo, surgi-

tar seus resultados e gastos opera-

ram métodos alternativos ao pro-

cionais futuros.

cesso orçamentário, como o orça-

É um processo de cima para baixo.

mento base-zero, o flexível, o con-

De modo geral, o pacote orçamen-

tínuo, o baseado em atividades e o

tário é encaminhado da diretoria

beyond budgeting. Em comum,

para as várias divisões e unidades

todos eles procuram minorar as

operacionais, acompanhado por

deficiências constatadas na prática

formulários a serem preenchidos e

orçamentária das empresas.

previsões operacionais e de vendas
a serem completadas.

Planejamento e orçamento
O planejamento e o orçamento,

Limites e metas

em seu sentido tradicional, com-

O orçamento final é normalmente

põem um processo periódico no

produzido semanas ou meses após
a distribuição inicial dos formulários. Fixa os limites operacionais
para o próximo período e as metas
a serem alcançadas.
Nas metas estabelecidas, são estimados os compromissos gerenciais
e de resultados daquela entidade.
Em geral, as remunerações variáveis baseiam-se no cumprimento
dessas metas. Desse modo, o orçamento, atrelado ao planejamento,
é uma das mais eficazes armas de
engajamento da gerência média na
estratégia geral da empresa.
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Pouco flexível
Na seqüência, o orçamento é submetido ao conselho de administração para, em seguida, retornar a
cada divisão ou departamento.
Uma vez aprovado o orçamento, as
regras para modificá-lo costumam
ser bastante rígidas.
Esse “engessamento” tende a ser
mais prejudicial do que benéfico,
uma vez que estimula o comportamento do “gaste ou perca” entre

Faz-se necessário, portanto,
implementar um sistema que
propicie ao gerente ou ao
colaborador enxergar a
empresa de um modo mais
amplo. Assim, eles estarão
capacitados a atuar
igualmente nas duas frentes:
a dos resultados previstos
no orçamento e a do
planejamento estratégico.

os diversos departamentos.
As empresas mais ágeis asseguram

os resultados alcançados, relegan-

certa flexibilidade para que áreas

do a segundo plano qualquer pen-

específicas – que detêm conheci-

samento ou intersecção com o pla-

mento mais profundo do que as

nejamento estratégico da empresa.

instâncias superiores – possam

Claro que esse sistema – embora

modificar os passos em nível local

vigente nas mais diversas compa-

para a consecução das metas.

nhias – não é o ideal.
Faz-se necessário, portanto, imple-

Visão da empresa

mentar um sistema que propicie ao

O controle orçamentário se enqua-

gerente ou ao colaborador enxer-

dra perfeitamente no conceito dos

gar a empresa de um modo mais

processos de administração por

amplo. Assim, eles estarão capaci-

exceção. Como o controle é realiza-

tados a atuar igualmente nas duas

do por meio do cumprimento das

frentes: a dos resultados previstos

metas estabelecidas, um adminis-

no orçamento e a do planejamento

trador somente se preocupa com

estratégico da companhia.
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Sem imposição

adequar às reorganizações, aquisi-

Há especialistas que defendem que

ções, fusões e incorporações.

o estabelecimento de metas de
cima para baixo não funciona. Para

• Processo demasiadamente “finan-

estes, o comprometimento com as

ceiro”, deixando as demais áreas

metas orçamentárias será maior

como meras executoras do planeja-

com a participação do setor orçado

mento da área financeira.

– e não simplesmente com elas
impostas pelos escalões superiores.

• Desconfiança da área operacional, que tende a analisar o proces-

Problemas à vista

so como um esforço do setor finan-

O processo de planejamento e con-

ceiro para organizar os dados da

trole orçamentário pode apresen-

base para a alta administração.

tar problemas como:
• Omissão de desperdícios e inefi• Falha nas estimativas.

ciências das áreas, que deixam de
identificar as causas das variações

• Adaptação lenta. Normalmente é

no processo produtivo, necessárias

necessário mais de um ano para o

para a melhoria contínua.

processo produzir resultados satisfatórios.

• Cenários estabelecidos com base
no exercício anterior e, portanto,

• Execução não automática.

desatualizados.

• Orçamentário tradicional não

• Imprecisões pela falta de controle

apto a acompanhar o dinamismo

na elaboração da versão final do

dos negócios.

documento, como a soma dos
dados que não equivale à soma das

• Falta de flexibilidade para se

diversas partes.
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mento em seus respectivos centros
de responsabilidade.

• A ênfase do planejamento e controle de resultados deve residir
num conceito de desempenho.

• A administração deve mostrar aos
níveis inferiores que dotações adicionais podem ser aprovadas a
qualquer momento, a despeito do
orçamento inicialmente elaborado,
desde que sejam apresentadas
razões econômicas para tal.

Soluções simples
A solução para os problemas apon-

• Os setores da empresa devem ser

tados não é difícil e depende de

estimulados a poupar e a devolver

medidas de fácil implementação.

os recursos desnecessários, ao

Entre elas, destacam-se:

mesmo tempo que deve ser assegurado a eles que as dotações futuras

• Os objetivos devem significar um

não serão adversamente influencia-

desafio exeqüível tanto para o

das por essa atitude positiva.

administrador individual quanto
para a unidade operacional.

• A flexibilidade na execução de
planos deve ser prevista na política

• Os executivos de linha devem

da empresa com o objetivo de

estar profundamente envolvidos no

aproveitar oportunidades favorá-

processo por meio do fornecimento

veis, mesmo que não incluídas

dos dados básicos para o planeja-

no orçamento.
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Orçamento base-zero
Como o modelo tradicional de
orçamento, na prática, mostra-se
estático e inflexível, algumas organizações passaram a adotar enfoques alternativos. Uma das soluções encontradas foi utilizar o chamado orçamento base-zero.
O raciocínio para a implementação
dessa ferramenta partiu de duas
questões primordiais:

O orçamento base-zero foca
nas despesas, o que torna
mais clara a visualização
delas. Com isso, é possível
detectar “gorduras” que
devem ser cortadas sem
prejuízos para a empresa e
que, por outro método
orçamentário, passariam
despercebidas.

• De que modo prever onde e como

trador justifique detalhadamente

gastar o dinheiro com eficácia?

as dotações solicitadas em seu

• Quanto gastar?

orçamento. O administrador prepara um “pacote de decisão” para

Trabalho criativo

cada atividade ou operação. Esse

Antes de qualquer elaboração do

pacote inclui análise de custo, fina-

orçamento base-zero, a empresa

lidade, alternativas, medidas de

tem de estabelecer objetivos e

desempenho, conseqüências da

metas. A partir daí, a confecção do

não-execução e benefícios.

processo orçamentário depende de

Essa modalidade de orçamento

os gestores identificarem e analisa-

induz os administradores a utilizar

rem o processo como um todo,

a criatividade, uma vez que se obri-

tomarem decisões operacionais

gam a identificar alternativas para

necessárias e avaliarem as altera-

executar os objetivos e escolher,

ções de responsabilidade e de

dentre as opções, as mais eficazes.

carga do trabalho.

Também cria uma cultura de redu-

O processo exige que cada adminis-

ção de custos na empresa.

livro03_50-61_final

13.07.06

14:40

Page 57

57

Monitoramento constante
Uma vez que, pelo orçamento
base-zero, as diversas áreas da
empresa são incentivadas a atuar
em conjunto, o trabalho acaba fornecendo elementos que permitem:

• localizar problemas de retrabalho
entre áreas;
• gargalos de desperdício que
antes passariam despercebidos;
• identificar com maior facilidade
as prioridades;
• avaliar com maior pertinência o

Conjunto de premissas

desempenho dos colaboradores.

As seguintes premissas são adotadas quando se elabora um orça-

Foco nas despesas

mento base-zero:

O orçamento base-zero foca nas
despesas, o que torna mais clara a

• Todos os valores que estarão

visualização delas.

compondo a base orçamentária

Com isso, é possível detectar “gor-

serão obtidos na escrituração con-

duras” que devem ser cortadas sem

tábil dos exercícios anteriores.

prejuízos para a empresa e que,
por outro método orçamentário,

• Todos os valores obtidos serão

passariam despercebidas. Funciona,

históricos.

desse modo, como um instrumento
que visa à redução dos gastos e das

• Os lançamentos contábeis são

despesas, redundando no aumento

verificados para sua correta aloca-

dos resultados.

ção no centro de custo.
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• Todas as funções e atividades

boração do orçamento que visam

da empresa são analisadas

ao planejamento das ações do

detalhadamente.

poder público. São eles:

• Analisam-se as alternativas de

1. Plano Plurianual (PPA)

cada atividade para atingir o

Prevê as despesas com programas,

resultado final desejado.

obras e serviços decorrentes com
duração superior a um ano. No pri-

• São identificadas as opções entre

meiro ano de governo, o prefeito

a realização parcial ou total das

deve propor diretrizes, metas e

metas estabelecidas e os custos a

objetivos que, após aprovação,

elas associados.

terão vigência nos próximos três
anos de sua gestão e no primeiro

Orçamento participativo

ano da gestão seguinte. É do PPA

Uma outra alternativa que tem

que saem as metas para cada ano

sido aplicada – notadamente na

de gestão.

área pública – é o chamado orçamento participativo.

2. Lei de Diretrizes Orçamentárias

Com ele, os cidadãos de um deter-

(LDO)

minado município participam do

A partir do PPA, definem-se as

processo por meio de organizações

metas e prioridades para o ano

sociais ou de modo individual.

seguinte. A LDO determina as

Pelo orçamento participativo, a

regras sobre mudanças nas leis de

prefeitura pode estabelecer limites

impostos, finanças e pessoal, além

e critérios para compartilhar o

de estabelecer orientações de

poder de decisão com os morado-

como elaborar o orçamento anual.

res da cidade.
A Constituição de 1988 define três

3. Lei Orçamentária Anual (LOA)

instrumentos integrados para a ela-

Consiste no orçamento propria-
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mente dito. Contém os programas,

Participação do cidadão

os projetos e as atividades que con-

A participação da população no

templam as metas e prioridades

orçamento participativo pode ocor-

estabelecidas na LDO juntamente

rer nas três etapas. A elaboração

com os recursos necessários para

da LOA é a fase em que essa parti-

seu cumprimento. Dessa forma,

cipação tem sido mais efetiva.

define as fontes de receita e auto-

A primeira etapa de elaboração do

riza as despesas públicas, expressas

orçamento participativo é de cará-

em valores, detalhando-as por

ter interno da prefeitura. São esta-

órgão de governo e por função.

belecidos a arrecadação e os gastos

Muitas vezes, a LOA autoriza a

do município.

abertura de créditos suplementares

Feito isso, o governo municipal

ou a realização de empréstimos

precisa definir quais são seus obje-

pelo prefeito sem prévia autoriza-

tivos de curto, médio e longo

ção da Câmara Municipal

prazos para apresentar propostas
à população.
A seguir, devem ser elaboradas as
bases do processo de participação,
em que deverá constar a descentralização das discussões com a população – por meio das subprefeituras
–, a elaboração dos critérios de
atendimento das demandas regionais, a elaboração dos critérios de
participação da população, a definição das instâncias de participação
e suas competências específicas –
reuniões, plenárias e conselhos,
entre outras.
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Orçamento pessoal
Mostramos abaixo uma planilhamodelo de orçamento pessoal.
Modelo de orçamento mensal de uma residência

Despesas
Projetado

Realizado
Gastos/mês

Gastos/ano

Descrição

Gastos/mês

Aluguel

R$ 720,00

R$ 8.640,00

R$ 720,00

R$ 8.640,00

Energia

R$ 138,00

R$ 1.656,00

R$ 156,00

R$1.872,00

Gás

R$ 19,00

R$ 228,00

R$ 17,50

R$ 210,00

Telefone

R$ 83,00

R$ 996,00

R$ 75,00

R$ 900,00

Celular

R$ 120,00

R$ 1.440,00

R$ 120,00

R$ 1.440,00

Plano de saúde

R$ 360,00

R$ 4.320,00

R$ 360,00

R$ 4.320,00

Combustível

R$ 200,00

R$ 2.400,00

R$ 215,00

R$ 2.580,00

Diversão

R$ 320,00

R$ 3.840,00

R$ 365,00

R$ 4.380,00

R$ 1.960,00

R$ 23.520,00

R$ 2.028,50

R$ 24.342,00

Totais

Gastos/ano

(média dos 12 meses) (gasto mês real x 12)

Receitas
Projetado
Descrição

Ganhos/mês

Ganhos/ano

Realizado
Ganhos/mês

Ganhos/ano

(média dos 12 meses) (ganho mês real x 12)

Salário

R$ 4.850,00

R$ 58.200,00

R$ 4.850,00

R$ 58.200,00

Free-lancer

R$ 3.600,00

R$ 43.200,00

R$ 3.120,00

R$ 37.440,00

Aplicações

R$ 320,00

R$ 3.840,00

R$ 320,00

R$ 3.840,00

R$ 105.240,00 R$ 8.290,00

R$ 99.480,00

R$ 81.720,00 (+)

R$ 75.138,00 (+)

Total
Total geral

R$ 8.770,00
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Mesma lógica
Embora tenha se tratado do orçamento de uma empresa ou governo, o orçamento pessoal guarda a
mesma essência.
A sua situação pessoal é exatamente igual à de uma empresa ou de
um governo no que se refere à
condução racional dos processos,
que seguem este caminho:

1. Redução de custos...
2. ... Aliada à otimização da aplicação dos recursos disponíveis...
3. ... Com o objetivo de maximizar
seu lucro ou custo-benefício.

O que você viu no capítulo 5
1 > Como o orçamento está atrelado ao
planejamento estratégico.
2 > Os principais problemas e as soluções
para implantar com sucesso o orçamento.
3 > As características e as premissas do
orçamento base-zero.
4 > Outras modalidades de orçamento: o
participativo e o pessoal.
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6

TRÊS PASSOS IMPORTANTES

O que uma auditoria pode fazer
pela empresa? Como se monta
uma análise de balanços? Qual
a vantagem em ter ações de
minha empresa na Bolsa?

Passo 1 – Auditoria
Um dos papéis mais controversos
nos últimos tempos tem sido o dos
auditores externos. “Como eles
auditam as companhias e não conseguem ver as fraudes?” foi uma
pergunta que cansei de escutar.

Neste capítulo estão descritos três

Vamos, então, entender o papel

procedimentos e, de acordo com a

dos auditores.

empresa e suas perspectivas, é
importante colocá-los em ação. São

Externos e internos

eles: processo de auditoria, análise

Há dois tipos de auditores: os

de balanços e abertura de capital.

internos e os externos. O interno
tem como objetivo testar a eficiência dos controles internos e dos sistemas utilizados. Já o externo tem
por função verificar as demonstrações financeiras e checar se, efetivamente, representam a situação
econômica e patrimonial de dada
empresa em determinada data.
O auditor interno preocupa-se com
o desenvolvimento do empreendimento da entidade, enquanto o
auditor externo foca na confiabilidade dos registros.
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Interesses comuns
Embora operando em diferentes
graus de profundidade e extensão‚
ambas as auditorias têm interesses
comuns – daí a conexão entre elas.
Notadamente no campo contábil,
os exames são efetuados, geral-

O auditor externo pode
ser um grande auxiliar na
visão da empresa e na
implementação de controles
e procedimentos que deixem
a organização mais forte.

mente, pelos mesmos métodos.
A auditoria externa, em virtude de

apresenta apenas um auditor para

sua função, pode se utilizar de

24.615 habitantes.

parte dos serviços da auditoria

Para comparar com vizinhos sul-

interna como fonte de informação.

americanos, a Argentina soma

Deve, portanto, coordenar suas

13.205 habitantes por auditor; e o

ações de modo que seus progra-

Chile, 8.711. Os Estados Unidos

mas adotem procedimentos idênti-

possuem um auditor para 2.327

cos e impeçam a execução de tare-

habitantes, enquanto a Holanda

fas repetidas.

tem a impressionante proporção de

O auditor externo pode ser um

um para 899.

grande auxiliar na visão da empre-

No mundo quatro empresas tem o

sa e na implementação de contro-

controle da maior parte do merca-

les e procedimentos que deixem a

do: Deloitte Touche Tohmatsu,

organização mais forte.

PriceWaterhouse Coopers, Ernst &
Young e KPMG.

Brasil e o mundo

Juntas, essas empresas dominam

No ranking mundial, o Brasil é um

cerca de 80% do total de compa-

dos países menos auditados. De

nhias abertas auditadas. As empre-

acordo com levantamento da Ernst

sas brasileiras normalmente são

& Young, uma das maiores empre-

consideradas como 2nd tier, ou seja,

sas do ramo no mundo, o País

do segundo grupo.
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Passo 2 – Análise de balanços

Três subgrupos

Um dos itens mais interessantes da

A análise de balanços é dividida em

contabilidade é a análise de balan-

três subgrupos:

ços. Ela permite ter uma clara idéia
do desempenho e das perspectivas

• Análise vertical

de uma determinada empresa.

Técnica de suma importância para

Alguns dos índices de análise se

avaliar a estrutura de composição

misturam com os da análise finan-

de itens do balanço e sua evolução

ceira, na qual são analisados com

no tempo. Consiste em estabelecer

maior profundidade.

a participação (em %) de cada item

O critério de análise tem de ser

em relação ao total de seu grupo

baseado em todos os itens do

ou ao total geral.

balanço, sob pena de o procedimento para julgar a situação da

• Análise horizontal

empresa ser parcial ou superficial.

Permite observar o crescimento de
itens do balanço ou as demonstrações dele resultantes através de
vários períodos, com o objetivo de
caracterizar tendências.

• Indicadores financeiros e
econômicos
Propicia ao analista informações
adicionais de grande importância,
possibilitando a ele gerenciar a
execução orçamentária, financeira
e patrimonial, além de fornecer
resultados com significativa margem de segurança.
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Exemplo 1 de modelo da análise de balanço

Ativo

%

Passivo

Circulante

Circulante

- Financeiro

- Financeiro

- Disponível

- Empréstimos Bancários

- Aplicações Financeiras

- Duplicatas Descontadas

Subtotal

Subtotal

- Operacional

- Operacional

- Clientes

- Fornecedores

- Estoques

- Outras Obrigações

- Outros

Subtotal

Subtotal

Total do Passivo Circulante

Total do Ativo Circulante

EXIGÍVEL A
LONGO PRAZO

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

- Financiamentos

PERMANENTE

- Empréstimos

- Investimentos

TOTAL CAPITAL DE TERCEIROS

- Imobilizado

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- Diferido

- Capital e Reservas

Total do Permanente

- Lucros Acumulados
Total do Patrimônio Líquido

%
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Exemplo 2 de modelo da análise de balanço
Análise de balanços

Fórmula

Participação de Capital de Terceiros

(PC + PELP) / (Patrimônio Líquido)

Composição do Endividamento

PC / (PC + PELP)

Imobilização do Patrimônio Líquido

AP / (Patrimônio Líquido)

Imobilização dos Recursos Não Correntes

(ARLP + AP) / (Patrimônio Líquido + PELP)

Liquidez
Liquidez Geral

(AC + ARLP) / (PC+ PELP)

Liquidez Corrente

AC / PC

Liquidez Seca

(AC - Estoques) / PC

Rentabilidade
Giro do Ativo

Vendas Líquidas / Ativo

Margem Líquida

Lucro Líquido / Vendas Líquidas

Rentabilidade do Ativo

Lucro Líquido / Ativo

Rentabilidade do Patrimônio Líquido

Lucro Líquido / Patrimônio Líquido

Exemplo 3 de modelo da análise de balanço
RECEITA LÍQUIDA
( - ) Custo dos Produtos Vendidos
= LUCRO BRUTO
( - ) Despesas Operacionais
( +/- ) Outras Receitas / Despesas Operacionais
= LUCRO OPERACIONAL (antes dos resultados financeiros)
( + ) Receitas Financeiras
( - ) Despesas Financeiras
= LUCRO OPERACIONAL
( +/- ) Resultado Não Operacional
= LUCRO ANTES DO IR E CSSL
( +/- ) IR e CSSL
= LUCRO LÍQUIDO

%
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Passo 3 – Abertura de capital

mais baratos do que as pequenas e

O que é mais barato: 60% ao ano

médias. Por meio da BNDESPAR, o

de taxa de juros ou 25% do lucro,

Banco Nacional de Desenvol-

se houver lucro? Como assim?

vimento Econômico e Social

Imagine que você passe a ter um

(BNDES) bem como a Comissão de

sócio cujas únicas exigências fos-

Valores Mobiliários (CVM) têm

sem: 25% do lucro, quando hou-

auxiliado as empresas no desenvol-

ver, e transparência no que a

vimento desse mercado no País.

empresa faz. Em troca, ele lhe

Seu gerente também pode ajudá-lo

franqueará acesso a capitais que

nesse caminho, que possibilita que

num banco lhe custariam 60% ao

seja rompido o ciclo vicioso de ape-

ano. Esse sócio existe?

nas 3% das empresas que iniciam

Sim, é o sócio do mercado de

cheguem ao quinto ano de existên-

ações. “Mas abrir o capital é para

cia. Para uma companhia ter ações

grandes empresas”, pensarão

na Bolsa, basta cumprir os requisi-

alguns. Que nada!

tos estabelecidos pela CVM descritos nas páginas a seguir.

Capital para sobreviver
O Brasil está iniciando um interessante movimento de abertura de
capital para médias e, no futuro,
para pequenas empresas.
Nos Estados Unidos, por exemplo,
é no mercado de ações onde a
maioria das empresas pequenas e
médias vão buscar o capital para
sobreviver. É claro que as grandes
também buscam, mas estas têm
condições de captar empréstimos

Imagine que você passe a
ter um sócio cujas únicas
exigências fossem: 25%
do lucro, quando houver,
e transparência no que a
empresa faz. Em troca, ele
lhe franqueará acesso a
capitais que num banco
lhe custariam 60% ao ano.
Esse sócio existe? Sim.
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Requisitos da CVM

delegação de poderes ao Conselho

A seguir, estão listados os docu-

de Administração para deliberar

mentos necessários para a transfor-

sobre as características específicas

mação de uma empresa em socie-

desses valores mobiliários dentro

dade por ações e para a obtenção

dos limites legais estabelecidos.

do registro de Companhia Aberta,
de acordo com a legislação veicula-

• Demonstrações financeiras e

da pela Comissão de Valores

notas explicativas referentes aos

Mobiliários (CVM).

três últimos exercícios sociais, indicando-se os jornais e as datas em

• Ata de assembléia geral de acionistas, deliberando a transformação da empresa em sociedade por
ações/Companhia Aberta.

• Novo estatuto social contemplando as alterações, tais como: criação
de um Conselho de Administração;
capital autorizado, com previsão
para que o Conselho de
Administração delibere os futuros
aumentos de capital; possibilidade
de aumento de capital por subscrição pública sem direito de preferência aos acionistas; permissão
para aquisição de ações para tesouraria e autorização para emissão de
notas promissórias/debêntures para
colocação no mercado de capitais;

que foram publicadas.
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• Relatório da administração referente ao último exercício social,
elaborado de acordo com o artigo
133 da Lei no 6.404/76 e parecer de
orientação CVM no 15/87.

• Parecer do auditor independente,
devidamente registrado na CVM,
relativo às demonstrações financeiras do último exercício social.

• Demonstrações financeiras

a) Se o último exercício social for

consolidadas, com notas explicati-

de 12 meses e, na data do pedido

vas e parecer do auditor indepen-

de registro, já tiver transcorrido

dente referentes ao último

período igual ou superior a 45 dias

exercício social, ou levantadas

da data de encerramento do últi-

em data posterior, se os investi-

mo exercício social.

mentos adicionados aos créditos
de qualquer natureza representem

b) Se o último exercício social com-

mais de 30% do patrimônio líquido

preender período superior a 12

da companhia.

meses e a companhia ainda não
tiver levantado as respectivas

• Demonstrações financeiras, inclu-

demonstrações financeiras.

sive consolidadas, acompanhadas
de notas explicativas e parecer dos

c) Se o exercício social em curso

auditores independentes, encerra-

compreender período superior a 12

das até, no máximo, três meses

meses e, na data do pedido de

antes do pedido de registro na

registro, já tiver transcorrido perío-

CVM, nas seguintes hipóteses:

do igual ou superior a 12 meses.
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• Atas de todas as assembléias

• Formulário de Informações

gerais e de reuniões do Conselho

Trimestrais (ITR), contendo infor-

de Administração realizadas no

mações sobre os três primeiros tri-

período de 12 meses anteriores ao

mestres do exercício social em

registro, inclusive daquela(s) em

curso, desde que transcorridos os

que houver sido designado o dire-

prazos legais para entrega, acom-

tor de Relações com Investidores e

panhadas de Relatório sobre

escolhido o auditor independente.

Revisão Especial emitido por auditor independente, se for o caso.

• Fac-símile dos certificados de
todos os tipos de valores mobiliá-

Etapas fundamentais

rios emitidos pela companhia ou,

No processo de distribuição

se for o caso, cópia do contrato

primária, as etapas fundamentais

mantido com a instituição para

são aquelas referentes ao atendi-

execução de serviço de debêntures

mento da Instrução CVM no

escriturais.

400/03, que revogou as Instruções
CVM no 13/80 e 88/88 e a Instrução

• Estudo de viabilidade econômico-

CVM no 202/93, alterada pelas

financeira, caso se tratar de compa-

Instruções no 238/95, 245/96,

nhia em fase pré-operacional, ela-

274/98, 309/99, 344/00, 351/01 e

borado em data que anteceder em

358/01, que dispõem, respectiva-

até três meses a entrada do pedido

mente, sobre os registros da

na CVM.

emissão e da companhia para
negociação de seus valores. A

• Formulário de Informações

Instrução CVM no 245/96 simplifica

Anuais (IAN).

os procedimentos por parte de
Companhias Abertas cujo fatura-

• Formulário de Demonstrações

mento bruto anual consolidado

Financeiras Padronizadas (DFP).

seja inferior a R$ 100 milhões.
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Processo de registro
As informações solicitadas para fins
do registro da distribuição incluem
o prospecto, documento básico de
divulgação sobre a emissão e a
companhia, que ao final do processo na CVM deve estar à disposição
dos potenciais investidores.
Durante o processo de registro, a
CVM permite que circule entre os
intermediários financeiros e investidores um prospecto preliminar.

O que você viu no capítulo 6
1 > Como funciona uma auditoria e qual a
diferença entre auditor interno e externo.
2 > O desempenho e as perspectivas da
empresa revelados pela análise de balanços.
3 > O procedimento legal para a abertura
de capital da empresa.
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7

O VALOR DE SEU NEGÓCIO

Quanto vale uma empresa?
Quais os principais métodos
de cálculo? Quais desses
modelos é o mais indicado
para avaliar um negócio?

Modelo patrimonial
Esse modelo parte do pressuposto
de que o valor de uma empresa
pode ser calculado a partir de seu
balanço. É o modo de avaliação
mais conservador e não considera
itens como valor de marca, pers-

Vira e mexe, quando se possui par-

pectivas de lucros futuros, even-

ticipação em uma empresa, bate

tuais contingências potenciais,

uma dúvida: “Afinal, quanto vale o

perda iminente de clientes, entre

meu negócio?”.

outros fatores que poderiam alte-

Na verdade, há uma série de

rar o valor contábil.

maneiras de valorizar uma empresa, mas sempre o “Senhor

1. Contábil

Subjetivo” tem uma participação

O mais óbvio e simples de ser feito

relevante tanto na decisão de com-

é o valor contábil, que se guia pela

pra como na de venda.

seguinte equação:

No quesito técnico, as modalidades
de se avaliar uma empresa são divididas pela origem da avaliação.

O “Senhor Subjetivo” tem
uma participação relevante
tanto na decisão de compra
como na de venda.

Valor = Valor dos ativos menos
obrigações para com terceiros

Pelo fato de o Brasil ter atravessado períodos de inflação altíssima,
essa conta pode resultar num valor
bastante inferior ao real.
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2. Contábil ajustado

1. Lucratividade

Por esse critério, os ativos e passi-

É calculado um retorno em função

vos são ajustados a valor de merca-

do lucro da empresa em relação ao

do. A tendência é que apenas os

múltiplo determinado. Esse modelo

ativos sejam ajustados, porque os

é muito utilizado no mercado de

passivos normalmente já são conta-

Bolsa de Valores.

bilizados por seu valor de mercado.
2. Dividendos
3. Valor de liquidação

Segue o mesmo procedimento do

Por esse quesito, o valor de uma

item anterior. A diferença é que o

empresa é calculado com base em

multiplicador passa a ser o valor

seu valor de liquidação, encerrando

dos dividendos médios distribuídos

seus negócios, colocando à venda

em um determinado período.

todos seus ativos e pagando todas
suas obrigações.

4. Valor de coisa feita
Nesse caso, o valor da empresa é
calculado baseando-se na construção de uma empresa em idênticas
condições à avaliada.

Modelo de múltiplos
Baseia-se na determinação do valor
das empresas por meio do volume
de lucros, vendas e outros indicadores de resultado. São usados critérios como lucros, receitas, capacidade de produção, dividendos etc.
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3. Vendas

Imposto de Renda, contribuição

O modelo dos múltiplos de vendas

social e despesas financeiras.

– ou de receitas – é empregado

Já o EBITDA não considera, além

com certa freqüência em determi-

dos anteriores, o valor referente

nados segmentos do mercado.

às depreciações e amortizações.

Seguindo a mesma modalidade

valor das vendas ou receitas por

Modelo simplificado da
União Européia

um valor predeterminado.

Esse modelo tem a fórmula:

dos anteriores, multiplica-se o

V = A + an (B – iA)

4. EBIT e EBITDA
Esses modelos, bastante utilizados

• A é o valor dos ativos líquidos

por empresas norte-americanas,

atualizados ou o valor substancial

têm se tornado regra para avalia-

líquido.

ção de desempenho no mundo.
EBIT é o lucro desconsiderando

• an é o valor presente a uma
taxa t, de n anuidades, com n
entre 5 e 8 anos.

• B é o valor da receita líquida
prevista para o ano ou a projeção
para o ano seguinte.

• i é a taxa de juros obtida por
uma aplicação alternativa, que
pode ser debêntures, o retorno
sobre o patrimônio líquido (PL)
ou outro investimento, no qual
an (B – iA) é o valor do goodwill.
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Modelo de ativos intangíveis
Popularmente conhecido pelo
nome em inglês goodwill, esse
modelo baseia-se no valor dos ativos intangíveis de uma empresa,
além de seus ativos tangíveis apontados pela contabilidade.
Embora reconhecendo que há um
valor intangível em cada negócio, a
Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) e o Instituto Brasileiro de

Modelo de fluxo de caixa:
esse modelo procura
determinar o valor de uma
empresa pela estimativa
dos fluxos de caixa futuros
descontados ao valor
presente a uma taxa
normal de mercado. São
os modelos de avaliação
mais aceitos.

Contadores (Ibracon) não aceitam
essa mensuração, apenas usada

1. Free cash flow

para negociações entre empresas.

Nesse modelo, o fluxo de caixa
livre utiliza o fluxo de caixa gerado

Modelo dos peritos
contábeis europeus

pelas operações normais da empre-

Nesse modelo, o valor da

Esse montante é calculado para um

empresa é igual ao valor dos

período de tempo futuro e trazido

ativos líquidos reavaliados

a valor presente.

sa, desconsiderando empréstimos.

adicionado ao goodwill.
2. Equity cash flow

Modelo de fluxo de caixa

O modelo equity cash flow (ECF) é

Esse modelo procura determinar o

outra modalidade de fluxo de caixa

valor de uma empresa pela estima-

passível de ser utilizada após a

tiva dos fluxos de caixa futuros des-

cobertura dos investimentos em

contados ao valor presente a uma

ativos fixos e necessidades de capi-

taxa normal de mercado. São os

tal de giro, e após o pagamento de

modelos de avaliação mais aceitos.

juros sobre financiamentos.

livro03_72-77_final

13.07.06

16:08

Page 76

76
3. Capital cash flow

ção variável. Em linhas gerais, o

Valor do fluxo de caixa do capital

EVA corresponde ao Lucro

de terceiros somado ao fluxo de

Operacional Líquido Após os

caixa do capital próprio ou patri-

Impostos (Nopat), menos o encar-

mônio líquido é chamado de capi-

go sobre o capital investido na

tal cash flow.

empresa – e esse encargo corresponde ao valor que o fornecedor

Modelo EVA (Economic
Value Added)

de capital poderia vir a receber,

A criação da metodologia EVA

sa de risco semelhante.

rendeu a Stern Stewart o reco-

O EVA é um indicador do valor

nhecimento internacional. No

econômico agregado consideran-

mundo financeiro, é considerado

do o custo do capital aportado

como um dos índices que melhor

pelos acionistas ou sócios de um

refletem o desempenho de uma

determinado negócio. É basica-

determinada empresa. O EVA é,

mente utilizado para calcular a

ao mesmo tempo, uma medida do

riqueza criada em certo espaço

lucro econômico da empresa e a

de tempo, buscando o cálculo

base de um sistema integrado de

da rentabilidade real de um capi-

gestão financeira e de remunera-

tal aplicado.

caso investisse numa outra empre-
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Outros modelos
Existem outros modelos baseados
na criação de valor. Um deles é o
CFROI, uma mistura do modelo de
cálculo da taxa interna de retorno
com o modelo baseado no fluxo
de caixa descontado.
Os modelos AEVA e REVA são
derivados do modelo EVA e apenas calculam o EVA com ajustes.

Escolha do modelo ideal
Não querendo ficar em cima do
muro, todos os índices possuem
méritos e podem ser utilizados em
determinado momento para avaliar
um negócio.
Entretanto, em minha opinião, o
mais justo na avaliação de um negócio é a metodologia EVA, pois leva
em consideração também a remuneração dos sócios da empresa. Um
negócio que não pode remunerar
seus sócios não é suficientemente
lucrativo. Caso não seja possível descer à riqueza de detalhes que o EVA
necessita, creio que o fluxo de caixa

O que você viu no capítulo 7

descontado é o que eu escolheria se
estivesse avaliando uma empresa.

1 > Os diversos modelos para avaliar
uma empresa.
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8

DICIONÁRIO CONTÁBIL

O que quer dizer regime de
competência? Como explicar
ativos e passivos? Qual o
significado das siglas de
tantos impostos?

com existência ou exercício de
duração limitada.

Ativo
São todos os bens, direitos e
valores a receber de uma
entidade. Contas do ativo têm sal-

Nas próximas páginas estão listados

dos devedores.

os conceitos, os termos e as expressões mais comuns do universo da

Ativo circulante

contabilidade e seus significados.

Dinheiro em caixa ou em bancos;

Eles foram baseados nas definições

bens, direitos e valores a receber

apresentadas nos dois portais da

no prazo máximo de um ano, ou

internet dedicados à ciência contá-

seja, realizáveis a curto prazo

bil, o Portal Tributário e o Portal da

(duplicatas, estoques de mercado-

Contabilidade, cujas referências

rias produzidas etc.); aplicações

encontram-se ao final deste livro.

de recursos em despesas do
exercício seguinte.

Amortização
Representa a conta que registra a

Balanço

diminuição do valor dos bens

É um quadro (mapa, gráfico etc.)

intangíveis registrados no ativo

em que é demonstrada a situação

permanente. É a perda de valor de

econômico-financeira da empresa

capital aplicado na aquisição de

na data a que o balanço diz respei-

direitos de propriedade industrial

to. O balanço avalia a riqueza, isto

ou comercial e quaisquer outros,

é, o valor da empresa, mas não
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Bens de renda
Não destinados aos objetivos da
empresa. Exemplo: imóveis destinados à renda ou ao aluguel.

Bens fixos ou imobilizados
demonstra seu resultado. Apenas o

Representam os bens duráveis,

apresenta em valor total, sendo a

com vida útil superior a um ano.

sua demonstração feita num outro

Exemplos: imóveis, veículos, máqui-

documento chamado demonstra-

nas, instalações, equipamentos,

ção de resultados. O balanço é

móveis e utensílios.

composto por duas partes que se
encontram sempre em equilíbrio. O

Bens intangíveis

ativo é igual ao passivo mais o

São os bens que não possuem

patrimônio líquido.

existência física, porém, representam uma aplicação de capital

Bens

indispensável aos objetivos.

Tudo que pode ser avaliado econo-

Exemplos: marcas e patentes; fór-

micamente e que satisfaça às

mulas ou processos de fabricação;

necessidades humanas.

direitos autorais; autorizações ou
concessões; ponto comercial; fundo

Bens de consumo não
duráveis

de comércio; benfeitorias em pré-

Ou aqueles que são gastos ou con-

volvimento de produtos; custo de

sumidos no processo produtivo.

projetos técnicos; despesas pré-

Depois de consumidos, represen-

operacionais, pré-industriais, de

tam despesas. Exemplos: combustí-

organização, reorganização,

veis e lubrificantes, material de

reestruturação ou remodelação

escritório, material de limpeza etc.

de empresas.

dios de terceiros; pesquisa e desen-
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Capital de terceiros

pode funcionar sem o número de

Representa recursos originários de

sua inscrição no CNPJ.

terceiros utilizados para a aquisição
de ativos de propriedade

CNPJ

da entidade. Corresponde ao

Cadastro Nacional da Pessoa

passivo exigível.

Jurídica, da Receita Federal.
Identifica cada pessoa jurídica exis-

Capital próprio

tente no País. Nenhuma pessoa

São os recursos originários dos

jurídica pode funcionar sem o

sócios ou acionistas da entidade ou

número de sua inscrição no CNPJ.

decorrentes de suas operações
sociais. Corresponde ao patrimônio

Cofins

líquido.

Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social. É um tributo

Capital social

cobrado pela União sobre o fatura-

É o valor previsto em contrato ou

mento bruto das pessoas jurídicas,

estatuto que forma a participação
(em dinheiro, bens ou direitos) dos
sócios ou acionistas na empresa.

CGC/MF
Cadastro Geral de Contribuintes do
Ministério da Fazenda. Substituído
pelo Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ), da Receita Federal,
identifica cada pessoa jurídica
(firma, empresa, sociedade civil ou
mercantil, companhia) existente no
País. Nenhuma pessoa jurídica
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destinado a atender a programas

física ou jurídica – que paga tributo

sociais do Governo Federal.

(no sentido genérico) aos cofres

Sua alíquota, que era de 2%, foi

públicos, quer seja da União, dos

aumentada para 3% em fevereiro

Estados, dos Municípios e/ou do

de 1999.

Distrito Federal. O Código
Tributário Nacional, em seu Art.

Confaz

121, Parágrafo único, I, conceitua

Conselho Nacional de Política

como contribuinte “o sujeito passi-

Fazendária. Congrega todos os

vo da obrigação principal (...)

secretários da Fazenda das

quando tenha relação pessoal e

Unidades Federadas, os ministros

direta com a situação que constitua

da Fazenda e do Planejamento e

o respectivo fato gerador”.

outras autoridades federais da
área econômica.

CPMF
Contribuição Provisória sobre a

Contabilidade

Movimentação ou Transmissão de

É a ciência que estuda e controla

Valores e de Créditos e Direito de

o patrimônio, objetivando repre-

Natureza Financeira. Sua alíquota

sentá-lo graficamente, evidenciar

atual é de 0,38% sobre cada

suas variações, estabelecer normas

débito bancário.

para sua interpretação, análise e
auditagem e servir como instru-

CSLL

mento básico para a tomada de

Contribuição Social sobre o Lucro

decisões de todos os setores direta

Líquido. É outro tributo federal

ou indiretamente envolvidos

sobre o Lucro Líquido das empresas

com a empresa.

ou sobre o Faturamento/Receita
Bruta (no caso das empresas tribu-

Contribuinte

tadas sobre o Lucro Presumido) das

Genericamente, é toda pessoa –

pessoas jurídicas.
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Demonstração de fluxo de
caixa (DFC)

Demonstração de origens e
aplicações de recursos (Doar)

Relaciona o conjunto de ingressos e

Tem por objetivo a demonstração

desembolsos financeiros da empresa

contábil para evidenciar num

em determinado período. Analisa

determinado período as modifica-

todo deslocamento de cada unidade

ções que geraram variações no

monetária dentro da empresa.

capital circulante líquido da entidade. Apresenta informações relacio-

Demonstração de lucros/
prejuízos acumulados (DLPA)

nadas a financiamentos (origens de

Tem por objetivo demonstrar a

ções de recursos) da empresa

movimentação da conta de lucros

durante o exercício. Esses recursos

ou prejuízos acumulados ainda não

são os que afetam o capital circu-

distribuídos a sócios, titular ou acio-

lante líquido (CCL) da empresa.

recursos) e investimentos (aplica-

nistas, revelando os eventos que

saldo. Essa demonstração deve tam-

Demonstração do resultado
do exercício (DRE)

bém revelar o dividendo por ação

Destina-se a evidenciar a formação

do capital realizado.

de resultado líquido do exercício

influenciaram a modificação de seu

diante do confronto de receitas,

Demonstração de mutações
do patrimônio líquido (DMPL)

custos e despesas apurados segundo o regime de competência.

Fornece a movimentação ocorrida

componentes do patrimônio líquido

Demonstrações financeiras
básicas

(PL). Faz clara indicação do fluxo de

Balanço patrimonial; demonstração

uma conta para outra, além de indi-

de resultado; demonstrações dos

car a origem de cada acréscimo ou

lucros ou prejuízos acumulados;

diminuição no PL.

demonstrações das mutações do

durante os exercícios nas contas
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patrimônio líquido; demonstrações

que contribuirão para o lucro em

das origens e aplicações dos recur-

mais de um período; pesquisa e

sos; notas explicativas.

desenvolvimento.

Depreciação acumulada

Direitos

Representa o desgaste de bens físi-

Valores a serem recebidos de ter-

cos registrados no ativo permanen-

ceiros, por vendas a prazo ou valo-

te, pelo uso, por causas naturais ou

res de nossa propriedade que se

por obsolescência.

encontram em posse de terceiros.

Despesas

Disponível

São gastos incorridos para, direta

Composto pelas exigibilidades ime-

ou indiretamente, gerar receitas.

diatas, representadas por contas de

As despesas podem diminuir o

caixa, bancos-conta-movimento,

ativo e/ou aumentar o passivo exi-

cheques para cobrança e aplicações

gível, mas sempre provocam dimi-

no mercado aberto.

nuições na situação líquida.

Despesas antecipadas
Compreende as despesas pagas
antecipadamente que serão
consideradas como custos ou
despesas no decorrer do exercício
seguinte. Exemplos: seguros a
vencer, aluguéis a vencer e
encargos a apropriar.

Diferido
Aplicações de recursos em despesas
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Drawback

mado de período-base (mensal ou

Devolução, pelo poder público, do

anual) de apuração da base de cál-

Imposto de Importação ou de parte

culo do imposto devido.

deste, quando se tratar de importação de matéria-prima e de compo-

Exigível a longo prazo

nente utilizados na fabricação de

Exigibilidades com vencimento

artigo ou produto a ser exportado.

após o encerramento do
exercício subseqüente.

Encargos sociais
Diz-se de todas as despesas que as

Fundaf

empresas efetuam, compulsoria-

Fundo de Desenvolvimento e

mente ou não, em benefício de seus

Administração da Arrecadação e

empregados e familiares, direta

Fiscalização. É o fundo para o qual

e/ou indiretamente, incluindo aque-

é recolhida parte das multas aplica-

las que se destinam ao financiamen-

das aos contribuintes por irregulari-

to da seguridade social de responsa-

dades fiscais relativas aos tributos

bilidade do poder público e as

administrados pela Secretaria da

demais contribuições sociais.

Receita Federal. Seus recursos desti-

Exemplo: FGTS sobre a folha de

nam-se, prioritariamente, ao reapa-

pagamento.

relhamento da máquina arrecadadora e fiscalizadora da referida

Exercício social

Secretaria, incluindo o pagamento

É o espaço de tempo (12 meses)

da Retribuição Adicional Variável

findo o qual as pessoas jurídicas

aos Auditores Fiscais e Técnicos

apuram seus resultados. Pode coin-

do Tesouro Nacional, à guisa

cidir, ou não, com o ano-calendário,

de estímulo.

de acordo como dispuser o estatuto
ou o contrato social. Perante a legis-

ICMS

lação do Imposto de Renda, é cha-

Imposto sobre Operações Relativas
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à Circulação de Mercadorias e sobre

Imposto cumulativo

Prestação de Serviços de Transporte

Diz-se de um imposto ou tributo

Interestadual e Intermunicipal e de

que incide em todas as etapas

Comunicação, também chamado de

intermediárias dos processos pro-

Imposto sobre Circulação de

dutivo e/ou de comercialização de

Mercadorias e Serviços. É um impos-

determinado bem, inclusive sobre

to estadual não cumulativo. É a

o próprio imposto/tributo ante-

grande fonte de receita do Distrito

riormente pago, da origem até o

Federal e dos Estados. Sua alíquota

consumidor final, influindo na

é de 7% a 33% (na média, 17%).

composição de seu custo e, em
conseqüência, na fixação de seu

Imobilizado

preço de venda.

Bens e direitos destinados a
atividades da empresa, terrenos,

Imposto declaratório

edifícios, máquinas e equipamentos,

Diz-se do tributo (imposto, taxa,

veículos, móveis e utensílios, obras

Contribuições de Melhoria e

em andamento para uso

Parafiscal, encargos e tarifas tri-

próprio etc.

butários etc.) que, para ser pago
e/ou recolhido aos cofres públicos,
depende da vontade ou de providências (preenchimento de declaração, formulário, DARF, carnê
etc.) por parte do contribuinte ou
do responsável pelo recolhimento,
tais como IPI, ICMS, ISS, IPTU, ITR,
IR, INSS, FGTS etc.

Imposto em cascata
O mesmo que imposto cumulativo.
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Imposto indireto

Imposto progressivo

Diz-se do tributo não explicitado

Diz-se do imposto em que a alíquo-

na nota fiscal, cujo valor, embutido

ta aumenta na proporção em que

no preço final do produto, é repas-

os valores sobre os quais incide são

sado ao consumidor. Exemplo: o

maiores. Um exemplo disso é a

imposto direto que se paga na

Tabela do Imposto de Renda –

conta de telefone ou de energia

Pessoa Física, cuja alíquota varia de

elétrica transforma-se em imposto

15% a 27,5%, conforme a renda.

indireto quando repercute no
preço final do produto.

Imposto proporcional
É aquele em que a alíquota é

Imposto não cumulativo

constante (igual, uniforme e fixa),

Diz-se do imposto ou tributo que,

cujo resultado só aumenta à

na etapa subseqüente aos proces-

medida que aumenta o valor sobre

sos produtivos e/ou de comerciali-

o qual incide. É um tributo de alí-

zação, não incide sobre o mesmo

quota inalterável, qualquer que

imposto/tributo pago/recolhido

seja o montante tributável ou a

na etapa anterior. Exemplos:

base tributária.

IPI e ICMS.

Imposto regressivo
Diz-se do imposto em que a alíquota diminui na proporção em que os
valores sobre os quais incide
são maiores.

Imposto seletivo
Diz-se do imposto que incide
somente sobre determinados produtos. No sistema tributário atual
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os impostos sobre bebidas alcoóli-

integra a receita da União e é

cas, fumo, perfumes, cosméticos e

cobrado sobre operações financei-

automóveis, dentre outros, são

ras e seguros. Seu percentual

seletivos, portanto têm alíquotas

varia de acordo com o tipo de

diferenciadas. Por sinal, no sistema

operação, conforme a política

tributário nacional vigente, a sele-

monetária adotada

tividade tributária praticamente

pelo Poder Executivo através

tornou-se uma regra, ao invés

do Banco Central.

de exceção.

IPI
Investimentos

Imposto sobre Produtos

Recursos aplicados em participações

Industrializados. É um imposto

em outras sociedades e em direitos

federal cobrado das indústrias

de qualquer natureza que não se

sobre o total das vendas de seus

destinam à manutenção da ativida-

produtos e das pessoas jurídicas

de da empresa. O conceito principal

responsáveis pela importação de

é que a empresa não deve usar os

produtos em geral. Sua alíquota

bens em suas atividades rotineiras –

é variável.

ações, patentes, obras de arte, imóveis destinados ao arrendamento,

IRPF

imóveis não utilizados.

Imposto de Renda das Pessoas
Físicas. É um tributo federal.

IOF

Pagam-no as pessoas físicas sobre

Imposto sobre Operações de

sua renda (alíquotas de 15% e

Crédito, Câmbio e Seguro, ou

27,5%, com isenção até determi-

Relativas a Títulos ou Valores

nado valor), sobre ganhos de

Mobiliários, também chamado de

capital, como o lucro imobiliário

Imposto sobre Operações

(15%), e sobre o rendimento de

Financeiras. É um tributo que

aplicações financeiras (20%).
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IRPJ

apurado quando da apresentação

Imposto de Renda das Pessoas

de sua Declaração de Rendimentos

Jurídicas. É um tributo federal.

(Declaração de Ajuste Anual) no

Devem pagar as pessoas jurídicas

ano seguinte.

não imunes/isentas sobre seu lucro
real (alíquota única de 15% e adi-

IRRF/PJ

cional de 10% acima da base de

Imposto de Renda Retido na Fonte

cálculo de 20 mil reais por mês),

– Pessoa Jurídica. É o imposto reti-

após as adições e exclusões efetua-

do sobre os pagamentos efetuados

das sobre os lançamentos constan-

por uma pessoa jurídica a outra

tes do Livro de Apuração do Lucro

pessoa jurídica, variando de 1% a

Real (Lalur) ou sobre o faturamen-

1,5%, dependendo da atividade da

to/receita bruta, caso a empresa

empresa prestadora de serviço. O

haja optado pelo pagamento do IR

valor retido será compensado

por lucro presumido, cujo percen-

quando da apuração do Imposto

tual de presunção oscila entre

de Renda devido.

1,6% a 32%, conforme o tipo de
atividade da empresa.

ISS
Imposto Sobre Serviços é um tributo

IRRF/PF

municipal. Incide sobre a prestação,

Imposto de Renda Retido na Fonte

por pessoas físicas e jurídicas, de

– Pessoa Física. É o Imposto de

serviços listados sujeitos ao imposto.

Renda da pessoa física que é retido

A alíquota varia entre 2% e 5%,

no ato do pagamento de salário,

conforme a legislação municipal.

pró-labore, férias, 13o salário e
outras vantagens pessoais. Esse

ITBI

desconto mensal (IRRF) não isenta

Imposto sobre Transmissão de Bens

o contribuinte do pagamento do

Imóveis. É um imposto municipal,

Imposto de Renda remanescente

de responsabilidade do comprador,
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ou agregado ao preço anterior
do produto.

Lucros acumulados
Resultados positivos acumulados da
entidade, legalmente, ficam em
destaque mas, tecnicamente,
enquanto não distribuídos ou capipago/recolhido por este nas transa-

talizados, podem ser considerados

ções imobiliárias.

como reservas de lucros.

ITCD

Nota fiscal

Imposto sobre Transmissão Causa

Ou NF. Documento de emissão

Mortis e Doação de Quaisquer

obrigatória por todas as pessoas

Bens ou Direito. É um imposto

jurídicas, civis e mercantis no ato

estadual sobre a transmissão de

da comercialização de bens, produ-

herança e doações.

tos, mercadorias e serviços. É emitida nas vendas à vista ou nas ven-

ITR

das a prazo (faturadas/à prestação).

Imposto sobre a Propriedade

Por meio desse documento, é possí-

Territorial Rural, também chamado

vel à fiscalização fazendária proce-

de Imposto Territorial Rural.

der ao levantamento do imposto

Equivalente ao IPTU (municipal),

devido e não recolhido. A sua não

pagam-no os proprietários dos

emissão ou a emissão com valor

imóveis territoriais rurais.

inferior (a chamada meia-nota) é
uma das práticas lesivas ao Fisco

IVA

mais comuns, sendo a maior res-

Sistema de cobrança de imposto

ponsável pela evasão/sonegação da

apenas sobre o valor adicionado

Receita Tributária.
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Nota promissória

terceiros que se encontram em

Título de dívida líquida e certa pelo

nossa posse.

qual a pessoa se compromete a
pagar a outra uma certa quantia

Passivo a descoberto

em dinheiro num determinado

Quando o total de ativos (bens e

prazo. Por se tratar de título emiti-

direitos) da entidade é menor do

do pelo devedor a favor do credor,

que o passivo exigível (obrigações).

dispensa a formalidade do aceite.

Passivo circulante
Notas explicativas (NE)

Obrigações ou exigibilidades que

Visam fornecer as informações

deverão ser pagas no decorrer do

necessárias para esclarecimento da

exercício seguinte: duplicatas a

situação patrimonial, ou seja, de

pagar, contas a pagar, títulos a

determinada conta, saldo ou tran-

pagar, empréstimos bancários,

sação; ou de valores relativos aos

Imposto de Renda a pagar, salários

resultados do exercício; ou para a

a pagar.

menção de fatos que podem alterar
futuramente tal situação patrimonial; ou, ainda, poderá estar relacionada a qualquer outra das demonstrações financeiras, seja a demonstração das origens e aplicações de
recursos, seja a demonstração dos
lucros ou prejuízos acumulados.

Obrigações
São dívidas ou compromissos de
qualquer espécie ou natureza assumidos perante terceiros ou bens de
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Passivo exigível

pequeno porte que tenham aderi-

São as obrigações financeiras para

do ao Simples.

com terceiros. Contas do passivo
exigível têm saldos credores.

Realizável a longo prazo
Direitos realizáveis após o término

Patrimônio líquido

do exercício subseqüente; direitos

Valor que os proprietários têm

derivados de vendas; adiantamen-

aplicado. Contas do patrimônio

tos ou empréstimos a sociedades

líquido possuem saldos credores.

coligadas ou controladas, acionis-

Ele se divide em: capital social;

tas, diretores ou participantes

reservas de capital; reservas de rea-

no lucro (não constituem

valiação, reservas de lucros; e

negócios usuais).

lucros e prejuízos acumulados.

Receitas
Permanente

São entradas de elementos para o

Relaciona-se com a inexistência

ativo da empresa na forma de bens

de intenção da empresa em conver-

ou direitos que sempre provocam

tê-lo em dinheiro a curto ou

um aumento da situação líquida.

médio prazo.

Regime de caixa
PIS/Pasep

Quando, na apuração dos resulta-

Programas de Integração Social e

dos do exercício, são considerados

de Formação do Patrimônio do

apenas os pagamentos e recebi-

Servidor Público. Para mantê-los, as

mentos efetuados no período. Só

pessoas jurídicas são obrigadas a

pode ser utilizado em entidades

contribuir com uma alíquota variá-

sem fins lucrativos, onde os concei-

vel (de 0,65% a 1,65%) sobre o

tos de recebimentos e pagamentos

total das receitas, com exceção das

muitas vezes se identificam com os

microempresas e empresas de

conceitos de receitas e despesas.
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Regime de competência

Reservas de avaliação

Quando, na apuração dos resulta-

Indicam acréscimo de valor ao

dos do exercício, são consideradas

custo de aquisição de Ativos já cor-

as receitas e despesas, independen-

rigidos monetariamente, baseado

temente de seus recebimentos ou

no mercado.

pagamentos. É obrigatório nas
entidades com fins lucrativos.

Resultado de exercício futuro
Compreende as receitas recebidas

Reservas de capital

antecipadamente (receita antecipa-

São contribuições recebidas por

da) que, de acordo com o regime

proprietários ou por terceiros que

de competência, pertencem a exer-

nada têm a ver com as receitas

cício futuro.

ou ganhos.

Resultado operacional
Reservas de lucros

Refere-se a lucro ou prejuízo ope-

São obtidas pela apropriação de

racional. É aquele que representa

lucros da companhia ou da empre-

o resultado das atividades, princi-

sa por vários motivos, por exigên-

pais ou acessórias, que constituem

cia legal, estatutária ou por

objeto da pessoa jurídica.

outras razões.

Simples
Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, de que trata a Lei
9.317, de 5 de dezembro de 1996.

SRF
Secretaria da Receita Federal,
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órgão do Ministério da Fazenda

bens e/ou serviços diretos e especí-

encarregado da administração e

ficos ou de concessão. Nesse caso, o

arrecadação de tributos federais.

termo tributo alcança impostos,
taxas, contribuições de melhoria,

Taxa

contribuições sociais e econômicas,

É o tributo cobrado pelo poder

encargos e tarifas tributários (com

público a título de indenização por

características fiscais) e emolumen-

produção e oferecimento de serviço

tos que contribuam para a forma-

público específico e divisível presta-

ção da receita orçamentária da

do ao contribuinte ou posto à sua

União, dos Estados, do Distrito

disposição. Não pode, no entanto,

Federal e dos municípios.

ser confundido com os valores cobrados pela prestação de serviços
públicos através de empresas públicas ou de economia mista, tais como tarifas telefônicas, fornecimento de energia elétrica, água etc.

Tributo
No conceito clássico, engloba apenas impostos, taxas de serviços
públicos específicos e divisíveis e
contribuição de melhoria (decorrente de obras públicas). O vocábulo tributo também é usado, no sentido genérico, para todo e qualquer valor, para qualquer título
pago ao poder público sem aquisição, compra ou transferência de
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