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APRESENTAÇÃO
Estamos terminando a segunda década do século XXI, e torna-se cada vez mais relevante o
desenvolvimento do Brasil em termos sociais, ambientais e econômicos. As empresas públicas e
privadas no Brasil precisam, de forma constante, aprimorar sua gestão e o seu modo de controlar suas
organizações. É neste meio que temos as principais preocupações dos contadores, administradores,
economistas e gestores em geral que atuam no país. Nesse aspecto, a contabilidade é tema central que
precisa ser cada vez mais estudada, pesquisada e aplicada em suas diferentes áreas.
A contabilidade é a ciência que estuda o controle, o patrimônio, os registros, as práticas e as
funções de orientação para uma gestão econômica sustentável. Este livro é importante para
profissionais e estudantes que queiram melhorar seu desempenho no avanço da contabilidade. Esta
segunda obra teve um bom período de maturação e de escolha dos autores e dos seus respectivos
trabalhos, prezando pelo essencial em se fazer um livro que traga conhecimento proeminente.
Na segunda edição deste livro, os capítulos perpassam por uma série de áreas pertinentes da
contabilidade, desde estudos mais teóricos até estudos mais práticos. No primeiro (A Dívida
Consolidada Líquida dos Estados Brasileiros e o Limite Legal), os autores analisaram o
comportamento do endividamento público dos estados brasileiros, quanto à observância do limite
legal instituído pela Resolução nº 40 de 2001 do Senado Federal. Já no segundo capítulo (Dívida
Ativa: Evidenciação e Fatores de Influência em sua Recuperabilidade), o objetivo buscou mensurar
o grau do impacto do reconhecimento das provisões de perdas no patrimônio líquido das entidades
em suas demonstrações financeiras, além de investigar a relação entre as sub funções administrativas
e a recuperação da dívida ativa, por meio da regressão linear múltipla, a partir da análise de dados em
painel.
No terceiro capítulo (Finanças Públicas e Transferências Intergovernamentais: Uma Análise
Orçamentária dos Municípios do Cariri Cearense no Período de 2014 a 2015), os autores analisaram
a relação de dependência das transferências governamentais dos municípios que compõem o Cariri
cearense no período de 2014 a 2015. Já no capítulo de número quatro (Gestão dos Gastos no Setor
Público: Uma Análise das Ações Desenvolvidas nas Pró-Reitorias Acadêmicas da Universidade
Federal do Cariri (UFCA) no Ano de 2017), o objetivo foi analisar as ações de gestão realizadas nas
Pró-Reitorias acadêmicas da Universidade Federal do Cariri no ano de 2017, a respeito da qualidade
dos gastos públicos, além de verificar a existência de algum procedimento ou precaução adotados a
fim de tornar esse processo mais efetivo. No capítulo cinco (A Percepção dos Empresários de Micro
e Pequenas Empresas acerca da Gestão Financeira), o objetivo foi investigar a percepção que os
empresários de micro e pequenas empresas possuem acerca da gestão financeira de seu negócio.
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Já no capítulo seis (Ferramentas Gerenciais: Um Estudo do Conhecimento e de sua Utilização
para Tomada de Decisão em Indústrias Paraibanas), os autores elencaram quais Ferramentas
Gerenciais são conhecidas e utilizadas no processo de tomada de decisão das indústrias paraibanas.
No penúltimo capítulo do livro (O Microempreendedor Individual como Instrumento de Elisão Fiscal:
A Percepção dos Empresários quanto ao Auxílio Contábil) foi verificada a percepção dos empresários
individuais quanto ao regime tributário do Microempreendedor Individual (MEI), sua utilização como
forma de redução da carga tributária e o papel da contabilidade nesse cenário.
O capítulo que encerra a segunda edição do livro (Fatores Explicativos da Divulgação de
Informação Voluntária Ambiental) teve como objetivo identificar os fatores explicativos da
divulgação voluntária de informação de caráter ambiental das empresas, no período de 2010 a 2012.
Deseja-se que a leitura seja agradável e de bom proveito, que tenha uma profícua
aprendizagem nos saberes da contabilidade.
Prof. Dr. Rodolfo Jakov Saraiva Lôbo
Pró-Reitor Adjunto de Graduação
Professor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal do Cariri – UFCA
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Capítulo 1
A DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DOS ESTADOS BRASILEIROS E O
LIMITE LEGAL
LETÍCIA DAYANE CARDOSO ALVES
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | E-mail: leticiadayyane@hotmail.com
LEANDRO SARAIVA DANTAS DE OLIVEIRA
Universidade Federal do Cariri (UFCA) | E-mail: leandro.saraiva@ufca.edu.br
VICTOR GODEIRO DE MEDEIROS LIMA
Universidade de Brasília (UnB) | E-mail: victor_godeiro@hotmail.com
ROBERTO JOSÉ VIEIRA SOUSA LIMA
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | E-mail: robertojlima@gmail.com
RESUMO
O presente trabalho objetivou analisar o comportamento do endividamento público dos estados
brasileiros quanto à observância do limite legal instituído pela Resolução nº 40 de 2001 do Senado
Federal. Para isso, foram coletados dados dos 26 estados brasileiros durante o período de 2001 ao
primeiro quadrimestre de 2016, sendo necessário excluir da amostra os estados do Mato Grosso do
Sul e Pará por não apresentarem todos os dados necessários para elaboração da análise. Após análise
dos resultados com o auxílio de gráficos e análise de cluster constatou-se um crescimento da Receita
Corrente Líquida, da Dívida Consolidada Líquida e uma redução do nível de endividamento. Sendo
possível concluir que os estados brasileiros estão conseguindo cumprir o limite legal em decorrência
do crescimento da capacidade de endividamento propiciado pela elevação da Receita Corrente
Líquida e não pela redução da Dívida Consolidada Líquida.
Palavras-chave: Dívida Pública. Estados. Lei de Responsabilidade Fiscal.
1 INTRODUÇÃO
A necessidade por recursos na esfera pública brasileira faz com que os gestores recorram à
contratação de empréstimos gerando, por sua vez, o endividamento público, que é uma opção viável
desde que seja pautada considerando a primazia do interesse público.
No entanto, um recorrente descontrole das contas públicas aumenta a demanda por crédito de
terceiros, podendo resultar em níveis de endividamento altos, capazes de prejudicar a economia do
país. É necessária uma gestão responsável, sobretudo no que diz respeito à dívida.
É importante ressaltar, contudo, que o descontrole do endividamento público brasileiro não é
assunto recente, suas origens remontam ao período colonial. No século XVI e XVII, os empréstimos
realizados pelos governantes da época misturavam-se aos seus empréstimos pessoais, constituindo
um emaranhado financeiro, onde não era conhecido o montante da dívida, sua utilidade e em que
circunstâncias esses empréstimos eram contraídos (SILVA, 2009).
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Com essa herança histórica e outros acontecimentos, na década de 80 e 90, o Brasil conviveu
com um nível elevado de inflação, que castigou bruscamente a economia do país. A promulgação da
Constituição Federal de 1988, em seu artigo 156, demonstrava a intenção de constituir uma
administração financeira eficiente (FRANÇA; CONCEIÇÃO, 2007).
Com o gasto desmedido por parte dos governantes, a dívida consolidada líquida no setor
público brasileiro apresentou um crescimento demasiado entre os anos de 1994 a 2000, cuja dívida
dos estados e municípios no decorrer desses seis anos chegou a quase dobrar de tamanho. Em 1994,
representava 10% do PIB, em 2000 atingiu 18% do PIB; nesse mesmo período, a dívida mobiliária
do país sofreu uma majoração de R$ 60,7 bilhões; em julho de 1994, para R$ 624,1 bilhões; em
dezembro de 2000, 47,7% do aumento total da dívida decorreram dos programas de saneamento
financeiro dos estados e municípios, assim como a reestruturação e/ou privatização dos bancos
estaduais (NASCIMENTO; DEBUS, 2002).
Diante desse cenário de fragilidade das contas públicas, um crescente endividamento dos entes
subnacionais e a necessidade de um mecanismo de responsabilização da gestão fiscal no país geraram
a publicação da Lei Complementar nº 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF). Esta lei foi criada amparada pelo Capítulo II do Título VI, Art. 163 e 168 da Constituição
Federal de 1988, com abrangência a todos os níveis de governo: Federal, Estadual e Municipal.
No sentido de inovar a gestão fiscal brasileira, a LRF estipulou regras para o cumprimento de
metas de resultados entre receitas e despesas; obediência a limites e condições no que tange à renúncia
de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras; dívidas consolidadas e
mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e
inscrição em restos a pagar.
No tocante à dívida consolidada, a lei LRF, em seu Capítulo VII, seção II, Art. 30, define que
o Senado Federal deverá estabelecer limites globais para o montante da dívida consolidada da União,
Estados e Municípios em cumprimento ao que descreve a Lei. Para tanto, em 21 de Dezembro de
2001, foi criada a Resolução do Senado Federal n° 40. A referida resolução estabelece o prazo de
quinze anos, a contar do encerramento do ano da publicação, para que a Dívida Consolidada Líquida
(DCL) dos Estados e Distrito Federal não exceda 200% da Receita Corrente Líquida (RCL), assim
como a DCL dos Municípios não deve exceder 120%; descreve ainda que após esvaísse esse prazo o
ente que apresentar descumprimento dos limites definidos serão sujeitos às disposições do Art. 31 da
LRF.
Entretanto, o limite de endividamento não impossibilita que os entes governamentais realizem
empréstimos com a finalidade de custear ações voltadas para o bem social. Todavia, esses
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empréstimos devem ser contraídos em momentos que não comprometam a condição financeira nem
tão pouco gerem um crescimento significativo da dívida pública (LIMA, 2012).
É notável que o endividamento é um mecanismo necessário para os gestores manterem o bom
funcionamento da esfera pública e o bem social, desde que não ocorra um descontrole. Logo, é de
suma importância compreender como o nível de endividamento dos Estados está se comportando, em
decorrência da proximidade de encerramento do prazo para adequação ao limite legal, por
consequência das penalidades estabelecidas para o ente governamental que permanecer acima do
nível máximo de endividamento.
Em decorrência do que foi exposto, o presente estudo tem o seguinte problema de pesquisa:
Qual o comportamento do nível de endividamento dos Estados brasileiros quanto ao limite global
fixado pela Resolução nº 40/2001, amparado pela Lei de Responsabilidade Fiscal?
Logo, em conformidade com o problema de pesquisa, o objetivo desse estudo é o de analisar
o comportamento do endividamento público dos estados brasileiros quanto à observância do limite
determinado pela Resolução nº 40/2001.
O trabalho se justifica pois o ano de 2016 marca o encerramento do prazo de adequação ao
limite de endividamento expresso pela Resolução nº 40/2001, o que desperta a inquietação de
conhecer os níveis de endividamento dos estados brasileiros no período de ajuste à resolução,
considerando a importância de poder identificar se em algum período fiscal os estados brasileiros
tenham ultrapassado o limite máximo de endividamento, dadas as sanções que os Estados podem
sofrer.
Apesar da relevância, pesquisas que abordem a evolução do endividamento dos estados, no
período de ajustamento ao limite global de endividamento, ainda são escassas, mesmo com a
significância do tema, que surte ampla influência no bem-estar econômico e financeiro dos entes
públicos.
2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 ENDIVIDAMENTO PÚBLICO
A dívida pública se origina em empréstimos contraídos pelos entes públicos com a finalidade
de custear a prestação de serviços à comunidade e subsidiar os investimentos para os quais as
instituições públicas não dispõem de recursos próprios para realização, em decorrência de
insuficiência financeira (QUINTANA et al., 2011).
Contudo, o endividamento público está diretamente relacionado com a saúde financeira e
econômica do país. Um crescimento descontrolado dos níveis de endividamento demonstra um
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desequilíbrio nas contas públicas, gerando déficits entre as receitas e despesas, que levam à ampliação
da dívida pública.
A dívida pública se subdivide em dois grupos: dívida fundada e dívida flutuante. Basicamente,
elas se diferenciam pela liquidez, pois são, respectivamente, de longo e curto prazo. O foco do
trabalho se dá na dívida fundada, cuja definição é abordada pelo Manual de Demonstrativos Fiscais
– MDF, 7ª edição, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.
[…] dívida pública consolidada ou fundada corresponde ao montante total, apurado
sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas para
amortização em prazo superior a doze meses, decorrentes de leis, contratos,
convênios ou tratados e da realização de operações de crédito. Também integram a
dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses
cujas receitas tenham constado do orçamento. (STN, 2017)

Independente do grupo da dívida pública, o endividamento está diretamente atrelado aos
déficits das contas públicas, em um cenário onde os déficits são recorrentes. Por consequência, há um
crescimento no endividamento, podendo resultar em desconfiança por partes dos credores quanto à
possibilidade dos entes públicos de pagarem seus compromissos, ocasionando elevação na taxa de
juros para financiar a rolagem da dívida e restrição do prazo de maturação dos empréstimos
(CORBARI, 2008).
Mesmo com a política de refinanciamento, o endividamento público se manifestou de forma
mais marcante nos estados, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, onde “a pressão
sobre os gastos públicos após a redemocratização do país e a falta de mecanismos legais e de
experiência no controle fiscal provocou uma sucessão de déficits primários que resultou em uma
trajetória explosiva das dívidas dos Estados” (ALMEIDA; FERREIRA, p. 1, 2005).
A Constituição Federal de 1988 concedeu maior autonomia aos estados para promover o
desenvolvimento social. No entanto, estes continuaram a gerir de forma incorreta seus recursos, como
já tinha ocorrido anteriormente.
Em 1990, o endividamento público estava em um momento preocupante, com títulos em
mercado representando 15% do PIB e uma inflação acima de 1.000% ao ano, e tinha vivenciado um
ano antes o déficit primário de 1% do PIB (PEDRAS, 2009).
Como consequência da continuidade do cenário de endividamento, prosseguiram as tentativas
de controle da dívida. Pontualmente, o ano de 1994 foi marcado pela implantação do Plano Real, que
surgia como a tábua de salvação da economia brasileira, no que diz respeito ao combate à inflação,
ainda que não tenha resolvido todos os problemas das contas do país.
O Plano Real foi um plano de estabilização da inflação, que diferentemente dos muitos planos
de estabilização da inflação que o antecederam, foi o único capaz de reduzir e equilibrar a inflação
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brasileira de 1994 a 2002, às vésperas de uma eleição presidencial. No entanto, esse mesmo plano
deixou transparecer a fragilidade e a disparidade das contas públicas, particularmente quanto ao
histórico crescente da dívida (PRETTO NETO, 2003).
Nascimento e Debus (2002) especificam por meio da tabela abaixo a evolução da Dívida
Consolidada Líquida (DCL) no período de 1994 a 2001.
Tabela 1 - Evolução da dívida do setor público brasileiro % do PIB
Ano
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Governo Federal
13%
13%
16%
19%
25%
31%
32%

Estados e Municípios
10%
11%
12%
13%
14%
16%
18%

Total
23%
24%
28%
32%
39%
47%
50%

Fonte: Nascimento e Debus (2002).

Em um cenário de constantes tentativas frustradas de estabelecer o equilíbrio das contas
públicas, sobretudo, conter a evolução do endividamento dos estados, é criada a Lei Complementar
nº 101/00, com o intuito de impor regras voltadas para a gestão fiscal, em destaque a dívida pública.
Lima (2012) diz que as regras de disciplina fiscal que emanam da LRF têm como objetivo
amenizar o déficit público e equilibrar os valores da dívida pública em relação ao Produto Interno
Bruto (PIB), com ênfase ao limite legal de endividamento.
2.2 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
Com a fixação de regras para controlar o endividamento, a LRF busca conter os constantes
déficits por meio de regras que fazem alusão ao montante da dívida, o aferimento de empréstimos,
procedimentos para retorno aos níveis aceitáveis de endividamento; da mesma maneira que prevê
sanções para os quem permanecerem acima do limite da dívida.
Em decorrência da busca pela estabilidade das contas públicas, a lei conduziu a um novo
entendimento de equilíbrio para as contas públicas, diferente do equilíbrio orçamentário: o equilíbrio
das “contas primárias”, que é representado em um resultado primário equilibrado, visando alcançar o
equilíbrio auto-sustentável, que dispense operações de crédito e com isso não eleve a dívida
(NASCIMENTO; DEBUS, 2002).
Para verificar o equilíbrio das “contas primárias”, a LRF no artigo 4º, § 1º, determina que
sejam apresentadas, no Anexo de Metas Fiscais que compõe as Leis de Diretrizes Orçamentárias –
LDO, “as metas anuais em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados
nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois
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seguintes”. Cujo resultado primário é definido pela Lei nº 9.496, de 1997, art. 2º, inciso II, como a
diferença entre as receitas e despesas não financeiras. Esse resultado indica se as receitas primárias
são capazes de comportar as despesas primárias, demonstrando se ocorrerá um superávit primário,
que propícia o pagamento e redução do estoque da dívida, ou déficit primário, que assinalam um
crescimento da parcela da dívida.
Para Assamnn (p. 23, 2008), o resultado primário “é considerado um dos melhores indicadores
da saúde financeira dos entes públicos, pois demonstra o quanto estes dependem de recursos de
terceiros para a cobertura de suas despesas”, tendo em vista que o controle da dívida foi um dos
motivos precursores para elaboração da LRF.
Levando em consideração que a dívida pública é um ponto determinante para o problema de
ordem macroeconômica, a LRF surgiu como código de conduta quanto à gestão responsável de
recursos públicos, onde os gestores devem manter a transparência, equilíbrio e prestar contas de como
os recursos públicos são arrecadados e gastos (FRANÇA; CONCEIÇÃO, 2007).
2.2.1 Limites da dívida pública
O objetivo de impor limites à dívida pública já era previsto antes da LRF, “a Constituição
Federal de 1988 atribui ao Senado Federal, entre outras competências privativas, poder para fixar os
limites globais para o montante da dívida consolidada de cada nível de governo” (ROCHA, 2007, p.
1). E para cumprir ao que foi determinado na Carta Cidadã e no art. 30 da LRF, foi publicada no dia
21 de Dezembro de 2001 a Resolução nº 40, que “dispõe sobre os limites globais para o montante da
dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, em atendimento ao disposto no art. 52, VI e IX, da Constituição Federal”, a qual tratou
de fixar limites globais para o endividamento dos Estados, Distrito Federal e Municípios em seu art.
3º:
A dívida consolidada líquida dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ao
final do décimo quinto exercício financeiro contado a partir do encerramento do
ano de publicação desta Resolução, não poderá exceder, respectivamente, a:
I - no caso dos Estados e do Distrito Federal: 2 (duas) vezes a receita corrente
líquida, definida na forma do art. 2º; e
II - no caso dos Municípios: a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a receita corrente
líquida, definida na forma do art. 2º. (grifo nosso)

Então, no que consta na Resolução nº 40/2001, ao final do ano de 2016 o Distrito Federal e os
Estados não devem apresentar uma Dívida Consolidada Líquida superior a 200% de sua Receita
Corrente Líquida no período, de mesmo modo os municípios não devem estar com sua DCL maior
que 120% da RCL arrecadada no ano de 2016.
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2.3 ESTUDOS ANTERIORES
Os estudos anteriores sobre o tema apontam uma melhoria na gestão fiscal dos entes públicos
após a LRF, assim como controle dos níveis de endividamento. Como pode ser visto a seguir.
Quadro 1 - Trabalhos anteriores
Autor

Soares et
al. (2012)

Lima
(2012)

Título
A Lei de Responsabilidade
Fiscal e o comportamento
do endividamento dos
Estados
Brasileiros: uma análise de
dados em painel de 2000 a
2010

Objetivo

Conclusão

Verificar o comportamento do
A Lei de Responsabilidade Fiscal se
endividamento dos
mostrou eficiente no controle do
Estados brasileiros, a partir da endividamento dos entres públicos, porém
Lei de Responsabilidade
outras variáveis podem influenciar nos
Fiscal.
resultados.

Identificou que o limite legal de
endividamento é inadequado face ao
Medir a capacidade de
potencial de recursos de grandes
Capacidade de
endividamento dos grandes
municípios brasileiros, pois esse limite é
endividamento dos grandes
municípios brasileiros em
muito elevado, segundo os recursos
municípios brasileiros
função dos recursos potenciais
potenciais dos municípios, exceto para São
para servir à dívida.
Paulo e Rio de Janeiro.

Endividamento dos Estados
Verificar os efeitos da
Constatou a contribuição da LRF de forma
brasileiros após uma década vigência da LRF sobre o nível
positiva para um melhor controle e
da LRF: uma análise com de endividamento dos estados
redução da dívida pública dos estados
estatística multivariada
brasileiros.
brasileiros.
Concluiu que para controlar o
Analisar o comportamento dos
endividamento tem que estabelecer uma
governos estaduais na gestão
Fatores determinantes do
política de contenção dos gastos com
de suas receitas e despesas, e
Ferreira et endividamento dos estados
pessoal e aumentar a arrecadação dos
sua influência sobre o nível de
al. (2013)
brasileiros uma análise de
recursos próprios para alcançar o
endividamento dos estados
2000 a 2010
equilíbrio fiscal, pois esses dois fatores
brasileiros no período de 2000
influenciam no nível de endividamento
a 2010.
dos Estados.
Verificar se o padrão de
O padrão do endividamento endividamento dos municípios
Gerigk,
Conclui-se que a LRF alterou de forma
público nos municípios
brasileiros com população
Clemente e
positiva o volume e o perfil do
brasileiros de porte médio
entre 100 mil e 1 milhão de
Ribeiro
endividamento dos municípios brasileiros
após a Lei de
habitantes foi alterado após o
(2014)
de porte médio.
Responsabilidade Fiscal
advento da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Impactos da lei de
Verificar os impactos da LRF
A LRF teve um impacto positivo para o
Santos
responsabilidade fiscal no
sobre a condição fiscal do
Estado, no entanto 50% dos indicadores do
(2015)
Governo de Sergipe: 2001 –
Estado de Sergipe.
Estado estão fora do padrão.
2013.
Borges et
al. (2013)

Fonte: Elaborado pelos autores.

3 METODOLOGIA
A pesquisa se delimitou aos 26 estados brasileiros, buscando por informações relativas à RCL,
DCL e indicador de endividamento. No período de adequação imposto pela Resolução nº 40/2001,
que compreende 15 anos, o estudo coletou dados de 2001 ao primeiro quadrimestre de 2016. Durantes
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a coleta de dados, o estado de Mato Grosso do Sul e Pará foram excluídos da amostra por não
constarem no banco de dados do STN as informações necessárias para o desenvolvimento do estudo.
Os dados referentes à RCL, DCL e o indicador de endividamento, no período do ano 2001 ao
primeiro quadrimestre de 2016, foram coletados na base de dado Secretaria do Tesouro Nacional –
STN em meio eletrônico, realizada no dia 14 de agosto de 2016. Os dados foram tratados com o
auxílio de planilha eletrônica para a construção de gráficos que demonstram a trajetória da RCL,
DCL, nível de endividamento e a capacidade de endividamento dos estados. A planilha eletrônica
também foi utilizada na elaboração das análises horizontais com a finalidade de mostrar a evolução
da RCL e DCL do ano de 2001 para o primeiro quadrimestre de 2016, com dados inflacionados pelo
índice IPCA-E, com o auxílio da calculadora do cidadão do Banco Central do Brasil, disponibilizada
em meio eletrônico.
Em um segundo momento foi utilizado o software Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS®) para rodar a análise de cluster com uso da técnica hierárquica, com solução para 3
agrupamentos, com a finalidade de reunir os estados em grupos, de acordo com o nível de
endividamento, utilizando-se desses resultados para fazer uma comparação dos conglomerados do
ano de 2001 com o primeiro quadrimestre de 2016.
4 ANÁLISE DE RESULTADOS
Inicialmente, para apresentar a evolução da Dívida Consolidada Líquida e Receita Corrente
Líquida dos 25 estados brasileiros sob análise, segue o Gráfico 1.
Gráfico 1 – Evolução média da DCL, RCL e da capacidade de endividamento de 2001 ao 1ª
quadrimestre de 2016 (valores em mil)

Fonte: Elaborada pelos autores.

É notável que a DCL apresentou uma evolução positiva de 2001 a 2003, seguida de um
declínio, com pequenas alterações, nos anos seguintes até o ano de 2012, voltando a ocorrer um
aumento da Dívida Consolidada Líquida de 2013 até o primeiro quadrimestre de 2016, que em valores
reais já se aproximam do numerário do ano anterior, sendo que ao final do ano de 2015 a DCL média
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dos estados encontrava-se em 5,2 bilhões; enquanto no primeiro quadrimestre de 2016 os estados
estão com uma DCL média de 4,8 bilhões.
A Receita Corrente Líquida média dos estados demonstrou um comportamento crescente
durante todo o período analisado, o que se contrapõem à evolução da DCL dos estados nos anos de
2004 a 2012, pois mesmo com o crescimento da RCL, que possibilitava que a cada ano os estados
tivessem uma capacidade de endividamento maior, a DCL média apresentou redução, tendo em vista
que a capacidade de endividamento é até quanto a Dívida Consolidada Líquida pode chegar sem que
o limite legal seja ultrapassado.
É valido salientar que para 72% dos estados brasileiros analisados, o primeiro quadrimestre
de 2016 propicia a maior RCL dos últimos 15 anos. Apenas os estados do Acre, Amazonas, Amapá,
Espírito Santo, Paraíba, Rio de Janeiro e Sergipe tiveram uma RCL superior em anos anteriores.
Já a relação média da DCL/RCL demonstrou um crescimento no primeiro ano de vigência da
Resolução 40/2001, seguida de uma queda que prosseguiu de 2004 a 2008 e manteve-se com poucas
oscilações até 2014, quando voltou a crescer. Contudo, os endividamentos médios dos estados
mantiveram-se longe de limite legal de 200% da Receita Corrente Líquida, como pode ser observado
no Gráfico 2.
Gráfico 2 - Variação da relação DCL/RCL de 2001 ao primeiro quadrimestre de 2016

Fonte: Elaborado pelos autores.

Entretanto, nos seis primeiros anos da Resolução nº 40/2001, caso não tivesse sido suspensa
por meio da Resolução nº 20/03, durante o período de primeiro de janeiro de 2003 a trinta de abril de
2005, seis dos vinte cinco estados analisados estariam acima do limite legal em pelo menos um
período, como é demonstrado na Tabela 2 a seguir.
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Tabela 2 - Estados com endividamento acima do limite legal nos seis primeiros anos da Resolução
nº 40/2001
Estado
AL
MA
MG
SP
RJ
GO

2001
210%
234%
281%

2002
236%
273%
263%
227%
235%
277%

2003
277%
222%
243%
224%
201%
240%

2004
264%
224%
223%
204%
221%
Fonte: Elaborado pelos autores.

2005
225%
203%
-

2006
222%
-

Os demais estados sempre se mantiveram dentro do limite de endividamento durante todo o
período de adequação ao limite legal, com exceção do Estado do Rio Grande do Sul, que em nenhum
dos 15 anos de adequação conseguiu reduzir sua DCL para abaixo dos 200% da RCL, estando sempre
acima do limite legal, mesmo com uma trajetória de redução do endividamento. No primeiro
quadrimestre de 2016 já está 18% acima do limite legal.
Com a finalidade de comprovar a redução nos níveis de endividamento, assegurando a
observância da Resolução nº 40/2001 e por consequência dos efeitos da LRF, foi elaborada a análise
de cluster. Os conglomerados foram formados para observar a constituição dos grupos quanto ao
nível de endividamentos dos estados nos períodos de 2001 e do primeiro quadrimestre de 2016.
A tabela 3 apresenta os agrupamentos dos estados quanto ao nível de endividamento no ano
de 2001, quando passou a vigorar o período de adequação ao limite legal de até duas vezes a RCL.
Os três agrupamentos, por níveis de endividamento, são: cluster 1 de 0,05 a 0,3, representando um
baixo nível; cluster 2, que varia de 0,54 a 1,45, representando o médio nível; e o cluster 3, que varia
de 1,71 a 2,81, representando um alto nível.
Tabela 3 - Agrupamentos conforme nível de endividamento no ano 2001
Estados
GO
RS
MG
MA
MT
SP
RJ
AL
PI
BA
SC
PR
PE
PB
RO
CE
AC

Agrupamento
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2

DCL/RCL
2,81
2,51
2,34
2,1
1,97
1,97
1,9
1,78
1,74
1,71
1,45
1,34
1,12
1,1
1,05
0,94
0,83
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ES
SE
AM
RN
RR
TO
AP

2
2
2
2
1
1
1

0,83
0,78
0,69
0,54
0,28
0,27
0,05

Fonte: próprios autores.

É observável que no ano de publicação da Resolução nº 40/2001, quatro estados brasileiros –
especificamente Goiás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Mato Grosso – possuíam níveis de
endividamento superiores aos tolerados, apresentando saúde financeira questionável, enquanto
municípios de menor expressão econômica no cenário nacional foram classificados como possuindo
um baixo nível de endividamento – Roraima, Tocantins e Amapá.
A tabela 4 apresenta a análise de cluster para o primeiro quadrimestre de 2016, semelhante à
análise de cluster de 2001, cujo agrupamento dos estados se deu em três grupos: o cluster 1 indica os
estados com endividamento baixo (0,08 a 0,65); o cluster 2, os estados com endividamento médio
(0,76 a 0,86); e o cluster 3, os estados com alto endividamento (1,63 a 2,18).
Tabela 4 - Agrupamentos conforme nível de endividamento no primeiro quadrimestre de 2016
Estados
RS
RJ
MG
AL
SP
AC
GO
SE
PE
RO
BA
CE
MA
AM
PI
SC
PR
MT
PB
TO
AP
ES
RR
RN

Agrupamento
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DCL/RCL
2,18
1,92
1,88
1,65
1,63
0,86
0,76
0,65
0,58
0,58
0,54
0,5
0,47
0,46
0,46
0,41
0,4
0,39
0,35
0,35
0,31
0,26
0,17
0,08

Fonte: Elaborado pelos autores.

Percebe-se que dos diversos estados que apresentavam situações delicadas quanto ao nível de
endividamento apresentado em 2001, houve uma recuperação significativa. O único estado que ainda
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não conseguiu atender o limite máximo previsto na Resolução foi o Rio Grande do Sul, permanecendo
acima dos 2 pontos, com 2,18.
Alguns estados merecem destaque pelo desempenho no período de análise: o estado do Goiás
reduziu seu comprometimento de 2,81 pontos em 2011 para 0,76 em 2016, sendo o estado que
apresentou maior redução no estudo. Apenas quatro estados agravaram a situação que ocorria em
2011, são eles: Acre, Amapá, Rio de Janeiro e Tocantins. Com exceção do Rio de Janeiro, os outros
estados apresentam situação que estão sob controle, não sendo essa elevação de nível de
endividamento preocupante.
Resumindo os níveis de endividamento encontrados nos anos analisados, obtêm-se a seguinte
situação:
Tabela 05 – Comparação entre os níveis de endividamentos dos estados em 2001 e 2016
Nível de Endividamento
Nº de estados em 2001
Nº de estados em 2016

Baixo
3
17

Médio
11
2

Alto
10
5

Fonte: Próprios autores.

Essa tabela demonstra uma diminuição nos níveis de endividamento de uma forma geral, com
destaque para o número de estados com nível considerado baixo, passando de 3 em 2011 para 17 em
2016. Esses achados corroboram com pesquisas (SOARES et al., 2012; BORGES et al., 2013;
GERIGK; CLEMENTE; RIBEIRO, 2014; SANTOS, 2015) que demonstram que a LRF impactou de
forma positiva a situação de endividamento dos municípios e estados brasileiros.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O endividamento público é resultante da contratação de empréstimos para suprir as
necessidades financeiras da administração pública, quando as receitas não são capazes de cobrir todos
os dispêndios financeiros necessários para sanar os anseios da população. Porém, quando o ente
público passa a utilizar os créditos de terceiros de forma exagerada, causa problemas financeiros ao
governo, podendo resultar em insolvência e problema macroeconômico, adversidades estas que
afetaram o Brasil durante um longo período.
Em 11 de maio de 2000 entrou em vigor a LRF, instituída como um código de conduta que
exige dos gestores uma gestão responsável, com ações planejadas, transparentes, cujos riscos posam
ser previstos e os desvios corrigidos, visando o equilíbrio das contas públicas e comprimentos dos
limites e metas por ela fixados, assim como impõe as penalidades para o ente que descumprir as suas
regras. Contudo, a LRF prestou a limitar o endividamento dos entes públicos estaduais, por meio da
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Resolução nº 40/01, em 200% da RCL, e com prazo de ajuste de quinze anos, o qual se encerra no
presente ano de 2016.
Diante de tal fato e da relevância do nível de endividamento para a saúde financeira da
administração pública, o presente estudo buscou identificar o comportamento dos níveis de
endividamento dos estados brasileiros durante o período de 2001 ao primeiro quadrimestre de 2016.
As análises gráficas identificaram um pequeno crescimento da DCL média e um aumento
vultoso da RCL média durante todo o período analisado e, por consequência do crescimento da RCL,
constatou-se uma elevação da capacidade de endividamento médio dos estados.
Resultados inversos foram adquiridos para o nível médio de endividamento dos estados que
apresentou uma elevação no ano de 2002, seguido de uma redução, indicando que o nível de
endividamento dos estados reduziu durante o período de ajuste. Para comprovar o resultado gráfico,
foi elabora a análise de cluster com três grupos, onde foi possível constatar que 80% dos 24 estados
em 2001 estavam dentro de sua capacidade de endividamento e para primeiro quadrimestre de 2016
apenas o Rio Grande do Sul se encontra acima do limite legal de 200% da RCL, situação que perdurou
durante todo o período analisado.
Os resultados apontaram que os estados vêm conseguindo conter o nível de endividamento
dentro do limite legal e ainda estão propiciando uma redução do mesmo, que é perceptível pela
elevação da quantidade de elementos no grupo de baixo nível de endividamento, que em 2001 contava
com apenas três estados e no primeiro quadrimestre de 2016 passou para 17 estados.
Assim como no estudo de Borges et al. (2013) e Gerigk, Clemente e Ribeiro (2014), foi
possível constatar no presente trabalho que a LRF vem contribuíndo para a redução do nível de
endividamento da dívida pública.
Logo, conclui-se que os estados estão cumprindo com o limite legal fixado. Os valores
apresentados no primeiro quadrimestre de 2016 indicam que os estados ficaram dentro de sua
capacidade de endividamento ao final do período de ajuste, com exceção do Rio Grande do Sul.
Como o trabalho não tem o fim em si, os resultados obtidos constituem apenas um viés de
respostas para as questões do endividamento público. Logo, sugerem-se outras pesquisas relacionadas
ao assunto visando identificar qual categoria de receita está influenciando no crescimento da RCL e
verificar se o nível legal de endividamento dos estados está muito superior à necessidade de obtenção
de crédito de terceiros.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, F. A. S.; FERREIRA, F. G. A Lei de Responsabilidade Fiscal como Instrumento de
Controle e Ajuste das Dívidas dos Estados. In: Encontro nacional da associação nacional de pós-

19

graduação e pesquisa em administração - ENANPAD, XXIX, 2005, Anais... Brasília - DF. XXIX
Encontro da ANPAD. Brasília - DF, 2005. Disponível em:
http://www.anpad.org.br/~anpad/eventos.php?cod_evento=1&cod_edicao_subsecao=30&cod_event
o_edicao=9&cod_edicao_trabalho=110. Acesso em: 20 ago. 2016.
ASSMANN, Cristina. Apuração do resultado primário e nominal. Aplicação em nível municipal
no RS. 2008. 60 f. Monografia (Especialização) - Curso de Especialização em Gestão Pública e
Controle Externo, Escola Superior de Gestão e Controle Francisco Juruena, Porto Alegre, 2008.
BORGES, Guilherme de Freitas; SILVA, Cleiton Martins Duarte da; SILVA, Késia Aparecida
Teixeira; BENEDICTO, Gideon Carvalho de; ANTONIALLI, Luiz Marcelo. Endividamento dos
estados brasileiros após uma década da lei de responsabilidade fiscal: uma análise com estatística
multivariada. Revista FSA. Teresina, v. 10, n. 4, p. 20-43, out./dez. 2013.
BRASIL. Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp101.htm. Acesso em: 16 ago.
2016.
_______. Lei 9.496, de 11 de setembro de 1997. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9496.htm. Acesso em: 20 ago. 2016
_______. Senado Federal. Resolução nº 40, de dezembro de 2001. Disponível em:
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=234173&tipoDocumento=RSF&t
ipoTexto=ATU. Acesso em: 16 ago. 2016.
_______. Senado Federal. Resolução nº 20, de dezembro de 2003. Disponível em:
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=234173&tipoDocumento=RSF&t
ipoTexto=ATU. Acesso em: 16 ago. 2016.
_______. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Demonstrativos Fiscais, 7ª ed., 28 de junho
de 2016. Disponível em:
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/542015/MDF_7_edicao_05_04_17_versao_0
2_12_16.pdf/7a4bf97c-0db9-48c4-bb0e-41d9f6bedf55. Acesso em: 13 abr. 2017.
CORBARI, Ely Célia. Grandes municípios brasileiros: estrutura do endividamento e impactos da
lei de responsabilidade fiscal. 2008. 173 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Contabilidade,
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2008.
FERREIRA, Adrícia Cabral; ARAUJO, Jevuks Matheus; BARROS, Rebeca Gomes; VIANA,
Rosilene Ferreira da Cruz; REIS, Felipe Alves. Fatores determinantes do endividamento dos estados
brasileiros: uma análise de 2000 a 2010. In: SOBER Nordeste, 8, 2013, Anais… Parnaíba.
Parnaíba: Universidade Federal do Piauí, 2013.
FRANÇA, Lívia Viegas; CONCEIÇÃO, Maria Angélica Amaral da. Lei de responsabilidade
fiscal: análise dos cinco anos de uma gestão fiscal responsável.2007. 65 f. Monografia
(Especialização) - Curso de Administração Pública, Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, 2007.
2016.

20

GERIGK, Willson; CLEMENTE, Ademir; RIBEIRO, Flávio. O padrão do endividamento público
nos municípios brasileiros de porte médio após a lei de responsabilidade fiscal. Revista Ambiente
Contábil, v. 6, n. 1, p. 122-140, jan./jun. 2014.
LIMA, Severino Cesário de. Capacidade de endividamento dos grandes municípios brasileiros.
2012. 79 f. Tese (Doutorado) - Curso de Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2011.
NASCIMENTO, Edson Ronaldo; DEBUS, Ildo. Lei complementar nº 101/2000: entendendo a lei
de responsabilidade fiscal.2. ed. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional, 2002. 171 p. Disponível
em: www3.tesouro.gov.br/hp/downloads/EntendendoLRF.pdf. Acesso em: 09 set. 2016.
PEDRAS, G. B. V. História da dívida pública no Brasil: de 1964 até os dias atuais. In: SILVA, A.
C.; CARVALHO, L. O.; MEDEIROS, O. L. (Orgs.). Dívida pública: a experiência brasileira.
Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional; Banco Mundial, 2009.
PRETTO NETO, Dary. Um histórico das recentes políticas econômicas de combate à inflação
no Brasil. 2003. 101 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Economia, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, 2003.
QUINTANA, Alexandre Costa; MACHADO, Daiane Pias; QUARESMA, Jozi Cristiane da Costa;
MENDES, Roselaine da Cruz. Contabilidade pública: de acordo com as novas normas brasileiras
de contabilidade aplicadas ao setor público e a Lei de Responsabilidade Fiscal. São Paulo: Atlas,
2011. 243 p.
ROCHA, C. Alexandre A. Dívidas e dúvidas: análise dos limites globais de endividamento de
estados e municípios. 2007. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudoslegislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td-34-dividas-e-duvidas-analise-dos-limitesglobais-de-endividamento-de-estados-e-municipios. Acesso em: 16 ago. 2016.
SANTOS, Izequias Estevam dos. Manual de métodos e técnicas de pesquisa científica.10. ed.
Niterói: Impetus, 2013.
SILVA, A. C. Origem e história da dívida pública no Brasil até 1963. In: SILVA, A. C.;
CARVALHO, L. O.; MEDEIROS, O. L. (Orgs.). Dívida pública: a experiência brasileira. Brasília:
Secretaria do Tesouro Nacional; Banco Mundial, 2009.
SOARES, Cristiano Sausen; CERETTA, Paulo Sérgio; CORONEL, Daniel Arruda; VIEIRA,
Kelmara Mendes. A Lei de Responsabilidade Fiscal e o comportamento do endividamento dos
estados brasileiros: uma análise de dados em painel de 2000 a 2010. In: Encontro de Administração
Pública e Governo, 4, 2012., Salvador. Anais… Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2012.

21

Capítulo 2
DÍVIDA ATIVA: EVIDENCIAÇÃO E FATORES DE INFLUÊNCIA EM SUA
RECUPERABILIDADE
LEANDRO SARAIVA DANTAS DE OLIVEIRA
Universidade Federal do Cariri (UFCA) | E-mail: leandro.saraiva@ufca.edu.br
ROBERTO JOSÉ VIEIRA SOUSA LIMA
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | E-mail: robertojlima@gmail.com
EDILSON PAULO
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | E-mail: e.paulo@uol.com.br
WENNER GLÁUCIO LOPES LUCENA
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | E-mail: wdlucena@yahoo.com.br
RESUMO
O presente trabalho buscou mensurar o grau do impacto do reconhecimento das provisões de perdas
no patrimônio líquido das entidades em suas demonstrações financeiras, além de investigar a relação
entre as sub funções administrativas e a recuperação da dívida ativa, por meio da regressão linear
múltipla, a partir da análise de dados em painel. Foi possível verificar que praticamente todo valor
inscrito em dívida ativa não é recuperado, mas que, no entanto, as demonstrações não apresentam
com fidedignidade o impacto destas perdas, além disso, foi possível encontrar relação entre as
algumas sub funções, da função administração, podendo desta forma parametrizar uma equação, a
qual pode ser utilizada para prever os valores recuperados de dívida ativa dos estados. Tal previsão é
feita através da substituição simples dos valores das variáveis preditoras Adm_geral, Normatizacão e
Adm_receitas.
Palavras-chave: Contabilidade Pública. Dívida Ativa. Regime de competência.
1 INTRODUÇÃO
Assim como na ciência contábil aplicada ao setor privado, a contabilidade pública no Brasil
está passando por um processo de harmonização aos padrões internacionais. Enquanto no setor
privado as leis 11.638/07 e 11.941/09 são os referenciais, na contabilidade pública o decreto 6.976/09
é o responsável por estabelecer as diretrizes para a recepção das normas internacionais. Este marco
regulatório é especialmente importante, pois atribui à Secretaria do Tesouro Nacional – STN a
competência de, entre outras coisas, deliberar sobre recomendações técnicas e atualizar os anexos que
compõem a Lei 4.320/64, principal norma vigente no país acerca da contabilidade pública.
Estas novas normas, em sua essência, buscam se distanciar da atual visão essencialmente
orçamentária da contabilidade pública brasileira, para uma informação com maior capacidade de
atender as necessidades de seus usuários. Neste aspecto, busca-se a aplicação de dois conceitos: o
accountabiliby, que seria uma responsabilidade objetiva e uma maior transparência do gestor público,
e o true and fair view, a garantia da evidenciação real da situação econômica e financeira do
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patrimônio da entidade (MACEDO et al, 2010). Nesta nova visão, uma questão importantíssima é a
adoção do regime de competência (o AccrualsBasis) para a contabilidade pública brasileira, ao invés
do regime de caixa. O regime de caixa, ainda amplamente utilizado na visão orçamentária, pouco
consegue agregar para gerar informações capazes de ajudar a administração pública na tomada de
decisões. Em contrapartida, o regime de competência é capaz de apurar adequadamente os gastos
referentes a um determinado período, podendo servir de base para indicadores capazes de controlar e
avaliar o gasto público.
Um exemplo de transação na contabilidade pública que está relacionada com o regime de
competência seria o registro de dívida ativa das entidades públicas e, consequentemente, sua provisão
para perdas. Segundo o Manual de Contabilidade Pública, “Dívida Ativa constitui-se em um conjunto
de direitos ou créditos de várias naturezas, em favor da Fazenda Pública, com prazos estabelecidos
na legislação pertinente, vencidos e não pagos pelos devedores” (BRASIL, 2012, p.2011). Porém,
como existe uma margem de incerteza no recebimento destes valores, é preciso evidenciar este
montante, o que gera uma conta redutora do ativo e, consequentemente um lançamento no resultado
(despesas). Além do registro da dívida e da provisão da perda, o ente público precisa estar atento à
recuperação desses valores de dívida ativa, como forma de propiciar um maior volume de recursos
financeiros para cobrir os gastos públicos que estão em constante crescimento e assim oferecer
serviços de melhor qualidade à sociedade. Neste sentido, o presente trabalho pretende responder o
seguinte questionamento: Qual o impacto da provisão de perda da dívida ativa no patrimônio dos
estados e qual relação existente entre os gastos da função administração e os valores recuperados
desta rubrica?
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é verificar o grau de evidenciação e dos fatores
da recuperabilidade da dívida ativa, por meio da análise das demonstrações divulgadas, estimando o
impacto causado pelas provisões de perdas da dívida ativa no patrimônio das entidades e estudar a
relação existente entre gastos administrativos com os valores recuperados nesta rubrica. Este tema se
faz necessário para verificar o impacto que as modificações na contabilidade pública irão causar nas
demonstrações financeiras divulgadas pelos estados brasileiros, além de servir para conhecimento da
realidade na recuperação de créditos não recebidos e assim auxiliar na implementação de políticas de
melhoramento no recebimento desses valores, aumentando desta forma, a capacidade financeira dos
entes públicos.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 REGULAMENTAÇÃO
A contabilidade pública no Brasil, através de regulamento específico, tem origem após a
chegada da família real, quando D. João VI cria o Erário Régio e institui, através de alvará, o Conselho
da Fazenda (SILVA; FEIJÓ, 2009). Passados mais de duzentos anos, segundo Revoredo (2008), as
principais normas que regulam a contabilidade pública no Brasil na atualidade são a Lei n.º 4.320, de
1964, a Lei Complementar n.º 101, de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal.
Atualmente, assim como ocorre na contabilidade voltada para as empresas privadas, a
contabilidade pública no Brasil está em processo de harmonização com as normas internacionais. A
organização que está à frente da emissão destes padrões internacionais é a IFAC (International
Federation of Accountants), a qual, através de seu comitê voltado para o setor público, emite as
International Public Sector Accounting Standards - IPSAS (REVOREDO, 2008). De modo geral, as
IPSAS buscam alinhar os critérios nas esferas da contabilidade pública, de reconhecimento de
Receitas e Despesas, Ativos e Passivos, assim como o formato de evidenciação da situação financeira,
dos resultados do exercício, das mutações da posição financeira e das mutações no patrimônio líquido
(LIMA; SANTANA; GUEDES, 2009).
2.2 REGIME DE COMPETÊNCIA
Existem dois tipos de regimes contábeis, o regime de caixa e o regime de competência. No
regime de caixa, as receitas e despesas são reconhecidas no momento de sua arrecadação ou
pagamento, já no regime de competência, as receitas e despesas são devidas ao período que incorrem.
No Brasil, desde o advento da Lei 4.320/64 se tinha que a contabilidade pública adotava o regime
misto, sendo o de caixa para as receitas registradas no momento do recebimento e o regime de
competência para as despesas, que eram registradas quando da emissão do empenho (KOHAMA,
2012). Já no sistema patrimonial, receitas e despesas devem ser registradas no momento da ocorrência
(SILVA, 2012).
No entanto, com a adoção das normas internacionais pela contabilidade pública brasileira, a
ideia é aplicar o regime de competência para o sistema patrimonial, separando assim, a contabilização
do sistema orçamentário que continuaria pelo regime misto, no entanto, ainda existem defensores da
adoção do regime integral. A NBCT 16.5, que trata do registro contábil das empresas públicas, já
ratifica a obrigatoriedade da contabilização com base em seus fatos geradores, ao invés do
recebimento ou pagamento (CRUVINEL; LIMA, 2011).

24

Segundo Iudícibus et al (2010, p 4), no regime de competência “as receitas e despesas são
apropriadas ao período em função de sua inocorrência e da vinculação da despesa a receita,
independentemente de seus reflexos no caixa”. Teixeira, Costa e Galdi (2009) complementam
dizendo que o reconhecimento de receitas e despesas no regime de competência não são
necessariamente condizentes com os recebimentos e pagamentos de valores de caixa. Para Borges et
al (2010), o regime de competência é mais completo, pois permite análises financeiras, orçamentárias,
patrimoniais e de custos, incorporando as funções do regime de caixa e ainda agregando outros
detalhes. Neste sentido, segundo Cruvinel e Lima (2011), como as receitas e despesas não serão
alocadas pelo viés orçamentário, a expectativa com a adoção do regime de competência integral é
trazer informações mais amplas e confiáveis sobre o patrimônio público. No entanto, a adoção do
regime de competência integral ainda é um desafio, pois esbarra no que está estabelecido pela Lei nº
4.320/1964. Os manuais elaborados pelo STN na atualidade até tentam compatibilizar as visões dos
sistemas orçamentários e patrimoniais, mas esbarram no princípio da legalidade nos órgãos de
fiscalização (CRUVINEL; LIMA, 2011).
2.3 CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
Com o objetivo de identificar em que área da função governamental as despesas estão sendo
realizadas, a classificação funcional segrega as dotações orçamentárias em funções e subfunções. A
função é o maior nível de agregação das áreas de atuação do setor público, relaciona-se com a missão
do órgão, por exemplo, cultura, educação saúde, entre outras. Já a subfunção representa um nível
imediatamente inferior de agregação, evidenciando cada área de atuação governamental. Por
exemplo, no Ministério da Educação, a função “Educação” tem como subfunção a “Educação
Infantil” (BRASIL, 2012).
A Portaria MOG Nº 42, de 15/04/99, que revogou a Portaria SEPLAN Nº 9/74, estabelece
uma nova classificação e conceitos da Funcional e da Estrutura Programática. Entre as funções e suas
subfunções existentes, entre as de atividades fins e meios, pode-se destacar a Função 04 –
Administração, que é o conjunto de ações desenvolvidas visando harmonizar recursos humanos,
materiais, financeiros, técnicos e institucionais destinados à administração e à elaboração de políticas
públicas, bem como assegurar a eficiência de sua coordenação, supervisionamento e implementação.
Assim sendo, se espera que gastos com a função administração possam resultar em uma gestão mais
eficiente e eficaz dos recursos públicos e em consequência disto, melhores serviços à sociedade.

25

2.4 DÍVIDA ATIVA
São considerados como dívida ativa os valores referentes a tributos, multas e créditos da
fazenda pública, não recebidos no vencimento ou lançados e não cobrados (KOHAMA, 2012). São
créditos e direitos, de diversas naturezas, não pagos pelos devedores no prazo previsto (RODRIGUES
SOBRINHO, 2011). Silva (2012) complementa que estes podem ter natureza tributária e não
tributária. A dívida ativa tributária é proveniente de obrigação relativa aos tributos e a não tributária
dos demais créditos da fazenda pública, tais como empréstimos compulsórios, multas (exceto as
tributárias), foros, laudêmios, aluguéis e taxas de ocupação, custos processuais, indenizações,
reposições, restituições etc.
Os valores de dívida ativa devem ser registrados no contas a receber e mensurados pelo seu
valor líquido de realização (produto final em dinheiro ou equivalente que se espera obter) (BRASIL,
2012). As receitas com esse título devem ser registradas quando forem arrecadadas (SILVA, 2012).
Este recebimento corresponde a uma receita orçamentária e a contrapartida do lançamento deve ser a
baixa do ativo constituído pela dívida ativa. O recebimento pode ser de duas formas: em espécie ou
na forma de bens (BRASIL, 2012). Segundo o Manual de Contabilidade Pública, como existe certo
grau de incerteza no recebimento desse ativo, é preciso fazer o registro disto. “No caso da Dívida
Ativa, constituir-se-á um ajuste para perdas prováveis com o propósito de demonstrar o valor
recuperável do ativo” (BRASIL, 2012, p. 114).
3 METODOLOGIA
Quanto aos objetivos, esta pesquisa se caracteriza por ser descritiva e exploratória. Com
relação aos procedimentos utilizados, é uma pesquisa documental. Já com relação à abordagem do
problema, se caracteriza como pesquisa quantitativa, pois serão utilizados métodos estatísticos para
alcançar os objetivos propostos para o estudo.
A primeira parte do estudo teve como finalidade verificar se os 26 Estados Brasileiros e o
Distrito Federal estavam contabilizando as provisões de perdas com a dívida ativa, adotando assim o
regime de competência e qual era o seu impacto no patrimônio líquido das entidades no período de
2009 a 2012. Para isso, foram coletados os dados consolidados da execução orçamentária dos estados
utilizando-se do Sistema de Coleta de Dados Contábeis de Estados e Municípios (SISTN),
disponibilizado no site da STN: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/prefeituras.
Para calcular o montante a ser provisionado foram levados em consideração os valores
cobrados de dívida ativa no período em comparação com os valores inscritos nesta rubrica, este índice
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alcançado foi confrontado com as provisões contabilizadas e suas diferenças quando existentes foram
utilizadas para reajustar o patrimônio líquido publicado.
A segunda parte teve como finalidade analisar se os gastos com a função administração e suas
subfunções têm algum impacto no montante recuperado de dívida ativa pelos estados e assim estimar
um modelo para que esta possa ser utilizada para prever os valores recuperados de dívida ativa. Para
rodar as técnicas estatísticas de regressão linear múltipla utilizou-se o software Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS®), for Windows versão 21.
Segundo Hair, Black, Babin, Andeson e Tathan (2009), a análise de regressão é uma técnica
estatística em que se propõe modelar a relação entre variáveis, identificando a relação entre duas ou
mais variáveis independentes e uma única variável dependente, por meio da regressão linear, a partir
da análise de dados em painel. A análise através da regressão linear múltipla parte do pressuposto que
têm-se X1, X2, Xp-1 variáveis preditoras. E podemos definir o modelo de regressão, com erros
normais, em termos das variáveis preditoras, da seguinte forma:
Onde Yi é a resposta no i-ésimo estado; 0, 1,..., p-1, são os parâmetros; Xi1,..., Xi p-1 são
constantes conhecidas; e Ԑi é o termo do erro, todos são independentes com distribuição N(0, ²), com
i variando de 1 a n. Admitindo a estimativa de Ԑi = 0, a função resposta para o modelo será:
^ = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + ... + 𝛽𝑛−1 𝑋𝑛−1
𝑌

Dessa forma, na busca de uma análise estatística que demonstrasse se, entre 2009 e 2012, os
gastos na função administração e suas subfunções relacionam-se com a recuperação de dívida ativa
dos estados. Para isso, o conjunto de dados utilizado foi dos quatro anos em análise. A análise de
regressão linear múltipla em que se estimou o modelo, com a equação da regressão foi iniciada com
as variáveis apresentadas.
Quadro 1 – Descrição das variáveis – dependentes e independentes – utilizadas no modelo
Tipo de variável
Dependente

Independentes

Código
RecDA
Plan_Orca
Adm_geral
Adm_financeira
Controle
Normatizacao
TI
OrdTerritorial
Formacao_RH
Adm_Receitas

Descrição da variável
Recuperação dívida ativa
Planejamento e Orçamento
Administração Geral
Administração Financeira
Controle Interno
Normatização e Fiscalização
Tecnologia da Informação
Ordenamento Territorial
Formação de Recursos Humanos
Administração de Receitas

Fonte: Dados da Pesquisa.

A verificação de pressupostos do modelo obedeceu a seguinte ordem: 1) relação linear entre
a recuperação de dívida ativa e as variáveis independentes, cujo teste aplicado foi o da Correlação
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Linear de Pearson; 2) A distribuição normal dos erros, cuja análise pode ser verificada tanto pelo teste
de Kolmogorov-smirnoff, quanto pela análise do gráfico P-P Normal dos resíduos padronizados; 3)
Análise dos resíduos para verificar se a média desses é normal; 4) Pressuposto de homocedasticidade
cuja verificação pode ser feita através do gráfico de dispersão entre os resíduos e os valores previstos
padronizados; e 5) Independência dos Erros, que é avaliada através do Teste de Durbin-Watson. O
SPSS® não apresenta o nível de significância do teste de Durbin-Watson, mas sim um valor que está
sempre situado entre 1 e 3. Quando o valor do teste está perto de 2, significa que o teste não é
significativo e que os erros são independentes.
4 ANÁLISE DOS DADOS
4.1 IMPACTO DAS PROVISÕES DE PERDAS NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Primeiramente se faz necessário conhecer os percentuais de recuperação da dívida ativa no
período de 2009 a 2012 dos estados brasileiros, para que se possam conhecer as suas realidades. Para
isso foram comparados os valores divulgados de cobranças de dívida ativa pelos montantes dos saldos
da dívida ativa do final de cada período.
Tabela 1 - Percentual de Recuperabilidade de Dívida Ativa
ESTADO
ACRE
ALAGOAS
AMAPA
AMAZONAS
BAHIA
CEARÁ
DISTRITO FEDERAL
ESPÍRITO SANTO
GOIAS
MARANHÃO
MATO GROSSO
MATO GROSSO DO SUL
MINAS GERAIS
PARÁ
PARAÍBA
PARANÁ
PERNAMBUCO
PIAUI
RIO DE JANEIRO
RIO GRANDE DO NORTE
RIO GRANDE DO SUL
RONDÔNIA
RORAIMA
SANTA CATARINA

2009
6,91
0,13
0,27
6,30
58,82
1,41
1,22
3,35
1,29
0,35
0,45
0,51
0,75
4,26
0,38
0,62
1,20
0,32
1,19
0,14
1,00
1,00
1,04

2010
3,33
1,57
1,69
0,43
335,10
1,24
1,64
0,69
1,60
0,25
0,51
0,16
2,20
3,32
0,40
0,53
0,65
0,36
1,75
0,24
1,96
1,32
0,56

2011
2,80
0,32
0,79
0,49
121,30
1,03
1,80
0,68
2,94
0,23
0,37
0,18
1,08
5,11
0,62
0,88
1,10
0,43
0,52
0,22
1,29
1,04
0,70
1,98

2012
2,59
0,49
11,32
0,96
99,46
1,64
0,73
2,21
0,35
0,60
0,31
0,65
19,67
0,36
0,60
0,73
0,53
1,29
0,36
1,75
0,76
2,82
0,82
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SÃO PAULO
SERGIPE
TOCANTINS

0,29
0,26
2,23

0,15
2,76
2,02

0,44
0,73
15,57

0,68
1,58
1,11

MÉDIA RECUPERAÇÃO

1,47

1,25

1,67

2,11

Fonte: Dados da pesquisa.

Para análise dos dados foram excluídos os valores obtidos pelo estado da Bahia, pelo motivo
de o valor registrado em dívida ativa em seus demonstrativos não corresponderem com fidedignidade
à realidade, pois se percebe que eram efetuados cancelamentos de dívida ativa em valores superiores
ao que deveriam ser registrados, ocasionando em anos posteriores a arrecadação de valores acima dos
valores que continuavam registrados em dívida ativa. Além disso, para cálculo da média de
recuperação não foram considerados os valores de 2009 e 2010 do estado de Roraima e 2012 do
estado do Ceará, pelo motivo de os mesmos não terem sidos divulgados estes valores em seus
demonstrativos.
A partir da tabela percebe-se que os valores recuperados após a inscrição da dívida ativa são
irrelevantes, tendo em média um percentual em 2009 de 1,47%, passando em 2012 para 2,11%. O
que demonstra que os estados não têm a capacidade de recuperar os seus créditos, o que ocasiona
sérios prejuízos à sociedade como um todo, pois poderia ser uma importante fonte de recursos. Além
disso, estas perdas devem ser evidenciadas nos demonstrativos financeiros, pois os balanços não
poderiam absorver valores de créditos não recuperáveis, ou seja, não poderiam constar nos balanços
públicos valores inscritos em dívida ativa como um direito a receber, se há tecnicamente a
possibilidade do conhecimento que estes créditos não serão recuperados e assim, ajustar o patrimônio
líquido destas entidades. Desta feita, se faz necessário conhecer se os estados brasileiros estão
reconhecendo estas provisões em seus balanços, neste sentido segue abaixo tabela contendo o
percentual da provisão reconhecida por estado.
Tabela 2 - Percentual de provisionamento de perda de dívida ativa
ESTADO
ACRE
ALAGOAS
AMAPÁ
AMAZONAS
BAHIA
CEARÁ
DISTRITO FEDERAL
ESPÍRITO SANTO
GOIÁS
MARANHÃO
MATO GROSSO

2009
-

2010
99,31
0,96

2011
99,31
99,67

2012
99,21
99,62
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MATO GROSSO DO SUL
MINAS GERAIS
PARÁ
PARAÍBA
PARANÁ
PERNAMBUCO
PIAUI
RIO DE JANEIRO
RIO GRANDE DO NORTE
RIO GRANDE DO SUL
RONDÔNIA
RORAIMA
SANTA CATARINA
SÃO PAULO
SERGIPE
TOCANTINS

72,61
95,58
97,00
99,97
99,25
-

72,39
95,13
99,00
99,79
98,41
-

71,16
94,86
93,64
98,19
99,78
98,28
-

76,00
86,59
93,57
99,95
99,72
49,67
97,85
-

Fonte: Dados da pesquisa.

Em 2009 eram apenas cinco estados que fizeram o reconhecimento da provisão de perda da
dívida ativa, sendo: Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Sergipe. Desses, apenas
o estado de Minas Gerais fez uma provisão bem menor do que a sua perda real. Em 2010 houve sete
estados que divulgaram provisão de perda nas suas demonstrações; além dos cinco que divulgaram
no ano anterior, houve o acréscimo de Alagoas e Mato Grosso, no entanto, este último reconheceu
apenas um percentual próximo de 1% dos valores inscritos, o que não representa com fidedignidade
a realidade financeira.
Em 2011, além dos estados que já reconheciam perdas nas suas demonstrações, foi
acrescentado o estado do Pará, assim sendo, foi observada a ocorrência de oito estados. Já em 2012,
além dos oito estados anteriores, São Paulo também apresentou provisões em suas demonstrações,
neste sentido, se verifica um crescimento dos estados que estão utilizando o regime de competência
para reconhecer as perdas em relação à dívida ativa, onde eram cinco estados em 2009 e passou a ser
nove em 2012. Após a captação destes dados, os resultados foram confrontados com os valores
estimados de recuperação da dívida ativa e assim foi possível mensurar o valor a ser provisionado, as
diferenças quando encontradas foram levadas aos saldos divulgados do patrimônio líquido, gerando
assim um valor ajustado.
No ano de 2009, os cinco estados (Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e
Sergipe) que fizeram o reconhecimento da provisão de perda da dívida ativa, tiveram o menor índice
percentual de diferença entre os seus patrimônios líquidos divulgados e o atualizado. As maiores
diferenças negativas ocorreram nos estados do Rio Grande do Sul, Maranhão, Mato Grosso do Sul e
Pernambuco, sendo o primeiro com um percentual de diferença de mais de -1000% e os demais acima
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de -300%. Também foi verificado que cinco estados passaram de patrimônios positivos para
negativos, sendo eles: Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e São Paulo.
Em 2010, os estados que apresentaram a maior diferença percentual negativa nos seus
patrimônios foram Pernambuco (-1.626%), Rio Grande do Sul (-946%), Tocantins (-488%) e Mato
Grosso do Sul (-379%). Assim como em 2009, também foi verificado que cinco estados passaram de
patrimônios positivos para negativos, a saber: Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Pernambuco
e Tocantins, sendo que os três primeiros já tinham apresentado esta ocorrência no ano anterior. No
entanto, neste ano, também foi possível observar variações positivas em três estados por
reconhecerem perdas superiores às perdas reais, sendo Paraná, Santa Catarina e Sergipe.
No ano de 2011, os estados que apresentaram a maior diferença percentual negativa nos seus
patrimônios foram: Rio Grande do Sul (-392%), São Paulo (-150%), Rondônia (-124%) e Goiás (110%). Em relação aos anos anteriores, percebe-se que houve uma redução em termos percentuais
nas diferenças entre os patrimônios divulgados e atualizados, já que as diferenças encontradas nos
anos anteriores eram maiores que estas. Assim como em 2010, também foi possível observar
variações positivas, no entanto, desta vez, em seis estados por reconhecerem perdas superiores às
reais, sendo: Paraná, Alagoas, Pará, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Sergipe, tendo este último uma
variação de aproximadamente 100%. Apenas três estados passaram de patrimônios positivos para
negativos, sendo: Goiás, Rondônia e São Paulo.
Por fim, em 2012, os estados que apresentaram as maiores diferenças percentuais negativas
nos seus patrimônios foram: Rio Grande do Sul (-321%), São Paulo (-179%), Goiás (-104%) e Paraná
(-102%). Já em relação à variação positiva relevante, foi observada em quatro estados: Pará, Alagoas,
Santa Catarina e Sergipe. Apenas três estados passaram de patrimônios positivos para negativos,
sendo: Goiás, São Paulo e Paraná. Observa-se que o estado de Goiás apresentou esta ocorrência em
todos os anos e São Paulo só não apresentou em 2010.

4.2 RELAÇÃO DE GASTOS COM A RECUPERABILIDADE DA DÍVIDA ATIVA
A partir do teste de Correlação Linear de Pearson (Tabela 3), as variáveis independentes que
apresentaram os maiores valores foram selecionadas para gerar o modelo, quais sejam: Adm_geral
(Administração geral), Normatização (normatização), TI (Tecnologia da informação), Formacao_RH
(Formação em Recursos Humanos) e Adm_Receitas (administração de receitas).
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Tabela 3 - Teste de correlação de Pearson
Plan_Orca

Correlação de Pearson
RecDA
0,189

Adm_geral

0,501

0,000

Adm_financeira

0,131

0,089

Controle

0,371

0,000

Normatização

0,605

0,000

TI

0,582

0,000

OrdTerritorial

0,408

0,000

Formacao_RH

0,537

0,000

Adm_Receitas

0,533

0,000

Variável

P-valor
0,025

Fonte: Dados da pesquisa.

A Tabela 4 mostra o resumo do modelo no qual é possível obter as informações quanto à
independência dos erros, cujo valor do teste de Durbin-Watson está próximo, valor indicativo de
independência dos erros. Além disso, detém-se também a informação através do R2 com valor de
0,624, esse valor significa que as variáveis independentes propostas no modelo explicam 62,4% do
resultado obtido pela variável dependente (Rec_Da).
Tabela 4 - Resumo do modelo
Modelo

R

R2

R2 ajustado

Erro padrão da
estimativa

Durbin-Watson

1

0,790a

0,624

0,605

145799719,8838

2,292

a. Preditores: (Constante), Adm_Receitas, Adm_geral, Normatização, Formacao_RH, TI
b. Variável dependente: RecDA

O teste da ANOVA é capaz de detectar se pelo menos uma variável independente apresenta
significância estatística.
Tabela 5 - ANOVA
Modelo
1

Regressão
Resíduos
Total

Soma dos
Quadrados

df

Quadrado Médio

F

p-valor

3,597E+18
2,168E+18
5,765E+18

5
102
107

7,193E+17
2,126E+16

33,838

<0,001b

a. Variável dependente: RecDA1
b. Preditores: (Constante), Adm_Receitas, Adm_geral, Normatização, Formacao_RH, TI

O p-valor da tabela 5 indica que pelo menos uma variável apresenta significância estatística.
Dessa forma, passa-se à análise do modelo.
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Tabela 6 - Coeficiente do modelo
Modelo

Coeficientes não padronizados
B

1

(Constante)
Adm_geral
Normatização
TI
Formacao_RH

Adm_Receitas
a. Variável dependente: RecDA

Modelo padrão

Coeficientes
padronizados

t

Sig.

Beta

-46662067,280
0,256
4,331
-0,728
-0,156

25973571,988
0,038
0,666
0,598
1,909

0,451
0,522
-0,264
-0,013

-1,797
6,810
6,507
-1,217
-,081

0,075
<0,001
<0,001
0,226
0,935

0,401

0,167

0,456

2,405

0,018

Assim, a tabela 6 apresenta os valores dos coeficientes estimados e suas significâncias.
Considerando o modelo apenas com as variáveis significativas, a equação da reta de regressão para
previsão de recuperação de dívida ativa pode ser definida por:
Rec_Da = -46.662.067,28 + 0,265Adm_geral + 4,331Normatizacao + 0,401Adm_receitas
De posse dessa equação é possível algumas interpretações, quais sejam: 1) Se o
investimento/despesa em adm_geral, Normatização e Adm_receitas se igualarem à zero, isso gerará
uma diminuição da ordem de R$ 46,66 milhões na recuperação de dívida ativa; 2) A cada milhão de
real investido em Adm_geral será possível recuperar R$ 265 mil de dívida ativa; 3) É possível
recuperar R$ 4,33 milhões de dívida a cada milhão de real investido em normatização; 4) O
investimento de um milhão de reais em Adm_receita gerará um aumento de R$ 401 mil na
recuperação de dívida ativa.
Uma vez determinados os parâmetros da equação, esta pode ser utilizada para prever os
valores recuperados de dívida ativa dos estados. Tal previsão é feita através da substituição simples
dos valores das variáveis preditoras Adm_geral, Normatizacao e Adm_receitas.

5 CONCLUSÃO
Este trabalho tinha como objetivo verificar o grau de evidenciação e dos fatores da
recuperabilidade da dívida ativa, por meio da análise das demonstrações divulgadas, estimando o
impacto causado pelas provisões de perdas da dívida ativa no patrimônio das entidades e estudar a
relação existente entre gastos administrativos com os valores recuperados nesta rubrica. Para isto
foram coletados os dados de execução orçamentária, no período de 2009 a 2012, disponibilizados no
site da Secretária do Tesouro Nacional dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal.
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Através do estudo foi possível verificar que poucos estados estão contabilizando através do
regime de competência em relação às perdas existentes da dívida ativa, o que acarreta direitos
inexistentes nos seus balanços e consequentemente os patrimônios são superavaliados. Após os
respectivos ajustes foi possível estimar os valores reais de seus patrimônios, levando em consideração
apenas o impacto da dívida ativa na contabilização pelo regime de competência, tendo alguns estados
apresentado variações negativas em seus patrimônios em mais de 1000%, inclusive alguns deles
passados de patrimônios líquidos positivos para negativos, demonstrando o grande impacto que as
novas mudanças da contabilidade pública irão ocasionar nas demonstrações financeiras. Além disso,
foi possível encontrar uma relação existente entre despesas das subfunções, da função administração
com os valores recuperados de dívida ativa, sendo possível fazer uma estimativa futura de sua
recuperação.
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RESUMO
Entender a composição das Finanças Públicas é primordial para que se consiga planejar políticas
que visam atender as demandas sociais, reduzindo as desigualdades, além de manter um equilíbrio
entre o nível de renda e de consumo da população. O objetivo deste estudo é analisar a relação de
dependência das transferências governamentais dos municípios que compõem o Cariri cearense no
período de 2014 a 2015. A utilização dos recursos públicos é fundamental para a implementação
de políticas públicas que atendam as necessidades da sociedade. Com isso, tem-se a seguinte
questão problema: Qual a relação de dependência das transferências governamentais nos
municípios que compõem o Cariri cearense no período de 2014 e 2015? A metodologia adotada
para resolução do problema foi de caráter bibliográfica, quali-quanti e descritiva. Para tanto, foram
analisados os 31 municípios que compõem o Cariri cearense. Os dados foram obtidos por meio da
Plataforma Finanças Públicas (FINBRA). Como resultados observa-se o quão dependentes são os
municípios cearenses das transferências governamentais, evidenciando uma tendência que pode ser
observada em outros municípios brasileiros. Esta dependência influencia diretamente no
planejamento de ações e faz com que os gestores públicos municipais busquem estratégias para
captar recursos.
Palavras-chave: Finanças Públicas. Transferências Governamentais. Planejamento Orçamentário.
1 INTRODUÇÃO
Para a consecução de políticas públicas, que atendam as demandas da sociedade, objetivando
reduzir as desigualdades sociais e manter um nível de renda e consumo equilibrados, é necessário que
haja um planejamento orçamentário, de modo que as despesas e gastos se adequem às receitas obtidas
pelo município.
Entender a composição das Finanças Públicas é primordial para que se consiga planejar
políticas que visem atender as demandas sociais, reduzindo as desigualdades, além de manter um
equilíbrio entre o nível de renda e de consumo da população. O planejamento orçamentário, assim
como a sua execução, depende do nível de arrecadação obtido pelo ente, uma vez que a execução das
despesas está diretamente relacionada às origens dos recursos.
De acordo com o site da Secretaria do Tesouro Nacional (STN, 2017), por meio do relatório
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de estatísticas fiscais, observa-se que a receita do governo federal no primeiro trimestre do ano foi de
aproximadamente R$ 415.277.000,00, sendo que deste valor, R$ 163.900.000,00 correspondem a
recursos repassados de tributos municipais.
Conforme dados da Receita Federal do Brasil (2014), a União detém mais de 68% do que se
arrecada no país, já os Estados e Distrito Federal possuem um percentual de 25,35% e os Municípios
menos de 7% da receita tributária arrecadada. Nota-se que os municípios possuem uma dependência
dos recursos provenientes da União, impossibilitando, em certas situações, de realizarem ações que
atendam de forma efetiva a população. Os problemas enfrentados pelo gestor municipal são de
diversas ordens (saúde, educação, infraestrutura, dentre outros) e as limitações orçamentárias
interferem diretamente na prestação destes serviços.
Com base nesta contextualização surge a seguinte questão problema: Qual a relação de
dependência das transferências governamentais nos municípios que compõem o Cariri cearense no
período de 2014 e 2015? O objetivo geral deste trabalho é analisar a relação de dependência das
transferências governamentais dos municípios que compõem o Cariri cearense no período de 2014 a
2015.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 FINANÇAS PÚBLICAS E O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Os indivíduos possuem necessidades e interesses diversificados, todavia, quando agregados
passam a denominar-se de demanda coletiva, sendo atendidos através dos serviços públicos prestados
pelo Estado. Para que ocorra essa oferta é preciso que o mesmo possua recursos financeiros, pessoas
aptas a servirem a comunidade, de acordo com as suas especificidades, e assim por diante.
Em consonância à Constituição Federal de 1988 (CF/88), o Estado deve prover diversos bens
e direitos aos cidadãos, como saúde, educação, alimentação, lazer, segurança, trabalho (art. 6º),
garantir o desenvolvimento nacional (art. 3º, II), entre outros. Para tanto, ele utiliza-se de políticas
macroeconômicas e sociais que visam atender e manter o bem-estar social e democrático de direito.
Nesse sentido, Aliomar Baleeiro (apud Costa, 2015) argumenta que “constitui atividade
financeira a que o Estado, as províncias e municípios exercem para obter dinheiro e aplicá-lo ao
pagamento de indivíduos e coisas utilizadas na criação e manutenção de vários serviços públicos”.
Dentro do conceito aludido está entrelaçado o planejamento orçamentário, a receita e a despesa
pública, conforme será especificado em sequência.
O orçamento público é o documento formal que contém as informações detalhadas sobre todos
os recursos de que o Poder Público dispõe, ou prever, em termos de receitas e despesas, durante um
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determinado período. A CF/88, no capítulo II que trata das finanças públicas, dispõe no art. 165 três
instrumentos de planejamento orçamentário, são eles: o Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA). Ainda no art.165, da Carta Magma, é descrito
como se dá a elaboração desses instrumentos e sua finalidade.
§ 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes,
objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. § 2º A lei de diretrizes
orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as
despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei
orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de
aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
O PPA é um planejamento a longo prazo com duração de quatro anos, a LDO e a LOA são de
curto prazo, pois são elaborados a cada exercício financeiro. Esses instrumentos supracitados, além
de considerarem a região em sua singularidade, permitem otimizar os resultados da aplicação do gasto
público, criar condições para a melhoria contínua e mensurável da qualidade e produtividade dos bens
e serviços, demonstrar a aplicação dos recursos públicos – transparência – e criar interação entre o
Estado e o cidadão para aperfeiçoamento das políticas públicas – participação social (ABREU, 2014).
Dessa forma, compreende-se que por meio do planejamento orçamentário das atividades
executadas pelo Estado “é possível atingir o desejável equilíbrio de longo prazo entre as receitas e as
despesas públicas e, ao mesmo tempo, atender às necessidades públicas e ao desenvolvimento
econômico e social sustentáveis” (COSTA, 2015, p. 59).
Segundo o Ministério da Fazenda (2014, p. 12), por intermédio da Secretaria do Tesouro
Nacional, define-se, no geral, receita como uma [...] expressão monetária resultante do poder de
tributar e/ou do agregado de bens e/ou serviços da entidade, validada pelo mercado em um
determinado período de tempo e que provoca um acréscimo concomitante no ativo ou uma redução
do passivo, com um acréscimo correspondente no patrimônio líquido, abstraindo-se do esforço de
produzir tal receita representado pela redução (despesa) do ativo ou acréscimo do passivo e
correspondente redução do patrimônio líquido.
De acordo com a Lei Federal Nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal, as receitas se dividem em Receitas Correntes e Receitas de Capital (art. 11).
§ 1º São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial,
agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros
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recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas
classificáveis em Despesas Correntes. § 2º São Receitas de Capital as provenientes da realização de
recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos;
os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas
classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente.
Para este trabalho só será levado em consideração, para fins de análise, no decorrer dos tópicos
vindouros, as Receitas Correntes oriundas das receitas tributárias, em destaque os impostos, e dos
recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, nesse caso, as
transferências intergovernamentais.
As despesas públicas, segundo informação disponibilizada no Portal da Transparência, “é a
aplicação (em dinheiro) de recursos do Estado para custear os serviços de ordem pública ou para
investir no próprio desenvolvimento econômico do Estado. [...] autorizados pelo Poder competente,
com o fim de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento”.
Na referida Lei Federal Nº 4.320/64, art.12, as despesas são classificadas em duas: Despesas
Correntes (Despesas de Custeio e Transferências Correntes) e Despesas de Capital (Investimentos,
Inversões Financeiras e Transferências de Capital). De forma simplificada, as Despesas Correntes são
aquelas “realizadas com a manutenção dos equipamentos e com o funcionamento dos órgãos”, isto é,
com diversos encargos, pessoal, material de consumo etc. Enquanto as Despesas de Capital são
aquelas realizadas com o propósito de formar e/ou adquirir ativos reais, abrangendo, entre outras
ações, o planejamento e a execução de obras, a compra de instalações, equipamentos, material
permanente, títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer natureza, bem
como as amortizações de dívida e concessões de empréstimos (Portal da Transparência).
2.2

TRANSFERÊNCIAS

INTERGOVERNAMENTAIS:

VIABILIZANDO

O

PACTO

FEDERATIVO
A nação brasileira é formada pelos entes federados, isto é, pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios. Apesar da descentralização proferida na Constituição Federal de 88, que dá
autonomia aos entes federados para planejarem e executarem seus orçamentos, vê-se nos dias atuais
grandes distorções entre a capacidade de arrecadar e o que de fato é gasto durante um exercício
financeiro, principalmente no que tange aos munícipios.
O município, por ser o ente federado mais próximo ao cidadão, possui grande
responsabilidade de prestar serviços públicos ao mesmo, reconhecendo as demandas e as
necessidades locais. Contudo, pode-se constatar que ele tem maior dificuldade para arrecadar,
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conforme pode ser averiguado nos dados que serão apresentados logo abaixo. Como disse Rezende
(1995, p. 6), “a autonomia financeira foi confundida com liberdade para gastar sem a equivalente
responsabilidade de tributar”.
Dessa forma, como boa parte dos municípios não têm recursos próprios para atender suas
demandas, buscam-se outros mecanismos complementares para realizar os investimentos necessários
para que assim a população possa ser atendida, como é o caso das transferências intergovernamentais.
Estas podem ser obrigatórias, automáticas ou constitucionais, quando já estão previstas no Texto
Constitucional; e discricionárias ou voluntárias, quando as transferências da receita tributária
dependem de decisão de autoridade, ou seja, não possui uma obrigatoriedade para o repasse da verba,
como é o caso dos convênios (PAMPLONA, 2009).
As previstas na Constituição, ou em outras leis, se dividem em condicionais aquelas em que
o repasse financeiro está vinculado a uma despesa específica e as incondicionais, isto é, não há
destinação específica de aplicabilidade; o ente federado pode decidir onde aplicar o recurso de acordo
com a necessidade local. Enquanto as discricionárias ou voluntárias consistem em negociações
financeiras entre União, Estados e Municípios (PAMPLONA, 2009).
3

METODOLOGIA
Esta pesquisa classifica-se como descritiva pois, de acordo com Vergara (1998), a pesquisa

descritiva expõe características de determinada população ou de determinado fenômeno, não tendo o
objetivo de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação.
A pesquisa tem caráter quali-quanti, uma vez que apresenta os dados relativos às receitas
orçamentárias, além de analisar o impacto da dependência dos recursos da União no que se refere às
políticas e ações planejadas e executadas pelos municípios – objeto deste estudo. O estudo visa ainda
descrever e analisar a dependência dos municípios do Cariri cearense quanto às transferências
intergovernamentais. Classifica-se também como estudo de caso, conforme Gondim et al (2005),
corresponde a metodologia teórica que busca entender os fenômenos complexos e a forma como se
manifestam.
O estudo foi realizado nos 31 municípios que compõem o Cariri cearense. O objeto de
pesquisa foi escolhido baseado na pesquisa feita por Arrais e Chagas (2016), os quais estudaram a
região Centro-sul do Ceará. Os dados foram obtidos por meio do site Finanças Públicas (FINBRA),
no período de 2014 e 2015. Após a coleta dos dados, estes foram tabulados no Software Microsoft
Excel e em seguida comparados e analisados.
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4

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Para efeito de análise, observam-se a seguir os dados referentes às receitas correntes, receitas

tributárias, transferências intergovernamentais, despesas correntes, despesas de pessoal e encargos
sociais e despesas de capital de todos os municípios pertencentes à região caririense do estado do
Ceará, concernente aos anos de 2014 e 2015. As informações foram extraídas do Sistema de
Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFI, do Tesouro Nacional.
Tabela 01 - Receitas e Despesas da Região do Cariri – Ano de 2014 (em R$)
Transferências
Município

Intergoverna-

Receita Corrente

mentais

Receita
Tributária

Despesa Corrente

Despesa
de Capital

Pessoal e
Encargos Sociais

ABAIARA

24.800.129,08

26.918.612,58

846.873,45

19.356.696,19

3.356.355,25

9.695.550,07

ALTANEIRA

17.563.871,57

18.808.278,16

453.780,12

15.290.742,73

1.828.008,88

8.732.487,88

18.772.704,38

19.660.007,79

536.613,85

17.824.754,79

1.437.323,21

9.687.871,36

ARARIPE

41.575.778,18

49.444.639,79

1.851.401,87

43.686.464,89

4.534.506,06

29.636.037,20

ASSARÉ

36.117.539,42

38.491.836,25

1.360.675,29

35.135.528,25

6.534.550,61

20.086.500,42

AURORA

39.925.668,82

42.501.515,61

930.997,23

36.616.059,37

3.700.413,00

20.497.373,59

BAIXIO

17.081.213,08

17.727.423,83

426.274,50

15.330.077,76

1.099.872,93

8.743.596,41

BARBALHA

146.845.597,85

158.375.092,83

6.958.972,57

144.455.535,06

8.089.250,94

51.239.968,92

33.363.917,91
BARRO
BREJO SANTO 94.925.816,30
CAMPOS SALES 43.653.758,73
45.230.759,34
CARIRIAÇU

35.402.755,71
110.979.819,08
46.235.658,41
49.846.573,14

1.441.226,46
12.465.833,93
1.775.551,08
1.136.918,30

34.778.128,35
110.421.976,93
44.960.296,72
45.407.599,17

2.472.454,34
34.135.167,28
5.393.790,51
3.238.502,90

21.794.167,68
44.681.754,74
26.959.249,04
30.066.508,7 4

175.424.132,75
CRATO
FARIAS BRITO 39.734.616,31

214.388.568,54

13.003.327,36

192.861.865,35

12.425.635,67 109.123.612,37

43.550.379,78

1.375.118,08

32.616.684,44

6.809.778,23

19.909.480,77

ANTONINA DO
NORTE

IPAUMIRIM

16.419.065,63
22.426.295,62

16.847.340,54
23.912.404,68

222.000,03
482.339,34

14.973.866,42
20.927.595,26

2.125.334,59
1.402.484,49

8.417.389,17
12.410.463,30

JARDIM

49.236.077,83

55.864.874,41

1.607.618,56

44.980.969,78

5.882.143,21

29.355.145,90

JATI

19.146.671,96

22.524.422,29

2.930.880,46

19.104.912,47

4.748.192,82

10.681.823,03

302.602.631,05

397.097.759,57

34.977.618,53

339.840.308,82

41.303.638,69 191.030.950,56

LAVRAS
DA MANGAB
EIRA

49.217.245,00

53.295.919,31

1.209.955,11

47.837.414,64

3.277.636,31

28.311.209,74

MAURITI

71.407.775,40

82.722.988,96

8.088.410,85

72.762.815,82

7.954.596,92

41.151.720,31

43.373.363,61

MILAGRES
MISSÃO VELHA 54.370.029,98
NOVA OLINDA 31.228.806,70
23.107.356,85
PENAFORTE

46.873.578,97

1.842.749,08

39.975.399,94

4.235.641,39

24.847.854,32

58.508.186,44
36.012.721,90
28.685.240,22

3.191.537,45
1.299.219,97
3.277.906,96

50.233.592,60
29.708.393,04
27.457.515,46

6.461.338,57
3.568.471,23
5.073.444,46

29.876.776,13
17.352.851,91
12.615.945,75

PORTEIRAS

31.319.731,78

33.306.311,40

1.194.614,96

25.449.791,31

9.901.575,40

14.710.569,95

POTENGI

24.136.119,97

25.228.730,59

835.971,36

21.073.817,38

2.609.964,64

13.356.426,73

SALITRE

35.166.307,89

37.130.459,34

1.130.523,38

32.244.420,36

2.927.754,21

19.397.527,33

GRANJEIRO

JUAZEIRO
NORTE

DO
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SANTANA

34.696.856,78

37.860.727,06

972.121,01

33.157.542,86

1.405.662,85

19.835.624,99

TARRAFAS

20.196.832,75

20.675.317,51

345.813,77

18.191.003,89

1.739.332,96

11.990.297,44

UMARI

16.210.813,05

16.767.980,32

315.859,06

13.903.954,03

1.068.393,71

8.194.556,27

DO CARIRI

Fonte: Finbra (2017).

A Região do Cariri Cearense é composta por 31 municípios, tem em média 17.238,60km² de
extensão territorial, possui uma população total de 949.164 habitantes (IBGE/Censo Demográfico
2010), e segundo os dados disponíveis no Sistema de Informações Territoriais, os municípios têm em
média 70,15% de população urbana e 29,85% de população rural, localizando-se na região sul do
Estado do Ceará.
Nove dos municípios integram a Região Metropolitana do Cariri (RMC), criada pela Lei
Estadual nº 78, de 26 de junho de 2009. Juazeiro do Norte tem o papel de núcleo metropolitano, com
mais de 250 mil habitantes, as demais cidades que compõe a RMC são: Crato, Barbalha, Jardim,
Missão Velha, Caririaçu, Farias Brito, Nova Olinda e Santana do Cariri.
Através dos dados dispostos na tabela, é possível perceber a falha dos municípios na
arrecadação de receita tributária. Como é o exemplo da cidade de Potengi, a Receita Corrente
corresponde a R$ 25.228.730,59 e a receita tributária é de R$ 835.971,36, correspondendo a 3,4% do
total. Esse cenário demostra que os municípios possuem certa dependência das transferências da
União e dos Estados para que seja possível arcar com as despesas.
É necessário que a gestão municipal busque meios para melhorar a arrecadação, designando
técnicos especializados, e fiscalizando de maneira adequada os órgãos de arrecadação, de forma que
os cidadãos não sejam explorados pelo excesso de tributos, e nem o ente deixe de arrecadar. Como
consequência tem-se um município com mais autonomia, que consegue custear suas despesas
correntes e, também, é capaz de investir em áreas obsoletas que carecem de sua atenção.

Tabela 02 - Receitas e Despesas da Região do Cariri – Ano de 2015
Município

ABAIARA
ALTANEIRA
ANTONINA DO
NORTE
ARARIPE
ASSARÉ
AURORA
BAIXIO
BARBALHA
BARRO

Transferências
Intergovernamentais

Receita
corrente

Receita
Tributária

Despesas
Corrente

Despesas de
Capital

Pessoal e
Encargos
Sociais

20.155.468,67
19.686.715,84

21.477.809,78
20.225.253,72

44.363.059,48
27.342.700,00
43.490.842,40
17.061.853,30

53.254.009,60 1.740.842,99 44.215.696,82 996.331,85 29.200.008,78
31.744.130,00 1.664.200,00 36.900.237,60 5.295.235,66 21.036.299,03
47.140.075,31 2.930.596,16 40.691.947,14 3.005.182,40 23.603.772,73
18.535.790,4 442.548,85 15.466.916,60 1.136.730,54 9.781.073,61

159.549.739,08
36.019.346,84

171.141.498,95 5.062.641,06 159.010.258,91 9.053.336,04 60.422.575,01
37.837.447,63 658.701,20 34.566.874,27 1.692.092,59 22.928.594,78

401.166,85 17.526.072,30 3.790.254,78 9.722.359,74
314.634,44 17.276.872,84 1.123.985,03 9.310.588,92
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BREJOSANTO
CAMPOS
SALES
CARIRIAÇU

34.473.503,36

87.779.188,88 15.844.022,24 117.829.743,52 14.685.736,63 55.538.484,87

45.720.068,87

49.715.526,48 1.815.308,72 43.838.591,44 4.055.332,05 26.251.214,74

45.449.577,74

51.724.269,55 1.429.093,07 48.996.530,92 5.739.431,92 29.876.988,65

CRATO

182.982.991,03

220.685.252,04 15.287.405,63 204.956.272,90 12.521.228,33 114.098.918,62

FARIASBRITO
GRANJEIRO
IPAUMIRIM
JARDIM
JATI
JUAZEIRO DO
NORTE
LAVRAS DA
MANGABEIRA
MAURITI
MILAGRES
MISSÃOVELHA
NOVA
OLINDA
PENAFORTE
PORTEIRAS
POTENGI
SALITRE
SANTANA DO
CARIRI
TARRAFAS
UMARI

40.802.222,54
17.610.795,85
25.476.302,94
21.590.939,91
12.962.543,69

44.706.634,41 1.798.562,73 35.934.649,07 7.970.618,72 22.797.048,55
18.069.821,38 147.569,20 14.304.524,99 1.585.563,46 8.930.574,64
27.009.472,23 566.583,34 21.837.542,10 1.576.871,55 13.940.505,56
24.755.203,63 1.519.856,89 55.949.993,95 5.901.181,04 33.925.160,00
17.592.431,44 4.266.229,93 21.270.290,80 974.087,98 12.653.182,79

329.914.042,54

437.264.165,14 40.220.235,70 360.732.335,22 34.769.942,74 233.014.065,97

51.566.175,25

58.023.497,54 4.069.514,78 49.356.342,49 4.555.458,83 31.392.458,79

74.247.875,00

93.000.235,96 11.305.305,33 78.276.241,05 10.349.203,09 48.363.588,53

44.574.729,22
60.322.100,97

49.596.059,28 1.965.053,35 44.922.050,29 3.920.451,79 25.390.562,37
66.370.968,73 3.691.330,48 59.712.707,54 5.295.097,16 30.888.312,31

33.015.337,88

39.063.039,34 1.712.225,18 33.233.110,55 2.133.232,86 19.415.139,03

35.529.668,33
23.722.638,28
35.871.106,32

37.875.636,74 1.178.178,26 30.349.445,53 6.543.162,70 18.847.108,06
25.645.573,61 701.572,04 22.650.585,78 1.510.002,69 14.894.400,96
38.473.349,91 1.115.143,07 36.374.364,54 1.677.435,55 21.996.967,27

36.514.220,47

40.658.516,93 1.156.083,29 35.038.982,02 1.711.082,29 20.777.346,93

20.296.064,18
17.238.821,97

21.336.299,89
18.416.307,37

522.035,70 18.638.262,77 3.261.853,18 11.991.317,28
355.639,67 14.894.671,81 1.711.314,79 9.291.158,16

Fonte: Finbra (2017).

Ao todo, no ano de 2014, os municípios da Região do Cariri receberam R$ 1.619.277.485,57
de Transferências Intergovernamentais, e no ano de 2015, o montante foi de R$ 1.557.551.451,95,
levando em consideração a falta de informações das cidades de Abaiara e Penaforte para este último
ano. Enquanto o total de Despesas Correntes equivale a R$ 1.640.565.724,08 (2014) e R$
1.714.752.115,76 (2015).
O que se pode observar, tomando como base essas informações, é que os municípios, em sua
maioria, “dependem” das transferências para pagar as despesas. Percebe-se que os números estão bem
próximos, a diferença, nesse caso, seria destinada para os investimentos que, em muitos casos, não
há sobras e isso ocasiona possíveis dívidas e defasagem em áreas importantes para o bom
funcionamento do município.
No gráfico 01 constata-se o quanto os municípios recebem de transferências
intergovernamentais em comparação ao quanto arrecadam com receita tributária no ano de 2014. É
notável a diferença, e em algumas cidades são valores alarmantes, como é o caso de Lavras da
Mangabeira, que recebe cerca de 92,35% e arrecada apenas 2,28%. Fica evidente que alguns
municípios estariam inaptos a custearem as próprias despesas, estando assim, a mercê das
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transferências, e proporcionando à União e aos Estados, despesas ainda maiores que futuramente
podem se transformar em uma grande dívida pública.
Gráfico 01 - Dependência orçamentária das transferências governamentais dos 10 munícipios com
maiores Receitas Correntes – 2014
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Fonte: Finbra (2017).

Gráfico 02 - Dependência orçamentária das transferências governamentais dos 10 munícipios com
maior receita corrente – 2015
Transferências Intergovernamentais
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Analisando de um ano para outro, pode constatar-se que houve uma diminuição nas
transferências governamentais no ano de 2015, sendo que essa diminuição poderá ser compreendida
como consequência de uma crise fiscal instaurada no país (CUNHA JUNIOR et al, 2016). Segundo
o site O Globo, o Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou que a situação fiscal do Brasil está se
degradando de forma rápida, em decorrência de um crescimento econômico menor, aumento de
dívidas e, no caso dos países emergentes, aumento de juros. E isso cria espaço para incertezas, pois
inviabiliza o cálculo da rentabilidade de qualquer projeto de investimento e consequentemente de
transferências para os municípios. Em contrapartida, tem-se um pequeno aumento no processo de
arrecadação tributária dentro da própria municipalidade no ano de 2015 em comparação a 2014.
Na tabela 03 é possível verificar as dez cidades da Região Caririense que possuem o montante
mais alto de Despesas Correntes, e ao lado, os dez municípios que apresentam maior gasto em Pessoal
e Encargos Sociais, sendo uma compilação da tabela 02. Dados referentes ao exercício de 2015.
Tabela 03 - Os dez municípios que possuem maiores despesas correntes e os dez que possuem
maior despesa com pessoal e encargos sociais – Ano de 2015
MUNICÍPIO

DESPESAS CORRENTES

MUNICÍPIO

PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS

JUAZEIRO DO
NORTE

R$360.732.335,22

JUAZEIRO DO
NORTE

R$233.014.065,97

CRATO
BARBALHA

R$204.956.272,90
R$159.010.258,91

CRATO
BARBALHA

R$114.098.918,62
R$60.422.575,01

BREJO SANTO
MAURITI

R$117.829.743,52
R$78.276.241,05

BREJO SANTO
MAURITI

R$55.538.484,87
R$48.363.588,53

MISSÃO VELHA

R$59.712.707,54

JARDIM

R$33.925.165,00

JARDIM

R$ 55.949.993,95

LAVRAS DA
MANGABEIRA

R$31.392.458,79

R$ 49.356.342,49

MISSÃO VELHA

R$30.888.312,31

R$ 48.996.530,92
R$ 44.922.050,29

CARIRIAÇU
ARARIPE

R$29.876.988,65
R$29.200.008,78

LAVRAS DA
MANGABEIRA
CARIRIAÇU
MILAGRES

Fonte: Finbra (2017).

Nota-se que os municípios, nas duas relações, são praticamente os mesmos, com a exceção
das cidades de Milagres e Araripe; a primeira aparece na relação das maiores despesas correntes e
não de despesas de pessoal e encargos sociais, e vice-versa referente à cidade de Araripe. Em primeiro
se encontra Juazeiro do Norte, com a maior despesa corrente e também com o maior montante de
despesas com pessoal e encargos sociais, que representa 64,6% do valor total.
Verifica-se que as despesas com pessoal e encargos sociais na cidade de Juazeiro do Norte
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equivalem a mais de 64%, sobrando para as demais despesas correntes como aquisição de bens de
consumo, serviços terceirizados, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone,
entre outros, o valor de R$127.718.269, ou seja, 35,4%.
Esse cenário se repete em grande parte das cidades do Cariri Cearense, e uma das avaliações
que pode ser feita, com base nesses números, é que o munícipio gasta demasiadamente com pessoal
e, muitas vezes, deixa a desejar em importantes áreas, por exemplo, a manutenção de equipamentos
cruciais para o funcionamento adequado da máquina pública e com materiais de consumo essenciais
para o trabalho.
Não é raro encontrar nos municípios, em órgãos públicos, máquinas sucateadas, falta de
materiais básicos e em contra partida, muitos funcionários exercendo funções semelhantes em um
mesmo setor. A questão não é sobrecarregar o funcionário, isto estaria em desacordo com as boas
relações de trabalho, mas é necessário a gestão se ater para que isso não seja frequente.
5 CONCLUSÃO
Com base no que foi apresentado, observa-se a necessidade que a gestão municipal busque
meios de melhorar a arrecadação, designando técnicos especializados, e fiscalizando de maneira
adequada os órgãos de arrecadação, de forma que os cidadãos não sejam explorados pelo excesso de
tributos, e nem o ente deixe de arrecadar. Como consequência, tem-se um município com mais
autonomia, que consegue custear suas despesas correntes e, também, é capaz de investir em áreas
obsoletas que carecem de sua atenção.
Nota-se quão dependentes são os municípios das transferências governamentais. Com esta
dependência, caso ocorra alguma redução no repasse dos recursos da União, os gestores municipais
devem buscar outros mecanismos de arrecadação, caso não queiram comprometer as ações planejadas
para os 4 anos de gestão, assim como as atividades e projetos.
Observa-se que os municípios do Cariri Cearense seguem uma tendência de outros municípios
brasileiros, os quais dependem em um percentual elevado das transferências da União. Além disso,
das despesas correntes, ou seja, aquelas que são utilizadas para a manutenção da administração
pública, mais da metade delas são comprometidas com folha de pessoal e encargos sociais.
Como sugestões para pesquisas futuras propõem-se realizar um comparativo com outros
municípios nordestinos e de outras regiões do país, visando analisar se seguem uma mesma tendência
e os impactos nas políticas públicas desta dependência de recursos da União. Quanto à limitação da
pesquisa, tem-se que se levou em consideração apenas municípios cearenses, sem analisar outras
variáveis que poderiam influenciar na análise.
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RESUMO
A necessidade de melhoria da qualidade dos gastos públicos tem representado um tema emergente
em decorrência da escassez de recursos e da crescente demanda pelo provimento de serviços pela
sociedade. A qualidade do gasto público pressupõe, de maneira geral, que este possa ser executado
de forma eficiente, conseguindo o melhor resultado possível com o empenho de um menor volume
de recursos. O objetivo deste artigo foi analisar as ações de gestão realizadas nas Pró-Reitorias
acadêmicas da Universidade Federal do Cariri no ano de 2017, a respeito da qualidade dos gastos
públicos, além de verificar a existência de algum procedimento ou precaução adotados a fim de
tornar esse processo mais efetivo. Para a coleta de dados conseguiu-se atingir toda a população a
qual se destinou o estudo, a partir da realização de entrevistas semiestruturadas. A coleta de dados
aconteceu no mês de maio de 2017. Como resultados, foi possível identificar que os gestores têm
uma visão satisfatória sobre o que representa um gasto público de qualidade e, na prática, a maioria
deles tem algumas condutas no sentido de tornar o processo mais efetivo, seja com relação à gestão
ou avaliação dos retornos obtidos. Quanto aos desafios percebidos na prática, observa-se que existem
interferências internas e externas, sendo o pouco tempo de independência da Universidade um dos
fatores de forte influência para que algumas práticas estejam ainda em construção.
Palavras-chave: Gastos Públicos. Pró-Reitorias. Gestão Pública.
1 INTRODUÇÃO
A gestão dos recursos públicos pode ser considerada como um dos principais desafios da
Administração Pública na contemporaneidade. A forma como as despesas públicas são conduzidas
gera efeitos na vida de todos os cidadãos, uma vez que estes são atingidos, direta ou indiretamente,
pelas políticas públicas e por toda a atividade da administração. A necessidade de utilização dos
recursos disponíveis de forma responsável e eficiente vem sendo um dos mais recorrentes assuntos,
sobretudo tendo em vista a escassez desses recursos e a crescente demanda social por serviços
públicos, olhando-se para o caso do Brasil.
Com base em dados do Tesouro Nacional (BRASIL, 2017), a despesa pública é a aplicação
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de recursos para efetuar serviços buscando atender a uma necessidade da coletividade prevista no
orçamento, com fins de realização das finalidades da atuação do Estado. Os gastos públicos são
instrumentos dessa atuação, e para que estes sejam efetuados, é necessário que, observadas as
necessidades, sejam definidas prioridades, dando forma às políticas de gestão que serão postas em
prática.
Segundo o Relatório de Análise Econômica dos Gastos Públicos Federais sobre a evolução
destes no Brasil, durante o período de 2006 a 2015, as despesas públicas primárias do país
apresentaram uma tendência positiva de crescimento, gerando pressões sobre o aumento de carga
tributária e prejudicando o desempenho do papel estabilizador da política fiscal, gerando assim a
elevada rigidez orçamentária responsável pela redução da capacidade do governo de adequar os
gastos públicos.
A qualidade do gasto público pressupõe, de maneira geral, que este possa ser executado de
forma eficiente, conseguindo o melhor resultado possível com o empenho de um menor volume de
recursos. Um dos fatores que contribuem para que isto seja alcançado é que as instituições públicas
conheçam a realidade na qual estão inseridas, bem como da capacidade de articulação e realocação
estratégica dos recursos, eliminação do desperdício e busca incessante pela melhoria da gestão, de
modo que possam atingir os objetivos com a otimização dos recursos investidos.
Diante da recorrente discussão acerca da complexidade encontrada no processo de Orçamento
e de gastos públicos e da necessidade de tornar esse processo mais efetivo, e levando em consideração
a participação das instituições públicas nesse processo, surge o seguinte problema de pesquisa: Qual
a visão dos administradores/gestores das Pró-Reitorias Acadêmicas da Universidade Federal do Cariri
(UFCA) a respeito dos gastos públicos, bem como as ações realizadas a fim de tornar esse processo
mais eficiente?
Para responder a esses questionamentos, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com
os administradores das Pró-Reitorias Acadêmicas da UFCA (Pró-Reitoria de Ensino, de Cultura, de
Extensão, de Pesquisa e Inovação e de Assuntos Estudantis), por entender que tais profissionais têm
na sua função um vínculo direto com as questões de decisão e gestão dos recursos das respectivas
unidades acadêmicas.
O assunto comprova sua relevância uma vez que busca-se entender, sobre o assunto dos gastos
públicos e suas nuances, a visão de pessoas que atuam diretamente com essas questões em uma
Instituição Federal de Ensino Superior. Para isso, faz-se um apanhado conceitual acerca de despesa e
gasto público e sobre discussões da necessidade de melhoria do gasto público, trazendo também uma
aproximação da instituição que se está observando.
Este artigo tem como objetivo geral analisar a visão dos administradores/gestores das Pró-
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Reitorias Acadêmicas da UFCA a respeito da qualidade dos gastos públicos. Como objetivos
específicos busca-se verificar se há algum procedimento ou precaução adotados no que tange a
estratégias de utilização dos recursos públicos, bem como identificar os desafios encontrados na
prática.
Por fim, faz-se uma análise das declarações obtidas dos gestores através das entrevistas, com
vistas a analisar sua visão e conduta em relação aos questionamentos realizados, e assim entender
melhor como funcionam os trâmites que envolvem o gasto público e os desafios que o cercam.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 ORÇAMENTO E DESPESA PÚBLICA
O Orçamento Público é legislado pela Constituição Federal de 1988, pela Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, e pela Lei de Finanças
Públicas nº 4.320, de 17 de março de 1964, compreendendo a elaboração e execução de três leis: o
Plano Plurianual (PPA), as Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o Orçamento Anual (LOA),
responsáveis pelo planejamento e execução das políticas públicas federais, caracterizando-se pelas
funções de planejamento, contábil, financeira e de controle.
O Orçamento Público é um instrumento de execução que tem por objetivo desenvolver os
programas de trabalho do governo através da previsão das receitas e da fixação das despesas, de modo
a garantir a continuidade e o aperfeiçoamento dos serviços prestados ao aplicar da melhor forma
possível os recursos financeiros. Abreu e Gomes (2010) fazem uma crítica ao processo orçamentário
brasileiro atual, sugerindo que estes precisam incluir uma visão de longo prazo, fugindo do
imediatismo e de propostas meramente tradicionais e incrementais.
A receita e a despesa pública possuem um papel importantíssimo no que diz respeito à gestão
pública, porque representam o total apurado pelo governo e a forma como estes retornam à sociedade
como forma de bens e serviços que atendam suas demandas.
Com base no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (2016), “a despesa pública
é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos
serviços públicos prestados à sociedade”. Amaral e Oliveira (2010) afirmam que a composição da
despesa pública retrata a utilização dos recursos públicos, visando atender as demandas que dão
origem às políticas públicas. Xerez (2013) aponta que as despesas se caracterizam como as ações
realizadas pelo governo no decorrer de sua administração, podendo ser orçamentárias (despesas
correntes e de capital) e extraorçamentárias. Classifica-se como orçamentária quando autorizada pelo
orçamento ou por créditos adicionais; e extraorçamentária, quando corresponde aos demais casos que
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não constam na lei do orçamento, compreendendo saídas de quantias referentes a depósitos, cauções
e demais situações de natureza semelhante.
Para Maia et al. (2009), mediante a utilização dos gastos públicos, os governos definem
prioridades em relação à prestação de serviços básicos e aos investimentos a serem realizados. O
mesmo autor ressalta que, nos últimos anos, as despesas cresceram acima da média suportada pelo
Produto Interno Bruto (PIB) do país, gerando um descontrole dos gastos. Haja vista que a carga
tributária também alcançou seu limite superior, a melhor possibilidade restante passa a ser a busca
pela melhor aplicação dos recursos, com otimização dos gastos.
2.2 DISCUSSÕES SOBRE A NECESSIDADE DE MELHORIA DA QUALIDADE DOS GASTOS
PÚBLICOS
Muitas discussões vêm sendo construídas em torno da temática da necessidade de tornar os
gastos públicos mais eficientes, sobretudo diante da escassez de recursos e do aumento pela demanda
de serviços, o que exige dos gestores públicos maior capacidade de potencializar os gastos através do
contínuo desenvolvimento da gestão.
De acordo com Maia et al. (2009), apesar da carga tributária do país ser elevada, seu nível de
retorno para a população através de serviços prestados é baixo, ao passo em que a LDO estabelece
um teto para despesas correntes que impossibilita a acomodação das pressões sociais por meio da
elevação dos gastos públicos, fazendo-se necessária a otimização da utilização dos recursos públicos
objetivando uma maior eficiência do gasto.
Segundo Ribeiro (2008), a eficiência dos gastos públicos é diretamente influenciada pelo PIB
per capita, pelo tamanho da população, pelos efeitos significativos dos direitos de propriedade e da
competência dos servidores públicos, demonstrando que o aperfeiçoamento das instituições
governamentais contribui para a eficiência do gasto público. Amaral e Oliveira (2010) já informam
que “melhorar a eficiência da despesa pública constitui um meio de maximizar os efeitos potenciais
da despesa pública sobre o crescimento econômico”.
Alguns autores se dispõem a sugerir possíveis estratégias para que ocorra o aprimoramento
dos gastos públicos. Alonso (1999) atenta para a importância da mensuração dos custos da
administração pública para a melhoria dos gastos, baseando-se em experiências de outros países, uma
vez que considera que esse sistema garantiria mais sustentação aos processos decisórios do governo,
que teriam informações mais completas para servirem de suporte.
Na mesma linha de pensamento, Rezende et. al. (2010) supõe que a melhoria da performance
e da eficiência do setor público demanda a geração de informações sobre o real custo das atividades
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exercidas pelo governo, de modo a orientar as decisões sobre o uso dos recursos orçamentários através
dos resultados a serem obtidos com os recursos extraídos da população por meio dos impostos,
permitindo o acesso ao resultado gerado pelos gastos e se esse mesmo resultado poderia ser alcançado
de modo mais eficiente. Premchand (1998) preconiza:
O que está se tentando transformar no mundo da gestão da despesa pública
envolve uma mudança radical, não apenas em termos dos sistemas e das técnicas
operacionais, mas nas próprias abordagens das instituições do setor público, que
criariam uma nova cultura administrativa, orientada para resultados e para a
satisfação do cliente.

Amaral e Oliveira (2010), defendendo a relação entre despesa pública e crescimento
econômico, assinalam que, com vistas à necessidade de redução da despesa pública, faz-se necessário
assegurar os serviços públicos prioritários através da manutenção dos outputs e redução dos inputs,
baseando-se nas melhores práticas internacionais, que dão ênfase aos serviços públicos chave, como
saúde e educação.
Cavalcante e Lariu (2012) fazem uma análise dos orçamentos por resultados ou por
desempenho, identificando que as despesas do governo nem sempre irão se traduzir em grau de
atividade, já que outros fatores, como a burocracia e a conjuntura política, irão incidir fortemente
sobre a qualidade dos gastos realizados. Assim, aconselham que a disponibilização de informações
detalhadas sobre os gastos é um caminho para que se possa fazer uma avaliação em maior dimensão
das ações realizadas.
2.3 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (UFCA) E PRÓ-REITORIAS ACADÊMICAS
A Universidade Federal do Cariri (UFCA) foi concebida pela Lei 12.826, de 05 de junho de
2013, através da separação com a Universidade Federal do Ceará (UFC), instituição com a qual
mantém um termo de cooperação. Este termo garante que algumas funções continuem sendo
executadas pela UFC, até que a nova universidade tenha autonomia para gerir suas atividades. Ela é
composta por 5 campi: o campus de Juazeiro do Norte, com os cursos de graduação em
Administração, Administração Pública, Biblioteconomia, Comunicação Social – Jornalismo, Design
de Produto, Engenharia Civil, Engenharia de Materiais, Filosofia, Música, além do Mestrado em
Desenvolvimento Regional Sustentável. No campus Barbalha funciona a graduação em Medicina, no
campus Crato, a graduação em Agronomia, em Brejo Santo, Licenciatura em Ciências Naturais e em
Icó, Bacharelado em História. Nela funcionam diversos órgãos, como Auditoria, Ouvidoria,
Secretarias, Diretorias e as Pró-Reitorias, que serão o foco de análise desse trabalho.
As Pró-Reitorias se dividem em dois grupos: Administrativas, quais sejam: Pró-Reitoria de
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Administração – PROAD, Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento – PROPLAN, Pró-Reitoria de
Gestão de Pessoas – PROGEP; e Acadêmicas, entre elas: Pró-Reitoria de Cultura – PROCULT, PróReitoria de Ensino – PROEN, Pró-Reitoria de Extensão – PROEX, Pró-Reitoria de Pesquisa, PósGraduação e Inovação – PRPI, e a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – PRAE, sendo o último grupo
o utilizado para o desenvolvimento do presente estudo.
As Pró-Reitorias e suas respectivas coordenadorias fazem parte da gestão executiva da
universidade, as quais executam ações em concordância com o planejamento estratégico da mesma.
As Pró-Reitorias Acadêmicas são encarregadas da elaboração de propostas e execução de políticas e
atividades que se enquadram nos pilares da instituição: Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura. No
presente trabalho, além dessas quatro pró-reitorias, acrescentou-se a Pró-Reitoria de Assistência
Estudantil (PRAE).
Segundo o Portal da Universidade Federal do Cariri (UFCA, 2015), a Pró-Reitoria de Cultura
(PROCULT) busca suscitar programas e ações no âmbito da Cultura, incentiva projetos existentes da
própria universidade, auxilia na formação universitária a partir da formação e promoção de disciplinas
livres, firma parcerias com entidades públicas e privadas, participa de diversos fóruns de cultura a
nível local e estadual, além de possibilitar o programa anual de bolsas.
Já a Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) elabora diretrizes para nortear e organizar a ação da
Universidade no âmbito do ensino de graduação e assiste por meio de avaliações em determinados
períodos, a qualidade e adaptação de seus programas (UFCA, 2015).
A Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) monitora as ações desenvolvidas pela Universidade em
vários municípios da região, tais como projetos e programas ligados às áreas do trabalho, tecnologia,
educação, comunicação, cultura, meio ambiente, saúde e direitos humanos, por meio de incentivos
como programas de bolsas, encontros sistemáticos e outras atividades no intuito de fortalecer e
integrar os projetos criados (UFCA, 2015).
A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPI) busca alcançar a eficácia e a
efetividade de suas atividades através de uma produção científica de qualidade, de programas de
intercâmbio, de iniciação científica, de inovação tecnológica e social, do estabelecimento de parcerias
e da promoção de eventos que reúnam docentes, discentes e servidores, com o intuito de haver a troca
de conhecimentos entre esses membros e as instituições de pesquisa e fomento, buscando o
reconhecimento dos seus pesquisadores, além de demonstrar a potencialidade transformadora e
inovadora das atividades científicas na região do Cariri (UFCA, 2015).
A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PRAE) atua em programas que buscam a
permanência, o bem-estar, a melhoria no desempenho acadêmico e o êxito na conclusão da graduação,
além de dar uma maior atenção aos estudantes com vulnerabilidade socioeconômica. A partir daí
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forma parcerias com outras unidades para oferecer serviços que possam ajudar em situações que
impossibilitam o objetivo do processo de ensino-aprendizagem (UFCA, 2015).
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Em relação ao objetivo , a presente pesquisa pode ser classificada como exploratória, já que
discute as temáticas do gasto público e da necessidade de melhorar sua eficiência voltando a visão
para o caso das Pró-Reitorias Acadêmicas da UFCA. Para Gil (2008), este tipo de trabalho busca
proporcionar maior familiaridade com o problema (explicitá-lo), podendo envolver levantamento
bibliográfico e entrevistas com pessoas experientes no problema pesquisado.
Quanto à abordagem do problema, este trabalho classifica-se como qualitativo, uma vez que
visa identificar a visão e as práticas dos administradores sobre os gastos públicos. De acordo com
Richardson (2009), a pesquisa qualitativa não emprega métodos estatísticos, utilizando geralmente
técnicas de observação e entrevistas, além de serem análises voltadas em grande parte para objetos
ou situações particulares.
No tocante aos procedimentos técnicos utilizados, este estudo utilizou-se das metodologias de
pesquisa bibliográfica para o desenvolvimento do referencial teórico e caracterização dos objetos de
estudo, já que foram utilizados artigos e dissertações para darem base às discussões, bem como
pesquisa documental, uma vez que utilizamos o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFCA
como fonte para obtenção de algumas informações. De acordo com Gil (2008), a pesquisa
bibliográfica desenvolve-se inicialmente de material já elaborado, constituído principalmente de
livros e artigos científicos, enquanto, para o mesmo autor, a pesquisa documental se dá através de
materiais que ainda não receberam tratamento analítico.
Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas semiestruturadas, fundamentadas sobre
cinco perguntas abertas e aplicadas presencialmente junto aos Núcleos de Gestão nas Pró-Reitorias
Acadêmicas da Universidade Federal do Cariri – UFCA, sendo estas: Pró-Reitoria de Extensão –
Proex, Pró-Reitoria de Ensino – PROEN, Pró-Reitoria de Cultura – PROCULT, Pró-Reitoria de
Pesquisa e Inovação – PRPI. Acrescentou-se também a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil –
PRAE, por considerá-la uma importante fonte de desenvolvimento de programas em prol dos alunos
e da instituição. A entrevista semiestruturada “desenvolve-se a partir de uma relação de perguntas,
cuja ordem e redação permanece invariável para todos os entrevistados” (GIL, 2008, p. 113).
Determinou-se as Pró-Reitorias Acadêmicas como foco do estudo, partindo da observação de
que estas realizam fases primordiais do processo de gastos públicos, que é a definição de prioridades
(planejamento) e a execução, ou seja, a concretização dos gastos, bem como o diagnóstico e a
percepção dos retornos obtidos. As entrevistas foram realizadas no mês de maio e junho de 2017,
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conseguindo-se, felizmente, alcançar todas as Pró-Reitorias a que se destinou o estudo.
3.1 ANÁLISE DE RESULTADOS
3.1.2 Definição de prioridades
As entrevistas realizadas tinham como pontos norteadores algumas questões fundamentais
para que se pudesse obter as informações de interesse da pesquisa. Inicialmente, buscou-se entender
como funciona a participação das Pró-Reitorias Acadêmicas no processo de definição do orçamento
da Universidade, sendo o mesmo para todas. A Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento
(PROPLAN) é responsável pela proposta final que servirá de base à composição da Lei Orçamentária
Anual (LOA). Para isso, em meados do mês de dezembro, faz-se uma consulta sobre o orçamento a
cada Pró-Reitoria a fim de que cada uma elabore suas demandas para o ano seguinte. Em cada uma
delas é feita uma reunião interna a fim de decidir o que será mantido. Definidas essas prioridades,
acontece uma reunião de gestão, com a participação dos Pró-Reitores, que levam as demandas das
respectivas Pró-Reitorias para que estas sejam submetidas aos ajustes necessários.
Destarte, buscou-se entender como se dá a discussão interna que acontece em cada PróReitoria, sabido que é deste processo que emergem as ações que serão realmente postas em prática.
Questionou-se então: Como são definidas as prioridades da Pró-Reitora? Percebeu-se que cada PróReitoria contém algumas prioridades gerais ancoradas em suas particularidades e sua área de atuação,
que englobam todas as coordenadorias que dela fazem parte, o que faz com que todas pensem suas
ações com base nos mesmos delineamentos, apesar de só um dos respondentes ter citado diretamente
o plano estratégico da instituição.
Todas as respostas deixaram claro que, embora cada coordenadoria indique as ações que
deverão ser executadas, é indispensável que haja uma socialização e discussão dessas propostas com
a participação de todos os servidores da unidade. Este representa um bom sinal, pois deixa claro que
todos os que fazem o setor podem tomar conhecimento do que está sendo executado, e assim
aumentam as chances de ações serem atreladas, evitando que mais recursos sejam gastos em função
de um mesmo propósito.
Outro ponto importante a ser destacado é que em nenhum dos casos aconteceu de não haverem
prioridades bem definidas, o que deixa claro que, felizmente, existe um empenho por parte dos
administradores/gestores em relação aos processos decisórios da unidade, que vão dar forma aos
gastos que serão efetuados.
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3.1.3 A visão dos Administradores sobre o “gasto público de qualidade”
Partindo do pressuposto de que, para que possa haver a aplicação efetiva dos gastos públicos,
um dos fatores primordiais é que os gestores tenham consciência dessa necessidade, questionou-se o
que na visão dos administradores das Pró-Reitorias caracterizaria um gasto público de qualidade,
obtendo-se as seguintes respostas:
•

•

•
•
•

Gasto público de qualidade é um gasto que atende ao seu objetivo de forma que
não onere o setor público, mas pelo contrário, que traga um retorno satisfatório.
Além disso deve conseguir um produto/serviço de qualidade com a menor
quantidade de recursos possível;
O gasto público de qualidade é aquele que melhor atenda a necessidade do público,
e que seja melhor direcionado para os alunos que realmente precisem do auxílio,
não sendo destinado para alunos que não se encaixem no público alvo;
Um gasto que apresente um retorno para a sociedade, mas não só isso, ele precisa
também ser eficaz e eficiente, prezando pelos recursos da sociedade;
Um gasto que tenha um resultado satisfatório e que gere benefícios para todos os
envolvidos (estudantes, professores, servidores e comunidade externa);
Um gasto que tenha boa distribuição das verbas diante das necessidades,
otimização dos recursos. Fazer muito com a menor quantidade de recursos
possível, sobretudo em época de crise financeira e política, e que possa ajudar e
direcionar os recursos para quem está precisando mais.

Nas respostas acima ficou claro que todos os entrevistados dão ênfase à eficiência do gasto,
englobando o retorno que este poderá proporcionar em contraposição aos dispêndios que serão
realizados. Considera-se um resultado satisfatório, uma vez que os gestores mostram-se inteirados
das discussões e necessidades observadas em torno do tema. O reconhecimento da importância e dos
fatores necessários para obter efetividade nas despesas públicas é um importante passo para que a
prática possa ser orientada nesse sentido.
Em vista das considerações feitas pelos gestores, fazem-se algumas perguntas sobre a
realidade vivenciada pelos mesmos, a fim de entender se na prática existem estímulos consistentes
para tornar o processo dos gastos mais efetivo, que serão trabalhadas na seção seguinte.
3.1.4 Aplicação de práticas em busca da qualidade dos gastos
Indagou-se se existe alguma medida adotada na prática para melhorar a qualidade dos gastos
da Pró-Reitoria, provocando-se tanto em relação aos projetos e programas, quanto em relação ao
material de expediente e consumo utilizados no dia a dia da unidade acadêmica. Em relação aos
projetos e ações, podem-se destacar as seguintes respostas:
•
•

Busca-se, nesse sentido, melhorar o planejamento, priorizando os projetos que
estejam em consonância com o objetivo da UFCA;
Não acontece nenhum controle atualmente. Apesar de já ter sido iniciado alguns
anos atrás, não teve continuidade;
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•
•

•

É feito um mapeamento dos processos para que, conhecendo cada etapa, possamos
evitar retrabalhos e os fluxos se tornem mais rápidos;
Tenta-se compartilhar recursos entre os projetos, pensar em ações que sejam
realizadas através de parcerias, dividindo custos, e utilizar nos projetos critérios
que permitam atingir a maior quantidade de pessoas possível;
É feito um controle rigoroso dos gastos, tanto em relação aos projetos quanto ao
patrimônio, por exemplo, quando se faz alguma solicitação de diárias e passagens
é importante que a justificativa seja plausível.

É possível perceber que, dentro de suas individualidades, a maioria das Pró-Reitorias
Acadêmicas fazem algo no sentido de melhorar a gestão dos recursos, algumas em maior intensidade
que outras. Apenas uma afirmou não ter nenhuma providência sendo posta em prática. Considera-se
que existem deliberações e que estas representam iniciativas importantes. É preciso levar em
consideração o pouco tempo de existência da instituição, reconhecendo-se que é necessário um tempo
para que haja maturação dos processos nela regidos.
Em relação ao material de expediente e demais recursos, somente uma das Pró-Reitorias
afirmou ter uma política interna de racionamento de energia e reutilização de material de expediente.
Outra unidade afirmou que não existe nenhuma prática concreta, somente é feito um aconselhamento
aos servidores para que evitem o consumo desnecessário de energia (ex.: ar-condicionado, tentar se
aproveitar ao máximo da luz natural), economizar impressões etc. As outras três Pró-Reitorias
afirmaram não possuir nenhuma ação ou política nesse âmbito. Nesse sentido, percebe-se que a
maioria das Pró-Reitorias acaba tendo uma visão de que esses controles devam partir apenas da
instituição, não se preocupando em mobilizar-se internamente. Entretanto, é importante salientar que,
ao fazer esses questionamentos durante as entrevistas, foi despertada a atenção dos respondentes
quanto a essa temática.
Em seguida, perguntou-se se existe alguma ação empreendida no sentido de avaliar os gastos
que estão sendo executados. Duas das Pró-Reitorias afirmaram que fazem um relatório anual,
contendo as ações e os resultados alcançados durante o período. Outras duas unidades responderam
que são feitas reuniões semanais a propósito de monitorar as ações que estão sendo realizadas. Apenas
uma das Pró-Reitorias afirmou que não desempenha nenhuma avaliação.
Diante das respostas obtidas, percebe-se que na maioria dos casos existe alguma ação em prol
da avaliação das ações, que são a materialização dos gastos efetuados. Em duas das Pró-Reitorias
essa avaliação acontece concomitantemente à execução, pois as discussões acontecem semanalmente,
enquanto nas outras duas esse controle é feito somente ao final do período. A avaliação é um auxílio
fundamental no que diz respeito ao gasto público pois busca ponderar o retorno que os dispêndios
estão trazendo para a instituição, seus alunos e servidores, bem como para a sociedade, condição
fundamental para o alcance da qualidade dos gastos públicos e para o alcance do propósito da própria
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instituição.
Fazendo um comparativo com as visões dos respondentes obtidas na questão feita
anteriormente sobre o que caracteriza um gasto público de qualidade, percebe-se que o aspecto da
estimação do retorno obtido não é posto em prática, apenas em uma das Pró-Reitorias.
3.1.5 Percepção de Desafios
Por fim, buscou-se verificar o que, na visão dos respondentes, mais compromete a prática da
qualidade dos gastos. Na tabela abaixo pode-se observar as justificativas que apareceram nos
discursos e quantas vezes se repetiram.
Tabela 1 – Desafios para a qualidade do gasto
Motivo apontado

Quantas vezes se repetiram

Alta burocracia/lentidão dos processos

2

Restrição/Imprevisibilidade dos recursos

2

Falta de servidores capacitados/experientes

3

Atitute de apropriação do que é público pelas

2

pessoas
Concepção de que o que é público não precisa

2

de controle/é inesgotável
Fonte: Elaborada pelos autores (2017).

É interessante perceber a variedade de razões apontadas pelos respondentes, e como elas são
provenientes de questões internas ou externas à instituição. Quando se fala da falta de servidores
capacitados e que tenham experiência para que possam dar andamento aos processos, pode-se
considerar o pouco tempo de independência da Universidade como forte influenciador nesse aspecto.
Os fatores da alta burocracia e restrição dos recursos dependem de uma questão mais externa e podese ancorar no próprio momento político e econômico vivido pelo país. Os dois últimos fatores
(apropriação do que é público e percepção da coisa pública como inesgotável) destacados talvez
sejam os de mais profundo enraizamento, por ser fruto da própria cultura reproduzida em muitos
contextos do país.
Os resultados obtidos, no geral, foram bem proporcionados, já que se constatou que a visão
dos administradores/gestores das Pró-Reitorias Acadêmicas sobre o que representa a qualidade do
gasto público é satisfatória, e estes, na maioria dos casos, assumem atividades em favor de aperfeiçoar
esse processo (na gestão e avaliação das atividades), bem como reconhecem alguns desafios que
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impedem que esta eficiência seja auferida na prática.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho buscou refletir mais profundamente sobre a necessidade de melhoria da
qualidade dos gastos públicos e os fatores que envolvem esse processo, a partir do olhar voltado às
Pró-Reitorias de uma Instituição Federal de Ensino Superior, neste caso, a UFCA. Algumas
limitações são constatadas em decorrência do pouco tempo de independência da Universidade, o que
contribui para que alguns procedimentos ainda não tenham tanta solidez e celeridade. No entanto,
levando em consideração esses aspectos, considera-se que as unidades estudadas demonstraram uma
movimentação no tocante ao aprimoramento dos processos de definição de prioridades, gestão e
avaliação dos gastos efetuados (ações realizadas), o que representa um sinal positivo.
É indispensável que a busca pela eficiência dos gastos seja ininterrupta nas diversas
instituições e órgãos da Administração Pública, para que os recursos disponíveis possam ser melhor
aproveitados pela sociedade. Considera-se que o compartilhamento de práticas de gestão bemsucedidas, a capacitação dos administradores públicos quanto à coordenação das despesas e o
esclarecimento dos servidores públicos sobre a importância da qualidade do gasto são etapas
importantes para que melhores resultados possam ser alcançados.
Como sugestões para estudos futuros, propõe-se realizar a pesquisa com todas as Pró-Reitorias
da Universidade de modo a ter uma visão mais ampliada desta organização. Percebe-se também a
importância de reproduzir a pesquisa em outras universidades com maior tempo de existência para
que se possa identificar quais desafios encontrados na UFCA decorrem do seu pouco tempo de
autonomia institucional.
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RESUMO
O presente estudo tem como objetivo investigar a percepção que os empresários de micro e pequenas
empresas possuem acerca da gestão financeira de seu negócio. A partir de uma revisão literária foram
levantados alguns aspectos importantes da gestão financeira com foco em micro e pequenas empresas.
Frente a esse contexto, foi realizada uma pesquisa de campo com empresários de micro e pequenas
empresas no município de Cajazeiras – PB, sendo aplicado aos tais um questionário estruturado que
utilizou escala tipo Likert, pretendendo mensurar o grau de concordância ou discordância dos
indivíduos quanto às questões relacionadas ao objetivo do estudo. Após coletados, os dados foram
analisados por meio da estatística descritiva e observou-se que os empresários dão bastante ênfase ao
fluxo de caixa, possuem amplo domínio acerca da margem de lucro de seus produtos e/ou serviços e
alegam não estar sentido dificuldades para realizar a gestão financeira de suas empresas. O estudo
também mostra que no âmbito da pequena empresa, a contabilidade ainda não atingiu a função de
orientar o administrador em suas decisões na esfera financeira, pois ainda existe pouco entendimento
acerca do balanço patrimonial por parte dos empresários, e o uso da informática para otimizar a gestão
financeira ainda não é aplicado em sua plenitude nas micro e pequenas empresas. Apesar das
limitações, acredita-se que o estudo proporciona uma contribuição para uma análise da gestão
financeira em micro e pequenas empresas.
Palavras-chave: Administração Financeira. Gestão Financeira. Micro e Pequenas Empresas.
1 INTRODUÇÃO
No Brasil, é incontestável o grande impacto que as Micro e Pequenas Empresas (MPEs)
causam na economia, como mostram dados de uma pesquisa divulgada em julho de 2014 pelo Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), em parceria com a Fundação Getúlio
Vargas (FGV). A participação percentual dos pequenos negócios no Produto Interno Bruto (PIB)
brasileiro em 2011 (número mais atual) foi de 27%, o que significa dizer que mais de um quarto do
PIB brasileiro é gerado pelas MPEs. Baseando-se em uma análise feita por Souza e Qualharini (2007),
uma explicação que pode ser dada para esta participação das MPEs nos números da economia
brasileira é o seu vultoso avanço nos últimos anos, impulsionado por diversas atividades, de
necessidades e serviços que surgiram com a falta de tempo e a busca por maior qualidade de vida das
pessoas na sociedade moderna, abrindo assim oportunidades de negócio antes não existente ou pouco
explorado, e que agora estão sendo aproveitadas por empresas de pequeno porte. No entanto, com
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este alto índice de crescimento, os números da mortalidade de MPEs no Brasil também impressionam,
levando estudiosos e órgãos de fomento ao pequeno negócio a realizarem estudos buscando
identificar quais são as possíveis causas que levam esses empreendimentos ao insucesso. Alguns
destes estudos ligam o fracasso de MPEs aos aspectos financeiros do negócio, a exemplo de um
estudo divulgado pelo SEBRAE (2016), mostrando que 25% dos empreendedores que encerraram as
atividades de seu negócio atribuíram tal fracasso a problemas financeiros, inadimplência, falta de
linhas de crédito e falta de capital de giro. Além disso, segundo Terence e Escrivão Filho (2001), o
aspecto comportamental do processo de gestão nas pequenas empresas é influenciado por traços
pessoais do pequeno empresário, refletindo seus valores, ambições, ideologias, visão e
comportamento.
Realizando uma associação da importância que as MPEs representam para o crescimento e
desenvolvimento econômico e social do país, adentrando na evidente possibilidade de que problemas
com a gestão financeira contribuem de forma significativa para a mortalidade destas empresas e
considerando que os traços e percepções pessoais do empresário interferem no processo de gestão,
surge uma proposta de pesquisa que nos leva a investigar qual é a percepção que os empresários ou
donos de micro e pequenas empresas possuem em relação à gestão financeira de seus negócios?
Neste sentido, o objetivo geral do artigo será investigar a percepção dos empresários de micro
e pequenas empresas acerca da gestão financeira, levando em consideração aspectos que envolvem o
uso das principais demonstrações financeiras, a percepção existente em relação a índices financeiros
fundamentais e a compreensão de como os serviços contábeis têm ajudado na gestão financeira das
micro e pequenas empresas.
O artigo trará em sua parte inicial um arcabouço teórico acerca dos temas centrais do estudo,
com destaque para a realização da gestão financeira com foco na micro e pequena empresa, logo em
seguida, será apresentada a metodologia que foi utilizada, destacando os instrumentos utilizados para
a coleta de dados e a forma como os dados foram analisados, culminando assim com considerações
finais que venham a contribuir ou fornecer direcionamento para a solução do problema levantado,
podendo servir de fonte de inspiração para outros estudos deste tema.
2 REVISÃO DA LITERATURA
2.1 VISÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
A administração financeira tem como objetivo proteger e aplicar com eficácia os recursos
financeiros, procurando ao mesmo tempo manter um grau de liquidez que permita à organização
cumprir com seus compromissos (MAXIMIANO, 2004). Nas empresas, as decisões financeiras são
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bem complexas, pois elas envolvem montantes consideráveis de dinheiro e fatores estratégicos para
a organização, como a decisão em se lançar ou não um novo produto, a qual fornecedor comprar,
produzir ou terceirizar serviços, realizar ou não um empréstimo, condição de contratar ou não novos
funcionários, aumentar ou não o salário dos funcionários, ou seja, a administração financeira engloba
qualquer decisão que envolva dinheiro. De acordo com Ross (2011), de modo geral, a principal
função e objetivo da administração financeira, independentemente do tamanho da empresa, é
maximizar o valor de mercado do capital dos proprietários. Seja qual for o tipo de empresa, em todas
elas a gestão financeira terá como função e objetivo subsidiar as melhores decisões financeiras que
aumentem o valor do capital próprio dos donos, analogamente, decisões ruins diminuirão o capital.
2.2 ENTENDENDO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
Para os efeitos da Lei Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Lei
Complementar Federal 123/2006), instituída em 14 de dezembro de 2006, consideram-se
microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário que se enquadrarem nas seguintes
condições:
I – Microempresa – receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil
reais); e
II – Empresa de pequeno porte – receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta
mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
Uma outra forma de classificação de MPEs é levando em consideração o seu número de
empregados, de acordo com os valores da figura abaixo.
Figura 1 – Classificação das MPES quanto ao número de empregados
PORTE
Microempresas
Pequeno porte

INDÚSTRIA
Até 19 empregados
De 20 a 99

COMÉRCIO/ SERVIÇOS
Até 9 empregados
De 10 a 49

Fonte: SEBRAE, 2006.

A forma de gestão praticada nas micro e pequenas empresas é bem diferente da executada em
empresas de grande porte. Geralmente, nas micro e pequenas empresas, a gestão está mais focada na
sobrevivência da empresa do que em seu crescimento e desenvolvimento, pois grande parte destas
empresas é gerida por uma única pessoa, que na maior parte dos casos trata-se de seu proprietário,
que acaba gastando a maior parte do seu tempo com preocupações de curto prazo, ficando sem tempo
e sem foco de se voltar para questões mais ligadas ao longo prazo e à competitividade.

65

2.3 A REALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA COM FOCO NA MICRO E PEQUENA
EMPRESA
De acordo com Antonik (2004), a sustentabilidade financeira é essencial para o sucesso de
qualquer organização, o que inclui as Micro e Pequenas Empresas (MPEs). Esta sustentabilidade
requer uma gestão financeira realista, focada nas condições do mercado e que os ganhos da empresa
cubram, no mínimo, os custos operacionais e financeiros, a inflação, os riscos inerentes do negócio
(inadimplências, roubo e perdas), depreciação e geração de excedente financeiro para investimento
na expansão do próprio negócio.
Nogueira (1987 apud Viapiana, 2000) elencou em seu estudo os principais problemas de
gestão financeira usualmente detectados nas pequenas empresas, que são:
• inadequação na escolha das fontes de financiamento a curto e longo prazos;
• insuficiência de garantias para obtenção de crédito;
• relação insatisfatória entre recursos próprios e de terceiros;
• desequilíbrio entre os prazos concedidos aos clientes na venda e os obtidos junto a
fornecedores nas compras;
• critérios inadequados para concessão de crédito;
• recursos financeiros de curto prazo financiando mobilizações;
• imobilização do capital de giro em estoque;
• baixo nível de incorporação de lucros (retiradas elevadas);
• critérios insatisfatórios de cobrança;
• desconhecimento da situação financeira por deficiência e ou atraso na apuração dos
relatórios;
• plano e ou sistema contábil inadequado;
• insuficiência e/ou inadequação da estrutura de controles financeiros mantidos, tais como:
fluxo de caixa, contas a receber, controle de compromissos, apuração de resultados, margem
de contribuição da linha de produtos, levantamento de receitas e despesas por natureza e ou
setor, quadro de apuração de rentabilidade, balanço e demonstrativos de resultados;
• acúmulo de despesas financeiras decorrente de empréstimos contraídos com taxas de juros
elevados; e
• falta de um sistema adequado para apuração de custos operacionais.
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2.3.1 As Principais Demonstrações Financeiras
A realização da gestão financeira começa pelo registro adequado dos resultados das operações
e condições financeiras da empresa, possibilitando análises que irão subsidiar o planejamento
financeiro e demais tomadas de decisão. Estes registros são as chamadas demonstrações financeiras
(MIOTTO; LOZECKYI, 2008). De acordo com Longenecker (2011), são três as demonstrações
financeiras básicas que dão informações importantes sobre o desempenho e recursos de uma empresa:
o balanço patrimonial, a demonstração de resultados do exercício e o fluxo de caixa. Somente com
essas informações essenciais já se consegue avaliar o potencial de uma empresa.
O balanço patrimonial lista os ativos e passivos da empresa oferecendo um panorama da
posição financeira da empresa em determinado momento. Os ativos relacionam o caixa, estoque,
imóveis, instalações, equipamentos e quaisquer outros investimentos que a empresa tenha realizado.
Os passivos relacionam as obrigações que a empresa possui com os seus credores. No lado dos
passivos também está o patrimônio líquido que é a diferença entre os ativos e passivos da empresa
(BERK; DEMARZO; HARFORD, 2010).
A demonstração do resultado do exercício (DRE) mensura o desempenho da empresa ao
longo de um determinado período, geralmente um ano. Os itens registrados na DRE são as receitas e
despesas oriundas da atividade da empresa, culminando com o Resultado Líquido (lucro ou prejuízo),
calculado pela diferença entre as receitas e despesas (ROSS, 2011).
O fluxo de caixa mostra as origens e aplicações de caixa, que é a base para a avaliação da
situação financeira da empresa e sua capacidade de pagamento das obrigações (SZUSTER, 2011). O
gerenciamento eficaz do fluxo de caixa é essencial e para fazer isso o proprietário de um pequeno
negócio deve entender as fontes e o uso do caixa da empresa. Para proprietários de MPEs, quanto
mais cedo se aprender que “quem não tem caixa está fora do negócio”, melhores as chances de
sobrevivência (LONGENECKER, 2011).
2.3.2 Índices Financeiros Fundamentais
As informações presentes nas principais demonstrações financeiras são muito importantes
para registrar o desempenho da empresa, no entanto, estes registros são utilizados para se fazer uma
análise do desempenho da empresa, e esta análise se baseia no uso de índices. O uso de índices
financeiros envolve métodos de cálculo e interpretação para analisar e monitorar o desempenho da
empresa. Os índices financeiros podem ser classificados em cinco categoriais principais: liquidez,
atividade, endividamento, lucratividade (rentabilidade) e valor de mercado (GITMAN, 2010).
Entretanto, de acordo com Da Silva (2016), os principais índices utilizados na análise das
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demonstrações contábeis para avaliar a situação econômica de uma empresa e fornecer informações
importantes para a tomada de decisão são os índices de liquidez, índices de endividamento e índices
de rentabilidade.
Os Índices de Liquidez evidenciam a capacidade de saldar compromissos a partir da
comparação entre os direitos disponíveis e realizáveis com as obrigações da empresa. Para Kuhn &
Lampert (2012, p. 61), “liquidez é a capacidade de liquidar as obrigações em dia, por meio do giro
dos negócios”. Para isso temos a liquidez corrente, liquidez seca e liquidez geral.
A Liquidez Corrente indica quanto a empresa possui em dinheiro, mais bens e direitos
realizáveis no curto prazo, comparado com suas dívidas a serem pagas no mesmo período. Este índice
mede a saúde financeira de curto prazo das empresas. A Liquidez Seca indica quanto a empresa possui
em dinheiro, depósitos bancários à vista, aplicações financeiras de liquidez imediata e duplicatas a
receber para fazer frente ante ao seu passivo circulante. A Liquidez Geral indica quanto a empresa
possui em dinheiro, bens e direitos realizáveis a curto e longo prazos, para fazer frente às suas dívidas
totais (passivo exigível). O índice de liquidez geral é um indicador que subentende que se a empresa
fosse encerrar suas atividades naquele momento, deveria pagar suas dívidas com seu dinheiro mais
seus realizáveis (KUHN; LAMPERT, 2012).
Os Índices de Endividamento indicam o volume de dinheiro de terceiros usado para gerar
lucros, quanto maior o endividamento, maior o risco de a empresa não poder honrar estes pagamentos
com terceiros. De acordo com Gitman (2010), o índice de endividamento geral mede a proporção do
ativo total financiada pelos credores da empresa. Quanto mais elevado, maior o montante de capital
de terceiros usado para gerar lucros. Numa MPE, o montante total de dívidas que pode ser usado para
financiar o negócio é limitado pelo montante de fundos fornecido pelos proprietários, a outra parte
geralmente provém de empréstimos (LONGENECKER, 2011).
Os Índices de Lucratividade (Rentabilidade) pretendem medir o quão eficientemente a
empresa utiliza seus ativos e administra suas operações. Esse grupo se preocupa com a última linha
da demonstração do resultado, ou seja, o lucro líquido (ROSS, 2011). Os principais índices de
rentabilidade são margem bruta, margem operacional e margem de lucro líquido. A margem bruta de
uma empresa é a razão entre o lucro bruto e as vendas. Esta margem reflete a capacidade da empresa
de vender um produto por mais do que a soma dos custos diretos de produzi-lo. A margem operacional
é a razão entre o lucro operacional e as vendas. Esta margem revela quanto uma empresa lucra antes
dos juros e dos impostos para cada real em venda. A margem de lucro líquido é a razão entre o lucro
líquido e as vendas. Esta margem exibe a fração de cada real de receita que está disponível aos sócios
após a empresa ter pago despesas, juros e impostos (BERK; DEMARZO; HARFORD, 2010).
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2.3.3 O Papel da Contabilidade na Gestão Financeira de Micro e Pequenas Empresas
A contabilidade surgiu da necessidade de informações de suporte por parte dos gestores.
Juntamente com a evolução econômica, essa ciência precisou desenvolver ferramentas que suprissem
uma nova demanda de informações gerenciais cada vez mais exigente. Daí surge a contabilidade
gerencial como uma ferramenta de auxílio administrativo, com o objetivo de demonstrar de maneira
mais fácil os dados representados nas estruturas dos demonstrativos contábeis (CORRÊA, 2010).
Nas diversas literaturas consultadas, não restam dúvidas acerca da importância da
Contabilidade e do trabalho do Contador para as MPEs, entretanto, vários autores ressaltam as
dificuldades que o empreendedor possui para compreender de forma adequada a lógica contábil e isso
acaba transformando os relatórios financeiros preparados pelo Contador em mero cumprimento de
uma obrigação legal ao invés de prover ao empreendedor informações que serão utilizadas para o
processo de tomada de decisões, com isso, a contabilidade gerencial acaba se restringindo a simples
preocupação com o fisco e as rotinas trabalhistas (KASSAI, 1997).
Seguindo esta mesma linha de pensamento, Barros (1978 apud Lacerda, 2006) afirma que o
uso da contabilidade possui na pequena empresa o objetivo basilar de atender apenas a uma exigência
fiscal e que pouco se aplica a finalidade básica da contabilidade que é a de orientar o administrador
em suas decisões ficando estas decisões de grande importância para a empresa, sendo tomadas com
base na intuição do empresário.
3 METODOLOGIA
Nesta seção, encontram-se os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa a fim de
alcançar o objetivo proposto no trabalho.
3.1 TIPO DE PESQUISA
Quanto aos fins, esta pesquisa foi classificada como descritiva, pois de acordo com Gil (2008,
p. 28), as pesquisas descritivas “têm como objetivo primordial a descrição das características de
determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis”. Quanto aos
meios, o estudo consistiu em uma pesquisa de campo, uma vez que ele teve como alvo ir diretamente
às fontes primárias para realizar a investigação do fenômeno estudado, ou seja, nas próprias micro e
pequenas empresas da cidade de Cajazeiras. Quanto à forma de abordagem, o estudo foi de caráter
quantitativo, pois os dados coletados foram classificados, analisados e interpretados em números
gerados por meio de técnicas estatísticas.
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3.2 UNIVERSO E AMOSTRA
No presente estudo, a população a ser estudada é composta pelas micro e pequenas empresas
localizadas na cidade de Cajazeiras, estado da Paraíba. O que justifica a escolha deste campo de
estudo é a asseveração feita por Lemes Júnior e Pisa (2010), de que os percentuais que as Micro e
Pequenas Empresas (MPEs) representam para a economia não são um feito inerente apenas às grandes
cidades, e que muito mais se pode destacar do impacto econômico e social que estas empresas causam
em pequenos municípios.
Dados do Painel Regional do SEBRAE, elaborado pela Agência Regional de Cajazeiras em
2015, apontam que existem na cidade de Cajazeiras cerca de 1.265 Micro e Pequenas Empresas, todas
optantes pelo Simples Nacional, sendo este o tamanho do universo deste estudo.
Para o cálculo do tamanho da amostra, ou seja, quantas empresas seriam pesquisadas, foi
levado em consideração todos os fatores que, conforme Gil (2008), são determinantes para que uma
amostra represente com veracidade as características do universo: i) Dimensão do Universo
(População): 1.265 empresas; ii) Nível de Confiança: 90%; iii) Erro máximo (erro amostral): 7.9%;
iv) Percentual (máximo ou mínimo): 50% (Valor padrão utilizado quando não se tem nenhuma
informação sobre o valor que espero encontrar). Chegando assim, de acordo com a fórmula abaixo, a
uma amostra de 100,4744552 empresas, arredondando para 100 (cem) empresas.

Onde:
n - amostra calculada
N - população= 1265
Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança =1,65
p - percentual = 0,5
e - erro amostral = 0,079
3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS
O instrumento de coleta de dados utilizado para este estudo consistiu em um questionário
estruturado aplicado com os empresários das 100 (cem) empresas da amostra (APÊNDICE A). Este
questionário foi constituído de perguntas em escalas itemizadas, onde o entrevistado deu suas
respostas assinalando em uma escala que indicava seu grau de concordância com a afirmativa. Para
isso, se fez uso da escala Likert. Conforme aponta Malhotra (2006, p. 266), “a escala Likert é uma
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escala que exige que os entrevistados indiquem um grau de concordância ou discordância com cada
uma de uma série de afirmações sobre objetos de estímulo”.
3.4 TRATAMENTO DOS DADOS
Esta pesquisa tem a intenção de gerar dados quantitativos, sendo assim, a estatística descritiva
foi utilizada para o tratamento dos dados. Para Fávero (2009, p. 51), “a estatística descritiva permite
ao pesquisador uma melhor compreensão do comportamento dos dados por meio de tabelas, gráficos
e medidas-resumo, identificando tendências, variabilidade e valores atípicos”. O uso de planilhas
eletrônicas também foi utilizado neste estudo para a tabulação dos dados e cálculo dos parâmetros
estatísticos considerados.
3.5 IDA AO CAMPO
A ida ao campo, ocorrida no mês de fevereiro de 2017, foi iniciada por um pré-teste aplicado
com duas empresárias, visando avaliar a qualidade do questionário, evitando assim realizar a pesquisa
utilizando um questionário mal elaborado, o que poderia comprometer o alcance dos objetivos do
estudo. O propósito de aplicar um pré-teste é indicado pelas autoras Marconi e Lakatos (2013),
quando as mesmas afirmam que o uso de questionários como instrumento de coleta de dados pode
não funcionar conforme o esperado se as perguntas forem subjetivas, mal formuladas, ambíguas e de
linguagem inacessível aos entrevistados, sendo interessante a aplicação de um pré-teste que poderá
evidenciar possíveis erros e possibilitar a reformulação do questionário definitivo.
Após a realização do pré-teste e feitas as devidas alterações no texto do questionário, sucedeuse à aplicação do questionário final com os empresários das 100 (cem) empresas da amostra. Estas
cem (100) empresas foram selecionadas por acessibilidade, dada a dificuldade de obtenção das
respostas pelos gestores, pois a aplicação do questionário ocorreu in loco com os empresários. Esta
etapa envolveu grande esforço, uma vez que o acesso aos empresários para a aplicação do
questionário in loco não foi fácil devido a várias circunstâncias adversas; a principal delas foi a
ausência do empresário na empresa no momento da execução da pesquisa, seguido pela
indisponibilidade de alguns participarem da pesquisa pelo motivo de estarem ocupados e em alguns
casos pela não aceitação do empresário em querer participar da pesquisa.
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os dados coletados na pesquisa foram selecionados de acordo com a construção do próprio
questionário, seguindo as premissas abaixo:
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- As assertivas de 1 a 4 tiveram como alvo investigar a Percepção do empresário acerca do
uso das Demonstrações Financeiras;
- As assertivas de 5 a 8 tiveram como alvo investigar a Percepção do empresário acerca dos
Índices Financeiros;
- As assertivas de 9 a 13 tiveram como alvo investigar a Percepção do empresário acerca
do papel do Contador na gestão financeira de suas empresas;
- As assertivas de 14 a 18 tiveram como alvo investigar Percepções gerais acerca da Gestão
Financeira na empresa;
- As questões de 19 a 22 tiveram como alvo levantar o perfil dos empresários pesquisados;
A análise dos resultados levou em conta o tipo e a forma de abordagem da pesquisa. Na
pesquisa, foi realizada uma abordagem quantitativa para o questionário que utilizou escala tipo Likert
de 7 pontos visando mensurar o grau de concordância dos indivíduos que responderam os
questionários. Realizou-se a verificação quanto à concordância ou discordância das questões
avaliadas de acordo com a pontuação atribuída às respostas dadas pelos respondentes, sendo que os
valores 1, 2 e 3 foram considerados como discordantes, os valores 5, 6 e 7 foram considerados como
concordantes e o valor 4 como “indeciso” ou “sem opinião”, sendo este o “ponto neutro”, equivalente
aos casos em que os respondentes deixaram alguma questão em branco (OLIVEIRA, 2005).
Na análise, utilizaram-se dois parâmetros estatísticos: média aritmética e desvio-padrão. A
média aritmética (média) é uma medida de centralidade resultante da divisão entre o somatório dos
valores das respostas dadas nas questões pela quantidade de valores somados. Pela média verifica-se
a tendência das respostas, sendo este o principal parâmetro para a análise dos resultados. O desviopadrão (desvio) indica o quanto os valores, dos quais se extraiu a média são próximos ou distantes
da própria média. Pelo desvio-padrão verifica-se a dispersão das respostas dadas pelos respondentes.
Quanto menor for o desvio-padrão, mais homogêneas, ou seja, parecidas, foram as respostas; quanto
maior for o desvio-padrão, mais heterogêneas, ou seja, variadas, foram as respostas. Para análise do
desvio-padrão seguiu-se o entendimento de Costa, Júnior Lopes & Saraiva-Lobo (2010), que
estabelece dispersão baixa para valores até 1,2; dispersão intermediária para valores de 1,2 a 1,8 e
dispersão elevada para valores acima de 1,8.
4.1 PERFIL DOS EMPRESÁRIOS PESQUISADOS
O perfil dos empresários delineou-se em primeiro lugar pelo ramo da empresa. Dos 100
empresários pesquisados, 75 atuam no ramo de comércio, 20 no ramo de serviço e 1 no ramo da
indústria, 4 não informaram.
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Pelos dados apresentados na Tabela 1, constata-se que a maioria dos empresários pesquisados
foram do sexo masculino, contudo, a representatividade de empresárias do sexo feminino é muito
grande, colocando-se praticamente em igualdade com os do sexo masculino.
Tabela 1 - Sexo dos empresários
Sexo
Masculino
Feminino
Total

Quantidade
54
46
100

Fonte: Dados da Pesquisa.

Pelos dados da Tabela 2, verifica-se que os empresários com idade entre 26 e 45 anos
representam mais de 50% do total (57%), sendo a faixa etária dos 26 aos 35 anos a que possui maior
quantidade de empresários.
Tabela 2 - Faixa Etária dos empresários
Faixa Etária
Até 25 anos
26 a 35 anos
36 a 45 anos
46 a 55 anos
56 a 65 anos
Acima de 65 anos
Não informado
Total

Quantidade
7
31
26
21
7
5
3
100

Fonte: Dados da Pesquisa.

Na Tabela 3, a pesquisa trouxe um dado interessante, ela mostra que o grau de escolaridade
dos empresários está maior, já que a maioria dos respondentes afirmou ter ensino superior completo.
Os empresários que possuem segundo grau completo representam o segundo grupo mais ativo.
Tabela 3 - Grau de Escolaridade dos empresários
Escolaridade
1º grau incompleto
1º grau completo
2º grau incompleto
2º grau completo
Superior incompleto
Superior completo
Pós-graduação
Não informado
Total

Quantidade
8
2
5
26
11
35
10
3
100

Fonte: Dados da Pesquisa.

4.2 PERCEPÇÕES ACERCA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As assertivas de 1 a 4 tiveram como finalidade investigar a percepção do empresário acerca
do uso das Demonstrações Financeiras em sua empresa. A assertiva 1 tratava do “Balanço
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Patrimonial”, a 2 da “DRE” e as de número 3 e 4 do “Fluxo de Caixa”. Os resultados podem ser vistos
na tabela abaixo:
Tabela 4 - Percepções das Demonstrações Financeiras
Nº
1
2
3
4

Assertiva
Minha empresa elabora periodicamente um relatório que mostra os
bens, direitos e obrigações que ela possui naquele momento
Ao final de cada ano é elaborado um demonstrativo que mostra se a
minha empresa teve lucro ou prejuízo
Registro diariamente tudo que entra e sai no caixa da minha empresa
A empresa possui o histórico das vendas, despesas, fornecedores e
investimentos dos últimos meses
Total

Média
4,91

Desvio
2,16

6,08

1,80

6,35

1,56

6,12

1,62

5,86

Fonte: Dados da Pesquisa.

De acordo com o que se mostra na Tabela 4, na assertiva que tratou saber se a MPE elaborava
o balanço patrimonial, a média das respostas quase chegou a ‘5’, que de acordo com a escala utilizada
representa o grau de concordância mais baixo (concordo um pouco), o que indica que o empresário
da micro e pequena empresa ainda sente dificuldades para entender do que se trata o balanço
patrimonial ou não o elabora. Este desarranjo de entendimento fica ainda mais claro quando
avaliamos o desvio padrão das respostas, que foi o maior de todas as assertivas deste aspecto, o alto
desvio padrão calculado mostra que a variação de respostas foi alta, o que confirma que não há um
consenso entre os empresários acerca do entendimento deste instrumento financeiro.
Na assertiva que tratou saber se a MPE elaborava uma DRE ao final de cada exercício
financeiro, verificou-se um entendimento bem melhor por parte dos empresários acerca deste
demonstrativo e sua elaboração na micro e pequena empresa, pois a média das respostas chegou ao
grau ‘6’, que de acordo com a escala utilizada representa um grau de concordância considerado alto.
Apesar de o desvio padrão próximo do elevado apontar certa heterogeneidade nas respostas, em
comparação ao balanço patrimonial, observa-se que neste quesito houve uma maior convergência nas
respostas, comprovando que os empresários das MPEs já possuem uma boa percepção acerca deste
demonstrativo financeiro.
Por fim, nas duas assertivas que buscaram avaliar se as MPEs mantinham um fluxo de caixa,
as médias passaram um pouco de ‘6’, o que significa um nível alto de concordância com as afirmações
feitas acerca da sua utilização, indicando que as MPEs possuem mais atenção ao fluxo de caixa
comparado aos demais demonstrativos. O desvio-padrão nestes dois quesitos foi intermediário,
mostrando que as respostas não foram tão heterogêneas. Esta constatação confirmou a afirmação de
Longenecker (2011, p. 175), ao afirmar que “os problemas de fluxo de caixa são preocupações
constantes para proprietários de pequenos negócios.” No entanto, a pesquisa não conseguiu descobrir
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a forma como este fluxo de caixa está sendo realizado nestas MPEs, ficando então uma proposta para
estudos posteriores.
4.3 PERCEPÇÕES ACERCA DOS ÍNDICES FINANCEIROS
As assertivas de 5 a 8 tiveram como finalidade investigar a percepção do empresário acerca
dos considerados principais índices financeiros quando se trata de micro e pequenas empresas. A
assertiva 5 tratava da “liquidez corrente”, a 6 da “liquidez geral”, a número 7 do “endividamento” e
a número 8 da “margem de lucro líquido”. Os resultados podem ser vistos na tabela abaixo:
Tabela 5 - Percepções dos Índices Financeiros
Nº
5
6
7
8

Assertiva
Tenho sentido dificuldades para quitar em dia todos os compromissos
da minha empresa com trabalhadores, fornecedores, tributários e
outros
Se a minha empresa fosse encerrar suas atividades hoje, ela teria
condições de pagar todas suas dívidas
Boa parte do dinheiro que investi nos últimos anos na minha empresa
foi oriundo de empréstimo
Eu sei qual é a margem de lucro de cada produto ou serviço que vendo
em minha empresa
Total

Média

Desvio

3,72

2,46

5,71

1,92

2,58

2,15

6,3

1,18

4,58

Fonte: Dados da Pesquisa.

De acordo com a Tabela 5, na assertiva que tratou da liquidez corrente foi afirmado que a
empresa estava sentindo dificuldades para quitar (liquidar) em dia suas contas correntes, ou seja,
despesas oriundas da atividade comercial da empresa. De acordo com a média calculada ‘3,72’, podese constatar que houve uma tendência a não concordância com a afirmação, ou seja, a maioria dos
empresários alegam não estar passando por dificuldades para quitar seus compromissos operacionais,
o que nos dá um indício de que o índice de liquidez corrente nas micro e pequenas empresas está num
nível aceitável. Contudo, o desvio padrão foi muito alto indicando que houve muitas respostas
divergentes, ou seja, enquanto alguns empresários alegaram não estar sentindo dificuldades, uma boa
parcela alegou que sente esta dificuldade. Sendo assim, o estudo aponta que esta liquidez corrente em
nível confortável não faz parte da realidade de todos, existindo MPEs sentindo dificuldades para pagar
contas do dia a dia operacional. Tal apuração entra em coesão com dados de pesquisa do SEBRAE
(2016), mostrando que a falta de capital de giro foi um dos problemas financeiros apontados por 25%
dos empreendedores que fecharam as portas de seu negócio, pois sabe-se que a falta de capital de giro
gera esta dificuldade de pagar dívidas correntes.
Na assertiva que tratou da liquidez geral foi afirmado que se a empresa fosse encerrar as
atividades naquele momento ela teria condições de pagar todas suas dívidas. A média obtida ficou
próxima de ‘6’, indicando uma tendência à concordância com a afirmação, mostrando que de acordo
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com as alegações feitas, a liquidez geral não está ruim. Contudo, o desvio-padrão foi alto, revelando
uma falta de consenso nas respostas, o que deixa a entender que uma fração considerável não
apresenta liquidez geral tão boa conforme aponta a maioria.
A assertiva que tratou do endividamento das MPEs afirmava que boa parte do dinheiro
investido ultimamente na empresa tinha vindo de empréstimo, fator que deixa a empresa com um alto
índice de endividamento. Neste quesito, a pesquisa nos trouxe números interessantes para analisar, a
média das respostas ‘2,58’ indica uma alta discordância da afirmação, o que aponta que os
empresários não estão recorrendo tanto a empréstimos para investir no negócio, este achado é bom,
pois dá indícios de um provável baixo índice de endividamento com terceiros, sobretudo com bancos.
No entanto, o desvio-padrão das respostas foi elevado, o que mostra que as respostas dadas a este
quesito apresentou variações. Conclui-se, então, que a grande maioria das MPEs pesquisadas não
recorreram a empréstimos, mas uma parte delas sim. E esta constatação abre margem para estudos
mais aprofundados para se saber como anda o acesso ao crédito para micro e pequenos empresários.
A assertiva que tratou da margem de lucro afirmava que o empresário sabia qual era a margem
de lucro de seus produtos e/ou serviços. Quanto a isso, a pesquisa trouxe uma das constatações mais
contundentes, com uma média que passou de ‘6’ (alta concordância) e desvio-padrão baixo, indicando
respostas homogêneas. Assim, pode-se afirmar que os empresários de MPEs conhecem sim, e muito
bem, qual é a margem de lucro de seus produtos e/ou serviços.
4.4 PERCEPÇÕES ACERCA DO PAPEL DO CONTADOR NA GESTÃO FINANCEIRA DA
EMPRESA
As assertivas de 9 a 13 tiveram como finalidade investigar a percepção do empresário acerca
do papel do trabalho realizado pelo Contador para a gestão financeira de sua empresa. Os resultados
podem ser vistos na tabela abaixo:
Tabela 6 - Percepções do Papel do Contador
Nº
9
10
11
12
13

Assertiva
Eu terceirizo os serviços de contabilidade em minha empresa
O contador presta seus serviços exclusivamente para minha empresa
Na minha empresa o contador só é acionado para cuidar dos assuntos
relacionados aos tributos, impostos e questões trabalhistas
O contador sempre me explica detalhadamente os dados dos
balanços, DREs e outros demonstrativos financeiros que ele elabora
para minha empresa, me deixando ciente de como está a situação
financeira da empresa
Geralmente, tomo decisões acerca da gestão financeira de minha
empresa em cima de informações que o contador me passa
Total

Fonte: Dados da Pesquisa.

Média
5,29
2,24

Desvio
2,49
2,28

5,44

2,14

4,81

2,33

3,94

2,32

4,34
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De acordo com o indicado na Tabela 6, para a assertiva nº 9, que afirmava que o empresário
terceiriza os serviços de contabilidade da empresa, a média ‘5,29’ mostra uma tendência à
concordância, indicando que a maioria das MPEs contratam um contador externo para realizar os
serviços de contabilidade da empresa.
Pelo quesito nº 10, a pesquisa também consegue nos mostrar claramente que os contadores
contratados pelas MPEs prestam seus serviços para várias empresas ao mesmo tempo, pois a média
da afirmação de que os contadores eram exclusivos da empresa foi muito baixa ‘2,24’.
A assertiva de nº 11 afirmava que o contador só era acionado para tratar de questões fiscais e
trabalhistas, e pela média acima de ‘5’ houve uma tendência à concordância nesta afirmação,
corroborando com a afirmação feita por Kassai (1997) de que a contabilidade gerencial em MPEs
acaba se restringindo a simples preocupação com o fisco e as rotinas trabalhistas.
A assertiva nº 12 buscava saber se os contadores explicavam com detalhes para o empresário
da MPE os resultados das demonstrações financeiras que eles elaboravam para estas empresas. Neste
quesito a pesquisa mostrou pela média ‘4,81’ que o número de concordância e discordância a esta
afirmação foram próximos, o que indica não existir um consenso claro para este aspecto.
Por fim, a assertiva nº 13 procurava sondar se o principal propósito da contabilidade gerencial
era atendido na MPE, ou seja, se os empresários tomam decisões acerca da gestão financeira da
empresa em cima de informações que o contador lhes passava. Neste quesito, a média baixa das
respostas ‘3,94’ mostrou discordância para a afirmação, revelando que os empresários de MPE na sua
maioria não são auxiliados pelos contadores no momento de se tomar decisões.
Conforme pode ser visto, para todas as assertivas que trataram do papel do contador, o desviopadrão foi alto, indicando respostas muito heterogêneas neste tópico, o que mostra uma grande falta
de consenso entre os empresários de MPEs no momento de expor algo acerca dos contadores que
trabalham ou prestam serviços às suas empresas. A ausência de homogeneidade nas respostas
evidencia que quando se refere aos contadores, as percepções dos empresários não caminham para
uma mesma direção.
Portanto, numa análise geral dos quesitos que buscavam investigar a percepção do empresário
acerca do papel do Contador na gestão financeira de MPE, a pesquisa revela que existe fundamento
à afirmação feita por Barros (1978 apud Lacerda, 2006) de que o uso da contabilidade possui na
pequena empresa o objetivo principal de atender apenas a uma exigência fiscal e que pouco se aplica
à finalidade básica da contabilidade que é orientar o administrador em suas decisões. Levando-se em
conta a média geral destes quatro quesitos (4,34), a pesquisa aponta que a contabilidade gerencial em
micro e pequenas empresas precisa ser melhorada, deixando traços de que o trabalho do contador em

77

MPEs se limita a elaborar as demonstrações financeiras e entregá-las aos empresários para que as
exigências legais do negócio sejam atendidas, ficando aquele trabalho de auxílio na tomada de decisão
um pouco aquém.
4.5 PERCEPÇÕES GERAIS ACERCA DA GESTÃO FINANCEIRA
Pretendendo reforçar ainda mais o atendimento ao objetivo geral do estudo, no questionário
aplicado com os empresários, as assertivas de 14 a 18 tiveram como finalidade investigar percepções
gerais do empresário acerca da gestão financeira em sua empresa. Os resultados podem ser vistos na
tabela abaixo:
Tabela 7 - Percepções gerais
Nº
14
15
16
17
18

Assertiva
Sinto dificuldades para realizar a gestão financeira de minha empresa
Sempre realizo em minha empresa um plano de ação com a finalidade
de determinar as metas de vendas, contas a pagar e receber,
investimentos, financiamentos e ganhos
Tomo sozinho(a) todas as decisões que envolvem as finanças da
empresa
A empresa utiliza um software para realizar o gerenciamento
financeiro
Avalio como boa a atual situação financeira de minha empresa
Total

Média
3,16

Desvio
2,13

5,19

2,29

4,42

2,51

4,34

2,67

5,64
4,55

1,68

Fonte: Dados da Pesquisa.

De acordo com a Tabela 7, as respostas dadas para a assertiva nº 14 revelam por intermédio
da média ‘3,16’ que a maior parte dos empresários tendeu a discordar da afirmação de estarem
sentindo dificuldades para realizar a gestão financeira de suas empresas, isto dá indícios de que o
empresário da MPE alega saber conduzir as finanças da empresa, o alto desvio-padrão, contudo,
revela falta de comum acordo com a alegação da maioria.
Por meio da afirmação feita na assertiva nº 15 procurou-se descobrir se os empresários de
MPEs realizavam um planejamento financeiro para suas empresas, e de acordo com a média das
respostas ‘5,19’ houve uma leve tendência à concordância com esta afirmação, dando indícios de que
uma boa parcela de MPEs está elaborando um planejamento financeiro, o alto desvio-padrão revela
pouca convergência nas respostas.
A assertiva nº 16 afirmava que os empresários de MPE tomavam sozinhos todas as decisões
envolvendo as finanças da empresa. Na pesquisa, a média das respostas dadas a esta afirmação ‘4,42’
foi muito central e não dá uma posição clara acerca disso, tomando em conta o desvio padrão. Com
isso, pode-se dizer que as respostas foram dispersas, o que reforça não existir consenso com a
afirmação, dando indícios de que muitos empresários consultam outras pessoas antes de tomarem
decisões financeiras para a empresa.
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A assertiva nº 17 tratou do uso da informática para a otimização da gestão financeira, e pela
média muito central para as respostas dadas ‘4,34’ verifica-se que o uso de softwares voltados para a
gestão financeira nas MPEs ainda não é algo consensual, ou seja, aplicado. Constatação também
reforçada pela alta heterogeneidade das respostas indicada pelo desvio-padrão. Tudo isso evidencia
que o uso da informática para auxílio do gerenciamento financeiro não é adotado de forma plena pelas
MPEs, o que torna esta constatação interessante, visto que, atualmente, a tendência é se investir na
informatização das operações.
Fechando a investigação, a assertiva nº 18 procurou saber se os empresários avaliavam como
boa a atual situação financeira da sua empresa. A média das respostas dadas a este quesito ‘5,64’
apontou uma tendência à concordância com a afirmação, acompanhada de um desvio-padrão
intermediário, mostrando claramente que a maioria dos empresários afirmou que sua empresa está
em uma situação financeira favorável.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Levando em conta a percepção dos empresários, os resultados do estudo trouxeram
constatações positivas e negativas. Como principais constatações positivas na gestão financeira de
MPEs, o estudo mostrou que os empresários dão bastante ênfase ao fluxo de caixa, possuem
conhecimento da demonstração de resultado de exercício (DRE) e possuem amplo domínio acerca da
margem de lucro de seus produtos e/ou serviços. A pesquisa também deu conta de que a liquidez
corrente e geral na maioria das MPEs encontra-se em um nível aceitável, já que a maioria dos
empresários alegaram não sentir dificuldades para quitar em dia os compromissos da empresa com
trabalhadores, fornecedores, tributários, dentre outros (corrente), e que se a empresa fosse encerrar
suas atividades hoje, ela teria condições de pagar todas suas dívidas (geral). Segundo a pesquisa,
outro fator positivo é o fato de os empresários alegarem não estar sentido dificuldades para realizar a
gestão financeira de suas empresas.
Como principais constatações negativas na gestão financeira de MPEs, o estudo, em
consonância com o que é dito em algumas literaturas, apontou que a prática da contabilidade no
âmbito da pequena empresa ainda não atingiu a função de orientar o administrador em suas decisões
na esfera financeira, limitando-se apenas ao atendimento de uma exigência fiscal e trabalhista. Outros
indícios mostrados na pesquisa foram a existência de pouco entendimento acerca do balanço
patrimonial e que o uso da informática para otimizar a gestão financeira ainda não é aplicado em sua
plenitude nas micro e pequenas empresas.
Por ter como foco a investigação de percepções, a principal limitação do estudo consistiu em
se levantar dados baseados na subjetividade de cada empresário pesquisado, e a subjetividade, como
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se sabe, é algo muito relativo e variado, pois cada indivíduo tem seus próprios valores, crenças e
opiniões, o elevado desvio-padrão na maioria das respostas foi um reflexo disso. Outra limitação
consistiu no fato de que em amostras um pouco grande, como foi a deste estudo, não se pode garantir
que todos os pesquisados tenham o devido envolvimento ou nível de atenção desejado no momento
de fornecer suas respostas.
Como sugestões para outros estudos fica a ideia de se examinar como o fluxo de caixa está
sendo realizado nas micro e pequenas empresas, como anda o acesso ao crédito à micro e pequenos
empresários, dado os mesmos não estarem recorrendo tanto à empréstimos e à exploração de demais
índices financeiros que não foram abordados neste estudo.
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APÊNDICE A – QUESTÕES APLICADAS AOS RESPONDENTES
1- Minha empresa elabora periodicamente um relatório que mostra os bens, direitos e obrigações que
ela possui naquele momento.
2- Ao final de cada ano é elaborado um demonstrativo que mostra se a minha empresa teve lucro ou
prejuízo.
3- Registro diariamente tudo que entra e sai no caixa da minha empresa.
4- A empresa possui o histórico das vendas, despesas, fornecedores e investimentos dos últimos
meses.
5- Tenho sentido dificuldades para quitar em dia todos os compromissos da minha empresa com
trabalhadores, fornecedores, tributários e outros.
6- Se a minha empresa fosse encerrar suas atividades hoje, ela teria condições de pagar todas suas
dívidas.
7- Boa parte do dinheiro que investi nos últimos anos na minha empresa foi oriundo de empréstimo.
8- Eu sei qual é a margem de lucro de cada produto ou serviço que vendo em minha empresa.
9- Eu terceirizo os serviços de contabilidade em minha empresa.
10- O contador presta seus serviços exclusivamente para minha empresa.
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11- Na minha empresa o contador só é acionado para cuidar dos assuntos relacionados aos tributos,
impostos e questões trabalhistas.
12- O contador sempre me explica detalhadamente os dados dos balanços, DREs e outros
demonstrativos financeiros que ele elabora para minha empresa, me deixando ciente de como está a
situação financeira da empresa.
13- Geralmente, tomo decisões acerca da gestão financeira de minha empresa em cima de
informações que o contador me passa.
14 - Sinto dificuldades para realizar a gestão financeira de minha empresa.
15- Sempre realizo em minha empresa um plano de ação com a finalidade de determinar as metas de
vendas, contas a pagar e receber, investimentos, financiamentos e ganhos.
16- Tomo sozinho(a) todas as decisões que envolvem as finanças da empresa.
17- A empresa utiliza um software para realizar o gerenciamento financeiro.
18- Avalio como boa a atual situação financeira de minha empresa.
19- Qual o ramo da empresa? ___________________________________________________
20- Sexo do empresário ou gestor da empresa ( ) Masculino ( ) Feminino
21- Idade do empresário ou gestor da empresa:
( ) Até 25 anos

( ) 36 a 45 anos

( ) 56 a 65 anos

( ) 26 a 35 anos

( ) 46 a 55 anos

( ) Acima de 65 anos

22- Grau de escolaridade do empresário ou gestor da empresa:
( ) 1º grau incompleto

( ) 2º grau incompleto

( ) Superior incompleto

( ) 1º grau completo

( ) 2º grau completo

( ) Superior completo

( ) Pós-graduação
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RESUMO
Esta pesquisa teve como objetivo elencar quais Ferramentas Gerenciais são conhecidas e utilizadas
no processo de tomada de decisão das indústrias paraibanas. Para isso, realizou-se uma pesquisa onde
foram obtidos 52 questionários. Os dados coletados foram transferidos para planilhas eletrônicas e,
em seguida, transformados em tabelas, de acordo com as seções dos questionários. Para identificar a
significância estatística dos resultados dos dados que foram obtidos no cruzamento das variáveis, foi
realizado o teste exato de Fisher. Mediante esse estudo, se conclui que, apesar dos respondentes
conhecerem a contabilidade gerencial e terem-na implantado em suas empresas, eles não utilizam
todas as ferramentas fornecidas pela mesma. Além disso, foi possível perceber que as principais
causas de não implantação da contabilidade gerencial são a falta de conhecimento dos respondentes
quanto à necessidade, e o custo de implantação dessa ferramenta alinhando com os achados de Rigby
(2001).
Palavras-chave: Contabilidade Gerencial. Ferramentas Gerenciais. Tomada de Decisões.
1 INTRODUÇÃO
A Contabilidade Gerencial busca auxiliar a gestão das organizações por meio da utilização
das ferramentas gerenciais com o intuito de tornar a empresa mais eficiente. Diante de um cenário
econômico de alta concorrência, cada vez mais, as empresas precisam de novas formas para gerenciar
seus recursos e executar suas atividades, com objetivo de reduzir os custos, aumentar a produtividade,
além de atender as exigências da clientela (BRAGA; BRAGA; SOUZA, 2009).
Esta contabilidade está projetada para satisfazer as necessidades internas dos decisores
corporativos no que se refere ao custo e receita de curto prazo. A longo prazo, fornece informações
de investimento, responsabilidade interna e contabilidade financeira. Assim, fornece aos acionistas,
dados sobre a posição financeira da empresa e suas oscilações nos períodos especificados (BURRITT;
HAHN; SCHALTEGGER, 2002). Com expectativas mais realistas, os executivos estão adotando
uma abordagem mais focada às ferramentas de gerenciamento que eles usam para orientar seus
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negócios, e usando menos ferramentas para buscar receitas e crescimento do lucro, mas buscando
usá-las de forma mais estratégica (RIGBY; BILODEAU, 2013). Assim, os sistemas e práticas de
contabilidade gerencial constituem regras e rotinas organizacionais (BURNS; SCAPENS, 2000).
Com a utilização das Ferramentas gerenciais pode ser possível estabelecer um alinhamento
interno de múltiplas variáveis que compõem a empresa, podendo ajudá-la a se manter nos padrões
exigidos por este cenário, que ao longo do tempo se tornam cada vez mais competitivos. Assim,
dentre as diversas necessidades para que a empresa se adapte a este ambiente, encontram-se o
recebimento tempestivo de informações fidedignas para tomada de decisão. Dessa forma, Burns e
Scapens (2000) apontam que os sistemas de contabilidade e prática de gestão estão entre as
propriedades estruturantes das instituições, a mudança contábil da administração é um processo
complexo, tanto no que se refere ao conceito como a parte prática.
Tendo como base as informações que a contabilidade gerencial pode fornecer para as
empresas, esta pesquisa teve como objetivo geral: Elencar quais as Ferramentas Gerenciais são
conhecidas e utilizadas pelas indústrias de duas cidades Paraibanas. De forma mais específica,
buscou-se: analisar a utilização das ferramentas gerenciais por parte das empresas pesquisadas;
evidenciar o conhecimento das empresas em relação às ferramentas gerenciais; traçar um perfil das
empresas que fazem uso das ferramentas gerenciais; e destacar os fatores que motivaram ou limitaram
a aplicação da Contabilidade Gerencial.
2 REVISÃO DA LITERATURA
2.1 FERRAMENTAS GERENCIAIS
Para que a contabilidade gerencial apresente resultados que visem atender aos seus usuários
são utilizadas algumas ferramentas. No entanto, ainda não há estudos que comprovem quantas e quais
sãos as ferramentas gerencias, pois estas são classificadas de acordo com a visão de cada autor.
Para Henrique (2008), as ferramentas da contabilidade gerencial são: Balanço Patrimonial,
Demonstração do Resultado, Elaboração de Índices Financeiros e Econômicos (através do Balanço
Patrimonial e da Demonstração de Resultado) e a Demonstração de Fluxo de Caixa. Por outro lado,
Gonzaga et al. (2010, p. 7) apresentam outras ferramentas e as classificam em tradicionais e
modernas.
[...] como ferramentas tradicionais o custeio por absorção, custeio variável, custeio
padrão, preço de transferência e orçamento. Classificou-se como ferramentas
modernas o custeio baseado em atividades, custeio meta, benchmarking, custeio
kaizen, teoria das restrições, planejamento estratégico, gestão baseada em atividades,
balanced scorecard e valor econômico adicionado.
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Realizando uma ligação entre as ferramentas citadas por Henrique (2008) e Gonzaga et al.
(2010), Souza e Rios (2011) acrescentam mais ferramentas e elencam as seguintes ferramentas da
contabilidade gerencial como as principais: Orçamento; Fluxo de Caixa; Técnicas de Análise de
Investimentos; Análise das Demonstrações Contábeis; Planejamento e Controle, que se divide em:
Planejamento Tributário, Planejamento Estratégico, Controle de Estoque, Controle de Contas a Pagar
e a Receber; Custos; Just in time (JIT); Valor Econômico Adicionado (EVA); Modelo de Gestão
Econômica (GECON); e Balanced Scorecard.
Já as ferramentas destacadas por Teixeira et al. (2011) são: Análise da Cadeia de Valor;
Análise da Teoria das Restrições; Análise por Centro de Responsabilidade; Balanced Scorecard;
Benchmarking (externo e interno); Custeio baseado em atividades (ABC de Activity-Based Costing);
Custeio de Ciclo de Vida; Custeio Kaizen; Custeio Meta; Custeio Padrão; Custeio por Absorção;
Custeio RKW; Custeio Variável; Departamento Específico de Contabilidade Gerencial; Valor
Econômico Agregado (EVA); Orçamento Anual; Orçamento de Capital; Planejamento Estratégico;
Ponto de Equilíbrio; Preço de Transferência e Sistema de Informação Gerencial.
De forma objetiva, Fraga, Romão e Nascimento Junior (2013) apresentam como ferramentas
gerenciais apenas as demonstrações contábeis, os indicadores financeiros e o fluxo de caixa.
Baseado em diversos autores, Oyadomari et al. (2013) definem como as principais
ferramentas da contabilidade gerencial a relação entre custo, volume e lucro (CVL); o custeio baseado
em atividades (ABC); o retorno sobre investimento (ROI); o Valor Econômico Agregado (EVA); a
margem de contribuição; o orçamento e a estrutura de capital.
Reis e Teixeira (2013, p. 356) tratam as ferramentas como sinônimos de artefatos, com isso
consideram como:
[...] artefatos tradicionais: custeio variável, custeio-padrão, custeio por absorção,
orçamento, descentralização, valor presente, moeda constante e preço de
transferência. São considerados artefatos modernos: teoria das restrições, custeio
baseado em atividades (ABC), benchmarking, just-in-time, kaizen, custeio-meta,
simulação, balanced scorecard, valor econômico adicionado (EVA) e GECON.

Baseado nas ferramentas citadas pelos autores Henrique (2008), Gonzaga (2010), Souza
(2011), Teixeira et al. (2011), Fraga, Romão e Nascimento Junior (2013), Oyadomari et al., (2013),
Reis e Teixeira (2013), é possível destacar as seguintes ferramentas (Quadro 1), por terem sidos
citadas por mais de um autor.
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Quadro 1 – Ferramentas mais citadas entre os autores
Ferramentas
Sistemas de Custeio
Teoria das restrições (TOC)
Demonstrações contábeis
Orçamento
Balanced Scorecard
Preço de Transferência
Just in time
Benchmarking
Valor Econômico Agregado (EVA/VEA)
Fonte: Elaboração própria (2016).

Baseado nas informações fornecidas pelo Quadro 1, desenvolveu-se a parte relacionada às
Ferramentas Gerenciais no questionário utilizado para a obtenção dos dados desta pesquisa, também
através dele foi possível selecionar os estudos que apresentavam uma correlação com este trabalho.
2.2 ESTUDOS CORRELATOS
Neste tópico são apresentados os estudos que foram realizados anteriormente, por diversos
autores, que colaboraram e corroboram com esta pesquisa. São estudos da área de Contabilidade
Gerencial, mais especificamente das ferramentas gerencias (ou artefatos gerenciais, como são
chamadas por alguns autores). Nessa perspectiva, Lima et al. (2010) analisaram até que ponto as
empresas do polo têxtil do agreste pernambucano no Brasil utilizam as informações da contabilidade
gerencial (controle de custos e elaboração do fluxo de caixa) para alcançar o lucro desejado. O estudo
concluiu que a maioria dos entrevistados utilizam as informações geradas pelo sistema de custos para
a condução dos seus negócios e elaboração dos fluxos de caixa de suas empresas.
Já Teixeira et al. (2011) tiveram como objetivo verificar se as empresas do estado do Espírito
Santo utilizam ferramentas consideradas modernas de contabilidade gerencial, bem como a
associação entre a utilização das ferramentas de contabilidade gerencial com o desempenho
financeiro das empresas. Os resultados sugeriram, de maneira empírica, que as empresas da amostra
fazem uso das ferramentas tradicionais e que a associação entre desempenho econômico e as
ferramentas consideradas tradicionais de contabilidade gerencial não ocorrem ao acaso, não sendo
possível afirmar o mesmo para os resultados encontrados para o grupo de empresas que utilizam
ferramentas modernas.
Souza e Rios (2011) verificaram as microempresas do município de São Roque – SP, no que
tange à utilização de algum tipo de ferramenta da Contabilidade Gerencial como gestão financeira.
Com os dados obtidos pelos questionários aplicados em forma de entrevistas, observaram que a
maioria dos respondentes não utilizam a Contabilidade Gerencial. Sobre o conhecimento da
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Contabilidade Gerencial, quase 70% dos respondentes informaram não terem conhecimento sobre
ela.
Reis e Teixeira (2013) tiveram como objetivo verificar a utilização dos artefatos tradicionais
e modernos de contabilidade gerencial em cooperativas agropecuárias e analisar a relação com seu
porte e desempenho financeiro. Os resultados indicaram que em relação ao desempenho e ao porte,
não houve diferença estatisticamente significativa entre as cooperativas que utilizam artefatos
modernos e/ou tradicionais de contabilidade gerencial.
Fraga, Romão e Nascimento Júnior (2013) demonstraram a Contabilidade Gerencial como
ferramenta indispensável para facilitar o planejamento e controle, bem como mostrar a importância
de sua utilização no apoio à tomada de decisão. Através dos resultados por eles obtidos, é possível
afirmar que as informações contábeis possibilitarão ao gestor conhecer melhor o desempenho de sua
empresa com dados úteis para a gestão dos negócios, sendo crucial para a permanência nesse mercado
competitivo.
Onezorge et al. (2014) identificaram por meio de análise empírico-analítica, se há associação
entre a taxa de crescimento empresarial e o uso de ferramentas de contabilidade gerencial nas
empresas do Estado do Espírito Santo. Os resultados sugeriram que existe associações entre o uso de
ferramentas de contabilidade gerencial e a taxa de crescimento das empresas do Espírito Santo.
Indicaram, ainda, que artefatos modernos são menos utilizados pelas organizações quando
comparados aos artefatos tradicionais de contabilidade gerencial.
Diante destes estudos, evidencia-se que as ferramentas gerenciais são capazes de auxiliar na
tomada de decisão e no crescimento das empresas, porém algumas pesquisas mostram que esses
artefatos ainda não são utilizados pelos tomadores de decisões, em alguns casos não são ao menos
conhecidos. Diante das ferramentas modernas nota-se que estas ainda sofrem resistência quanto à sua
utilização, por parte dos usuários.
3 METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada com indústrias localizadas nos municípios de Bayeux e Santa
Rita/PB. De acordo com dados da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEP/PB), foram
listadas 194 indústrias, sendo 81 indústrias do município de Bayeux e 113 indústrias do município de
Santa Rita. Da população de 194 indústrias, foi extraída uma amostra de 52 indústrias, composta por
25 do município de Bayeux, equivalente a 30,86% da população; e 27 do município de Santa Rita,
que corresponde aproximadamente a 23,9% da população.
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Os dois municípios escolhidos para a pesquisa fazem parte da região metropolitana de João
Pessoa/PB. Foram estabelecidos esses municípios pelo fato de serem próximos da capital, os dois
maiores municípios dessa região em números de habitantes, de acordo com o censo de 2010 do IBGE,
e por serem municípios vizinhos, além da acessibilidade. Buscou-se com esta escolha estabelecer um
comparativo entre os municípios.
A coleta dos dados foi realizada através de questionários que continham 28 questões, sendo a
sua maioria de ordem objetiva. As questões foram divididas em quatro seções: a primeira procurava
saber o perfil do respondente (gênero, idade, escolaridade, função e tempo de serviço na empresa); a
segunda se referia ao perfil da empresa, questionando sobre o município no qual estava localizada a
empresa, atividade principal, ano de fundação, quantidade de funcionários e se a contabilidade era
realizada na empresa.
Na terceira seção, foram apresentadas algumas ferramentas gerenciais para que o respondente
assinalasse as que ele tivesse conhecimento, sendo elas: Sistema de Custeio, Orçamento, Preço de
Transferência, Benchmarking, Balanço Patrimonial, Teoria das Restrições, Balanced Scorecard, Just
in time, valor Econômico Agregado, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração de Resultado
do Exercício, Demonstração do Valor Adicionado; a eleição dessas categorias de análise se deu
através de dados levantados em estudos anteriores realizados por outros autores já mencionados nesse
estudo. Em seguida, questionava-se se a empresa utilizava a contabilidade gerencial, em caso
afirmativo, o respondente seria direcionado para algumas questões referentes à utilização das
ferramentas, e em caso negativo, as perguntas referiam-se às limitações e ao interesse em aplicar a
Contabilidade Gerencial.
A última seção referia-se ao conhecimento das ferramentas gerenciais, onde foram
apresentadas algumas das ferramentas com três possíveis conceitos para que o respondente
assinalasse qual das três (na sua opinião) melhor definia a ferramenta, dentre as alternativas havia
questões que não a caracterizavam. Foram utilizados conceitos de autores como Kaplan e Norton
(1997); Garrison, Noreen e Brewer (2013); Matarazzo (2010); e Las Casas (2012). Esta última parte
do questionário buscava, a certo modo, confirmar se, de fato, o respondente conhecia a ferramenta
que afirmou ter conhecimento.
A análise dos dados foi feita através de planilhas eletrônicas que possibilitaram o agrupamento
de dados semelhantes, de modo a construir as tabelas apresentadas. Além do cruzamento entre os
resultados obtidos, para identificar a relação entre alguns itens presentes no questionário, foi realizado
o teste exato de Fisher para confirmar a significância estatística dos resultados obtidos no cruzamento
das variáveis.
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4 ANÁLISE DOS DADOS
4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES
No primeiro momento foi considerado o perfil dos respondentes: gênero, idade, grau de
instrução, cargo que exercia e tempo de serviço na empresa. Esse perfil está demonstrado na Tabela
1. Vejamos:
Tabela 1 – Perfil dos Respondentes
Características
Gênero

Idade

Grau de Instrução

Cargo que exerce na
empresa

Tempo de serviço na
empresa

Descrição
Masculino
Feminino
De 21 a 30 anos
De 31 a 40 anos
De 41 a 50 anos
Acima de 51 anos
Ensino fundamental incompleto
Ensino fundamental completo
Ensino médio completo
Curso técnico
Ensino superior incompleto
Ensino superior completo
Pós-Graduação
Contador
Gestor
Administrador
Resp. p setor financeiro
Controller
Outro
Menos de 1 ano
de 1 a 3 anos
de 3 a 5 anos
Mais de 5 anos

Frequência
24
28
8
15
19
10
5
2
13
2
8
12
10
7
9
15
8
1
12
3
3
3
43

Percentual
46,2
53,8
15,4
28,8
36,5
19,2
9,6
3,8
25
3,8
15,4
23,1
19,2
13,5
17,3
28,8
15,4
1,9
23,1
5,8
5,8
5,8
82,7

Fonte: Dados da Pesquisa (2016).

Através da tabela 1 evidencia-se que não há um gênero dominante, tendo em vista que as
porcentagens estão próximas dos 50%. Quanto à questão idade, os respondentes se encontram em
torno dos 50 anos, e de fato os mais jovens, abaixo dos 30 anos, representam apenas 15,4% da
amostra.
No que se refere ao grau de instrução dos respondentes, houve uma diversificação de
conhecimento, mas constata-se que a maioria dos respondentes cursou, ao menos, o Ensino Médio.
Prosseguindo nessa questão, evidencia-se também que mais da metade dos respondentes já tiveram
algum contato com algum curso superior.
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Quanto ao cargo que os respondentes exercem na empresa, evidencia-se que a maioria
desempenha cargos relacionados à contabilidade ou áreas afins, o que pode ser um diferencial no
conhecimento das Ferramentas Gerenciais. Quanto ao tempo de serviço, mais de 80% dos
respondentes atuam na empresa a mais de cinco anos, o que pode significar um bom conhecimento
na área de atuação que esses sujeitos exercem na empresa.
4.2 PERFIL DA EMPRESA
Na seção seguinte do questionário, questionava-se o perfil da empresa, assim como
informações referentes à contabilidade da entidade. Acompanhe na Tabela 2 o perfil das empresas.
Tabela 2 – Perfil das Empresas
Características
Município

Ano de Fundação

Atividade Principal

Quantidade de
Funcionários
Contabilidade Interna

Descrição

Frequência
Bayeux
25
Santa Rita
27
De 1 a 10 anos
10
De 11 a 20 anos
22
De 21 a 30 anos
6
De 31 a 40 anos
7
De 41 a 50 anos
1
Acima de 51 anos
4
Não respondeu
2
Indústria
45
Comércio
6
Serviços
1
Até 19
28
De 20 a 99
19
De 100 a 499
1
De 500 acima
4
Sim
17
Não
35
Fonte: Dados da Pesquisa (2016).

Percentual
48,1
51,9
19,2
42,3
11,5
13,5
1,9
7,7
3,8
86,5
11,5
1,9
53,8
36,5
1,9
7,7
32,7
67,3

Diante dos dados apresentados na tabela 2, destacam-se os municípios onde as empresas estão
situadas, nota-se, através desses dados, que há um equilíbrio quantitativo entre os dois municípios.
Quanto à idade das empresas, a maioria encontra-se na média dos 20 anos.
No que se refere à atividade principal desempenhada por essas empresas, os dados coletados
identificaram que 13,4% das empresas respondentes registradas na base de dados da FIEP/PB (2013),
como indústrias, na verdade exerciam atividades de comércio e serviços.
De acordo com o critério de classificação do porte das empresas através da quantidade de
funcionários, estabelecido pelo SEBRAE, a maioria das empresas presentes na amostra enquadramse como micro e pequenas empresas e apenas pouco mais de 9% podem ser classificadas como médias
ou grandes empresas.
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Em relação à contabilidade da empresa, observou-se que a maioria terceiriza a atividade
contábil, o que pode estar diretamente relacionado com o porte da empresa, tendo em vista que a
maioria delas é classificada como micro e pequenas empresas.
Durante a aplicação dos questionários, constatou-se que algumas empresas não realizavam a
contabilidade no interior da empresa e também não a terceirizavam, isso pelo fato de essas empresas
serem filiais de empresas nacionais, cuja contabilidade é realizada pela empresa matriz. Das 67,3%
das empresas que não realizavam a contabilidade na empresa, quase a metade tinha como responsável
por fornecer as informações para empresa terceirizada, o Gestor ou o Administrador da empresa.
A terceira seção de perguntas foi direcionada à parte mais específica da pesquisa relacionada
ao conhecimento e aplicação da contabilidade gerencial e suas ferramentas. Os dados coletados de
acordo com os respondentes encontram-se nas tabelas numeradas de 3 a 9. A tabela 3 apresenta as
ferramentas conhecidas pelos respondentes.
Tabela 3 – Ferramentas Gerenciais Conhecidas dos Respondentes
Ferramentas

Frequência

Percentual

Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC)
Orçamento
Demonstração do Resultado do Exercício
Balanço patrimonial

41
37
32
31

16,0
14,4
12,5
12,1

Valor Econômico Agregado
Sistema de Custeio
Demonstração do Valor Adicionado
Preço de transferência
Benchmarking
Balanced Scorecard
Just in time

25
22
21
17
8
8
8

9,7
8,6
8,2
6,6
3,1
3,1
3,1

Teoria da Restrição (TOC)

7

2,7

Outra

0

0,0

257

100,0

Total
Fonte: Dados da Pesquisa (2016).

Foram listadas aos respondentes todas as ferramentas elencadas na tabela 3, além da opção
“Outra”, onde o respondente além de assinalar poderia citar qual a outra ferramenta além das citadas
que ele conhecia, porém, nenhuma ferramenta foi acrescentada. Nessa questão, o respondente podia
assinalar mais de uma questão, tendo em vista que ele deveria apontar todas as ferramentas que ele
conhecesse, por isso, dos 52 respondentes foram obtidas 257 marcações.
A ferramenta que os respondentes mais afirmaram conhecer foi a Demonstração de Fluxo de
Caixa (DFC), representando quase 16% das marcações e representando 78,8% perante a quantidade
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de respondentes. Diante das ferramentas de menor destaque, observa-se a presença das ferramentas
consideradas, por alguns autores, como ferramentas modernas, o que representa um maior
conhecimento dos respondentes das ferramentas mais tradicionais, como é o caso do Orçamento, do
Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultado do Exercício, além da DFC. Dentre as quatro
primeiras ferramentas conhecidas pelos respondentes, encontram-se as três demonstrações contábeis
exigidas pela Lei 6.404/76.
Depois de questionado aos respondentes quais ferramentas gerenciais eles conheciam, foram
interrogados se a empresa utilizava a contabilidade gerencial; em caso afirmativo, ele seria dirigido
para uma série de perguntas relacionadas à utilização desse ramo da contabilidade; e em caso
negativo, o respondente seria encaminhado para outro grupo de questões relacionadas à não utilização
deste seguimento contábil.
Dentre os 52 respondentes, quase 54% afirmaram utilizar a Contabilidade Gerencial em sua
empresa, ou seja, a certo modo, há um equilíbrio entre a utilização ou não da Contabilidade Gerencial,
tendo em vista que pouco menos de 50% afirmaram não utilizar esta área da contabilidade.
4.3 EMPRESAS QUE UTILIZAM A CONTABILIDADE GERENCIAL
Depois que os respondentes afirmaram utilizar a Contabilidade Gerencial na empresa, eles
foram questionados sobre qual a motivação à aplicação – veja a Tabela 4.
Tabela 4 – Fatores que motivaram a aplicação da Contabilidade Gerencial
Alternativas
Controle dos fluxos de caixa
Controle interno da Empresa
Auxílio na tomada de decisão
Conhecer o valor real dos ativos
Planejamento tributário
Elaboração de orçamento
Outro
Total

Frequência
18
16
14
13
13
10
1
85
Fonte: Dados da Pesquisa (2016).

Percentual
21,2
18,8
16,5
15,3
15,3
11,8
1,2
100,0

Nesta questão, os respondentes poderiam assinalar mais de uma alternativa, por isso, foram
obtidas 85 marcações dentro dos 28 respondentes. Observa-se dentre as alternativas assinaladas um
possível equilíbrio, tendo em vista que não há divergências discrepantes entre elas. Porém, merece
destaque o fator motivador “Controle do fluxo de caixa”, pois a maioria dos respondentes 964,3%)
dentre os respondentes que afirmaram utilizar a Contabilidade Gerencial, classificou-a como principal
fator motivador.
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Quando questionados sobre há quanto tempo a Contabilidade Gerencial foi adotada na
empresa, pouco mais de 60% afirmaram utilizá-la a mais de 5 anos. Com isso, acredita-se, com base
na amostra, em um bom conhecimento e funcionamento desta vertente contábil.
Diante das mudanças significativas que os respondentes constataram após a aplicação da
Contabilidade Gerencial foi constituída a Tabela 5. Observe:
Tabela 5 – Mudanças significativas após a aplicação da Contabilidade Gerencial
Alternativas
Controle dos custos
Mais confiança na tomada de decisão
Economia de gastos
Maximização do desempenho da organização
Aumento dos Lucros
Outra
Total
Fonte: Dados da Pesquisa (2016).

Frequência
19
18
14
10
9
1
71

Percentual
26,8
25,4
19,7
14,1
12,7
1,4
100,0

Na tabela 5 observa-se um maior controle dos custos das organizações após aplicarem a
Contabilidade gerencial, além dos respondentes afirmarem ter mais confiança no ato da tomada de
decisão. Esta questão também oferecia ao respondente a opção de assinalar mais de uma alternativa,
ou seja, foram realizadas 71 marcações dentre os 28 respondentes.
Conhecendo-se as mudanças significativas na empresa após aplicação deste segmento
contábil, procurou-se conhecer quais as ferramentas gerenciais que as empresas utilizavam, assim,
mais uma vez, repetiram-se as ferramentas. É válido salientar que nesse espaço os respondentes
deveriam assinalar apenas as ferramentas utilizadas pela empresa e não mais as ferramentas
conhecidas por ele. Observem a Tabela 6.
Tabela 6 – Ferramentas Gerenciais utilizadas pela empresa
Ferramentas
Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC)
Demonstração do Resultado do Exercício
Balanço patrimonial
Orçamento
Sistema de Custeio
Demonstração do Valor Adicionado
Preço de transferência
Valor Econômico Agregado
Teoria da Restrição (TOC)
Benchmarking
Balanced Scorecard
Just in time
Outros
Total
Fonte: Dados da Pesquisa (2016).

Frequência
24
23
22
20
16
10
8
8
3
2

Percentual
17,3
16,5
15,8
14,4
11,5
7,2
5,8
5,8
2,2
1,4

2
1
0
139

1,4
0,7
0,0
100,0
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Assim como nas ferramentas mais conhecidas pelos respondentes, a DFC lidera entre as
ferramentas utilizadas pelas empresas, representando um percentual de 17,3%, diante o total de 139
marcações, entretanto, representa 85,7% de acordo com o número de empresas que utilizam a
Contabilidade Gerencial.
Assim como na tabela 3, a DFC, a Demonstração de Resultado do Exercício, o Balanço
Patrimonial e o Orçamento, encontram-se entre as quatro ferramentas mais conhecidas pelos
respondentes e utilizadas pelas empresas. Analisando a outra extremidade da tabela, observa-se que
as quatro ferramentas menos conhecidas pelos respondentes são também as ferramentas menos
utilizadas pelas empresas pesquisadas. Alinhando parcialmente com os achados, Rigby (2001)
apontou que muitas das ferramentas são difíceis de implementar e podem ser prejudiciais para toda a
organização.
4.4 EMPRESAS QUE NÃO UTILIZAM A CONTABILIDADE GERENCIAL
Os respondentes que alegaram não utilizar a Contabilidade Gerencial foram questionados se
havia interesse na aplicação deste segmento contábil, se já houve tentativa de implantação e os fatores
que impedem ou limitam a aplicação. De acordo com os resultados obtidos, foi constituída a Tabela
7.
Tabela 7 – Não utilização da Contabilidade Gerencial
Perguntas
Interesse na aplicação
Houve tentativa de Implantação

Fatores que limitam a aplicação

Descrição
Sim
Não
Sim
Não
Não vê necessidade
Custo alto de implementação
Falta de conhecimento
Não há interesse
Outro

Frequência
3
21
0
24
8
8
7
5
1

Percentual
12,5
87,5
0,0
100,0
27,6
27,6
24,1
17,2
3,4

Fonte: Dados da Pesquisa (2016).

De acordo com a tabela 7, 27,6% dos respondentes afirmam não ser necessária a aplicação da
Contabilidade Gerencial, além do custo de implantação ser alto. Corroborando com Rigby (2001), o
qual aponta que a implementação e uso da maioria das ferramentas de gestão é caro, e o benefício
derivado de seu uso nem sempre é atingido. Acredita-se que por estes motivos, apenas 12,5% das
empresas possuem interesse em aplicar este segmento contábil. Outro fator que chama a atenção é a
falta de conhecimento sobre as finalidades e atributos da Contabilidade Gerencial, o que poderia ser
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responsável por reverter toda esta situação, pois se os respondentes tivessem conhecimento da
Contabilidade Gerencial, possivelmente achariam necessária a aplicação desta.
4.5 CONCEITO DAS FERRAMENTAS GERENCIAIS
As questões dessa seção do questionário tinham a intenção de confirmar o conhecimento dos
respondentes, para isso foram apresentados três possíveis conceitos de algumas ferramentas para que
eles assinalassem a melhor definição em sua concepção. Entre os conceitos apresentados em cada
questão, dois eram corretos, porém um com conceito completo e outro com um conceito parcial, e
um totalmente incorreto, apenas a questão referente ao Orçamento trazia um conceito correto e dois
errados. Na Tabela 8, a seguir, é possível ver em valores os resultados obtidos.
Tabela 8 – Conceito das Ferramentas Gerenciais
Ferramentas
Balanced Scorecard

Orçamento

Balanço Patrimonial

Just In Time

Demonstração do Fluxo de
Caixa

Benchmarking

Conceitos
Frequência
Incompleto
0
Completo
2
Errado
3
Em branco
3
Total
8
Errado
9
Correto
13
Errado
10
Em branco
5
Total
37
Errado
2
Incompleto
1
Completo
28
Em branco
0
Total
31
Incompleto
4
Errado
2
Completo
2
Em branco
0
Total
8
Completo
8
Incompleto
11
Errado
18
Em branco
4
Total
41
Completo
4
Incompleto
3
Errado
0
Em branco
1
Total
8
Fonte: Dados da Pesquisa (2016).

Percentual
0
25
37,5
37,5
100,0
24,3
35,1
27,0
13,5
100,0
6,5
3,2
90,3
0,0
100,0
50,0
25,0
25,0
0,0
100,0
19,5
26,8
43,9
9,8
100,0
50,0
37,5
0,0
12,5
100,0
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Na questão referente à ferramenta Balanced Scorecard, dos oito respondentes que afirmaram
conhecer a ferramenta, apenas 25% assinalaram a alternativa que definia corretamente o artefato. E
37,5% deles não responderam à pergunta.
Diante dos conceitos do Orçamento, dentre os trinta e sete respondentes, de acordo com a
tabela 3, mais de 78% assinalaram as alternativas erradas e 13,5% não responderam a questão, sendo
assim, apenas 35,1% assinalaram o conceito correto da ferramenta.
Como mostra a tabela 8, o Balanço Patrimonial foi a ferramenta com o maior número de
acertos, dentre os trinta e um respondentes, 93,5% assinalaram alternativas que conceituam
corretamente a demonstração.
Conceituando Just in Time, 75% dos respondentes escolheram alternativas que definem
corretamente a ferramenta. Quanto ao Benchmarking, apenas 12,5 % não responderam à questão e
todos os demais assinalaram alternativas que conceituavam corretamente a ferramenta.
O destaque nos resultados foi a questão referente à Demonstração do Fluxo de Caixa. Como
apresentado na tabela 3, esta foi a ferramenta que a maioria dos respondentes afirmaram conhecer,
além do mais a tabela 6 apresenta esta ferramenta como a mais utilizada pelas empresas estudadas,
porém, quando pedido o conceito da ferramenta aos respondentes, apenas 46,3% dos respondentes
assinalaram alternativas que conceituavam corretamente a demonstração, dentre estes apenas 19,5%
assinalaram o conceito completo. É válido salientar, no entanto, que apenas uma palavra diferenciava
o conceito errado do completo, o que exigia do respondente segurança da definição, sendo assim, é
possível interpretar que os 43,9% dos respondentes tenham assinalado a alternativa errada apenas por
falta de atenção e não simplesmente por não saberem definir a ferramenta.
4.6 TABULAÇÃO CRUZADA
Neste tópico será feito o cruzamento dos dados, ou seja, a relação entre os dados obtidos, por
exemplo, a relação entre o município onde a empresa está localizada e a utilização da Contabilidade
Gerencial (Tabela 9).
Tabela 9 – Município onde a empresa está localizada X uso da Contabilida de Gerencial
A empresa faz uso da contabilidade gerencial
Município onde a empresa está localizada
Bayeux
Santa Rita
Total

Sim
14
14
28
Fonte: Dados da Pesquisa (2016).

Não
11
13
24

Total
25
27
52
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De acordo com a tabela 9, evidencia-se um equilíbrio entre os municípios, ou seja, as 28
empresas que afirmaram utilizar a Contabilidade Gerencial estão igualmente divididas entre os
municípios. Mesmo os números das empresas que não utilizam a Contabilidade Gerencial não sendo
distribuídos igualmente, pode-se afirmar que também há um equilíbrio entre os municípios, tendo em
vista que a variação entre eles é mínima, irrelevante. Assim, conclui-se que o município onde a
empresa está localizada não possui relação com a aplicação da Contabilidade Gerencial, confirmado
através do teste exato de Fisher. Na Tabela 10, temos a relação entre o município onde a empresa
está localizada e a tentativa de implantação da Contabilidade Gerencial.
Tabela 10 – Município onde a empresa está localizada X tentativa de aplicar Contabilidade
Gerencial
Município onde a empresa está localizada

Tentativa de aplicar Contabilidade
Gerencial

Não
11
13
24
Fonte: Dados da Pesquisa (2016).

Bayeux
Santa Rita
Total

Total
11
13
24

Dentre os 24 respondentes que afirmaram não utilizar a Contabilidade Gerencial na sua
empresa, todos disseram que nunca tentaram aplicar essa ferramenta e assim mais uma vez temos
uma igualdade entre os municípios, ou seja, nenhum dos municípios apresenta tendência diante desta
ramificação contábil, verificado através do teste exato de Fisher.
Após estabelecer a relação entre os municípios, buscou-se conhecer se havia relação entre o
porte da empresa e a utilização da Contabilidade Gerencial. Para verificar estes resultados, realizouse a comparação através dos números dos funcionários, classificando as empresas de acordo com a
categorização feita pelo SEBRAE – ver Tabela 11.
Tabela 11 – Quantidade de funcionários X uso da Contabilidade Gerencial
A empresa faz uso da Contabilidade Gerencial
Quantidade de funcionários
Até 19
De 20 a 99
De 100 a 499
De 500 acima
Total

Sim
8
15
1
4
28
Fonte: Dados da Pesquisa (2016).

Não
20
4
0
0
24

Total
28
19
1
4
52

De acordo com a Tabela 11, a Contabilidade Gerencial é utilizada, em sua maioria, pelas
empresas de Pequeno, Médio e Grande porte. As microempresas, de até 19 funcionários, representam
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pouco mais de 28% em relação ao quantitativo de empresas que utilizam a Contabilidade Gerencial.
Logo, estas são as empresas que menos utilizam este segmento contábil. Na Tabela 12 evidencia-se
que o porte destas empresas que não utilizam a Contabilidade gerencial influencia no interesse em
implantá-la.
Tabela 12 – Quantidade de funcionários X interesse em aplicar a Contabilidade Gerencial
Interesse em aplicar a
Contabilidade Gerencial
Sim
Não
Total
3
17
20
0
4
4
0
0
0
0
0
0
3
21
24
Fonte: Dados da Pesquisa (2016).

Quantidade de funcionários
Até 19
De 20 a 99
De 100 a 499
De 500 acima
Total

Observa-se na Tabela 12 que a as empresas de até 19 funcionários – as microempresas – não
têm interesse em aplicar a Contabilidade Gerencial, com exceção de 15% que afirmam ter o interesse
em aplicá-la. De modo geral, as empresas que não utilizam a Contabilidade Gerencial não têm
interesse em aplicar este segmento contábil.
Assim, conclui-se que não há uma relação direta entre o município e a Contabilidade
Gerencial, em contrapartida, percebe-se uma relação entre o porte da empresa e a utilização da
Contabilidade Gerencial, em que as microempresas são as que menos a utilizam, porém, de acordo
com o teste exato de Fisher, os desvios não têm significância estatística, as variáveis estudadas são
independentes e a associação detectada no estudo foi devido ao acaso.
4

CONCLUSÃO
Os resultados do presente estudo destacaram um equilíbrio entre os gêneros e,

preponderantemente, foi observado que os respondentes têm idades entre 41 e 50 anos com o ensino
médio completo. Os respondentes foram em sua maioria administradores que trabalham há mais de
cinco anos na empresa.
Em relação ao perfil da organização, estas estão quase que igualmente distribuídas entre os
dois municípios e têm suas atividades voltadas para a indústria, o tempo de fundação das mesmas
está entre 11 e 20 anos, possuem em torno de 19 funcionários e a contabilidade é realizada na própria
empresa.
No que se refere a conhecer e aplicar as ferramentas gerenciais, o estudo evidenciou que os
respondentes conhecem a DFC, a DRE, o Balanço Patrimonial e o orçamento. Os artefatos modernos
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são os menos conhecidos e utilizados pelas empresas estudadas, Benchmarking, Balanced Scorecard,
Just Time e TOC.
A maioria dos respondentes, cerca de 53,8% da amostra, têm implantada a Contabilidade
Gerencial há mais de cinco anos. No que se refere à mudança significativa na empresa após sua
implantação, foi evidenciado, segundo os respondentes, o controle dos custos e a maior confiança na
tomada de decisões e as ferramentas que são mais utilizadas são a DFC, a DRE, o Balanço Patrimonial
e o orçamento, corroborando com as ferramentas que são mais conhecidas pelos respondentes.
O estudo concluiu que apesar de os respondentes conhecerem a Contabilidade Gerencial e a
terem implantado em suas empresas, os mesmos não utilizam todas as ferramentas fornecidas pela
contabilidade gerencial, alinhando parcialmente com os achados Rigby (2001) que apontou que
muitas das ferramentas são difíceis de implementar e podem ser prejudiciais para toda a organização.
Além disso, evidenciou-se neste estudo que as principais causas de não implantação da
contabilidade gerencial encontram-se em não se visualizarem a sua necessidade, além do custo de
implantação, somados à falta de conhecimento dos respondentes em relação à ferramenta.
Dessa forma, o estudo concluiu também que existe uma lacuna entre as empresas e os
profissionais que são responsáveis por realizarem a contabilidade, tendo em vista que os resultados
evidenciam pouco conhecimento dos respondentes que têm a contabilidade gerencial implantada e os
que não têm. Os respondentes sofrem de falta de informação em relação às benesses desse
instrumento que poderia auxiliar no desenvolvimento da empresa através de geração de diversas
informações para tomada de decisão.
A principal limitação para que este trabalho pudesse ser realizado foi o acesso aos
respondentes, pois alguns não tiveram interesse em responder o questionário, outros alegaram estar
muito ocupados, alguns ficaram com receio em relação à finalidade da pesquisa e outros afirmaram
ter que enviar para matriz em outro Estado. Além disso, outra dificuldade foi o contato com as
empresas e suas localidades, principalmente as do município de Santa Rita, cujo acesso para algumas
empresas desse município era precário. Em alguns casos obteve-se o contato, porém a empresa não
deu retorno do questionário, nem via e-mail, ou de forma presencial.
REFERÊNCIAS
BRAGA, D. P. G.; BRAGA, A. X. V.; SOUZA, M. A. Gestão de custos, preços e resultados: um
estudo em indústrias conserveiras do Rio Grande do Sul. Revista Contabilidade, Gestão e
Governança, Brasília, v. 13, n. 2, p. 20-35, maio/ago. 2010.
BURNS, John; SCAPENS, Robert W. Conceptualizing management accounting change: an
institutional framework. Management accounting research, v. 11, n. 1, p. 3-25, 2000.

100

BURRITT, Roger L.; HAHN, Tobias; SCHALTEGGER, Stefan. Towards a comprehensive
framework for environmental management accounting—Links between business actors and
environmental management accounting tools. Australian Accounting Review, v. 12, n. 27, p. 3950, 2002.
CHENHALL, Robert H.; MORRIS, Deigan. The impact of structure, environment, and
interdependence on the perceived usefulness of management accounting systems. Accounting
Review, p. 16-35, 1986.
______; LANGFIELD-SMITH, Kim. The relationship between strategic priorities, management
techniques and management accounting: an empirical investigation using a systems
approacha. Accounting, Organizations and Society, v. 23, n. 3, p. 243-264, 1998.
FIEP/PB. Dados cadastrais das indústrias do estado da Paraíba. 2013. CD-ROM.
FRAGA, J. C.; ROMÃO, J. A. N.; NASCIMENTO JUNIOR, R. J. A Contabilidade Gerencial
como ferramenta no processo de tomada de decisão nas microempresas. Revista Eletrônica da
Faculdade José Augusto Vieira, Cidade Nova, v. 6, p. 75-88, mar. 2013.
GARRISON, R. H; NOREEN, E. W.; BREWER, P. C. Contabilidade Gerencial.14. ed. AMGH,
2013.
GONZAGA, R. P. et al. Associação entre práticas de contabilidade gerencial e tamanho das
empresas: um estudo empírico. In: Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em
Ciências Contábeis (ANPCONT), 4., 2010, Natal (RN). Anais… Natal: ANPCONT, 2010.
HENRIQUE, M. A. A importância da contabilidade gerencial para micro e pequena empresa.
Taubaté: UNITAU, 2008.
KAPLAN, R.S.; NORTON, D. P. A estratégia em ação: balanced scorecard. 34ª reimpressão. Rio
de Janeiro: Elsevier,1997.
LAS CASAS, Alexandre. Marketing de serviços. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2012.
LIMA, F. B. et al. Um estudo sobre a utilização da Contabilidade Gerencial pelas empresas
pertencentes ao pólo de confecção do agreste Pernambucano. ReCont: Registro Contábil, v. 1, n. 1,
p. 11-27, set./dez. 2010.
MATARAZZO, D. C. Análise Financeira de balanços: abordagem gerencial. 7. ed. São Paulo:
Atlas, 2010.
ONEZORGE, P. V. B. et al. Associação entre taxa de crescimento empresarial e o uso de
ferramentas gerenciais nas empresas do ES. CONGRESSO ANPCONT, 8, Rio de Janeiro, 2014.
Anais... Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014.
OYADOMARI, J. C. T. et al. Relacionamentos entre controle gerencial, aprendizagem
organizacional e decisões. Revista Contemporânea de Contabilidade, Florianópolis, v. 10, n. 20,
p. 53-74, maio/ago. 2013.

101

REIS, A. M., TEIXEIRA, A. Utilização de artefatos de Contabilidade Gerencial nas Sociedades
Cooperativas Agropecuárias de Minas Gerais e sua relação com porte e desempenho financeiro.
Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade, Brasília, v. 7, n. 4, p. 355-371, out./dez.
2013.
RIGBY, Darrell. Management tools and techniques: A survey. California management review, v.
43, n. 2, p. 139-160, 2001.
RIGBY, Darrell; BILODEAU, Barbara. Management tools & trends 2013. London: Bain &
Company, 2013.
SEBRAE. Critérios de classificação de empresas: MEI - ME – EPP. Disponível em:
http://www.sebrae-sc.com.br/leis/default.asp?vcdtexto=4154. Acesso em: 08 ago. 2016.
SOUZA, R. A. R., RIOS, R. P. Contabilidade Gerencial como Ferramenta para Gestão Financeira
nas Microempresas: Uma Pesquisa no Município de São Roque SP. Revista Eletrônica Gestão e
Negócios, São Roque, v. 2, n. 1, 2011.
TEIXEIRA, A. J. C. et al. A utilização de ferramentas de contabilidade gerencial nas empresas do
Estado do Espírito Santo. Brazilian Business Review, Vitória, v. 8, n. 3, p. 108-127, jul./set. 2011.

102

Capítulo 7
O MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL COMO INSTRUMENTO DE
ELISÃO FISCAL: A PERCEPÇÃO DOS EMPRESÁRIOS QUANTO AO
AUXÍLIO CONTÁBIL
LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | E-mail: lvinicio2@gmail.com
SIMONE BASTOS PAIVA
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | E-mail: sbpaiva@uol.com.br
MARCIA REIS MACHADO
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | E-mail: marciareism@hotmail.com
RESUMO
A pesquisa teve como objetivo verificar a percepção dos empresários individuais quanto ao regime
tributário do Microempreendedor Individual (MEI), sua utilização como forma de redução da carga
tributária e o papel da contabilidade nesse cenário. Sob essa acepção, foi revisada a literatura versando
sobre o sistema legal do MEI, a elisão fiscal e a contabilidade como instrumento no auxílio da gestão
tributária. Lastreada por uma abordagem predominantemente qualitativa, a pesquisa utilizou-se das
técnicas de análise documental, entrevista semiestruturada e análise de conteúdo, valendo-se da
categorização para o exame dos componentes textuais, com o auxílio do pacote RQDA de análise de
dados qualitativos do software R. Os sujeitos pesquisados foram microempreendedores do Estado da
Paraíba. Assim, levando em consideração a importância da participação da carga tributária no
resultado das atividades empresariais e a necessidade de diminuição dos seus custos para a
sobrevivência dos negócios, ante a acirrada competição de mercado, os resultados obtidos revelaram
como os empresários individuais se inserem no regime de tributação e o papel do auxílio dos
profissionais de contabilidade neste processo. Quanto aos motivos determinantes para a escolha do
MEI pelos empresários individuais, verificou-se que a escolha vai além da desoneração tributária e
que, apesar do reconhecimento da importância do auxílio da contabilidade para manter-se no regime,
a dificuldade econômica de arcar com os custos é o principal motivo para não manter uma
contabilidade organizada. Desse modo, a pesquisa contribui para a discussão da importância da
contabilidade como instrumento para auxiliar o adimplemento das obrigações tributárias e,
consequentemente, a sobrevivência do empresário individual optante pelo MEI.
Palavras-chave: Microempreendedor. MEI. Elisão fiscal. Contabilidade.
1 INTRODUÇÃO
Diante da complexidade da legislação tributária brasileira, em virtude da grande variedade de
tributos e obrigações acessórias, que reverberam nos custos operacionais e, por consequência, nos
resultados dos planos de negócios, o regime do Microempreendedor Individual (MEI) apresenta-se
como uma tentadora solução para os empreendedores brasileiros (ZITTEI, et al., 2015). A adesão ao
regime do MEI atrai, não só pela possibilidade de regularização de eventuais informalidades, mas,
também, pela facilidade disponibilizada àqueles que pretendem aventurar-se em pequenos negócios
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e encontram no rol de exigências fiscais um óbice para o êxito dos seus intentos (COSTANZI,
BARBOSA e RIBEIRO, 2014).
Em que pese o pagamento de tributos não ser um ato no qual se possa depositar a expectativa
de adimplemento com bom grado pelo contribuinte, a sua contribuição financeira é necessária para
que o Estado tenha recursos suficientes para ofertar os bens e serviços demandados pela sociedade
(SHOUP, 2004). Nesta lógica, o Poder Público precisa examinar os limites de sua base econômica
para a cobrança e arrecadação dos tributos, porque a capacidade econômica dos contribuintes
determinará a parcela pecuniária que poderá ser cobrada, derivando, deste entendimento, o princípio
da capacidade contributiva (FERREIRA, 2003).
Destarte, com vistas à aplicação do princípio da capacidade contributiva, descrito pelo
parágrafo 1º do art. 145 da Constituição Federal do Brasil/1988 (BRASIL, 1988), foi criado na ordem
jurídica brasileira o MEI, com o objetivo de retirar da informalidade os trabalhadores que não
poderiam arcar com os custos exigidos pelo sistema tributário vigente, para obterem uma efetiva
proteção social e legal de sua atividade laboral (TELLES, et al., 2016).
Sob essa asserção, o regime tributário do MEI, inaugurado pela Lei Complementar n°
128/2008, permitiu aos negócios, que não ultrapassavam uma renda bruta anual de R$ 60 mil, de
acordo com a Lei Complementar n° 139/2011, a adesão àquele regime de apuração tributária
simplificada: com a apuração simplificada dos tributos federais, o recolhimento de um valor fixo
mensal a título de Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações
de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação (ICMS ) e de Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e uma ínfima contribuição para a previdência social. Não
obstante, vale ressaltar que o teto de R$ 60 mil foi majorado para R$ 81 mil anuais ou R$ 6.750,00
mensais a partir de 2017, consoante a Lei Complementar n° 155/2016, permitindo uma maior adesão
ao sistema.
Outrossim, além do tratamento tributário favorecido, a legislação desonerou o MEI da
obrigatoriedade de manter uma contabilidade organizada e garantiu a sua inscrição no sistema de
forma desburocratizada, sendo possível aderir ao regime por diversos meios. Inclusive pela internet,
onde é possível obter o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e inscrição no cadastro de
contribuintes dos Estados e dos Municípios (COSTANZI; BARBOSA; RIBEIRO, 2014).
Isso posto, o regime do MEI, com sua total desburocratização para a inserção, possibilitou,
em diversos ramos de atividade, uma escalada significativa de adesões neste sistema de tributação,
sem a necessidade de um auxílio prévio ou posterior de um profissional contábil, para fazer uma
análise da adequação dessas atividades ao regime proposto. Nesse contexto, importa para o estudo
verificar a percepção do MEI acerca do auxílio contábil, no que tange ao cumprimento das regras
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adstritas a este regime tributário, haja vista que existem algumas limitações para a sua permanência
naquele regime, e a falta de controle das operações pode dar margem a extrapolá-lo, expondo-os às
penalidades aplicáveis à espécie.
Desse modo, a problemática hasteada pela pesquisa consubstancia-se nos seguintes
questionamentos: Qual a percepção do empresário individual acerca do MEI e a possibilidade
de utilizá-lo como subterfúgio legal para reduzir a sua carga tributária? E qual a sua
compreensão acerca do auxílio da contabilidade para manter-se no regime de apuração
tributária do MEI?
Assim, em uma abordagem predominantemente qualitativa, utilizando como recorte empírico
o Estado de Paraíba, o objetivo desta pesquisa é verificar a percepção dos empresários individuais
quanto a utilização do Microempreendedor Individual como instrumento de elisão fiscal e a
importância do auxílio contábil para a consecução desse fim, em especial, a manutenção naquele
regime tributário.
Diante do crescimento exponencial da quantidade de empresários individuais que optaram
pelo MEI no Brasil nos últimos anos, e a ampliação do seu teto de faturamento, para o enquadramento
naquele sistema simplificado de apuração tributária para o ano de 2017, viabilizando uma adesão
ainda maior, o tema torna-se atual e relevante. Sobretudo no que se refere à possibilidade da sua
utilização, pelos empresários, como instrumento legalmente disponível para a redução da carga
tributária. Do mesmo modo, a presente pesquisa adentra na discussão da importância da
contabilidade, como mecanismo para viabilização da sobrevivência dos empreendimentos, ante a sua
capacidade de guarnecimento informacional para o monitoramento e adimplemento das obrigações
tributárias, possibilitando a permanência do empresário individual no regime do MEI.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
Para a análise do estudo é necessário aprofundar-se em uma breve revisão teórica, nos
elementos que permeiam a escolha do MEI como regime tributário, vislumbrando-se o seu sistema
legal, o uso da elisão fiscal e a importância da contabilidade para a gestão tributária.
2.1 MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E O SISTEMA LEGAL
A observância ao princípio da isonomia, analogamente aos direitos humanos, também é
exigida na esfera tributária. O direito à igualdade está estabelecido no art. 5º da Constituição
brasileira/1988, ao versar que todos são iguais perante a lei, homens e mulheres, sem distinção de
qualquer natureza. Do mesmo modo, na seara tributária, a mesma Constituição proíbe no inciso II do
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art. 150, a instituição de tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situações
equivalentes (BRASIL, 1988).
Nesse prisma, a igualdade é uma situação relativa. A sua regra demanda tratar desigualmente
os desiguais, na medida da sua desigualdade, para promover a igualdade; pois, tratar os desiguais com
igualdade é flagrantemente desigual quanto tratar desigualmente os iguais (BARBOSA, 1956).
Destarte, o tratamento diferenciado dispensado às microempresas, empresas de pequeno porte
e ao microempreendedor individual não ofende ao princípio da isonomia tributária, principalmente
porque a própria Constituição excepcionou este tratamento ao prever esta diferenciação com vistas
na capacidade contributiva, como dispõe o parágrafo 1º do art. 145 harmonizado com a alínea d do
art. 146 da Constituição Federal do Brasil (BRASIL, 1988). Neste desiderato, o parâmetro relativo
de igualdade, na seara tributária, é levado em consideração para o tratamento diferenciado dispensado
aos microempreendedores individuais em conformidade com a sua capacidade contributiva
(ALEXANDRE, 2014).
Então, criado pela Lei Complementar n° 128/2008, à luz do princípio da capacidade
contributiva, o regime do MEI teve como intuito trazer para a formalidade uma parcela considerável
de trabalhadores brasileiros por intermédio de um tratamento simplificado, diferenciado e favorecido
em todas as esferas da federação. O MEI foi ganhando relevo à medida que a adesão se tornou
imponente, pois já existem mais de 6,5 milhões de empresários individuais inscritos em 2016 como
optantes por este regime (REDESIM, 2016).
Sob essa acepção, a rápida expansão dos optantes pelo MEI deu-se em função do processo
simplificado e desburocratizado para a sua adesão e pelos benefícios dentre os quais é possível
destacar o crédito mais barato, relaxamento da obrigação de emissão de nota fiscal e desobrigação da
manutenção de uma contabilidade organizada (COSTANZI, BARBOSA; RIBEIRO, 2014). Neste
ponto, quanto aos registros contábeis, a legislação dispensa os optantes do MEI da escrituração de
livro diário, razão ou livro caixa, de acordo com o art. 970 e o parágrafo 2º do art. 1179 do Código
Civil brasileiro e pelos arts. 68 e 18-A, §1º, da Lei Complementar nº 123/2006, sendo apenas
necessário que façam uma declaração anual (DASN), recomendando-se que se mantenha um controle
mínimo em relação ao que se compra e vende para o gerenciamento do seu faturamento a fim de não
ultrapassar o teto máximo (REDESIM, 2016; SEBRAE, 2016).
Assim, o seu principal foco é a pessoa que trabalha por conta própria e que ao se legalizar, de
forma desburocratizada, como Microempreendedor Individual, recebe um tratamento tributário
favorecido, tornando-se isento de tributos federais (Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL),
recolhendo um valor fixo a título dos tributos estaduais (ICMS) e municipais (ISS) e, por fim, um
percentual de 5% com base no salário mínimo vigente destinado à Previdência Social, garantindo o
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seu acesso ao auxílio maternidade, auxílio doença, aposentadoria e outros benefícios sociais e
previdenciários (COSTANZI, BARBOSA; RIBEIRO, 2014).
Enquanto as demais empresas suportam uma carga tributária pesada sob suas operações com
alíquotas que variam entre 10 a 15% de Imposto sobre a Renda (IR), 9 a 12% de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), 0,65% sobre o lucro líquido destinado ao Programa de Integração
Social (PIS), 3 a 7,6% sobre a renda bruta de Contribuição Financeira Social (COFINS), 0 a 60% de
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), 0 a 25% de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS), 5% de Imposto sobre Serviços (ISS) e outros a depender do ramo de atividade, o
MEI não precisa pagar os tributos federais (IR, CSLL, PIS, COFINS e IPI) e recolhe um valor fixo
mensal de R$ 1,00 para o ICMS e R$ 5,00 para o ISS. A previdência social também possui um
tratamento privilegiado, pois a contribuição social passou de 11% para 5% sobre o salário mínimo,
conforme a Lei n° 12.470/2001.
Assim, como a carga tributária brasileira é muito alta, o programa do Microempreendedor
Individual é um estímulo para que os empresários individuais, oportunisticamente, venham aderir ao
regime do MEI, como subterfúgio legal para a redução da carga tributária (SLEMROD, 2007;
BITTENCOURT, GUPTA; STANDER, 2014). Com isso, o sistema fica exposto ao risco moral e à
seleção adversa, em razão da generalização e imprevisibilidade legal diante da incompletude
contratual decorrente das relações travadas entre o poder público e a sociedade, oportunizando que
os empreendedores possam aproveitar-se das lacunas legais para beneficiarem-se das políticas
públicas criadas para determinada parcela da sociedade ao buscarem adequar-se às condições nelas
previstas em prol do seu próprio benefício (DELL’ANNO, 2009; SANTOS, 2016).
O aproveitamento das lacunas legais para a redução da carga tributária é um ato lícito e
compreensível para a maximização dos resultados e o ganho de competitividade, entretanto, isso não
leva à conclusão, no caso, que aderir ao MEI é o caminho mais vantajoso para o negócio, sendo
necessário um estudo prévio que se pautará no porte e no ramo de atividade. Nesse itinerário, é
importante o planejamento tributário para uma análise prévia acerca da viabilidade de adesão a este
ou outro sistema de apuração tributário (GALLEMORE; LABRO, 2015).
2.2 ELISÃO FISCAL E O MEI
O uso do planejamento tributário ou elisão fiscal, como instrumento para a sobrevivência de
qualquer negócio, diante de um mercado competitivo e globalizado, tornou-se de fundamental
importância, sobretudo no Brasil, ante a presença de uma legislação tributária complexa, dotada de
uma ampla variedade de tributos que se relacionam, direta e indiretamente, com as atividades
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operacionais. Este complexo tributário reflete nos custos e resultados obtidos nos negócios
empreendidos (PEIXOTO, 2004).
Nesse sentido, para o entendimento da elisão fiscal é mister diferenciá-la da evasão e da
elusão. A evasão fiscal é a prática adotada pelo contribuinte de elidir durante, ou posteriormente, por
intermédio de atos ilícitos, como sonegação, simulação ou fraude, com o fito de desviar-se do
adimplemento da oneração tributária (CARAZZA, 2015). Por sua vez, a elusão fiscal não se trata de
uma forma ilícita aparente de desoneração tributária, mas, para sua obtenção, são empregados meios
artificiosos e atípicos para o não pagamento dos tributos; é também conhecida pela literatura com
elisão ineficaz, pois deixa o contribuinte vulnerável ao lançamento do tributo pela administração
tributária, que o cobrará com as penalidades que lhes forem aplicáveis (ALEXANDRE, 2014). A
elisão fiscal objetiva impedir a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, buscando a sua
exclusão ou a redução do montante a ser pago, tratando-se de condutas lícitas utilizadas pela gestão
tributária ao traçar um planejamento estratégico adequado de inteligência fiscal (SABBAG, 2013).
Nesse axioma, percebe-se que a elisão fiscal é o melhor caminho a ser trilhado pelos
empreendedores de negócios, pois se busca, por meios lícitos, a desoneração da carga tributária, e
garante um maior retorno dos investimentos pela redução dos tributos (ALEXANDRE, 2014).
Não obstante, para a eficiência da gestão tributária, é preciso uma análise prévia das
implicações legais decorrentes das escolhas contábeis e de gestão relativas às atividades, uma vez que
aquelas escolhas repercutirão na ordem tributária. Assim, uma observação prévia dos tributos
explícitos e implícitos, e seus respectivos custos, que recairão sob a atividade da empresa, é necessária
para o planejamento dos caminhos legais viáveis para a maximização do desempenho e dos retornos
(SCHOLES; WOLFSON, 1992).
No caso do MEI, existem algumas limitações legais que lhes são afetas, dentre as quais é
possível destacar: a impossibilidade de contratar mais do que um funcionário; a proibição de possuir
mais do que um único estabelecimento, limitando a expansão do negócio; só contemplará o
empresário individual com aposentadoria, ou qualquer outro benefício previdenciário, de até um
salário mínimo; o empresário individual não pode ter participação em outra empresa como titular,
sócio ou administrador; submissão ao teto de faturamento; os créditos provenientes de operações
anteriores, nos quais incidam impostos de natureza não-cumulativas, como o ICMS e o IPI, não
poderão ser compensados em operações posteriores; e outras situações que irão variar de acordo com
o setor ou o ramo de atividade que o empreendimento esteja alocado. Assim sendo, é necessária uma
análise minuciosa de cada caso por intermédio de um planejamento tributário específico, para
verificar se é vantajoso aderir ao MEI ou a qualquer dos outros regimes tributários disponíveis no
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ordenamento jurídico tributário vigente (SCHOLES e WOLFSON, 1992; PEIXOTO, 2004;
SLEMROD, 2007; SEBRAE, 2016).
Diante da busca do aumento de retornos e eficiência, a contabilidade associada à elisão fiscal
viabiliza a consecução da gestão da carga tributária para a otimização do desempenho de qualquer
atividade econômica desempenhada (SOIN; COLLIER, 2013). Nesse contexto, para o MEI, a
contabilidade é capaz de ofertar informações úteis e relevantes para a melhor escolha do regime
tributário para a atividade e a análise da viabilidade de permanência no regime de apuração tributária
enquadrado, prevenindo percalços com a legislação tributária e protegendo, assim, o empreendimento
de tributações exageradas e de recebimento de multas ou penalidades por descumprimento de
eventuais obrigações acessórias.
2.3 A CONTABILIDADE E A GESTÃO TRIBUTÁRIA NO MEI
Em qualquer atividade organizada sob a forma empresarial, a gestão financeira por intermédio
de uma contabilidade organizada é de crucial importância para o seu êxito. Assim, é relevante para
os MEI o uso das práticas contábeis e dos mecanismos de gestão financeira para o planejamento, o
controle e a análise das suas atividades, visando uma gestão eficiente de seus recursos e o alcance de
melhores resultados.
Desde os primórdios, a principal funcionalidade da contabilidade é o de fornecimento de
informações relevantes para contribuir com o controle das riquezas da entidade. Aqui, não interessa
o porte da atividade empresarial, a contabilidade disponibiliza informações gerenciais que medem o
desempenho econômico do negócio, possibilitando traçar uma estratégia individualizada através de
ferramentas que auxiliam na interpretação de números e geram informações úteis aos empresários
para que tomem as melhores decisões tempestivamente (ATKINSON, 2010).
Quanto aos instrumentos de controle contábil ou financeiro que podem auxiliar os micro e
pequenos empreendimentos é possível destacar: o controle de saldos e extratos bancários, as contas
a pagar e a receber, o controle de estoques, o fluxo de caixa e outros instrumentos de controle e
planejamento financeiro consonante as necessidades da cada atividade (LOPES, et al., 2014).
Destarte, os relatórios de controle contábil fornecem informações relevantes, ante a dinâmica
das operações de qualquer tipo de negócio, iluminando os meandros legais que a gestão deve
percorrer diante das opções disponíveis de regimes tributários para a maximização dos seus benefícios
e desempenho, e municiando os empresários com recursos para enfrentarem a concorrência e
garantirem a lucratividade (CARVALHO, et al., 2015).
Adversamente, não havendo a obrigatoriedade legal da manutenção de uma contabilidade para
o MEI, é recomendado que se procure realizar uma organização mínima de controle de suas
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operações, ao menos para não extrapolar o teto de faturamento estabelecido pela legislação
(SEBRAE, 2016). O acompanhamento de um profissional contábil, apresentando informações úteis
em relatórios interpretados, então, poderia esclarecer melhor acerca da viabilidade do regime
tributário adotado, sendo possível que o empresário individual evite o pagamento desnecessário de
tributos e antecipe-se no adimplemento das obrigações acessórias, evitando multas e sanções
administrativas típicas do Poder Público (LOPES, et al., 2014; CARVALHO, et al., 2015).
3 METODOLOGIA
A pesquisa classifica-se como de natureza exploratória, por ter como escopo verificar a
percepção dos empreendedores individuais acerca do regime tributário MEI, como instrumento de
elisão fiscal e a importância do auxílio contábil para a sua manutenção naquele regime simplificado,
sendo a pesquisa desenvolvida em uma seara qualitativa.
Para uma melhor compreensão do cenário tributário do MEI, buscaram-se dados estatísticos
e relatórios, coletados em portais institucionais, tais como, IBGE, REDESIM e Secretaria da Receita
do Estado da Paraíba (SRE-PB), nos quais se realizou uma análise documental.
Na sequência, a pesquisa centrou-se na percepção dos empresários individuais que optaram
pelo MEI na cidade de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, que correspondem ao universo da
pesquisa, formado por 89.430 empresas (REDESIM, 2016). A amostra foi escolhida por critério de
acessibilidade, totalizando 12 empresários individuais que participaram da coleta de dados.
A pesquisa utilizou como técnica de coleta de dados a entrevista semies6truturada, cujos
depoimentos foram analisados por meio da análise de conteúdo, valendo-se da categorização para
uma análise eficiente dos dados dos componentes textuais (SILVERMAN,2009). Para isto, utilizouse o pacote RQDA de análise de dados qualitativos do software R, um programa livre e de domínio
público, que viabilizou a manipulação e o exame desses dados por intermédio de funções baseadas
em codificação (HUANG, 2016).
Para a verificação do ponto de saturação das entrevistas, ainda que a literatura dominante
oriente que cada pesquisador deva determinar o ponto ideal de acordo com o levantamento dos dados
da pesquisa (FONTANELLA, et al., 2011; HIGHFIELD e BISMAN, 2012), utilizou-se como base a
orientação da quantidade mínima de 12 entrevistas como sendo o suficiente para verificação da
saturação teórica (GUEST, BUNCE e JOHNSON, 2006).
Em seguida, após se acercar do cumprimento dos aspectos éticos, por tratar-se de pesquisa
que envolve seres humanos, com a respectiva aprovação pelo comitê de ética em pesquisa do Centro
de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, foram realizadas 12 entrevistas com
empresários individuais optantes pelo MEI, das quais 7 (sete) deram permissão para a sua realização
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com uso de gravador e 5 (cinco) concederam entrevista, sem a permissão da respectiva gravação,
sendo permitido, somente, que fossem efetuadas anotações durante a entrevista. Estas entrevistas
ocorreram na cidade de João Pessoa (Paraíba), no próprio local de trabalho do pesquisados e duraram
em média 5 minutos. A entrevista seguiu um roteiro com 10 (dez) perguntas, as quais tinham como
objetivo compreender a percepção do empresário individual acerca do regime do MEI, os motivos
determinantes para a sua escolha e a sua percepção sobre a importância da contabilidade no
fornecimento de informações para o auxílio na tomada de decisões que envolvam a gestão tributária.
A categorização dos elementos textuais das entrevistas foi a ferramenta utilizada para a
interpretação eficiente, diante de um grande conjunto de componentes textuais. A análise de conteúdo
não se restringiu à quantificação de uma “unidade de análise” e, sim, concentrou-se no conteúdo e
temas do texto através de um processo de identificação, codificação e categorização dos padrões
primários dos dados (VAISMORADE, TURUNEN; BONDAS, 2013). Assim, para a análise de
conteúdo, os dados foram categorizados conforme visualização na Tabela 1.
Tabela 1 – Categorização da percepção do MEI
Categorias
Compreensão do regime MEI

Motivos que levaram ao MEI

Contabilidade e Elisão fiscal

Subcategorias
Funcionamento do regime
Planejamento e análise para aderir ao MEI
Consequências do desenquadramento
Redução da carga tributária
Simplificação das obrigações fiscais
Facilidade para abertura
Não obrigatoriedade da contabilidade
Auxílio do profissional contábil para abertura do MEI
Auxílio durante as atividades
Importância para sua manutenção no MEI
Obrigatoriedade da contabilidade para o MEI
Custo com o auxílio contábil

Fonte: Elaboração própria (2017).

Para sua validação, além do termo de consentimento prévio, foi entregue pessoalmente a cada
entrevistado a transcrição da entrevista para a ratificação do seu conteúdo. Nesse percurso
metodológico, em uma perspectiva qualitativa, a análise dos resultados desta pesquisa teve o intento
de verificar a percepção dos empresários individuais quanto ao MEI como instrumento disponível de
redução das exigências tributárias (carga de tributos e obrigações acessórias) e a importância do
auxílio contábil para a consecução desses fins, em especial, a manutenção do empresário individual
no regime do MEI.
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Primeiramente, os resultados referentes ao cenário econômico e tributário são apresentados
nesta pesquisa quanto à evolução nas adesões ao MEI, ao acompanhamento contábil e ao
cancelamento do MEI. Posteriormente, os resultados relativos à percepção dos empresários optantes
pelo MEI referente a aspectos fiscais e o papel da contabilidade.
4.1 CONHECENDO A EVOLUÇÃO E O CENÁRIO ATUAL DO MEI
De toda a riqueza produzida no Brasil, em média, mais de um terço foi destinado ao
pagamento de tributos, o que representa uma carga tributária muito elevada em relação ao Produto
Interno Bruto (PIB), conforme evidencia a Figura 1.
Figura 1 – Relação do PIB com a carga tributária brasileira entre 2008-2015
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Fonte: Elaboração própria (2017) a partir de dados obtidos no portal do IBGE (2016).

Observando a representação da carga tributária incidente sobre o PIB brasileiro, verifica-se
que a expansão do PIB foi acompanhada pela alta na carga tributária, sobretudo entre o período de
2010 a 2014, motivando os contribuintes a intensificarem a busca por meios legais de diminuir a
carga tributária incidente sobre as suas operações. Principalmente, em momentos de crise econômica,
instante em que a redução dos custos pode determinar a sua sobrevivência em um mercado tão
competitivo como o brasileiro. Do mesmo modo, a retração do PIB entre os anos de 2014 e 2015 foi
seguida pela queda na carga tributária alcançando 32,66% de toda a riqueza gerada no Brasil no ano
de 2015 (IBGE, 2016).
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Desde a criação do MEI, em 2008, houve um crescimento exponencial na quantidade de
empresários individuais no país optantes por aquele regime simplificado (REDESIM, 2016),
consoante a Figura 2.
Figura 2 – Evolução do quantitativo de MEI inscritos no Brasil de 2009 a 2016
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Fonte: Elaboração própria (2017) a partir de dados obtidos no portal do Microempreendedor (REDESIM,
2016).

Analisando a Figura 2 é possível vislumbrar que além do período de 2009 a 2010, onde se
iniciou o processo de opção pelo regime dos microempreendedores individuais, a maior escalada na
quantidade de inscritos no regime ocorreu no ano de 2014, elevando em 70,12% o número de inscritos
no MEI, período em que se iniciou no Brasil um processo de crise econômica, quando o PIB sofreu
variação negativa de 0,2% no seu último trimestre, seguido por uma retração no ano de 2015 de 3,8%
e uma projeção de redução de 3,18% para o ano de 2016 (IBGE, 2016). Entre os anos de 2014 e 2016,
período de uma crise econômica no Brasil, o número de empresários individuais que optaram pelo
regime do MEI elevou em 147% a quantidade de Microempreendedores Individuais no Brasil
(REDESIM, 2016).
Nesse contexto, conforme os dados obtidos no site da Secretaria da Receita do Estado da
Paraíba, de todos os inscritos no cadastro de contribuintes do ICMS naquele Estado, 67% são optantes
pelo regime do MEI. Ocorre que, acompanhando o crescimento dos optantes pelo MEI no Estado da
Paraíba, observa-se, como peculiaridade, a diminuição de abertura de inscrições de MEI com
acompanhamento de profissional contábil, conforme apresentado na Figura 3.
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Figura 3 – Evolução do quantitativo de MEI e o seu acompanhamento contábil na Paraíba de 2009
a 2016
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Fonte: Elaboração própria (2017) a partir de dados obtidos na Secretaria da Receita do Estado da Paraíba
(2016).

Assim, conforme a linha temporal traçada na Figura 3, percebe-se que o auxílio de um
profissional contábil na abertura do MEI caiu sensivelmente entre os anos de 2009 a 2016, reduzindo
de 70,7% para 0,6% a abertura de empresas optantes pelo MEI, com o acompanhamento formal de
um profissional contábil, informado no cadastro do Estado da Paraíba. De todos os empresários
individuais optantes pelo MEI inscritos até 2016, apenas 4% tiveram auxílio ou acompanhamento
formal de um profissional contábil para regularização do seu empreendimento no Estado da Paraíba.
Nesse cenário, inquieta o crescimento dos microempreendedores individuais que encerram
suas atividades com menos de um ano de existência, sendo visível o maior crescimento dentre os
empresários individuais que iniciaram suas atividades sem o auxílio formal de um profissional
contábil, de acordo com a Figura 4.
Figura 4 – MEI que encerraram suas atividades em até um ano no Estado da Paraíba de 2009 a
2016
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
2009

2010

2011

2012

Com contabilidade

2013

2014

2015

2016

Sem Contabilidade

Fonte: Elaboração própria (2017) a partir de dados obtidos na Secretaria da Receita do Estado da Paraíba
(2016).
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Coadunando-se com o contexto da crise econômica no país, comparando os empresários
individuais optantes pelo MEI que tiveram o auxílio de um profissional contábil para a abertura de
suas atividades com os que não tiveram esse apoio, é manifesto o crescimento dos MEIs sem
acompanhamento contábil que encerraram suas atividades em menos de um ano de existência entre
o período de 2014 a 2016, conforme se observa na Figura 4.
Assim, mesmo que estejam presentes indícios de crescimento na opção pelo MEI, com baixo
acompanhamento contábil, é importante aprofundar-se na realidade que permeia o problema, dando
voz aos sujeitos, pois possibilita saber se o aumento exponencial na quantidade de MEI está associado
à sua simplificação tributária, com sensíveis reduções na carga de tributos, e como a contabilidade
auxilia para o êxito desse objetivo, na perspectiva dos indivíduos envolvidos com essa situação.
4.2 O MEI NA VISÃO DOS EMPRESÁRIOS
O empresário individual, optante pelo MEI no Estado da Paraíba, participante da amostra, tem
o seguinte perfil: possui a idade média de 40 anos; 75% deles é casado e 83% possui pelo menos o
ensino médio completo. Todos eles se inscreveram no MEI com o auxílio de um profissional, sendo
83% um contador ou um escritório contábil e 17% o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (SEBRAE).
Os dados revelaram que 66,67% dos entrevistados abriram a empresa em nome de terceiros,
ascendentes ou descendentes, porque possuíam alguma empresa anteriormente que, por alguma
intempérie, encerrou as atividades com dívidas junto ao Poder Público, inviabilizando a abertura de
outra em seu nome para que pudesse optar pelo MEI. Esclarece-se que na amostra, 66,67% foram
desenquadrados do MEI em razão de terem extrapolado os limites mensais ou anuais de faturamento,
seja por motivo de compras ou vendas, embora todos possuíssem conhecimento dos limites legais.
Diante da exaustão da fase de coleta de dados por entrevistas, estabelecendo-se a amostragem
satisfatória para o entendimento teórico perseguido na pesquisa (FONTANELLA, et al., 2011), após
a realização das 12 entrevistas com os empreendedores individuais, fez-se a verificação da saturação
teórica de acordo com a abordagem qualitativa da pesquisa, obtendo-se os seguintes resultados
constantes na Tabela 2.
Tabela 2 - Distribuição das frequências dos enunciados referentes a cada categorização
Tipos de
enunciados
por
categorização

Entrevistas
1

2

Recorrências
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

115
Compreensão do
regime MEI
Funcionamento do
regime
Planejamento e
análise para aderir
ao MEI
Consequências do
desenquadramento
Motivos que
levaram ao MEI
Redução da carga
tributária
Simplificação das
obrigações fiscais
Facilidade para
abertura
Não
obrigatoriedade da
contabilidade
Contabilidade e
Elisão fiscal
Auxílio do
profissional
contábil para
abertura do MEI
Auxílio durante as
atividades
Importância da
contabilidade para
sua manutenção
no MEI
Obrigatoriedade
da contabilidade
para o MEI
Custo com o
auxílio contábil
Total de novos
tipos de
enunciados para
cada entrevista

X

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

x

x

X

x

x

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

12

x

10

x

x

x

x

x

X

x

2

x

x

11

x

x

6

x

x

9
4

x

x

x

x

12

2

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11

x

x

x

x

7

0

0

0

0

-

X
8

x
1

1

0

x
0

0

2

0

Obs.: (a) X: Tipo de percepção encontrado pela 1ª vez; (b) x: Recorrências do tipo de percepção.
Fonte: Baseado em Fontanella et al. (2011).

Conforme depreende-se pela Tabela 2, o ponto de saturação teórica foi alcançado na 7ª
entrevista, pois as demais não acrescentaram qualquer elemento novo para categorização de interesse
da pesquisa. Verifica-se que a maioria absoluta dos entrevistados possuem o entendimento do
funcionamento do regime e optaram pelo MEI como instrumento de elisão fiscal por acreditarem na
contabilidade como instrumento de gestão tributária e de auxílio para a manutenção do regime
escolhido.
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Todavia, pelo igual número de recorrências nas entrevistas, das categorizações que versaram
sobre a compreensão acerca das consequências do “desenquadramento” do regime e a necessidade
de um auxílio de um profissional contábil no acompanhamento das operações, observa-se que estas
categorias estão intrinsecamente associadas ao entendimento pleno do MEI acerca dos limites legais
impostos ao regime por intermédio de uma assessoria do contador, de forma que a utilização do
regime do MEI como instrumento de elisão fiscal seria mais eficiente para aqueles que possuem um
acompanhamento contábil no curso de suas atividades.
Destarte, cruzando-se as codificações formuladas com o auxílio do pacote RQDA de análise
de dados qualitativos do software R, foi possível aclarar as correlações e fazer inferências no âmbito
das categorizações construídas: compreensão do regime MEI, motivos que levaram ao MEI e à
contabilidade e elisão fiscal.
Quanto à compreensão do regime MEI pelos empresários individuais entrevistados acerca do
seu funcionamento, verificou-se que todos possuíam o entendimento dos limites legais impostos
quanto ao faturamento. Todavia, os entrevistados não expuseram qualquer juízo de valor acerca da
finalidade do regime, somente 2 (dois) deles salientaram que seria uma forma de “regularizar” as suas
atividades. Nesse sentido, a preocupação apontada foi a possibilidade de comprar e vender com nota
fiscal e evitar problemas com a legislação fiscal.
Em seguida, no tocante ao planejamento para o ingresso no regime do MEI, a maioria não
tinha ciência prévia acerca de sua adequação ao regime. De modo que a sua escolha se deu pelos
motivos de maximização dos seus benefícios, seja pela redução dos tributos, pela facilidade de
ingresso ou, ainda, pela diminuição de custos, por não ter que cumprir exigências legais impostas aos
outros regimes, como a obrigatoriedade de manutenção de uma contabilidade organizada. Aqui,
percebe-se uma interação com as categorizações relativas aos “Motivos que levaram ao MEI”.
Ademais, acerca das “consequências do desenquadramento”, apenas os entrevistados que
possuíam um acompanhamento contábil, no curso de suas atividades, estavam plenamente instruídos
sobre as suas repercussões. Com isso, evidencia-se a utilidade das informações prestadas pelo
contador, apesar de na amostra levantada não ser possível determinar se ela influenciou a manutenção
no regime, pois os que possuíam o acompanhamento foram desenquadrados por extrapolarem o limite
de faturamento. Segundo os pesquisados, o contador havia “alertado” sobre a possibilidade dessa
ocorrência em razão do negócio não estar adequado ao regime optado. No entanto, nos casos
relatados, o MEI foi utilizado para facilitar a regularização da atividade, servindo-se de instrumento
para “despistar” as exigências da legislação aplicáveis à formalização da empresa e obter uma
“regularização” rápida.
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Os motivos que levaram ao MEI estão relacionados à “falta de planejamento”, posto que se
verificou na fala de 91,67% (11) dos entrevistados que a redução da carga tributária foi o principal
motivo para a opção pelo MEI, ou seja, não houve planejamento ou análises mais criteriosas para
essa opção. Nesta proposição, fica evidente que a maioria dos entrevistados recorreram ao MEI como
um instrumento de elisão fiscal. Dentre os entrevistados, 4 (quatro) foram taxativos em declarar que
a carga tributária brasileira é muito alta e, por isso, o MEI foi o caminho encontrado para se
regularizarem. Ainda se observou o desvio da finalidade precípua do MEI quando se identificou na
amostra que 66,67% (8) das empresas foram abertas em nome de terceiros porque os “empresários
de fato” possuíam alguma pendência legal que os impediam de regularizassem como MEI.
Por conseguinte, observou-se que a “facilidade” para a abertura do MEI foi o motivo
preponderante para 75% (9) dos entrevistados, seguido dos motivos relacionados à “simplificação ou
desburocratização” do sistema, citado por 50% (6) dos entrevistados para optar pelo regime do
tributário do MEI. A não obrigatoriedade da contabilidade não foi o principal atrativo para a inserção
no regime, uma vez que somente 33,37% (4) dos pesquisados incluíram-na como motivo para a
escolha do MEI. Na sua fala, os pesquisados enumeraram vários motivos, de sorte que o percentual
das categorias ultrapassa 100%. Neste ponto, estabelece-se uma conexão entre a categorização
relativa ao reconhecimento da “importância da contabilidade para sua a manutenção” como MEI, em
91,67% dos entrevistados, com a opção pelo regime, ainda não sejam efetivamente acompanhados
por uma assistência de um profissional contábil no curso de suas operações.
Com vistas à importância dada à contabilidade para a elisão fiscal pelos empresários
individuais, verificou-se na amostra que todos tiveram o auxílio de um profissional contábil ou órgão
de assessoramento para a sua adesão ao MEI. Todavia, apenas 16,67% (2) dos entrevistados
mantiveram esse auxílio durante a operacionalização de suas atividades. Nesse sentido, é possível
correlacionar o (des)conhecimento das consequências da saída do regime com a ausência do
assessoramento contábil, em face da interação das categorias “consequências do desenquadramento”
e “auxílio durante as atividades”, ambas com 16,67% (2) cada. Na sequência, depreendeu-se que
91,67% (11) dos entrevistados, além de reconhecerem a “importância da contabilidade para sua
manutenção no MEI”, opinaram favoravelmente pela “obrigatoriedade da contabilidade para o MEI”,
de modo a auxiliá-los na redução legal da carga tributária do seu negócio e evitar problemas com a
legislação tributária. Contudo, 58,33% (7) dos empresários entrevistados consideram alto o “custo
com o auxílio contábil” diante da realidade econômico-financeira do seu negócio.
Diante dos resultados obtidos, observou-se que, além de se conhecer os dados quantitativos
acerca do ambiente onde o MEI se desenvolve, é importante compreender a realidade que envolve os
empresários individuais optantes por esse regime, no tocante a perspectiva desses sujeitos. Na

118

utilização do MEI como instrumento de elisão fiscal, identificaram-se que a redução dos tributos e a
facilidade para a adesão ao sistema são os maiores atrativos para os empresários individuais que
optaram pelo MEI, principalmente para uma parcela considerável dos entrevistados que se utilizou
de terceiros para a abertura do MEI. Esses resultados coadunam-se com a teoria esboçada, pois aquele
regime está sendo utilizado por alguns empresários como artifício legal para a redução da carga
tributária (SLEMROD, 2007; BITTENCOURT, GUPTA; STANDER, 2014). Assim, há uma
exposição ao risco moral e à seleção adversa, ao oportunizar que empresários individuais, que não
foram contemplados pelo escopo legal, aproveitem-se dos meandros jurídicos para favorecerem-se,
ao buscarem adequar-se às condições previstas nas políticas públicas sociais em benefício próprio
(DELL’ANNO, 2009; SANTOS, 2016).
Ato contínuo em que pese os dados quantitativos demonstrarem que os optantes pelo MEI
ingressaram no regime sem o auxílio de um profissional contábil; o levantamento qualitativo, em
senso contrário, revelou que os pesquisados ingressaram com o auxílio ou o assessoramento de um
profissional contábil ou algum órgão de fomento, como o SEBRAE. Por este ângulo, apesar de não
manterem um assessoramento contábil contínuo, por reputarem de “alto custo”, os resultados
revelaram que os empresários individuais percebem a contabilidade como um instrumento eficaz para
auxiliá-los na permanência no regime do MEI ou assessorá-los para a escolha de outro, que lhes seja
mais adequado ou favorável, harmonizando-se com literatura levantada (PEIXOTO, 2004;
ATKINSON, 2010; LOPES, SIQUEIRA, et al., 2014; SEBRAE, 2016).
Assim sendo, o pressuposto do MEI como instrumento de elisão fiscal e da importância do
auxílio contábil para o seu êxito é confirmado por meio da percepção dos empresários individuais
entrevistados, haja vista que todos eles procuraram o auxílio de um profissional para a sua inserção
no MEI e acreditam na importância da contabilidade para auxiliá-los na gestão tributária. Entretanto,
consideram caro remunerar um profissional contábil, percebendo o seu valor intrínseco somente
quando cometem algum erro que lhes traga alto custo e danos.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tratando-se de uma pesquisa essencialmente exploratória e qualitativa, sem propósito de
generalização, mas com o intuito de fornecer coesos indícios para posteriores aprofundamentos, os
resultados assinalaram a excessiva preocupação dos empresários individuais pesquisados em utilizar
o MEI como instrumento de elisão fiscal, com o nítido objetivo de elidir o pagamento de tributos, em
detrimento da observância do melhor regime tributário para a atividade desempenhada. Essa
preocupação impede-os de buscarem ou assimilarem orientações de um profissional contábil para a
gestão tributária do seu negócio. Desse modo, apesar da confiança e reconhecimento da importância
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da contabilidade para a gestão dos negócios pelos empresários individuais, decorrente da procura de
um contador para assisti-los na adesão ao sistema inicialmente, por não ser obrigatória a escrituração
contábil para MEI, o auxílio contábil não é utilizado ao longo de suas atividades operacionais. Isto
ocorre, conforme a percepção dos empresários individuais, em decorrência dos cortes nos custos e da
preocupação com a maximização dos benefícios, expondo-os ao risco de não sobrevivência do
negócio, que poderia ser mais eficiente com a utilização do controle contábil, inclusive, para a elisão
fiscal.
A combinação da elevada carga tributária brasileira com os deficientes benefícios sociais,
prestados pelo Poder Público, contribuem para incentivar os empresários individuais a utilizarem
subterfúgios para o não pagamento de tributos, conforme sinalizado nos resultados desta pesquisa,
agravando os problemas econômicos e sociais no país. Nesse contexto, impõe-se uma profunda
reflexão acerca das políticas públicas implementadas e do alcance do seu escopo.
Enfim, esta pesquisa contribui para o avanço na discussão da temática ao trazer evidências da
adoção de práticas oportunistas pelos empresários individuais, ao aderirem ao regime do MEI, com
o manifesto interesse de utilizá-lo como instrumento de elisão fiscal. Ainda que este regime seja
inadequado para o seu porte e ramo empresarial. Também, a pesquisa revela-se importante para a
construção do conhecimento, ao abrir novas perspectivas de discussão acerca do comportamento dos
contribuintes diante da aversão ao pagamento dos tributos.
Como limitações deste estudo, apontam-se a possibilidade de existência de outras
categorizações e/ou outros questionamentos que poderiam ter sido abordados, influenciando os
resultados alcançados. Todavia, acredita-se que para o objetivo proposto pela pesquisa, ou seja,
verificar a percepção dos empresários individuais quanto ao MEI como um recurso para a diminuição
da carga tributária e a importância da contabilidade para auxiliá-los neste intento, os achados da
pesquisa foram satisfatórios. Para pesquisas futuras sugere-se a investigação em outros estados ou
regiões da federação brasileira, para fins de comparação e mapeamento dos motivos determinantes
para a adesão ao MEI em razão das peculiaridades locais.
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Capítulo 8
FATORES EXPLICATIVOS DA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO
VOLUNTÁRIA AMBIENTAL
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RESUMO
Esta pesquisa teve como objetivo identificar os fatores explicativos da divulgação voluntária de
informação de caráter ambiental das empresas, no período de 2010 a 2012. A partir das teorias e dos
estudos anteriores, construíram-se oito hipóteses acerca dos prováveis fatores explicativos da
divulgação voluntária ambiental (tamanho, concentração acionária, rentabilidade, leverage, setor
regulado, reputação, auditoria e setor de atuação). O universo desta pesquisa foram as empresas de
capital aberto listadas na BM&FBovespa, no período de 2010 a 2012. Quanto ao modelo
econométrico, utilizou-se painel com efeitos aleatórios estimado por GLS, tendo como variável
dependente os índices de divulgação ambiental, e variáveis independentes os prováveis fatores
explicativos. Os resultados indicaram que o tamanho da empresa, a rentabilidade, a boa reputação das
empresas, a regulamentação específica do governo, as empresas de auditoria e as empresas
pertencentes a setores que exercem atividades econômicas de consideráveis impactos ambientais,
foram fatores explicativos da divulgação voluntária ambiental.
Palavras-chave: Responsabilidade ambiental. Fatores explicativos. Divulgação voluntária.
1 INTRODUÇÃO
A divulgação das informações corporativas e o reconhecimento de informações econômicas
são apenas uma parte das atribuições empresariais, e isso precisa ser, no mínimo, complementado
pelo reconhecimento das práticas sociais e ambientais. O aumento da conscientização, quanto aos
aspectos ambientais, pode ser percebido com a oscilação crescente no nível de divulgação voluntária
de informações ambientais das empresas brasileiras (ROVER; SANTOS, 2013) e com o crescimento
da popularidade do termo Triple Bottom Line (TBL), que consiste em medir os resultados da empresa
nas dinâmicas econômicas, sociais e ambientais (OWEN, 2008).
A divulgação pode ocorrer dentro de duas perspectivas: obrigatória e voluntária. A
divulgação obrigatória é proveniente de alguma regulamentação que especifica os requisitos mínimos
considerados aceitáveis de evidenciação informacional (DAHLSRUD, 2008), enquanto a divulgação
voluntária remete a itens que são divulgados de forma optativa pela empresa, portanto, estão acima
do nível de divulgação regulamentada. A divulgação ambiental corporativa pode ser entendida como
a prestação de informações financeiras ou não financeiras que estejam relacionadas à interação da
empresa com o ambiente físico. É perceptível que a forma mais utilizada para evidenciar essa
interação têm sido os relatórios anuais, relatórios de sustentabilidade ou balanço.
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No Brasil, a divulgação dos aspectos ambientais ainda se dá de forma voluntária. Nesse
sentido, a responsabilidade ambiental corporativa refere-se à contribuição voluntária de uma empresa
para o desenvolvimento sustentável, que vai além das exigências legais (GAMERSCHLAG;
MÖLLER; VERBEETEN, 2011). Ciente que a divulgação voluntária ambiental não ocorre de forma
homogênea, sendo que algumas empresas optam por evidenciar uma quantidade maior de
informações e com maior riqueza de detalhes, este estudo questiona: Quais os fatores explicam a
divulgação voluntária das informações de caráter ambiental?
Esta pesquisa teve como objetivo geral identificar os fatores que explicam a divulgação
voluntária de informações de caráter ambiental das empresas, no período de 2010 a 2012. Utilizandose dos seguintes os objetivos específicos: levantar os itens relacionados à divulgação voluntária
ambiental; construir os índices de divulgação voluntária ambiental; e identificar os possíveis fatores
explicativos da divulgação de informação voluntária ambiental.
As empresas são agentes transformadores que exercem influência sobre a sociedade e o meio
ambiente, sendo a recíproca verdadeira. Nesse sentido, os empresários necessitam compreender e
participar ativamente das mudanças estruturais que estão ocorrendo na área ambiental. Essa é uma
questão relevante, porque a compreensão dos fatores que influenciam a divulgação voluntária pode
possibilitar o entendimento de como a responsabilidade ambiental é enxergada, compreendida ou
utilizada nas empresas.
2 PERSPECTIVA MULTITEÓRICA: TEORIA DA DIVULGAÇÃO VOLUNTÁRIA, DOS
STAKEHOLDERS E DA LEGITIMIDADE
A divulgação baseada na discricionariedade compreende pesquisas que identificam quais os
motivos da divulgação procuram examinar como os gestores e/ou as empresas decidem divulgar
determinadas informações, nesse sentido, a divulgação é um processo endógeno, considerando os
incentivos que os gestores e/ou as empresas têm para divulgar as informações (SALOTTI;
YAMAMOTO, 2005).
A teoria da divulgação voluntária postula que as empresas com “boas notícias” têm incentivos
para divulgar, a fim de evitar o problema de seleção adversa. No Brasil, as principais pesquisas
empíricas que utilizaram a teoria da divulgação como fundamentação teórica foram: Braga e Salotti
(2008); Cunha e Ribeiro (2008); Braga, Oliveira e Salotti (2009); Murcia e Santos (2009); Rover et
al. (2009); Rover et al. (2012); Silva e Pinheiro (2012).
As teorias baseadas na política social (stakeholders e legitimidade) definem a organização
como sendo parte de um sistema social que é afetado pelos grupos de interesses que se relacionam
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dentro da sociedade. No entanto, a teoria da legitimidade discute as perspectivas da sociedade em
geral, enquanto a teoria dos stakeholders oferece argumentos mais refinados, referindo-se a grupos
específicos dentro da sociedade (grupos de stakeholders). A teoria dos stakeholders busca explicar
os efeitos diretos que as partes interessadas têm sobre as decisões gerenciais e as atividades das
empresas. Os stakeholders são pessoas ou grupos de indivíduos que possuem capacidade de
influenciar ou serem influenciados pelas decisões gerenciais de uma empresa (FREEMAN, 1984;
FREEMAN, 1999).
A teoria dos stakeholders considera claramente o impacto das expectativas dos diferentes
grupos de indivíduos existentes dentro da sociedade sobre a política de divulgação corporativa. Sobre
o contexto gerencial da teoria dos stakeholders, a divulgação corporativa é uma ferramenta de gestão
para gerenciar as necessidades informacionais dos vários grupos stakeholders (empregados,
acionistas, investidores, consumidores, autoridades públicas, organizações não governamentais, entre
outros) (REVERTE, 2009). A teoria da legitimidade, tal como a teoria dos stakeholders, é
considerada como uma teoria orientada para os sistemas (EUGÉNIO, 2010), sendo a principal
prerrogativa baseada na ideia de que, a fim de continuarem a operar com êxito, as empresas devem
agir no limite que a sociedade identifica como socialmente aceitável (O’DONOVAN, 2002). E esse
“devem agir” nasce de um contrato intangível entre a empresa e a sociedade. Os direitos aos quais se
refere o contrato podem ser revogados se a empresa violar os termos do contrato social (DEEGAN,
2002).
Segundo a teoria da legitimidade, a divulgação pode ser realizada para mostrar que a
organização está em conformidade com as expectativas da sociedade, ou para alterar alguma
percepção negativa acerca da organização. No entanto, de acordo com Deegan, Rankin e Tobin
(2002), o argumento de que a divulgação pode mudar a percepção da sociedade é baseado em
suposições de que os relatórios anuais realmente impactam na percepção da sociedade. Esse também
é o ponto de vista dos gestores entrevistados na pesquisa de O’Donovan (1999), quando afirmaram
que a divulgação do relatório anual é utilizada para mudar a percepção da sociedade acerca da
organização.

3 FORMULAÇÃO DAS HIPÓTESES DE PESQUISA
A interação das grandes empresas com a sociedade tende a ser mais frequente e com maior
importância econômica, promovendo elevada visibilidade diante do público. Sendo assim, quanto
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maior o tamanho da empresa, maior é o seu comprometimento com o meio ambiente ou, pelo menos,
maior é a sua preocupação em demonstrar esse comprometimento (COSTA; MARION, 2007). Além
disso, os custos associados à divulgação em geral podem ter uma representatividade menor para as
grandes empresas (JENNIFER HO; TAYLOR, 2007). Assim, formulou-se a seguinte hipótese de
pesquisa:
Hipótese 1 – as empresas maiores divulgam mais informações voluntárias de natureza
ambiental do que as empresas menores.
Evidências sugerem que a dispersão da propriedade acionária com muito investidores, alguns
podendo ter preocupações significativas acerca dos impactos ambientais da empresa, pode aumentar
o nível de divulgação (CULLEN; CHRISTOPHOR, 2002). Além disso, quando a propriedade é
relativamente difundida, a ausência de divulgação aumenta a assimetria informacional entre a
organização e seus acionistas (BREMMER; PAVELIN, 2008). A hipótese concentração acionária
(estrutura da propriedade) foi operacionalizada utilizando a mesma proxy do estudo de Lu e
Abeysekera (2014): o percentual de participação acionária, com direito a voto, do principal acionista
da empresa. Dessa forma, tem-se a seguinte hipótese de pesquisa:
Hipótese 2 – as empresas com menor concentração acionária divulgam mais informações
voluntárias de natureza ambiental do que as empresas com maior concentração acionária.
Uma gestão que tem o conhecimento necessário para fazer uma empresa rentável também tem
o conhecimento e a compreensão sobre sua responsabilidade social, e, consequentemente, maior
divulgação de informações de natureza ambiental (REVERTE, 2009). Estudos baseados
principalmente na teoria dos stakeholders pressupõem uma relação positiva entre a política de
divulgação ambiental e a rentabilidade das empresas. Nesse contexto, a dimensão econômica, na
vertente da rentabilidade, seria algo intrínseco às empresas ambientalmente responsáveis, que teriam
maior incentivo e recursos disponíveis para a questão ambiental. Desse modo, formulou-se a seguinte
hipótese de pesquisa:
Hipótese 3 – as empresas que apresentam melhor rentabilidade divulgam mais informações
voluntárias de natureza ambiental do que as empresas com nível mais baixo de rentabilidade.
Brammer e Pavelin (2008) argumentam que o baixo grau de leverage em uma empresa leva
os credores a desempenharem menos pressão para o desenvolvimento de atividades ligadas à
responsabilidade social corporativa, porque estarão mais interessados em ampliar o retorno
financeiro. Sobre isso, o estudo de Belkaoui e Karpik (1989) encontrou uma associação negativa entre
a divulgação de informações sociais e o índice de leverage. De tal modo, formulou-se a seguinte
hipótese de pesquisa:
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Hipótese 4 – as empresas que possuem menor índice de leverage tendem a divulgar mais
informações voluntárias de natureza ambiental do que as empresas com maior índice de leverage.
A teoria dos stakeholders assume a perspectiva de que o governo tem a capacidade de
influenciar a estratégia da empresa por meio da regulamentação (ROBERTS, 1992). Na presente
pesquisa, a regulamentação é interpretada como sendo as regras específicas de organismos
governamentais que alguns setores estão sujeitos. A variável regulamentação busca verificar se o
stakeholder (governo) exerce influência sobre o nível de divulgação voluntária ambiental, por meio
da regulamentação. Essa influência pode ocorrer quando da recomendação e orientação do governo
acerca das ações de responsabilidade ambiental das empresas estão sujeitas à regulamentação. Liu e
Anbumozhi (2009) descobriram que o governo chinês teve influência positiva e significativa sobre a
divulgação ambiental das empresas daquele país. Assim, têm-se as seguintes hipóteses de pesquisa:
Hipótese 5 –

as empresas regulamentadas pelo governo divulgam mais informações

voluntárias de caráter ambiental do que as empresas não regulamentadas.
A divulgação de informações sobre a responsabilidade social contribui para a construção de
uma imagem positiva da empresa para os stakeholders (BRANCO; RODRIGUES, 2008), porque a
divulgação pode influenciar a percepção da sociedade sobre a reputação da empresa. A adequação às
práticas de responsabilidade ambiental é importante, porém a sociedade precisa ser informada sobre
as ações da empresa, pois, se a divulgação não ocorre, a legitimidade pode não ser alcançada ou
mantida. Nesse sentido, a divulgação é que confere à empresa o status de legítima (VILLIERS;
STADEN, 2006). Assim, busca-se verificar se as empresas com melhor reputação divulgam mais
informações voluntárias ambientais. Assim, elaborou-se a seguinte hipótese de pesquisa:
Hipótese 6 – as empresas que possuem melhor reputação divulgam mais informação
voluntária de natureza ambiental do que as empresas que não têm uma boa reputação.
As empresas cuja atividade econômica modifica mais intensamente o ambiente, com setores
ambientalmente sensíveis, teriam um incentivo maior para divulgar voluntariamente informações
ambientais. Isso seria uma forma de controlar determinadas ameaças à legitimidade da organização e
de gerenciar stakeholders específicos. As empresas que atuam em atividades potencialmente
poluidoras têm um nível médio de disclosure ambiental estatisticamente superior ao das empresas
que atuam em atividades que não são potencialmente poluidoras (BRAGA; SALOTTI, 2008,
BRAMMER; PAVELIN, 2008, REVERTE, 2009, BRAGA; OLIVEIRA; SALOTTI, 2009). Assim,
elaborou-se a seguinte hipótese de pesquisa:
Hipótese 7 – as empresas que possuem atividades de alto e médio impacto ambiental tendem
a divulgar mais informações voluntárias de natureza ambiental do que as empresa com baixo impacto
ambiental.
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A hipótese “empresas auditadas por Big Four” busca verificar a capacidade dos auditores para
incentivar as empresas a divulgarem uma quantidade maior de informações ambientais. Lu e
Abeysekera (2014) afirmam que os auditores são profissionais influentes que podem orientar seus
clientes a efetuar novas práticas contábeis, inclusive sobre responsabilidade social e ambiental. Além
disso, as grandes empresas de auditoria (Big Four) possuem maior conhecimento e experiência para
influenciar as empresas a divulgar informações adicionais. De tal modo, formulou-se a seguinte
hipótese de pesquisa:
Hipótese 8 – as empresas auditadas por Big Four divulgam mais informações voluntárias de
natureza ambiental do que as empresas não auditadas por Big Four.
4 METODOLOGIA
Esta pesquisa é classificada como teórico-empírica, por verificar, mediante argumentos
teóricos, os fatores explicativos da divulgação voluntária das informações de natureza ambiental
desenvolvidas pelas empresas, além de buscar encontrar relação entre as características das
organizações e fatores que podem ser determinantes à divulgação voluntária de informações de
natureza ambiental.
Os procedimentos técnicos da pesquisa foram levantamento de dados. Essa estratégia é
própria para os casos em que o pesquisador deseja responder às questões acerca da distribuição de
uma variável ou das relações entre características de pessoas ou grupos, de maneira como ocorrem
em situações naturais (MARTINS; THEÓPHILO, 2009). O contexto a ser pesquisado foram os
relatórios anuais (RAs) ou relatórios afins, entre os anos de 2010 a 2012. Os relatórios foram obtidos
por meio da busca eletrônica, com a consulta nos sítios das empresas. É importante informar que,
nesta pesquisa, o termo “relatório anual” é entendido como sinônimo de relatório de sustentabilidade,
relatório socioambiental ou outros termos utilizados pelas empresas para designar o instrumento de
divulgação das informações sociais e ambientais.
Quanto à técnica de coleta de informações, optou-se por análise de conteúdo, que estuda e
analisa a comunicação de maneira objetiva e sistêmica. A análise de conteúdo pode apresentar
algumas limitações, por exemplo: risco de viés interpretativo do pesquisador quando da obtenção das
informações (WILMSHURST; FRONT, 2000); e diferente extensão da divulgação. Para reduzir o
efeito do viés interpretativo, as informações extraídas dos relatórios foram realizadas por um único
indivíduo. Assim, os possíveis vieses tiveram o mesmo peso para todas as empresas.
Nesta pesquisa, o inventário foi composto por 40 itens fraseados (Quadro 1), portanto, cada
item foi analisado considerando o contexto da divulgação voluntária ambiental, por meio dos
seguintes procedimentos: atribuiu-se o valor 1 para o item divulgado pela empresa e 0 para o item
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não divulgado, posteriormente foi obtida a razão entre a soma dos itens divulgados e os itens
constantes na métrica. Na última etapa, interpretação inferencial, foi verificada a influência das
características das empresas sobre o índice de divulgação voluntária de informações de caráter
ambiental.
Quadro 1 – Métrica Usada na Análise da Divulgação Voluntária Ambiental
Categorias
Subcategorias
Declaração das políticas, práticas e ações atuais
Estabelecimento de metas e objetivos ambientais
Certificação ou compliance com leis e normas ambientais
Políticas ambientais Parcerias, conselhos, fóruns ambientais
Prêmios e participações em índices ambientais
Participação em organizações ambientalistas
Relacionamento ambiental com stakeholders
Gestão de riscos ambientais
ISOs 14.000 e 14001
Gestão e auditoria
Indicadores de desempenho ambiental
ambiental
Revisão ambiental ou auditorias ambientais
Avaliação incluindo parecer independente
Desperdícios e resíduos
Vazamentos, derramamentos e terra utilizada
Impactos ambientais Reparos aos danos ambientais
Emissão de gases do efeito estufa (GEE)
Emissão de substâncias destruidoras da camada de ozônio
Desenvolvimento de produtos ecológicos
Reciclagem
Produtos ecológicos
Processo de acondicionamento (reutilização de embalagens)
Uso eficiente e/ou reutilização da água
Desenvolvimento ou exploração de novas fontes de energia
Utilização de resíduos materiais para a produção de energia
Recursos energéticos
Consumo de energia proveniente de fontes renováveis
Esforços da empresa para reduzir o consumo de energia
Educação e pesquisa Educação ambiental (internamente e/ou comunidade)
ambiental
Apoio às pesquisas relacionadas ao meio ambiente
Projetos de mecanismos de desenvolvimento limpo (MDL)
Mercado de crédito de
Certificados de emissões reduzidas (CER)
carbono
Créditos de carbono ou compensações de carbono
Menção relativa ao desenvolvimento sustentável
Sustentabilidade e
Gerenciamento de florestas e/ou reflorestamento
biodiversidade
Preservação da biodiversidade e de recursos naturais
Investimentos ambientais
Receitas ambientais
Custos e/ou despesas ambientais
Informações
Passivos e contingências ambientais
financeiras ambientais
Práticas contábeis de itens ambientais – critérios de mensuração
Seguro ambiental
Ativos ambientais intangíveis
Fonte: Rover e Santos (2013).
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O universo desta pesquisa foram as empresas de capital aberto listadas na BM&FBovespa nos
períodos de 2010 a 2012. A amostra foi composta pelas 100 empresas listadas na BM&FBovespa
com ações mais negociadas durante os doze meses do ano de 2012, conforme o Quadro 2.
Quadro 2 – Estágios da seleção da amostra
1º estágio
da
seleção
da
amostra
2º estágio
da
seleção
da
amostra

139 ações
mais
negociadas em
2012

100 empresas
com ações
mais
negociadas em
2012

•

Empresas de acordo com o índice de negociabilidade.

•

Nesta etapa foram filtradas as empresas que possuíam
mais de um tipo de ação entre as 139 do 1º estágio,
considerando apenas um tipo de ação para eliminar
duplicidade de empresas.
Também foram eliminadas holding. Optou-se por excluir
as empresas que possuem como principal objeto social
administrar a participação em outras sociedades, visto que
essas organizações podem administrar empresas que já
estão inclusas na pesquisa.
Empresas que publicaram ao menos um relatório anual de
sustentabilidade e/ou balanço social entre 2010 e 2012.

•

•

3º estágio
da
seleção
da
amostra

79 empresas
com ações
mais
negociadas em
2012

Fonte: Elaboração própria (2014).

O modelo de dados longitudinais foi estimado em um painel não balanceado. As observações
utilizadas no estudo foram oriundas de duas dimensões, que combinaram dados de corte transversal
e dados de série temporal (três períodos). Os testes de Chow, de Breusch-Pagan e de Hausman,
constataram que o modelo de painel com efeitos aleatórios possui maior poder informacional. O
método de estimação do modelo utilizado foi o GLS (Generalized Least Squares) com erro-padrão
robusto.
A análise dos pressupostos da regressão assegura a integridade dos testes de ajustamento e de
significância do modelo. A validação dos pressupostos admitidos pelo modelo de regressão foi
executada por intermédio dos seguintes testes: análise de multicolinearidade (Variance Inflation
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Factor (VIF) e tolerance); avaliação da independência dos resíduos (teste de Durbin-Watson e teste
Breusch-Godfrey); estimativa do pressuposto de distribuição normal dos resíduos (teste de JarqueBera e teste de Kolmogorov-Smirnov); e investigação da homocedasticidade (teste de BreuschPagan-Godfrey e teste de White).
O modelo econométrico foi o descrito na sequência. A Equação 1 refere-se à variável a ser
explicada – índice de divulgação ambiental (IDA) – e seus possíveis fatores explicativos. Os índices
foram obtidos por intermédio de uma métrica com 40 itens referentes à divulgação voluntária
ambiental.
𝐼𝐷𝐴𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 𝑇𝐴𝑀𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐶𝑂𝑁𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑅𝑂𝐸𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑅𝐸𝐺𝑖𝑡 + 𝛽6 𝑅𝐸𝑃𝑖𝑡 + 𝛽7 𝐴𝑈𝐷𝑖𝑡
+ 𝛽8 𝑆𝐸𝑇𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡

(1)

As variáveis explicativas que compuseram o modelo foram: Tamanho (TAM) é modelada
pelo logaritmo natural do ativo total; Concentração Acionária (CON) é modelada pelo percentual de
participação acionária, com direito a voto do principal acionista da empresa; Rentabilidade (ROE) foi
mensurada mediante a proxy índice de retorno sobre o patrimônio líquido médio; Leverage (LEV) é
derivada da relação entre o passivo exigível e o ativo total do período estudado; Reputação (REP) é
mensurada por uma variável binária, com o valor 1 para as empresas que estão listadas no ranking
das 100 empresas com melhor reputação da revista Exame, e 0 caso contrário; Setor Regulado (REG)
é modelado por uma variável binária, com valor 1 para as empresas pertencentes a setor regulado pelo
governo, e valor 0 para as empresas não pertencentes a setor regulado; Auditoria (AUD) utilizou uma
variável dicotômica, com o valor 1 para as empresas auditadas por uma empresa pertencente ao grupo
das Big Four, e valor 0 caso contrário; e Setor de Atuação (SET) utilizou a classificação da Lei nº
10.165/2000, que aborda a Política Nacional do Meio Ambiente, atribuiu-se 1 para as empresas
pertencentes aos setores de alto e médio impacto ambiental, e 0 para as empresas de baixo impacto
ambiental.

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
5.1 ANÁLISE DA ESTATÍSTICA DESCRITIVA
Antes da apresentação e discussão da análise inferencial dos dados, a Tabela 1 evidencia um
aumento nos índices médios de divulgação voluntária ambiental e total no decorrer dos três períodos.
É notório que a quantidade de empresas também aumentou de um período para outro, sendo que em
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2010 a pesquisa abrangeu 65 empresas e em 2012 a quantidade foi de 72 empresas, o que pode ser
indício de um aumento na preocupação das empresas com os aspectos ambientais.

Período
2010
2011
2012

Tabela 1 – Índices médios de divulgação das empresas por período
N° de
empresas
IDS médio
65
0,4742
67
0,4869
72
0,4837
Fonte: Dados da pesquisa (2014).

A Tabela 2 apresenta a estatística descritiva das variáveis dependentes e independentes. Nessa
tabela, as variáveis foram diferenciadas entre variáveis contínuas e variáveis nominais. As variáveis
contínuas possuem características mensuráveis onde os valores fracionados também fazem sentido,
ou seja, assumem valores numa escala contínua. Nesta pesquisa, as variáveis que possuem aspectos
mensuráveis dentro de uma escala contínua foram: índice de divulgação ambiental, tamanho das
empresas modelado pelo número de funcionários, tamanho das empresas medido pelo ativo total,
rentabilidade média, leverage e concentração acionária.
As medidas de tendência central ou de posição (média, mediana e moda) oferecem o
posicionamento da distribuição dos valores nas variáveis contínuas. Sobre isso, os resultados da
Tabela 2 mostram que os valores da média, mediana e moda não apresentam valores com grandes
discrepâncias entre si. As variáveis que vivenciaram maior dispersão em torno da média foram: TAM
e CON.
Conforme a Tabela 2, verificou-se que o índice de divulgação ambiental, a média foi de 0,3545
e desvio padrão de 0,1975, o que significa que aproximadamente 44% dos índices de divulgação
ambiental oscilam no intervalo de 0,1570 a 0,5520. A média da variável CON foi de 0,4784 e o desvio
padrão de 0,2378, indicando que as participações acionárias pertencentes ao principal acionista
variam de 0,2406 a 0,7162 entre as empresas. Sobre a variável ROE, verificou-se que o menor e o
maior índice foram -0,2574 e 0,4483, respectivamente, e a média foi de 0,0475 e o desvio padrão de
0,0632, indicando que os índices de rentabilidade das empresas pesquisadas estão concentrados no
intervalo de 0,0157 a 0,1107.
Tabela 2 – Estatística descritiva das variáveis
Variáveis contínuas
Variáveis Mínimo
IDA
TAM

0,0000
3,7223

Máximo
0,7500
8,0452

Medidas de tendência central
Média
0,3545
5,2023

Mediana
0,3500
5,0642

Moda
0,3000
3,7223

Medidas de
dispersão
Desvio padrão
0,1975
0,9141
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COM
0,0014
1,0000
ROE
-0,2574
0,4483
LEV
0,2382
0,9392
Variáveis nominais
Variáveis

Dummies

0,4784
0,0471
0,5916

0,5026
0,0384
0,5790

0,5270
0,0493
0,4000
Nº de
Relatórios
56
148
79
125
93
111

1 – Auditada por Big Four
0 – Caso contrário
1 – Setor regulado
REG
0 – Setor não regulado
1 – Boa reputação
REP
0 – Caso contrário
1 – Setor de alto e médio impacto
109
ambiental
SET
0 – Setor de baixo impacto ambiental 95
Quantidade de observações
AUD

0,2378
0,0632
0,1630
%
27,45
72,45
38,73
61,27
45,59
54,41
53,43
46,57
204

Fonte: Dados da pesquisa obtidos do Economática® e dos relatórios anuais e de sustentabilidade (2014).

Quanto às variáveis nominais, estas não possuem valores quantitativos, sendo definidas por
categorias ou classificações, sem que haja uma ordenação entre as variáveis. Neste estudo, utilizaramse quatro variáveis nominais: auditoria, setor regulado, reputação e setor de atuação. Nota-se que, das
204 observações, 56 foram auditadas pela empresa de auditoria Big Four, ou seja, por uma das quatro
maiores empresas de auditoria, e o restante, 148 observações, foram auditadas por outras empresas
de auditoria ou seus relatórios de sustentabilidade ou afins não foram submetidos à auditoria.
Ainda analisando a Tabela 2, sobre a variável setor regulado, percebe-se que 38,73% das
observações pertencem às empresas que são sujeitas a regulamentação específica de organismos
governamentais. Na variável reputação, modelada por uma dummy, 45,59% das observações são de
empresas que possuem boa reputação. Considerando o total de 204 observações, a variável setor de
atuação foi mensurada por uma variável binária, onde 40 empresas são de setores de alto impacto
ambiental; 69 empresas são pertencentes a setor de médio impacto ambiental; e o restante, 95
empresas, são classificadas como atividades econômicas de baixo impacto ambiental.

5.2 ANÁLISE DA DIVULGAÇÃO VOLUNTÁRIA AMBIENTAL (IDA)
A modelagem econométrica consistiu em um painel de efeitos aleatórios e foi estimada por
GLS robusto. Para verificar a melhor especificação do modelo, foram realizados os testes de Chow,
de Breusch-Pagan e de Hausman. Os resultados dos testes sugeriram que o modelo de painel de
efeitos aleatórios é preferível aos modelos de efeitos fixos e pooled. Para avaliar a existência de
efeitos individuais, foi realizado o teste de Chow, segundo o qual não foi possível rejeitar a hipótese

134

nula (p-value = 0.9933). O teste de Breusch-Pagan revelou que a hipótese nula foi rejeitada, visto
que a variância dos resíduos, que refletem as diferenças individuais, é diferente de zero (α2u ≠ 0). O
teste de Hausman mostrou ser apropriado à utilização do modelo com efeitos aleatórios (p-value =
0.9341).
Tabela 3 – Resultados dos testes para melhor especificação do modelo: índice de divulgação
ambiental
Testes Hipóteses
Resultados
H0 – O modelo de pooled OLS é preferível ao de efeitos fixos.
Chow
p-value = 0.9933
H1 – O modelo de efeitos fixos é preferível ao de pooled OLS.
H0 – O modelo de pooled OLS é preferível ao de efeitos
Breusch- aleatórios.
α2u ≠ 0 (α2u =
Pagan H1 – O modelo de efeitos aleatório é preferível ao de pooled 0.0185)
OLS.
H1 – O modelo de efeitos aleatórios é preferível ao modelo de
efeitos fixos.
Hausman
p-value = 0.9341
H1 – O modelo de efeitos fixos é preferível ao modelo de
efeitos aleatórios.
Fonte: Dados da pesquisa (2014).
Os principais pressupostos da análise de regressão demonstraram que os resíduos apresentam
distribuição normal (teste de Jarque-Bera); os resíduos são heteroscedásticos (teste de BreuschPagan-Godfrey e teste de White), mas foram corrigidos via erro-padrão estimado com correção para
heterocedasticidade; o teste de Breusch-Godfrey apontou a existência de correlação serial, neste caso,
o pressuposto foi corrigido pelo método de cross-section Seemingly Unrelated Regressions (SUR).
Com relação ao diagnóstico de multicolinearidade, as estatísticas VIF e tolerance apontam que a
colinearidade entre as variáveis independentes foi considerada aceitável.
Conforme a Tabela 3, o modelo foi estimado com oito fatores. Para avaliar a relação entre o
nível de divulgação voluntária ambiental e as características das empresas (tamanho, concentração
acionária, rentabilidade, leverage, setor regulado, reputação, auditoria e setor de atuação) foi estimado
o modelo de dados em painel com efeitos aleatórios.
De acordo como o modelo de painel com efeitos aleatórios estimado por GLS, constante na
Tabela 3, verificou-se, no modelo da regressão, que a proporção da variação amostral total na variável
dependente (IDA) foi explicada pela variação dos fatores corresponde a 36,54%.
Tabela 4 – Resultados da estimativa do modelo de painel com efeitos aleatórios: variável
dependente – índice de divulgação ambiental (IDA)
Variáveis
Tamanho
Concentração
acionária

β
0.0414

Estatística t
**1.9688

p-value
0.0504

-0.0584

- 1.3639

0.1742
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Rentabilidade
-0.3520
Leverage
0.0548
Setor regulado
0.1239
Reputação
-0.0543
Auditoria
0.1038
Setor de atuação
(AL)
0.2503
Setor de atuação
(ME)
0.1383
Intercepto
0.0030
2
R
R2 ajustado
Estatística F
p-value
Estatística de Durbin-Watson
Jarque-Bera
p-value
Quantidade de observações

*- 2.6455
1.2663
*4.7003
**- 1.9052
*5.6284

0.0088
0.2069
0.0000
0.0582
0.0000

*4.2627

0.0000

*7.0156
0.0223
0.3654
0.3360
12.4132
0.0000
2.0119
2.7411
0.2539
204

0.0000
0.9822

𝐼𝐷𝐴𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 𝑇𝐴𝑀𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐶𝑂𝑁𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑅𝑂𝐸𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑅𝐸𝐺𝑖𝑡 + 𝛽6 𝑅𝐸𝑃𝑖𝑡 + 𝛽7 𝐴𝑈𝐷𝑖𝑡
+ 𝛽8 𝑆𝐸𝑇𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡

*, ** e *** = estatisticamente significante no nível de 1%, 5% e 10%, respectivamente.
Nota: Erros-padrão estimados com correção para heterocedasticidade e autocorrelação serial de
cross-section SUR.
Fonte: Dados da pesquisa (2014).

Conforme a Tabela 4, quanto à análise dos fatores que foram considerados determinantes da
divulgação voluntária ambiental, via significância da estatística F., resumidamente, foi constatado
que o tamanho da empresa, a rentabilidade, a regulamentação específica, a reputação da empresa, as
empresas de auditoria e as empresas de maior impacto ambiental foram fatores explicativos da
divulgação voluntária ambiental.
A variável tamanho, descrita na Tabela 4, investigou se as empresas maiores divulgam mais
informações voluntárias ambientais que as empresas menores. A hipótese coloca que as empresas
maiores divulgam mais informações voluntárias de natureza ambiental do que as empresas menores.
É perceptível que a variável tamanho comportou-se positivamente, significativa (p-value = 0.0504)
com o índice de divulgação voluntária ambiental. Coerente com os achados de Megness (2006),
Jennifer Ho e Taylor (2007), Braga e Salotti (2008), Brammer e Pavelin (2008), Reverte (2009),
Huang e Kung (2010), Gamerschlag, Möller e Verbeeten (2011), Rover et al. (2012), Liu e
Anbumozhi (2009), Van de Burgwal e Vieira (2014) e Lu e Abeysekera (2014).
A teoria dos stakeholders reconhece a importância de se tomar decisões gerenciais embasadas
nos interesses das partes que podem afetar ou serem afetadas pela execução do objetivo da empresa.
Nesse sentido, os stakeholders (acionistas) têm influência direta sobre a empresa, e a divulgação seria
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uma forma de a gestão da empresa controlar a percepção dos acionistas, e que, portanto, se a
propriedade é relativamente difundida, existiria uma quantidade maior de acionistas carentes por
informação. Assim sendo, esperava-se que as empresas com menor concentração acionária
divulgariam mais informações voluntárias de natureza ambiental do que as empresas com maior
concentração acionária. Contudo, os resultados apresentados na Tabela 4 apontaram que a diluição
acionária não foi fator explicativo da divulgação voluntária ambiental, dado que o p-value se
comportou não significante (p-value = 0.1742). Segundo os estudos de Liu e Anbumozhi (2009),
Huang e Kung (2010) e Lu e Abeysekera (2014), a propriedade acionária não parece influenciar a
divulgação ambiental. Entretanto, Brammer e Pavelin (2008) e Gamerschlag, Möller e Verbeeten
(2011) encontraram que a propriedade acionária explica a divulgação.
Uma das pressuposições que sustentam a argumentação de que as empresas mais rentáveis
têm um nível maior de divulgação, é que uma gestão que tem competência para tornar uma empresa
rentável também tem compreensão sobre a sua responsabilidade ambiental. Assim sendo, a variável
rentabilidade buscou verificar se as empresas mais rentáveis possuem um nível de divulgação
voluntária ambiental maior que as empresas como menor indicador de rentabilidade. Acerca disso,
verificou-se, na estimativa do modelo (Tabela 4), significância estatística (p-value = 0.0088) negativa
entre a divulgação voluntária ambiental e o indicador de rentabilidade (ROE). Portanto, os resultados
desta pesquisa discordam de visão teórica, uma vez que os resultados sugerem que as empresas mais
rentáveis divulgaram menos informação voluntária de natureza ambiental. Todavia, os resultados
encontrados neste estudo são convergentes com as implicações achadas por Huang e Kung (2010).
Vale destacar que as pesquisas de Megness (2006), Brammer e Pavelin (2008), Reverte (2009), Rover
et al. (2012), Liu e Anbumozhi (2009), Van de Burgwal e Vieira (2014) e Lu e Abeysekera (2014)
não encontraram significância estatística entre a divulgação ambiental e a rentabilidade das empresas.
A variável leverage buscou verificar se as empresas que possuem menor índice de leverage
tendem a divulgar mais informações voluntárias de natureza ambiental do que as empresas com maior
índice de leverage. Tal como os resultados de Jennifer Ho e Taylor (2007), Brammer e Pavelin (2008),
Reverte (2009), Huang e Kung (2010) e Rover et al. (2012), esta pesquisa encontrou que o índice de
leverage não é fator explicativo da divulgação voluntária ambiental, visto que o p-value não se
mostrou significante (p-value = 0.2069). No entanto, o estudo de Lu e Abeysekera (2014) encontrou
significância negativa entre o indicador de leverage e a divulgação ambiental.
A variável setor regulado buscou verificar se o stakeholder governo exerce influência sobre o
nível de divulgação voluntária ambiental por meio de regulamentação específica. Essa influência
pode ocorrer quando da orientação do governo sobre as ações de responsabilidade ambiental das
empresas, sujeitas à regulamentação específica. Ou seja, as empresas regulamentadas pelo governo
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divulgariam mais informações voluntárias de caráter ambiental do que as empresas não
regulamentadas. Tal como encontrado por Murcia e Santos (2009), medindo a relação entre as
empresas pertencentes a setor regulado (energia elétrica) e o nível de divulgação voluntária, os
resultados desta pesquisa (Tabela 4) demonstraram que as empresas sujeitas a regulamentação
específica divulgam mais informações voluntárias ambientais, dado que o resultado se mostra
positivamente significante (p-value = 0.0000). No entanto, nos estudos de Lu e Abeysekera (2014) e
Liu e Anbumozhi (2009), a influência do governo não prediz o comportamento das empresas por
divulgar, podendo essa divergência ser resultante das diferentes amostras utilizadas nos estudos.
A teoria da legitimidade deriva do conceito de legitimidade organizacional, que ocorre quando
o sistema de valores sociais da empresa está harmonizado ao sistema de valores aceitos pela
sociedade. Sendo assim, as empresas utilizariam a divulgação para gerenciar a impressão do
stakeholder (sociedade) sobre seus valores relacionados ao meio ambiente. A hipótese defende que
as empresas que possuem melhor reputação divulgam mais informação voluntária de natureza
ambiental do que as empresas que não têm uma boa reputação. Contatou-se, na Tabela 4, pela análise
dos modelos, que a reputação da empresa foi um fator explicativo da divulgação voluntária ambiental,
porém a variável apresentou significância estatística (p-value = 0.0582) negativa, o que significa dizer
que quanto melhor a reputação, menos as empresas divulgaram informações voluntárias ambientais.
A variável auditoria parte dos seguintes pressupostos: (i) que os auditores são profissionais
influentes que podem orientar seus clientes a efetuarem novas práticas contábeis, inclusive sobre
responsabilidade ambiental; e (ii) que as grandes empresas de auditoria possuem conhecimento e
experiências para incentivarem seus clientes a divulgarem informações adicionais. Logo, assumiu-se
que as empresas auditadas por Big Four divulgam mais informações voluntárias de natureza
ambiental do que as empresas não auditadas por Big Four. Sobre isso, os resultados desta pesquisa
descritos na Tabela 4 apontam que as empresas de auditoria influenciam a divulgação voluntária
ambiental, dado que a variável apresentou coeficiente positivo e significância estatística (p-value =
0.0000). Assim, sugere-se que as empresas de auditoria (Big Four) foram fator explicativo da
divulgação voluntária ambiental. Portanto, os achados desta pesquisa estão de acordo com as
constatações de Huang e Kung (2010) e Rover et al. (2012). Porém, Lu e Abeysekera (2014) não
encontraram significância estatística entre divulgação voluntária ambiental e a variável auditoria.
De acordo com a teoria da legitimidade, as empresas cuja atividade interfere mais fortemente
no meio ambiente, divulgariam mais informações voluntárias de natureza ambiental visando controlar
determinadas ameaças à legitimidade da organização e, também, visando gerenciar os stakeholders
específicos. De acordo com o exposto na Tabela 4, os resultados sugerem uma relação positivamente
significativa (p-value = 0.0000) entre o nível de divulgação voluntária ambiental e as empresas
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pertencentes a setores ambientalmente sensíveis a alterar mais intensamente o ambiente. Nesse
contexto, não se deve rejeitar o pressuposto da teoria de legitimidade. Constatou-se, também,
coerência com os resultados das pesquisas anteriores de Hackston e Milne (1996), Braga Oliveira e
Salotti (2009), Reverte (2009), Liu e Anbumozhi (2009) e Van de Burgwal e Vieira (2014).
Tabela 5 – Síntese dos resultados: variável dependente – índice de divulgação ambiental
Sinal
Sinal
Significância
Hipóteses Variáveis
Resultados
Esperado Obtido obtida
H1
Tamanho (TAM)
(+)
(+)
Significante
Não rejeita
H2
Concentração
(–)
(–)
Não
Rejeita
acionária (CON)
significante
H3
Rentabilidade
(+)
(–)
Significante
Rejeita
(ROE)
H4
(–)
(+)
Não
Rejeita
Leverage (LEV)
significante
H5
Setor regulado
(+)
(+)
Significante
Não rejeita
(REG)
H6
Reputação (REP)
(+)
(–)
Significante
Rejeita
H7
Auditoria (AUD)
(+)
(+)
Significante
Não rejeita
H8
Setor de atuação
(+)
(+)
Significante
Não rejeita
(SET)
Fonte: Dados da pesquisa (2014).

Inicialmente, foram construídas oito hipóteses de pesquisa, sendo possível, posteriormente à
obtenção dos resultados, concluir que as hipóteses H1, H5, H7 e H8 não foram rejeitadas, por se
mostrarem positivamente significantes no modelo estimado. Apesar de a hipótese H3 ser
significativa, esperava-se que o coeficiente tivesse sinal negativo, o que não foi confirmado no
modelo, portanto, rejeitou-se essa hipótese de pesquisa. Ainda em relação à síntese dos resultados,
percebeu-se que a hipótese H2 possui sinal esperado convergente ao sinal obtido, todavia o resultado
não se mostrou significativo, sendo, desse modo, rejeitada nesta pesquisa. Por fim, a hipótese H4
apresentou sinal contrário ao esperado e também não foi significativa na estimativa do modelo.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A responsabilidade ambiental é um tema em ascensão no cotidiano corporativo. Isso é notório
devido à preocupação de diversas empresas em divulgar suas ações voltadas à área ambiental. Nesse
contexto, o padrão de divulgação entre as empresas não é homogêneo. Portanto, o objetivo desta
pesquisa consistiu em investigar os fatores explicativos da divulgação voluntária de informações de
caráter ambiental das empresas no período de 2010 a 2012. Para tanto, foram formuladas oito
hipóteses, que descreveram as características financeiras ou atributos específicos inerentes a cada
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empresa, como: tamanho, concentração acionária, rentabilidade, leverage, setor regulado, reputação,
auditoria e setor de atuação.
A principal contribuição desta pesquisa consiste em melhorar a compreensão acerca das
características que podem explicar a divulgação voluntária ambiental, tratando a divulgação
voluntária social. Além disso, a presente pesquisa procurou diversificar os setores, incluindo
empresas de diversos setores econômicos, visando investigar os possíveis fatores explicativos da
divulgação dentro de uma conjuntura mais diversificada de setores.
Para as empresas analisadas, constatou-se que: o tamanho da empresa, medido pelo ativo total;
a rentabilidade, modelada pelo ROE; a reputação, de acordo com o ranking das 100 empresas como
melhor reputação da revista Exame; a regulamentação, empresas sujeitas a regulamentação específica
do governo; as empresas de auditoria; e o setor de atuação foram fatores explicativos da divulgação
voluntária ambiental.
As hipóteses testadas anteriormente foram fundamentadas por duas teorias: teoria da
divulgação voluntária e teoria dos stakeholders. A teoria dos stakeholders reconhece a existência de
vários stakeholders que podem ter interesses comuns ou divergentes, sendo, portanto,
responsabilidade da empresa gerenciar os interesses contraditórios. Nesta pesquisa, foi verificado que
os stakeholders acionistas e credores não influenciaram o comportamento das empresas por divulgar
voluntariamente informações ambientais. Mas os stakeholders sociedade e governo foram
percebidos, aparentemente, como indivíduos capazes de influenciar a divulgação voluntária.
Segundo a teoria da divulgação voluntária, a divulgação ocorre com maior intensidade quando
os benefícios forem superiores aos custos associados à divulgação, sabendo-se, também, que os custos
referentes à divulgação teriam uma representatividade menor para grandes empresas. Nesta pesquisa,
os resultados corroboraram a perspectiva da teoria da divulgação voluntária, visto que as grandes
empresas divulgaram mais informação voluntária ambiental. A teoria da divulgação voluntária
postula que a discricionariedade da divulgação pode ser explicada a partir da necessidade das
empresas de reduzir a assimetria informacional. No entanto, no modelo estimado, a divulgação variou
inversamente à rentabilidade das empresas. O fato de as empresas menos rentáveis divulgarem mais
informações voluntárias pode ser indício de uma tentativa da empresa de desviar a atenção dos
stakeholders do desempenho financeiro ou, ainda, uma tentativa de justificar o baixo desempenho
financeiro.
Entretanto, devem ser consideradas algumas limitações na interpretação dos resultados deste
estudo, dentre as quais: (i) os resultados podem ser sensíveis às proxies utilizadas para mensurar as
variáveis, sendo assim, existe a possibilidade da obtenção de outros resultados se as proxies forem
diferentes das utilizadas; (ii) os índices de divulgação voluntária social foram obtidos por meio da
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técnica de análise de conteúdo, que é sensível ao viés de interpretação do pesquisador; e (iii) apenas
foram pesquisadas as empresas que divulgaram relatórios anuais, relatórios de sustentabilidade ou
relatórios afins, assim sendo, a divulgação realizada por outros mecanismos de evidenciação, por
exemplo, diretamente no sítio da empresa, propagandas, entre outros, não foram objeto de análise.
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