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Prezado(a) Colega,

É com muita satisfação e empenho que retomamos este importante pilar 
das Ciências Contábeis no estado da Bahia: a Revista de Contabilidade 
da Bahia. Existe uma grande preocupação quanto à produção científica 
baiana, no que diz respeito a publicações oficiais nesse âmbito. O Conselho 
Regional de Contabilidade do Estado da Bahia procura, por meio da 
Educação Profissional Continuada e do estímulo à busca do conhecimento, 
da atualização, fomentar o desenvolvimento das capacidades técnicas e 
científicas do profissional da Contabilidade.
Agora, aliamos a produção científica e a sua plena divulgação à nossa 
incessante luta pela valorização profissional. Como disse Paulo Freire: “O 
homem, como um ser histórico, inserido num permanente movimento de 
procura, faz e refaz o seu saber”. E não tenho melhor frase para definir o 
momento em que vivemos, nem a Contabilidade tem melhor recurso do 
que a própria Ciência, os enriquecedores debates da teoria, para recriar-se 
e adaptar-se às tendências convergentes e mutantes de um mercado em 
evolução. 
Por meio de projetos, como o Prêmio Jovem Cientista, ao qual damos o nome 
do grande Professor Wilson Thomé Sardinha Martins, temos incentivado 
a produção científica, anualmente, com concursos e premiações de artigos 
científicos em ocasiões dos grandes eventos da Classe Contábil Baiana. O 
Prêmio Destaque Acadêmico incentiva o empenho dos alunos de Ciências 
Contábeis baianos com o reconhecimento daqueles que se destacam 
positivamente ao fim de sua graduação. Esse é um processo contínuo e 
exitoso, que culmina nesse momento de produção e propagação das 
Ciências Contábeis em nosso estado. 
Nesta edição da Revista de Contabilidade da Bahia, reunimos 6 (seis) 
artigos com temas variados. Todos eles de grande importância e impacto 
no desempenho da profissão contábil, desde a área da responsabilidade 
socioambiental, as Normas Internacionais de Contabilidade,      à área 
tributária - e muito mais. Agradecemos aos autores, que se empenharam na 
nobre e gratificante tarefa de pesquisa e produção científica. Esse processo é 
nobre porque contribui sobremaneira para o desenvolvimento da profissão, 
com os estudos e debates de assuntos ligados às Ciências Contábeis. E é 
gratificante porque é um caminho sem volta para o crescimento. Quem se 
aventura a pesquisar, descobrir, contestar e produzir um artigo científico, 
certamente terá um novo arsenal de conhecimentos e referenciais teóricos 
para aplicar em sua vida profissional e pessoal.
Aproveito este momento para convidar a Classe Contábil Baiana a fazer 
parte desse movimento, de produzir e divulgar artigos científicos na 
Revista de Contabilidade da Bahia. Temos um encontro na próxima edição 
dessa grande publicação da Classe Contábil Baiana E JÁ COMECEM A 
REDIGIR OS SEUS ARTIGOS. Desejo a todos uma ótima leitura.

Saudações Contábeis e de Paz,

Contador Wellington do Carmo Cruz. 
Presidente do CRCBA.

Editorial
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Percepção dos Estudantes de Ciências Contábeis Sobre as 
Competências Profissionais Requeridas ao Futuro Contador: 
Um Estudo á Luz do IAESB - International Accounting Education 
Standards Board (Comitê Para Normas Internacionais de 
Educação Contábil)
Resumo: O objetivo desse estudo foi verificar a percepção dos estudantes de Ciências Contábeis das Insti-
tuições de Ensino Superior (IES) públicas instaladas em Salvador – Ba face às competências profissionais 
proferidas pelo IAESB - International Accounting Education Standards Board (Comitê para Normas In-
ternacionais de Educação Contábil). Classificada como uma pesquisa descritiva, de levantamento e quanti-
tativa, um questionário de pesquisa estruturado e baseado na escala de Likert com 5 níveis foi aplicado aos 
estudantes que se encontravam no penúltimo ano (5º ou 6º semestre) e no último ano (7º, 8º e 9º). Os dados 
foram tratados por meio do uso do SPSS for Windows (versão 15) e do Excel® e usando a técnica multiva-
riada da Analise Fatorial. A amostra contou com 118 respostas válidas de alunos que responderam os ques-
tionários nos dias 01, 04 e 11/06/2012. Três perspectivas da competência foram estudadas (conhecimento, 
habilidades e atitudes). Quanto ao conhecimento, os estudantes dão mais importância sobre conhecimentos 
sobre padrões nacionais e internacionais de auditoria e de contabilidade e sobre medidas não financeiras que 
mensurem o desempenho empresarial. As habilidades que mais se destacaram foram a de liderar pessoas e 
relacionamento interpessoal. No que diz respeito a atitudes, as variáveis “ter um comportamento ético” e 
“agir de acordo com princípios éticos” foram as que apresentaram maior representatividade perante aos 
potenciais egressos.
Palavras-Chave: Competências. Curriculo. Contabilidade.

1. Introdução

Tendo em vista a atuação das empresas nos mais variados ambientes de negócios, a convergência das 
normas contábeis tornou-se uma necessidade para que o fluxo informacional entre diversificados 
usuários ocorra da melhor forma possível e para que isso aconteça, devesse instrumentalizar os 
profissionais da contabilidade com competências capazes de dar-lhes condições para atuarem 
num ambiente internacional. Portanto, faz-se necessário que as instituições de ensino superior 
(IES) tenham currículos pautados em competências profissionais de cunho mundial.
No que fiz respeito às competências, o IAESB - International Accounting Education Standards Board 
(Comitê para Normas Internacionais de Educação Contábil), organismo internacional integrante 
do IFAC, elaborou, para edição do ano de 2010, uma série de competências necessárias que 
os estudantes deveriam ter para o exercício da profissão contábil. Essas competências estão 
condensadas num guia de procedimentos de educação contábil internacional (Handbook of 
International Education Pronouncements).
Dados do Ministério da Educação (MEC), por meio da consulta ao sistema e-MEC, informa que no 
Estado da Bahia tem 62 cursos presenciais de Ciências Contábeis em atividade. Desse montante, 
29 concentra-se em Salvador que representa 46,77% do total de cursos instalados no estado. 
Observa-se assim, quase a metade dos profissionais baianos de contabilidade são bacharelados 
por instituições de ensino superior instalados na capital baiana e saber se eles são dotados 
com competências profissionais de cunho internacional torna-se importante face às mudanças 
advindas das alterações da contabilidade brasileira para as normas internacionais.
Diante do exposto, tem-se o seguinte problema de pesquisa: qual a percepção dos discentes dos 
cursos de Ciências Contábeis instalados em IES públicas de Salvador – Ba face as competências 
profissionais proferidas pelo IAESB?
Tendo em vista o objetivo desse estudo, que é verificar a percepção dos estudantes de Ciências 
Contábeis das Instituições de Ensino Superior (IES) públicas instaladas em Salvador – Ba face 

às competências profissionais proferidas pelo IAESB, acredita-se ser possível demonstrar a 
importância da inserção dessas competências nos currículos dos cursos de graduação em Ciências 
Contábeis, por se tratar de um tema relevante e recorrente que destinam a formar futuros 
profissionais da contabilidade que possuam competências básicas e profissionais para o exercício 
da atividade.
Além disso, este estudo justifica-se ao tenta preencher uma lacuna existente nos estudos sobre 
competências profissionais do profissional da contabilidade já que os estudos anteriores referem-
se a funções a serem exercidas por esses profissionais deixando de lado as competências e o estágio 
embrionário dos estudos sobre competências do Profissional da Contabilidade (CARDOSO, 2006; 
CARDOSO e RICCIO, 2010).
Justifica-se também esta investigação por ser possível ampliar as discussões acerca das 
competências profissionais imprescindíveis ao exercício da profissão contábil e perceber de 
que maneira os órgãos internacionais pensam do assunto, em particular o IAESB - International 
Accounting Education Standards Board (Comitê para Normas Internacionais de Educação Contábil).
Este artigo está dividido em cinco seções, além desta introdução que apresenta a contextualização 
do problema e o objetivo da pesquisa, tem-se: a segunda seção que faz uma revisão teórica sobre o 
tema, a terceira seção descreve a metodologia utilizada na pesquisa empírica, a quarta apresenta 
a análise dos dados e por fim as considerações finais sobre a pesquisa.

2. Referencial Teórico

2.1. Competências

O termo competência tem tido diversas formas de definições. Consequentemente, o seu significado 
tornou-se polissêmico contemplando tanto aspectos ligado ao individuo quanto às organizações 
(CARDOSO, et al, 2010; IAESB, 2010; BRANDÃO, 2007; BRANDÃO e BORGES-ANDRADE, 2007; 
SILVA, 2006; BRANDÃO e GUIMARÃES; 2001; DUTRA, HIPÓLITO e SILVA, 2001; FREURY e 
FREURY, 2001).
Há três correntes acadêmicas/teóricas voltadas ao estudo das competências sob a ótica do 
individuo: a que concebe competência como algo que o sujeito necessita ter (imputs); a que 
compreende a tudo aquilo que um ser faz num dado contexto (outputs) e aquela que conceitua 
competência como sendo a junção das outras duas correntes, ou seja, unir atributos pessoais a um 
determinado contexto (DUTRA, HIPÓLITO e SILVA, 2001; BRANDÃO, 2007).
A primeira escola teórica para competência centrada no indivíduo, originada nos Estados Unidos, 
concebe-a como sendo um conjunto de saberes inerente a uma pessoa para o desempenho de uma 
atividade em alto nível (BRANDÃO, 2007; CARDOSO, 2006; DUTRA, HIPÓLITO e SILVA, 2001; 
FREURY e FREURY, 2001). Os estudos dessa escola iniciou-se com os trabalhos do psicólogo 
americano David McClelland que publicou um artigo intitulado Testing for competence rather than 
for intelligence em 1973 no qual advertiu que os testes tradicionais de conhecimento e inteligência, 
baseado em notas de testes escolares, não eram suficientes para mensurar a real capacidade 
dos indivíduos para o exercício de uma determinada função e ou atividade. Para essa linha de 
estudo, um sujeito competente é aquele que reúne um conjunto de saberes que formam a tríade: 
Conhecimentos, Habilidades e Atitudes.
Para Souza (2006, p. 20) o conhecimento pode “ser entendido como um conjunto de aquisições 
intelectuais calcadas na razão e na experiência e que pode ser comunicada, ou seja, se o indivíduo 
sabe, certamente é capaz de transmitir”. Tal entendimento é percebido em Duran (1998, apud 
Riccio, 2006, p.76) o qual define conhecimento como sendo “uma série de informações assimiladas 
e estruturadas pelo indivíduo e que lhe permite entender o mundo”.
Habilidade significa um “saber fazer”, ou seja, uma vez dotado de conhecimentos, o sujeito 
combina-os e aplica-os na prática visando solucionar um determinado problema existente. Já 
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a atitude, consoante Duran (1998, apud Riccio, 2006) refere-se a motivação que o indivíduo tem 
para atingir resultados com elevados níveis no trabalho.
A segunda corrente, com origem na França, competência está associada a algo que o indivíduo 
realiza, provém, produz ou entrega num dado contexto. Com isso, percebe-se que essa 
corrente de pensamento concebe um sujeito competente como aquele que aplica o que sabe 
num determinado momento para resolver um determinado problema gerando, assim, valor à 
organização. (CARDOSO e RICCIO, 2010; CARDOSO, NETO, OYADOMARI, 2010; BRANDÃO, 
2007; CARDOSO, 2006; FLEURY e FLEURY, 2001; DUTRA, HIPÓLITO, SILVA, 2000).
A terceira corrente de pensamento, segundo Dutra, Hipólito e Silva (2000) e Brandão (2007), 
competência seria a junção das outras correntes explanadas anteriormente, ou seja, um conjunto 
de conhecimentos, habilidades e atitudes requeridos de um sujeito o qual as aplicariam num 
determinado contexto. Sob essa perspectiva, que está mais próximo das abordagens cognitivistas 
e profissionais, Freitas e Brandão (2005, apud Brandão e Borges- Andrade, 2007, p.36) conceituam 
competências como sendo “combinações sinérgicas de conhecimentos, habilidades e atitudes, 
expressas pelo desempenho profissional dentro de determinado contexto organizacional, que 
agregam valor a pessoas e organizações”.
No que diz respeito às competências profissionais do Contador ela se confunde com tarefas 
e/ou funções desse profissional sem, contudo, ter um foco nas competências requeridas a ele 
(CARDOSO, 2006). Os estudos realizados no Brasil sobre a temática no campo contábil levantaram 
quais seriam as competências requeridas a esse profissional.
Cardoso e Riccio (2010) investigaram a existência de competências a serem priorizadas no 
desenvolvimento do Contador. Os achados da pesquisa demonstraram um nível de significância 
baixo para as competências testadas, exceto para a capacidade de empreender, o que pode indicar 
inexistência de competências a serem priorizadas pelos Contadores.
Cardoso, Neto e Oyadomari (2010) e Cardoso et.al.(2010) buscou entender quais são as 
competências do Contador gerencial, comparar com os estudos internacionais e avaliar a existência 
de competências que deveriam ser priorizadas. Os resultados encontrados pelos estudiosos 
demonstram diferenças entre as competências requeridas dos Contadores gerenciais brasileiros e 
de outros países sendo que suas razões é uma questão em aberto até momento.
Cardoso, Riccio e Albuquerque (2009) e Cardoso (2006) investigaram se existia alguma estrutura 
de interdependência subjacente às competências do Contador. A pesquisa baseou-se em 18 
competências coletadas em 24 artigos sobre as habilidades do Contador, que foram submetidas 
a 159 Contadores no Brasil. Como resultado, os autores apresentaram uma estrutura genérica de 
competências.
Os estudos internacionais, por sua vez, têm verificado conhecimentos e habilidades necessários 
ao exercício da profissão contábil. Tais estudos, em sua maioria, verificaram quais eram as 
competências necessárias ao exercício da profissão junto a profissionais e estudantes. Também 
se verifica na literatura internacional estudos que buscam identificar similaridades entre as 
competências profissionais proferidas por órgãos e entidades de classes a nível internacional.
Lin (2008) buscou entender quais os conhecimentos e habilidades necessários ao exercício da 
profissão contábil. Em seus achados, a pesquisadora, tendo como método de pesquisa uma analise 
fatorial e aplicando-a junto a estudantes de contabilidade chineses, mostrou que os estudantes 
chineses querem que as instituições de ensino superior insiram em seus currículos conteúdos 
gerenciais e de formação geral para que possam firmar competentes nessa área.
Hassal et al. (2005) buscou estabelecer as prioridades de Contadores gerenciais ingleses e 
espanhóis comparando a percepção que eles tinham sobre as competências a serem aprimoradas 
na graduação. Como resultado da pesquisa, para os Contadores gerenciais ingleses comunicação 
oral é a competência a ser desenvolvida enquanto os espanhóis conferem a educação continuada 
e visão organizacional como importantes a serem aprimorados.

Mohamed e Lashine (2003) elencaram uma série de conhecimentos e habilidades que estudantes 
de graduação de contabilidade deveriam ter para atuarem num ambiente altamente mutável. 
Estudo similar a esse foi feito por Palmer, Ziegenfuss e Pinsker (2003), onde os pesquisadores, após 
realizarem uma trajetória histórica dos estudos sobre competências profissionais do Contador 
realizadas por organismos internacionais de contabilidade, identificaram as competências 
comuns a esses estudos.
Percebe-se que a educação contábil no Brasil tem ampliado as suas perspectivas de estudos para 
melhoria dos procedimentos que se fazem necessários para que o processo ensino aprendizagem 
aconteça de forma efetiva.
2.2. Educação Contábil

O Ensino Comercial nasceu voltado para o estudo de questões concretas do dia a dia dos negócios. 
A formação profissional do Contador, no Brasil, iniciou no século XVIII, com o surgimento 
da Aula de Comércio, que mais tarde corresponderia à Academia, que, por sua vez, hoje se 
denomina Faculdade, ou Escola Superior. No início da velha república já existiam os cursos 
de Contabilidade nas escolas de comércio. O Ministro J.J. Seabra, com a sanção do Decreto no 
Congresso Nacional de nº 1.339, de 9 de janeiro de 1905. Neste decreto a Escola de Comércio 
Álvares Penteado estabelece dois níveis de cursos: um geral e outro superior. O curso geral 
habilitava para o comércio das funções de “Guarda-Livros”, “Perito” e “Empregos de Fazenda” 
, enquanto o curso superior habilitava para os cargos de “Agentes Consulares” , “Funcionários 
do Ministério das Relações Exteriores” , “ Atuários de Companhias de Seguros” e de “ Chefe de 
Contabilidade de Estabelecimento Bancários e Grandes Empresas Comerciais”.
As legislações do Ensino Comercial no Brasil de 1931 (Decreto 20.158, de 30 de junho de 1931, que 
reforma o ensino comercial e regulamenta a profissão de Contador.)Esse decreto, expedido oito 
meses após a Revolução de 1930, introduziu profundas reformas no ensino comercial e constituiu-
se num marco fundamental da regulamentação da profissão.
Em 1939 com o Decreto Nº 1.535, de 23 de agosto, o curso de Perito Contador passou a denominar-
se Curso de Contador. Em 1943 através do Decreto-Lei N º 6.141, de 28/12/43 regulamentado 
pelo Decreto-lei nº 14.373, na mesma data, reformulava totalmente o ensino comercial, com uma 
proposta abrangente promovidas pelo então Ministro da Educação Gustavo Capanema. Em 
1945, através do Decreto-lei no. 7.988, de 22 de setembro, foi criado o Curso Superior de Ciências 
Contábeis e Atuariais conferindo aos formandos o grau de bacharel em Ciências Contábeis e 
Atuariais e o título de Doutor em Ciências Contábeis e Atuariais aqueles que, após, no mínimo, 
dois anos de graduado defendesse tese original e de excepcional valor (defesa direta de tese). 
Ainda em 1945, surge o Decreto-lei nº. 8.191, de 20 de dezembro, que tinha por finalidade definir as 
categorias profissionais que vigorariam após a criação do Curso de Ciências Contábeis e Atuariais 
e estabeleceu que as categorias de guarda – livros, atuários, contadores, perito-contadores e 
bacharéis seriam agrupadas em apenas duas, a saber: Técnico em Contabilidade para os técnicos 
em contabilidade e guardalivros para Contador ou Bacharel para os de nível superior e atuários, 
contadores e peritoscontadores.
Em 1951, a Lei Nº 1.401, de 31 de julho, foi criado o Curso de Ciências Contábeis e o respectivo 
grau de bacharel em Ciências Contábeis. Este curso foi originado do desdobramento do curso 
de Ciências Contábeis e Atuariais em dois, mas a lei não impôs essa separação, nem extinguiu o 
curso anterior, apenas facultou o seu desdobramento.
Consoante Silva e Martins (2009) e Peleias et.al.(2007) a educação superior brasileira passou por 
mudanças significativas na década de 1960 e que, consequentemente, impactaram os cursos de 
Ciências Contábeis. Dentre essas alterações foram a criação do Conselho Nacional de Educação 
(CNE) por meio da lei nº 4.024 de 20/12/1961. Nesse diploma legal fixou-se os currículos 
mínimos e a duração dos cursos superiores voltados à formação de profissões regulamentadas. 
Mesmo com a adoção de um currículo mínimo nos cursos de Ciências Contábeis, ainda persistia a 
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inflexibilidade e consequentemente a inexistência educação pautada por competências (SILVA e 
MARTINS, 2009). Em 1992 o curso de Ciências Contábeis sofre outra reforma através da Resolução 
nº 03/92 que fixou os conteúdos mínimos e a duração dos cursos em 2.700 horas. Esta mesma 
resolução dividiu os conhecimentos em três categorias específicas.
Com o advento da lei nº 9.394 de 20/12/1996, que estabeleceu as diretrizes e bases da educação 
nacional (LDB), iniciou-se a intensificação da ideia de competência no país (SILVA, 2006). Por 
meio da Secretaria de Educação Superior – SESu, o Ministério da Educação elaborou o edital nº 
04/97 que convocava as IES a apresentarem sugestões às novas Diretrizes Curriculares dos Cursos 
Superiores tendo em vista a educação por competências estabelecidas pela LDB. Além dessas 
ações, outros instrumentos legais (portarias, decretos, pareceres, dentre outros) começaram ser 
editados. A Resolução do Conselho Nacional de Educação e do Conselho de Educação Superior 
(CNE/CES) nº 10/2004, por exemplo, instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 
de Graduação em Ciências Contábeis.
2.3. Competências propostas pelo IFAC

O International Federation of Accountants (Federação Internacional dos Contadores) – IFAC foi 
criada em 07 de outubro de 1977 como uma organização não governamental e sem fins lucrativos 
sediada em Nova Iorque – EUA. Este órgão é estruturado em comissões que estudam diversos 
aspectos da profissão contábil e, dentre elas, tem-se o IAESB- International Accounting Education 
Standards Board (Comitê para Normas Internacionais de Educação Contábil) que é um órgão 
normativo independente que serve ao interesse público, tendo em vista o fortalecimento da 
profissão contábil em todo o mundo através do desenvolvimento e melhoria da educação de 
contabilidade, que abrange o conhecimento profissional, competências, valores, ética e atitudes.
As competências definidas pelo IFAC para o profissional da contabilidade teve respaldo em 
pesquisas anteriores. Cardoso (2006) traçou a evolução das competências exigidas dos contadores 
ao longo do tempo: comunicação pessoal décadas de 40, 50 até dias atuais); além da parte técnica 
e legal, percebe-se uma valorização quanto aos aspectos técnicos de custos e preços, planejamento 
e ferramentas de controle (década de 40, 50 e 60); ênfase na habilidade com informática e gestão 
da informação (década de 70 e 80); e questão comportamental de autocontrole e comunicação 
interpessoal (década de 90 sendo a maior parte dos estudos).
Para edição do ano de 2010, O IAESB criou uma série de competências que estão elencadas 
num guia de procedimentos de educação contábil internacional denominado Handbook of 
International Education Pronouncements (Manual de Procedimentos de Educação Internacional).
Essas competências estão descritas em 8 pronunciamentos denominados International Education 
Standard – IES (Padrões Internacionais de Educação) e o IES 2 e 3 trás a seguinte abordagem:.
No International Education Standard 2, o documento da IFAC (2010) enfatiza que os alunos devem 
adquirir conhecimentos, habilidades, valores, ética e atitude profissional, e serem capazes de 
integrar esses elementos, e que o componente conhecimento do programa de educação contábil 
profissional, igualmente, pode ser usado para desenvolver habilidades profissionais. Os 
conhecimentos que devem ser apresentados pelos contadores são agrupados como segue: (a) 
conhecimentos de contabilidade, finanças e áreas afins (contabilidade financeira e relatórios, 
contabilidade gerencial, tributação, direito comercial, auditoria, finanças e gestão financeira 
e ética profissional); (b) conhecimentos acerca das organizações e dos negócios (economia, 
governança corporativa, ambiente de negócios, ética, métodos quantitativos, mercado financeiro, 
comportamento organizacional, tomada de decisões gerenciais e estratégicas, marketing e negócios 
internacionais e globalização; (c) conhecimentos sobre tecnologia da informação (conhecimentos 
que permitem ao profissional utilizar, avaliar, estruturar e gerenciar sistemas de informações 
informatizados).
No International Education Standard 3 (IFAC, 2010) as competências que devem ser adquiridas e 
desenvolvidas pelos profissionais da contabilidade são segregadas em: (a) intelectuais (contribuem 

para solucionar problemas, tomar decisões e julgar situações complexas); (b) técnicas e funcionais 
(compreendem as habilidades gerais e específicas de contabilidade); (c) pessoais (compreendem 
as atitudes e comportamentos do profissional contábil que proporcionam melhoria na sua 
aprendizagem pessoal e profissional); (d) interpessoais e de comunicação (permitem que o 
profissional interaja com outras áreas de conhecimento, receba e transmita informações, forme 
julgamentos e tome decisões); (e) organizacionais e de gerenciamento de negócios (são as 
competências relacionadas ao funcionamento da organização).
Assim sendo se faz necessária uma reflexão dos currículos dos cursos para uma adequação as 
propostas que estão sendo emanadas dos organismos internacionais, como bem comenta Marion 
(2005) que o professor de contabilidade de maneira geral, constitui uma das categorias que menos 
pesquisa na área contábil no que tange o ensino de contabilidade. Ele defende que os professores 
deveriam indagar constantemente a respeito de novas demandas de profissionais contábeis, bem 
como a dinamização do currículo visando atender esta demanda, além de avaliar os egressos do 
curso para se ter o feedback daqueles que a instituição lançou no mercado, com o objetivo de 
reavaliar o curso.

3. Procedimento Metodológicos

Esta pesquisa se classifica, quanto aos objetivos, como descritiva; levantamento ou survey quanto 
aos procedimentos e quantitativa no que diz respeito à abordagem do problema, pois os dados 
obtidos sofrerão tratamento estatístico.
Para Gil (2006) a pesquisa descritiva tem como foco principal descrever as características de 
uma determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre duas variáveis. 
As pesquisas do tipo levantamento caracterizam-se pela interrogação direta a pessoas cuja 
percepção sobre algo se quer conhecer (GIL, 2006). A pesquisa qualitativa tem por característica 
o emprego de procedimentos quantitativos para o tratamento dos dados bem como para a coleta 
das informações (BEUREN, 2008).
Tendo em vista os objetivos desta pesquisa, aplicou-se um questionário estruturado com 
perguntas diretas aos potenciais egressos dos cursos de Ciências Contábeis da Universidade do 
Estado da Bahia – UNEB e Universidade Federal da Bahia – UFBA no 1º semestre de 2012. A 
obtenção da amostra foi por meio por acessibilidade ou conveniência o que a caracteriza como 
uma amostra não probabilística que se caracteriza por não usar métodos estatísticos para a sua 
obtenção (BEUREN et.al.2008).
Foram feitas perguntas a serem respondidas pelos estudantes com base nos IES 2, 3 e 4 e utilizado 
a escala de Likert em 5 níveis. Para Collins e Hussey (2005, p.177) essa escala “transforma a 
pergunta numa afirmação e pede ao respondente para indicar seu nível de concordância com 
a afirmação(..)”. Para medir a percepção dos estudantes, adotou-se a técnica multivariada da 
Analise Fatorial por meio do uso do software SPSS (versão 15) e com o uso do Excel®.
Quanto a dimensionalidade, adotou-se a Analise dos Componentes Principais. Segundo Harir 
et.al (2009), a Analise dos Componentes Principais tem por finalidade obter um número mínimo 
de fatores necessários para explicar a porção máxima da variância total que representa o conjunto 
original das variáveis. A adequação da amostra foi realizada por meio do teste Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO).
Segundo Hair et. al, (2009) o índice gerado por essa métrica pode variar de 0 a 1 onde valores 
que estão acima de 0,8 admirável; 0,70 ou acima, mediano; 0,60 ou acima medíocre, 0,5 ou acima 
ruim e abaixo de 0,5 inaceitável. Outro procedimento usado na dimensionalidade é o teste de 
esfericidade de Barthett que mede a significância geral de todas as correlações em uma matriz de 
correlação. Quanto mais próximo de zero for esse parâmetro, melhor.
Para verificar a confiabilidade das questões, adotou-se o Alfa de Cronbach para cada IES estudada. 
Para Hair et. al (2009) o Alfa de Cronbach mede a confiabilidade de um estudo. Essa medida varia 
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de 0 a 1 sendo que os valores entre 0,6 a 0,7 são considerados o limite inferior de aceitabilidade.

4. Analise dos Resultados

A amostra contou com 129 respondentes que responderam os questionários nos dias 01, 04 e 
11/06/2012. Desse total, 11 alunos responderam de forma inadequada o instrumento de pesquisa 
tendo que ser, portanto, excluídos. Assim a amostra contou com 118 respostas válidas.
Consoante a tabela 01, percebe-se que 51,7% da amostra é representada por estudantes entre 19 
a 24 anos e 30,5% estão entre 25 a 30 anos. Isso demonstra que o curso de Ciências Contábeis nas 
IES estudadas é composto por alunos jovens. Além disso, em três das cinco classes de faixa etária 
estudadas, verifica-se que a quantidade estudantes do sexo feminino é superior ao masculino.

Tabela 01: Faixa etária de alunos por sexo.

Idade
(em anos)

Sexo
Total Total

(em %)Masculino Feminino

19 a 24 23 38 61 51,7

25 a 30 19 17 36 30,5

31 a36 3 9 12 10,2

37 a 42 3 4 7 5,9

43 a 47 1 1 2 1,7

TOTAL 49 69 118 100
Fonte: dados da pesquisa.

Para cada IES, aplicou-se os testes pertinentes para verificar a adequação da amostra à Analise 
Fatorial e para todos verificou a sua pertinência de aplicação conforme tabela 02.

Tabela 02: Adequação da amostra à Análise Fatorial

Adequação Procedimentos
Competências

IES 2 -
Conhecimentos

IES 3 -
Habilidades

IES 4 -
Atitudes

Dimensionalidade

Análise do componentes principais Não se aplica Não se aplica Não se aplica
Autovalor (ou Raiz Latente) 2 2 1
Medição da Adequação da Amostra 
(KMO) 0,852 0,763 0,825

Esfericidade de Barthett 0 0 0
Confiabilidade Alpha de Cronbach 0,844 0,731 0,876

Fonte: dados da pesquisa.

A Tabela 03 mostra os fatores para as 9 variáveis estudadas para o item da competência 
conhecimento. Considerando o critério de Autovalor, escolheríamos somente os fatores 1 e 2. 
Além disso, a soma acumulada das variâncias desses fatores é de 58,09%. Isso significa que 58,09% 
dos dados são explicados por esses 2 fatores.

Tabela 03: Variância explicada para 9 fatores da variável do conhecimento
Fator Autovalor % de Variancia % de Variancia Acumulada

1 4,22 46,92 46,92
2 1,01 11,17 58,09
3 0,75 8,39 66,48
4 0,72 7,96 74,44

5 0,61 6,79 81,23
6 0,52 5,79 87,02
7 0,49 5,47 92,49
8 0,42 4,71 97,20
9 0,25 2,80 100,00

Fonte: dados da pesquisa.

A comunalidade mensura de que forma a variância de uma dada variável relaciona-se com outras 
variáveis no estudo. (HAIR, et al, 2009). Assim, de acordo com a tabela 04, verificamos que a 
variável do conhecimento “Conhecimento sobre Padrões Nacionais e Internacionais de Auditoria 
e Contabilidade” e “Conhecimento de Medidas não Financeiras para mensurar o Desempenho 
Empresarial” são as que apresentam maior participação na variância total com percentuais 
de 71,99% e 76,43% respectivamente. Entretanto, o conhecimento sobre a história da profissão 
Contábil é a que apresenta menor participação com 39,50%.

Tabela 04: Comunalidade para os 9 fatores
VARIÁVEL Variância em %
CONH_HIST_PROF_CONT 0,3950
CONH_PAD_NAC_INT_AUD_CONT 0,7199
CONH_TRIB_STNI 0,6016
CONH_AMB_EMP_OPR 0,6845
CONH_MED_NFIN_DES_EMP 0,7643
CONH_ÉTICA_RESP_PROF 0,5921
CONH_FINANÇAS_MERC_CAP_MACRO_MICRO 0,5564
CONH_MET_QUANT 0,4709
CONH_TI 0,4439
TOTAL 5,2286

Fonte: dados da pesquisa.
Quanto ao conhecimento dos padrões nacionais e internacionais de auditoria, isso pode demonstrar 
que os cursos de Ciências Contábeis tem um ensino baseado em normas e procedimentos, embora 
tais diplomas sejam relevantes ao profissional. Entretanto, a baixa participação da variável 
conhecimento sobre A história da profissão Contábil demonstra que esses potenciais profissionais 
não dão a devida importância à história da contabilidade como conhecimento necessário ao 
exercício da profissão.
A Tabela 05 mostra os fatores para as 6 variáveis estudadas para o item da competência habilidade. 
Considerando o critério de Autovalor, escolheríamos somente os fatores 1 e 2. Além disso, a soma 
acumulada das variâncias desses fatores é de 62,53%.

Tabela 05: Variância explicada para 9 fatores da variável habilidade
Fator Autovalor % de Variancia % de Variancia Acumulada

1 2,676 44,592 44,592
2 1,076 17,940 62,532
3 0,783 13,052 75,584
4 0,530 8,839 84,423
5 0,508 8,474 92,897
6 0,426 7,104 100,00

Fonte: dados da pesquisa.
A Tabela 06 mostra comunalidade para os 6 fatores das habilidades. Pela sua analise, verifica 
que os estudantes dão maior importância à habilidade de liderar pessoas e relacionamento 
interpessoal que apresenta percentual de variância de 76,27% e 67,12 % respectivamente. Tais 
evidências demonstram uma maior inserção do profissional contábil na gestão do negócio e não 
tendo, assim, um papel coadjuvante.

Tabela 06: Comunalidade para os 6 fatores das Habilidades
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VARIÁVEL Variância em %
HAB_GER_INFO_HUM 0,5290
HAB_INVEST_PESQ_RLP 0,5909
HAB_RESP_PROB_Ñ_ESTRUT 0,6058
HAB_INTERP 0,6712
HAB_COM_ORAL_ESCR 0,5923
HAB_LID_PES 0,7627
TOTAL 3,7519

Fonte: dados da pesquisa.
A Tabela 07 mostra os fatores para as 5 variáveis estudadas para o item da competência atitude. 
Considerando o critério de Autovalor, escolheríamos somente o fator 1. Além disso, esse fator, 
por si só, é capaz de explicar 68,44% do total para o item atitude. A tabela 08, por sua vez, contém a 
comunalidade para os 5 fatores das atitudes. Pela sua analise, verifica que os estudantes dão maior 
importância à atitudes que tem aspectos éticos no seu cerne. As atitudes “ter um comportamento 
ético” e “agir de acordo com princípios éticos” apresentaram, respectivamente, 78,00% e 69,91%. 
Tais evidências demonstram uma maior preocupação do potencial profissional contábil para com 
os aspectos éticos e morais da sociedade na qual ele está inserido.

Tabela 07: Variância explicada para os 5 fatores da variável atitude
Fator Autovalor % de Variancia % de Variancia Acumulada

1 3,422 68,44 68,44
2 0,575 11,51 11,51
3 0,456 9,13 9,13
4 0,343 6,86 6,86
5 0,203 4,07 100,00

Fonte: dados da pesquisa.

Tabela 08: Comunalidade para os 6 fatores das Atitudes
VARIÁVEL Variância em %
ATI_MEL_CONT 0,6412
ATI_COMP_ETICO 0,6991
ATI_CONFIAB_RESP_PONT 0,6698
ATI_PRINC_ETICOS 0,7811
ATI_EXERC_INDEPEND 0,6308
TOTAL 3,4221

Fonte: dados da pesquisa.

5. Considerações Finais

O objetivo desse estudo foi verificar a percepção dos estudantes de Ciências Contábeis das 
Instituições de Ensino Superior (IES) públicas instaladas em Salvador – Ba face às competências 
profissionais proferidas pelo IAESB - International Accounting Education Standards Board (Comitê 
para Normas Internacionais de Educação Contábil). Para tanto foi aplicado um questionário de 
pesquisa estruturado e baseado na escala de Likert com 5 níveis aos estudantes que se encontravam 
no penúltimo ano (5º ou 6º semestre) e no último ano (7º, 8º e 9º). Os dados foram tratados por 
meio do uso do SPSS for Windows (versão 15) e do Excel® e por meio da Analise Fatorial.
Três perspectivas da competência foram estudadas (conhecimento, habilidades e atitudes).
Quanto ao conhecimento, os estudantes dão mais importância sobre conhecimentos sobre padrões 
nacionais e internacionais de auditoria e de contabilidade e sobre medidas não financeiras que 
mensurem o desempenho empresarial. As habilidades que mais se destacaram foram a de liderar 
pessoas e relacionamento interpessoal. No que diz respeito a atitudes, as variáveis “ter um 
comportamento ético” e “agir de acordo com princípios éticos” foram as que apresentaram maior 
representatividade perante aos potenciais egressos.

Como fator limitador, tem-se que embora o IAESB tenha emitido 8 pronunciamentos, este trabalho 
utilizou as competências descritas nos IES 2, 3 e 4 pois esses estão centrados nas competências 
requeridas ao Contador. Além disso, limitamos a população de estudo - potenciais egressos dos 
cursos de ciências contábeis de IES públicas instaladas em Salvador- Ba, por uma questão de 
acessibilidade.
Por se tratar de um estudo exploratório, outras pesquisas sobre a temática poderão demandar. 
Como sugestão, poderia haver pesquisas que verificassem se existem diferenças significativas 
entre a percepção de estudantes de IES públicas e privadas face às competências profissionais 
proferidas pelos IAESB ou pesquisas que verificassem um aspecto específico das competências.
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Responsabilidade Ambiental e Demonstrações Contábeis: Um 
Estudo Sobre as Empresas do Setor Siderúrgico Negociadas da 
Bovespa.
Resumo: A Responsabilidade Ambiental das empresas nunca foi tão discutida quanto atualmente, uma 
vez que a necessidade de adotar novos modelos de produção e meios que evidenciem quantitativamente a 
interdependência entre empresa e meio ambiente torna-se fundamental para a continuidade da empresa. A 
Contabilidade possui as ferramentas necessárias para tal evidenciação, visto que seus relatórios demons-
tram financeiramente aos interessados o quanto a empresa tem agredido o meio ambiente e o que tem feito, 
em contrapartida, para preservá-lo. Daí surge a Contabilidade Ambiental, como ferramenta de mensura-
ção e evidenciação da Responsabilidade Ambiental. O presente trabalho foi desenvolvido por meio de uma 
pesquisa que buscou analisar de que forma as empresa do setor siderúrgico expõem nos Demonstrativos 
Contábeis a sua Responsabilidade Ambiental. Observou-se que ainda não são adotados modelos específicos 
para a divulgação quantitativa desta e que, mesmo nos Demonstrativos Contábeis, estas informações ainda 
são escassas ou inexistentes.
Palavras-chave: Contabilidade Ambiental, Demonstrativos Contábeis, Stakeholders, Responsabilidade 
Ambiental.

1. Introdução

A riqueza patrimonial das entidades tem relação direta com o meio ambiente, uma vez que todas 
as atividades realizadas por elas dependem dos recursos naturais para terem êxito. Porém, a 
exploração ambiental desordenada começou a chamar a atenção da sociedade pelos impactos 
negativos ocasionados, e isso fez com que novas posturas fossem adotadas em relação ao meio 
ambiente. Na década de 70, com a I Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, inaugurou-se 
um novo pensar sobre desenvolvimento econômico, na tentativa de minimizar a degradação do 
meio ambiente ao mesmo tempo em que se busca a eficiência econômica.
A Contabilidade, de certa forma, ainda não estava preparada para o registro e evidenciação dos 
efeitos econômico-financeiros decorrentes deste novo pensar, logo surge um novo ramo para 
acompanhar tais mudanças: a Contabilidade Ambiental. Não se trata de uma nova ciência, mas 
sim de uma forma diferenciada de tratar os dados ambientais, uma vez que o meio ambiente 
também é um patrimônio.
Evidenciar os eventos ambientais torna-se importante, pois identifica a relação existente entre a 
empresa e o meio ambiente, de que forma esta interação influencia na continuidade da empresa, 
na qualidade de vida da sociedade e no próprio ecossistema. Assim a Contabilidade fortalece-
se como instrumento de informação e nada mais conivente que registrar e demonstrar de forma 
adequada o desempenho da empresa no que tange à questão ambiental.
Os demonstrativos contábeis objetivam expor, de maneira sintética, a posição patrimonial e 
financeira das organizações, sendo assim, as informações ambientais deve ser englobada nestes já 
que o mercado passa não somente a se preocupar com a lucratividade da empresa, mas também 
com sua responsabilidade ambiental. 
Devido a isto, a presente pesquisa objetiva responder à seguinte problemática: de qual forma 
a Responsabilidade Ambiental das empresas do setor siderúrgico esta sendo evidenciada nos 
demonstrativos contábeis?
Desta forma o objetivo geral deste estudo consistiu em analisar, através dos demonstrativos 
contábeis publicados na internet, referentes ao ano 2010, de que forma as empresas do setor 
siderúrgico, que possuem ações negociadas na Bovespa, evidenciam sua responsabilidade 
ambiental.
A Contabilidade Ambiental, por ser ainda uma novidade no meio empresarial, é pouco explorada 
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e, muitas vezes, não usada, pois se pensa que o objetivo desta seja somente demonstrar as ações 
negativas da empresa junto ao meio ambiente. Todavia, o cenário atual respalda a evidenciação 
tanto dos prejuízos quanto dos benefícios ocasionados à natureza, uma vez que garantir o 
desenvolvimento sustentável não deve ser visto somente como uma estratégia de marketing, mas 
como compromisso que beneficiará a toda sociedade.
Para a execução do presente trabalho foi efetuado um estudo bibliográfico em livros, revistas 
especializadas, artigos científicos e pesquisas na internet acerca do tema em questão. Além 
disso, foi realizada uma análise nos demonstrativos contábeis divulgados pelas empresas do 
setor siderúrgico, que possuem ações na BOVESPA, para averiguar de que forma as informações 
ambientais são evidenciadas.

2. A Importância da Responsabilidade Ambiental Nas Empresas

O crescimento desorganizado dos diversos segmentos industriais e dos conglomerados urbanos, 
pós Revolução Industrial, ocasionou grandes danos à natureza pelo intenso uso dos recursos 
naturais e pela degradação da região onde se instalam, causando alterações no funcionamento 
sistêmico do meio. Hoje se constata que o Meio Ambiente não suporta as agressões sofridas e 
que é necessário crescer economicamente e de forma sustentável. De acordo com o Relatório 
Brundtland, elaborado em 1987 pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
este modelo de desenvolvimento consiste em

[...] satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras 
de satisfazerem as suas próprias necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, 
atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, 
fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats 
naturais.

Empresas que, hoje, ocupam-se somente em cumprir obrigações legais e econômicas, demonstram 
sua incompatibilidade com os novos parâmetros mercadológicos. Isto se evidencia com a abertura 
comercial e as relações internacionais de consumo, onde exportadores tendem a obedecer padrões 
impostos pela International Standards Organization – ISO.  Mais especificamente a ISO 14000 atenta 
para os impactos gerados antes, durante e após a produção do produto ou serviço sobre o meio 
ambiente. 
Sendo assim, inserir nos demonstrativos contábeis informações dos efeitos causados ao meio 
ambiente deixa de ser apenas uma estratégia de Marketing e torna-se fator determinante na 
continuidade empresarial.
A Evidenciação Contábil da Responsabilidade Ambiental

Por a Contabilidade ser a ciência que estuda o patrimônio das entidades e suas variações 
quantitativas e qualitativas, torna-se capaz de fornecer informações acerca da gestão ambiental, 
do cumprimento das exigências legais e da responsabilidade social.

Para RIBEIRO (2010),

As demonstrações contábeis representam o principal canal de comunicação entre a sociedade e a 
empresa que presta contas à comunidade, sobre sua conduta e estado patrimonial.

Deste modo, a relação entre Contabilidade e Meio Ambiente torna-se evidente quando as empresas 
passam a se preocupar com a imagem negativa gerada pelo uso dos recursos naturais de forma 
irresponsável em suas atividades operacionais.
As empresas que não apresentam uma política voltada à gestão ambiental acabam perdendo 
espaço junto a sociedade. A necessidade de mensuração das demonstrações contábeis bem como a 
da divulgação de relatórios voltados à gestão ambiental faz surgir uma nova ramificação contábil, 

a contabilidade ambiental.
Segundo Paiva (2003) apud Rodrigues e Pereira, Contabilidade Ambiental é uma atividade de 
identificação de dados e registros de eventos ambientais, processamento e geração de informações 
que subsidiem o usuário, servindo como parâmetro em suas tomadas de decisões.
Para FERREIRA (2003), apud Rodrigues e Pereira Contabilidade Ambiental é um conjunto de 
informações que demonstram adequadamente, em termos econômicos, as ações de uma entidade 
que modifiquem o seu patrimônio, sendo esta o resultado da necessidade de oferecer informações 
adequadas às características de uma gestão ambiental.
Contabilidade Ambiental, para CARVALHO (2010) se define como o destaque dado pela ciência 
aos registros e evidenciações da entidade sobre fatos relacionados com o meio ambiente, sendo 
apenas uma vertente da Contabilidade direcionada aos fatos ambientais.
A Contabilidade Ambiental classifica o seu Ativo Ambiental como sendo as aplicações e 
investimentos voltados à preservação ambiental, que tenham por finalidade geração de benefícios 
econômicos futuros. Já o Passivo Ambiental está diretamente relacionado com a agressão que a 
entidade promove ao meio ambiente, bem como os gastos que ela terá para compensar tais danos.
Nos custos ambientais incluem-se os gastos realizados para prevenir, preservar ou reparar 
danos resultantes da atividade operacional, proteger águas, despoluir ambientes, preservar ou 
melhorar a qualidade do ar, reduzir ruídos e também pesquisas como o desenvolvimento de 
novos produtos ambientalmente corretos.         
Porém, nem todas as empresas estão conscientes da importância da Contabilidade Ambiental, 
desta forma deixam de se preocupar com a evidenciação de sua responsabilidade ambiental.

Neste sentido, RIBEIRO (2010) afirma que

[...] a grande contribuição dessa contabilidade é a evidenciação das informações de natureza ambiental 
de forma segregada, visando informar o usuário sobre a forma de interação da empresa com o meio 
ambiente. Isto requer que os eventos e transações econômico-financeiros, relacionados com essa questão, 
sejam identificados, mensurados e contabilizados.

Dessa forma, a Contabilidade tem por objetivo também informar aos interessados todas as 
informações de natureza ambiental que possam influenciar na tomada de decisão.

3. Usuários das Informações Contábeis

Usuário, grupo de interesse ou stakeholders das informações contábeis consiste em um indivíduo 
ou grupo destes, interno ou externo a organização que tem interesse pela mesma, podendo 
influenciar, de alguma forma, em seu desempenho. De acordo com o Pronunciamento Conceitual 
Básico, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC

[...] entre os usuários das demonstrações contábeis incluem-se investidores atuais e potenciais, 
empregados, credores por empréstimo, fornecedores e outros credores comerciais, clientes, governos 
e suas agencias e o público. Eles usam as demonstrações contábeis para satisfazer algumas de suas 
diversas necessidades de informação.

Os stakeholders das informações contábeis possuem interesse diferenciado nestas e, dependendo 
da informação disponibilizada novos interessados podem surgir, alargando mais ainda este 
grupo. É importante salientar que o grau de relevância destas informações varia de acordo com 
o interesse de cada grupo, sendo que ao mesmo tempo em que é importante para uns pode ser 
totalmente inútil para outros. 
O quadro seguinte discorre, de forma sintética, sobre quais informações cada interessado busca 
nos demonstrativos contábeis.
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Quadro 1 – Interesses específicos dos stakeholders
Investidores, Acionistas Por serem os provedores do capital, preocupam-se com o desenvolvimento dos negócios, com o risco envolvi-

do, tempo de retorno do investimento e capacidade de pagar dividendos.
Empregados, Sindicatos Se interessam em informações que lhe possibilitem analisar a continuidade da empresa e a geração de benefí-

cios
Fornecedores, Credores Utilizam os relatórios para analisar a capacidade que a empresa possui em pagar os compromissos assumidos 

e se é confiável fornecer-lhe novas linhas de créditos.
Clientes Buscam conhecer informações sobre a continuidade operacional, principalmente quando possuem um relacio-

namento a longo prazo ou dela depende como importante fornecedor.
Entidades Governamentais Usam os relatórios para embasar políticas fiscais e leis regulamentadoras, além de utilizá-las para fins estatís-

ticos.
Administração Conhecimento das taxas de retorno aceitáveis e do nível de endividamento.
Sociedade Informações sobre a evolução do desempenho da entidade e os benefícios que a empresa gera para o meio 

onde esta inserida.
Adaptado de RIBEIRO FILHO, LOPES e PEDERNEIRAS (2009)

3.1. Usuários das Informações Ambientais

Atualmente, estes interesses têm se adaptado às exigências sociais e mercadológicas, uma vez que 
todos estão cada vez mais conscientes que devem manter relações econômicas com empresas que, 
além de dar o retorno esperado, não lhes cause danos. Os investidores, por exemplo, sabem que a 
não observância aos aspectos ambientais, por parte das empresas, pode comprometer o retorno do 
capital investido. Atualmente algumas instituições financeiras só concedem determinadas linhas 
de créditos às empresas que operem de forma saudável e sustentável. A exemplo disto pode-se 
citar o Banco Real, do grupo Santander, que possui linha especial de financiamento destinada a 
licenciamentos ambientais e projetos de certificação de produtos florestais. O valor pode variar 
até R$ 400 mil, dependendo do porte da empresa. A esfera pública, também tem atentado para 
práticas ambientalmente responsáveis. A Lei 8.666/93, que rege as licitações públicas, alterada 
pela 12.349/10 expõe, em sua nova redação, que a licitação destina-se, também, a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável, dentre outras coisas. Logo, as obras e serviços públicos 
serão realizados por empresas que se preocupam com a preservação do meio. Uma iniciativa 
interessante da administração pública tem ocorrido na prefeitura de São Paulo, onde a Secretaria 
de Desenvolvimento, embasada na Política Estadual de Mudanças Climáticas – PEMC Lei 
13.798/09, disponibiliza linhas de crédito para empresas privadas do estado de São Paulo, com 
faturamento entre R$ 240 mil e R$ 100 milhões, com projetos que propiciem a redução da emissão 
de gases de efeito estufa.
 Portanto, fica evidente que as empresas precisam se adaptar aos novos parâmetros de 
sustentabilidade e por meio das demonstrações contábeis elas podem evidenciar como e quanto 
estão se empenhando em prol de práticas ambientalmente responsáveis. 
Kraemer expõe os motivos pelos quais os stakeholders necessitam de informações ambientais.

Quadro 2 – Necessidade da informação ambiental
Investidores, Acionistas Vantagens comerciais relacionadas com a gestão ambiental, como o aumento dos preços das ações, por 

exemplo
Empregados, Sindicatos Compreender quais as razões que levam a empresa a investir ambientalmente e como esta ações podem afetar 

seus empregos e locais de trabalho.
Fornecedores, Credores Conhecer se o estabelecimento de seu cliente possui práticas de gestão ambiental para se avaliar o risco 

envolvido no negócio.
Clientes Comparar a atuação da empresa com a de fornecedores alternativos, estar informados acerca dos impactos 

associados com os produtos e serviços que eles compram.
Entidades Governamentais Assegurar o cumprimento legal das normas vigentes, bem como embasar modelos para novas normas regula-

doras.
Administração Atrair novos investidores, utilizando a responsabilidade ambiental como estratégia de marketing.
Sociedade Compreender de que forma as operações das empresas afetam a qualidade do ar, da água e do solo no âmbito 

local e conhecer a existência de processos e programas desenvolvidos por estas a fim de administrar os 
riscos e impactos ambientais.

Quadro 2 – Necessidade da informação ambiental
Organizações Ecológicas Obter evidências e ponto de referência para suas campanhas de sensibilização e educação ambiental; imitar as 

melhores atuações ambientais; ter base para engatar possíveis denúncias ou reclamações
Adaptado de KRAEMER

É notório que o segmento empresarial é mobilizado pela lucratividade e hoje as empresas que 
não investem em planos que viabilizem a sua responsabilidade ambiental perdem a credibilidade 
junto a sociedade, pois esta se mostra  cada dia mais preocupada com a preservação ambiental, 
com as conseqüências do desequilíbrio e escassez dos recursos naturais. Sendo assim, programas 
de prevenção a acidentes ambientais e planos de incentivo a preservação ambiental se fazem 
cada vez mais necessários, pois as empresas que deixam de investir na sua responsabilidade 
ambiental acabam perdendo espaço junto às demais que comprovam sua responsabilidade frente 
à sociedade.

4. Demonstrações Contabéis das Sociedades Anônimas

A lei 6.404/76, alterada pelas 11.638/07 e 11.941/09, determina que ao fim de cada exercício 
financeiro as empresas de capital aberto elaborarão, com base em sua escrituração mercantil, as 
seguintes demonstrações financeiras, que deverão expor com clareza e fidedignidade a situação 
do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:
•Balanço Patrimonial: demonstração contábil destinada a evidenciar, quantitativamente e 
qualitativamente, em uma determinada data, a posição patrimonial e financeira da entidade;
•Demonstração do Resultado do Exercício: relatório contábil destinado a expor a composição do 
resultado formado em determinado período de operações da entidade;
•Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados: objetiva mostrar a destinação do lucro 
líquido apurado no final de cada exercício social;
•Demonstração do Fluxo de Caixa: evidencia as transações ocorridas em um determinado período 
e que provocam modificações no saldo da conta Caixa;
•Demonstração do Valor Adicionado: demonstra o quanto de riqueza uma empresa produziu e 
de forma esta riqueza foi distribuída, bem como a parcela de riqueza não distribuída.
Tais demonstrativos devem ser publicados anualmente no órgão oficial da União ou do Estado 
ou do Distrito Federal, conforme a localidade onde esteja situada a sede da companhia e em 
outro jornal de grande circulação editado na mesma localidade, para que estas informações 
possam ser acessadas com facilidade por quem obtiver interesse de fazê-lo. É permitido, também, 
disponibilizá-los na Internet.
4.1. Evidenciação contábil da responsabilidade ambiental das siderúrgicas.

Na Bolsa de valores de São Paulo – BOVESPA são negociadas as ações de sete empresas do setor 
sider   úrgico: 
•ArcelorMittal Brasil S.A – ARCELOR;
•Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A – USIMINAS;
• Companhia de Ferro Ligas da Bahia – FERBASA;
• Gerdau S.A – GERDAU S.A;
• Gerdau MET;
• Companhia Siderúrgica Nacional – SID NACIONAL;
• VICUNHA.
A atividade operacional desenvolvida pelas siderúrgicas é altamente poluidora, uma vez que 
extrai sua matéria prima de jazidas, degradando o solo, lança efluentes, manuseia e descarta 
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produtos perigosos, além de promover severas emissões atmosféricas.
 De acordo com a legislação ambiental brasileira, o regular funcionamento de atividades que 
causem degradação ao meio ambiente precisa de prévio licenciamento ambiental. A competência 
para tal licenciamento se deve ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis 
– IBAMA. No caso das siderúrgicas, os impactos ambientais são considerados significativos, 
logo o licenciamento para o desenvolvimento de suas atividades esta sujeito ao estudo Prévio de 
Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). 
Devido a isso se faz necessário a mensuração adequada dos gastos ambientais, decorrentes de 
programas de prevenção e/ou de correção dos danos ocasionados ao meio ambiente, já que as 
empresas em questão são altamente poluidoras e contribuem significativamente com a degradação 
ambiental.
Para este estudo, foram examinadas as demonstrações contábeis, do exercício financeiro 2010, das 
seguintes empresas: FERBASA, GERDAU S.A, USIMINAS, ARCELOR e SID NACIONAL.
As empresas analisadas não possuem contas especificas dentro de seus demonstrativos que 
contemplem os dados ambientais, ou seja, não fazem uso dos conceitos da Contabilidade 
Ambiental. Este fato revela que ainda não existe uma preocupação em expor, de forma sucinta, a 
contabilização dos fatos ambientais que modificam seu patrimônio. As informações obtidas a este 
respeito estão relatadas nos parágrafos seguintes.
Encontra-se no Balanço Patrimonial da empresa FERBASA a conta do Ativo Biológico, que 
representa o cultivo e plantio de florestas de eucalipto para transformação em carvão, o qual é 
utilizado no processo produtivo das ligas de ferro cromo e silício. O saldo desta conta no final 
de 2010 foi de R$ 123.521,00. Nas notas explicativas é exposto que a Companhia possui uma área 
total de 72.415 hectares sendo que, em 2010, 19.624 hectares estavam plantados com florestas 
de eucaliptos, considerando as áreas de preservação permanente e reserva legal que devem 
ser mantidas para atendimento a legislação ambiental brasileira. No passivo há uma conta de 
provisão para passivos ambientais e de desativação, com saldo de R$ 10.940,00. Mas esta conta 
se refere a provisões especificamente para os custos decorrentes do fechamento de uma mina de 
exploração.
Nos demonstrativos contábeis obrigatórios das empresas GERDAU S.A, ARCELOR e SID 
NACIONAL não foi evidenciada nenhuma conta de natureza ambiental, e nem em suas notas 
explicativas. Somente no Relatório da Administração da empresa SID NACIONAL foi possível 
observar que a Responsabilidade Ambiental integra a missão e os valores da companhia, uma 
vez que busca a consolidação de suas atividades com iniciativas sustentáveis de desenvolvimento 
local e regional. Relata também, que em 2010 foram desembolsados R$ 336 bilhões em projetos 
ambientais entre investimentos de capital e o custeio de atividades voltadas para a conservação 
do meio ambiente, além de sua certificação ambiental ISO 14001.
Em relação aos relatórios publicados da USIMINAS, dentro do Balanço Patrimonial, nas contas 
do passivo, há a evidenciação da provisão para recuperação ambiental, com saldo de R$ 79.978,00. 
Na nota explicativa correspondente, este valor foi decorrente da despoluição da Baía de Sepetiba.
Através dos demonstrativos analisados é perceptível que a maior parte das empresas não esta 
preocupada com a divulgação dos fatos ambientais, bem como com a contabilização destes. 
Talvez por ainda não existir a aplicação da obrigatoriedade legal no que diz respeito a tais 
demonstrativos, sendo esta decisão exclusivamente da administração empresarial.
A BOVESPA mantém uma carteira especial de investimentos, composta por ações de empresas 
que se destacam em responsabilidade social e sustentabilidade a longo prazo, avaliadas pelo 
Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE, que é considerado como um certificado de 
qualidade. Os investidores buscam as empresas integrantes do ISE para aplicar seus recursos, 
pois consideram que estas empresas sustentáveis estão melhor preparadas para enfrentar riscos 
econômicos, sociais e ambientais.

Dentre as empresas listadas na carteira do ISE no ano de 2011, o setor siderúrgico é representado por 
apenas duas empresas: a Gerdau S.A e a Gerdau Met. Embora a contabilização ambiental não seja 
realizada de forma efetiva, a Gerdau S.A esta respaldada pela não obrigatoriedade da exposição 
dos demonstrativos ambientais, não implicando necessariamente a falta de responsabilidade 
ambiental desta, pois a evidenciação de sua interação com o meio ambiente é realizada através 
de relatórios extra contábeis.

5. Considerações Finais

A divulgação dos elementos ambientais na Contabilidade ainda sofre resistência pela gestão 
empresarial, devido às controvérsias entre os benefícios e os malefícios de sua exposição, já que os 
ativos podem fortalecer a imagem da empresa através da transparência da sua responsabilidade 
sócio-ambiental e em contrapartida a evidenciação do passivo pode ser interpretada como 
degradação provocada pela empresa, através da exposição de multas e indenizações.
Hoje, a conscientização ambiental é uma questão social, visto que as pessoas estão cada vez mais 
preocupadas com a preservação do meio ambiente e as conseqüências de sua degradação. A 
sociedade sofre com a disparidade das variações climáticas e os desastres ambientais, bem como 
a falta de água potável e a má qualidade do ar que são cada vez mais freqüentes. 
Assim, as empresas envolvidas com a problemática ambiental e que demonstram sua preocupação 
e sua responsabilidade através de relatórios e demonstrativos contábeis ambientais, saem na 
frente com relação às demais, pois agregam valores aos seus produtos conquistando a fidelidade 
dos consumidores.
A Contabilidade Ambiental ainda é um tema novo em meio ao contexto empresarial, necessitando, 
por tanto, de maior atenção. Os contabilistas devem estar atentos às necessidades sociais e 
desenvolver modelos contábeis adequados ou até mesmo adaptar os existentes, viabilizando 
a transparência das informações de cunho ambiental, já que a sociedade não concebe mais a 
separação entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade.
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ISS na Área de Saúde – Local de Incidência Tributária
Resumo: O presente trabalho terá como assunto a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Na-
tureza - ISSQN no local da prestação do serviço para os casos de clínicas que prestam serviços fora do local 
do estabelecimento prestador, uma discussão acerca da possibilidade da cobrança do imposto sobre serviço, 
em relação ao local da efetivação do serviço ou no local do estabelecimento prestador de serviços. Este é um 
assunto que gera divergências, qual o município competente para recolher o ISS. A Constituição Federal de 
1988 concedeu a competência aos Municípios para legislar sobre o referido imposto (art. 156, III, da Cons-
tituição). A nova Lei Complementar nº 116/2003, trouxe ampliação das exceções em que se referem quando 
é devido à incidência no local da prestação do serviço e também acrescentou mais itens a lista de serviços, 
ocorre que a lei complementar não foi suficiente para solucionar tais questões como a incidência do imposto 
em local diferente do estabelecimento. Para o desenvolvimento do trabalho proposto será utilizada a pes-
quisa bibliográfica com abordagem qualitativa e de método dedutivo. Sendo assim, este artigo analisará os 
aspectos legais no que tange a problemática da prestação de serviços, além de descrever os seguintes pontos: 
conceito, fato gerador, contribuinte, base de cálculo, alíquotas, ISS na área de saúde e local de incidência 
tributária desse imposto. Por fim verificou-se que o serviço considera-se prestado e o imposto devido no local 
do estabelecimento prestador conforme redação dada através da lei complementar 116/2003. E ainda esboça 
que o estabelecimento prestador é o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços.
Palavra-Chave: ISS. Competência. Local de Incidência Tributária.  

1. Introdução

O presente trabalho trata da incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) no 
local da prestação do serviço. Antes da principal reforma Tributária de 1965, do Imposto Sobre 
Serviços o campo de incidência era alcançado pelos seguintes impostos:

I - Imposto sobre transações que era de competência dos Estados – membros que tinham na sua 
hipótese de incidência tributária, algumas prestações de serviços, como por exemplo, locação de 
bens móveis, hospedagem, consertos e reparos e outros;
II – Imposto sobre Indústrias e Profissões que era de competência dos Municípios que tinham a 
sua incidência sobre o exercício de atividades lucrativas, nelas incluídas as prestações de serviços;
III – Imposto sobre Diversões Públicas tinha a competência tributária atribuída aos Municípios e 
incidia sobre jogos e diversões públicas.
O surgimento do ISS - Imposto Sobre Serviços no sistema tributário brasileiro se deu através da 
Emenda Constitucional nº. 18, de 1965, que concedeu aos Municípios competência privativa para 
instituí-lo e cobrá-lo, tendo como hipótese de incidência os serviços expressos na lista anexa, 
prestados por pessoas físicas ou jurídicas. O fato gerador do referido imposto, seria o momento 
da prestação dos serviços, a base de cálculo seria a remuneração da prestação de serviços e o 
local de incidência seria o do estabelecimento prestador, ou do domicílio do prestador no caso de 
pessoa física, somente no caso de construção civil considera-se o local onde se efetua a prestação 
de serviços.
Há um grande conflito de competências que está relacionado com o aspecto espacial, onde gera 
divergências em relação ao local da prestação do serviço. Posteriormente, a Constituição Federal 
de 1988 outorgou aos Municípios competência privativa para legislarem sobre o imposto previsto 
no artigo 156, inciso III, que é o ISS e dispôs que cabe à lei complementar definir sobre os serviços 
e sua incidência. O ISS nos moldes atuais é um imposto de competência municipal, porém acerca 
de sua cobrança vem à questão de qual Município é competente para realizar essa cobrança, 
em relação ao local devido para o pagamento desse imposto. O entendimento no tocante da Lei 
Complementar 116/03, como regra o Município do estabelecimento do prestador do serviço é 
competente para a cobrança, com exceções, e de outro, temos a Constituição Federal, na redação 
dada pela Emenda Constitucional nº. 03, de 1993, que outorga aos Municípios e ao Distrito 
Federal competência para instituir o Imposto Sobre Serviços, dentro de seus limites territoriais, 
demonstrando assim, a existência de um conflito de competência espacial entre municípios. 
O problema enfrentado é saber qual o local devido para o recolhimento do ISS, quando os 
estabelecimentos de saúde, no caso as clínicas, prestam serviços fora dos seus estabelecimentos, 
se seria o local onde a empresa estiver estabelecida, ou será o local onde o serviço for efetivamente 
prestado. Ao manter-se a regra geral, onde o local de incidência do ISS é o do estabelecimento 
prestador, as empresas instalam seus estabelecimentos prestadores de serviços em municípios 
onde a alíquota incidente do ISS é inferior àqueles municípios onde realmente iriam prestar seus 
serviços, porém muitos municípios entendem que o ISS é devido onde ocorreu a efetiva prestação 
do serviço, independente da localização do seu estabelecimento prestador, ou seja, o local de 
pagamento é onde ocorre a prestação do serviço acontecendo o fenômeno da bitributação. 
Segundo Yoshiaki (2002) a bitributação ocorre quando, em decorrência de um único fato ou na 
linguagem do legislador, fato gerador, cobra-se duas vezes o tributo, seja ele por imposição de 
uma única pessoa jurídica de direito publico ou de duas.
O tema deste trabalho tem o intuito de abordar a Incidência do Imposto Sobre Serviços na área 
de saúde no local da prestação do serviço, além de identificar qual o município competente 
para recolher o ISS. Tendo como objetivo geral analisar a legislação do Imposto Sobre Serviços 
e esclarecer onde é devida a cobrança do referido imposto, evitando a cobrança repetidamente 
deste, isto é, a bitributação, tendo ainda como objetivos específicos: analisar através das leis que 
regem o assunto, a competência dos Municípios, identificarem o local de Incidência do Imposto 
Sobre Serviços e explicar sobre a forma como é cobrado o ISS. 
1.1. Metodologia

Serão feitos estudos através de obras bibliográficas utilizando livros, artigos, leis que regem o 
assunto e internet.
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Segundo Lakatos e Marconi (1987, p. 66): 

A pesquisa bibliográfica trata-se do levantamento, seleção e documentação de toda bibliografia já 
publicada sobre o assunto que está sendo pesquisados em livros, revistas, jornais, boletins etc. com o 
objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo material já escrito sobre o mesmo. 

A pesquisa bibliográfica para Silva (2008, p. 54) vai, além disso, segundo ele essa pesquisa explica 
e discute um tema ou problema com base em referências teóricas já publicadas. 
A pesquisa terá uma abordagem qualitativa, onde será realizado o estudo sobre a incidência do ISS 
no local efetivo da prestação de serviços, visando evitar o pagamento do imposto repetidamente. 
O método de abordagem será o dedutivo, começando no momento em que há incidência do ISS 
em município diferente do local do estabelecimento prestador do serviço, abordando suas formas 
de interpretação através da legislação.
Na classificação da pesquisa será explicado acerca da cobrança e incidência do ISS em relação à 
prestação do serviço.

2. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS

2.1. Aspectos históricos

A República Brasileira instituiu por herança do Império boa parte da estrutura tributária que 
esteve em vigor até a década de 30. Com o advento da primeira Carta Constitucional Republicana 
em 24 de fevereiro de 1891 adotou, sem maiores modificações, a composição do sistema tributário 
existente ao final do Império. Contudo, tendo em vista a adoção do regime federativo, era 
necessário dotar os estados e municípios de receitas que lhes permitissem a autonomia financeira. 
Então, foi adotado o regime de separação de fontes tributárias, sendo discriminados os impostos 
de competência exclusiva da União e dos Estados. Durante este período os serviços eram somente 
tributados pelos Estados.
Com a promulgação da Constituição de 1934, o Imposto Sobre Serviços passou a ser tributado 
pelo Estado  e pelo Município. Na Constituição Federal de 1946 havia a previsão de três impostos: 
Imposto Sobre Transações (estadual) recaindo sobre certos serviços, como hospedagem, construção 
civil, etc.; Imposto de Indústrias e Profissões (municipal), incidente sobre o efetivo exercício 
de atividade lucrativa, abrangendo, dentro de sua área, a indústria, o comércio e a profissão, 
inclusive todo e qualquer serviço (art. 29, nº V); e Imposto sobre Diversões Públicas (municipal), 
sobre os jogos e as diversões públicas. Assim, os serviços eram tributados através do Imposto de 
Indústria e Profissões de competência do Município.
Com o início da Revolução de 1964, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 18, de 01 de 
dezembro de 1965, que modificou o Sistema Tributário Brasileiro. Essa Emenda suprimiu os 
seguintes impostos: Imposto sobre Transações (Estadual); Imposto de Industriais e Profissões 
(Municipal); e Impostos sobre Diversões Públicas (municipal); e instituiu o Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza – ISSQN, municipal, (art. 15)  e Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias – ICM, estadual, (art. 12). A grande mudança é que com esta emenda 
passou a existir um único imposto para serviços, enquanto que nas anteriores, um mesmo imposto 
engloba serviços e outras atividades produtivas.
O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza surgiu efetivamente por meio da Emenda 
Constitucional n° 18, de 01/12/1965, que modificou o Sistema Tributário Brasileiro, isto é, essa 
emenda aboliu um mesmo imposto que englobava serviços e outras atividades como: comércio, 
indústria e dentre outros.
2.2. Conceito de Serviços e Legalidade

Segundo a Lei nº 8.078/90 no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor estabelece tal 

conceito para fins de relação de consumo: “Qualquer atividade fornecida no mercado de consumo 
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, 
salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”. Dessa maneira a prestação de serviço 
envolve prestador, tomador e preço de serviço, é uma relação econômica.
Segundo Pêgas (2006, p. 133) prestação de serviços é a transferência onerosa, por parte de 
uma pessoa (física ou jurídica) para outra, de um bem imaterial. Traduz-se pela venda de bens 
imateriais, incorpóreos, que se encontram no circuito econômico produção-circulação. 

De maneira semelhante ao descrito, Cruz comenta que prestar serviços:

“é vender bem imaterial, que pode consistir no fornecimento de trabalho, na locação de bens móveis 
ou na cessão de direitos. Seu pressuposto é a circulação econômica de um bem imaterial, ou, melhor, a 
prestação de serviços, onde se presume um vendedor (prestador de serviço), um comprador (tomador do 
serviço) e um preço (preço do serviço)”.

Com base nas opiniões anteriores, entende-se que serviço é a execução de determinado trabalho 
físico ou mental com finalidade lucrativa ou produtiva.
Contudo, surge também a necessidade de esclarecer o conceito de imposto, que nos termos do 
CTN, Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente 
de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. Sob a ótica de elaboração do 
plano contábil, SÁ (1995, p. 262) conceitua imposto como: titulo de conta que se destina ao registro 
dos gastos realizados com os tributos, e entre os tributos citados pelo autor Lopes de Sá encontra-
se o ISS.
A partir destes conceitos, inicia-se a abordagem do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
no âmbito legal.
Nos termos da Constituição Federal de 1988, artigo 156, III, relata que, compete aos Municípios 
instituir o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, não compreendido no artigo 155, II, 
definido em Lei complementar (E.C. nº 03 de 1993). Isto é, não compete ao Município instituir 
imposto sobre: operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior. 
2.3. Fato Gerador

O ISS tem como fato gerador a prestação de serviços (por pessoa física ou jurídica) descritos na 
lista de serviços da Lei Complementar nº 116 (de 31 de julho de 2003), ainda que esses não se 
constituam como atividade preponderante do prestador (art.1º da Lei Complementar nº 116). 
Segundo Harada (2008, p. 10) A ocorrência do fato gerador implica ipso fato, obrigação tributaria, 
isto é, faz nascer uma relação jurídica, exsurgem os demais aspectos do fato gerador, adiante 
examinados: aspecto subjetivo, aspecto espacial, aspecto temporal e o aspecto quantitativo.
A obrigação tributária relaciona dois sujeitos que são classificados em Ativo e Passivo dos quais 
são relacionados à exigência da obrigação e o pagamento dos tributos. O CTN (Código Tributário 
Nacional) descreve o Sujeito Ativo como pessoa jurídica de direito público, com prerrogativa de 
exigir através de lei o pagamento de tributos e o Sujeito Passivo é a pessoa obrigada ao pagamento 
de tributo (CTN, art. 121) – O Contribuinte é “a pessoa que tem relação pessoal e direta com a 
situação que constitua o respectivo fato gerador”. 
De acordo com a Lei nº 7.186/2006 do Código Tributário do Município de Salvador, considera-
se como prestadores de serviços aqueles que mesmos não se constituam como atividade 
preponderante do prestador; ou envolvam fornecimento de mercadorias, salvo as exceções 
expressas na própria Lista; o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha 
iniciado no exterior do País; o serviço prestado mediante a utilização de bens e serviços públicos 
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explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento 
de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço.
2.4. Contribuinte

Os contribuintes do ISS são os prestadores de serviços, pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem 
estabelecimento fixo, dos serviços especificados na tabela anexa à Lei Complementar nº 116/2003. 
Segundo Martins (2010, p. 77) contribuinte é a pessoa que tenha relação pessoal e direta com a 
situação que constitua o fato gerador do tributo, ou seja, é o prestador do serviço.
Tanto o antigo art. 73, do CTN, quanto o art. 10 do Decreto-Lei n.º 406/68, dizem que o 
contribuinte do ISS é o prestador de serviços previstos na lista determinada pela lei complementar, 
complementados pelo art. 8º do mesmo diploma legal.
2.5. Base de Cálculo

A base de cálculo consiste na descrição legal de um padrão ou unidade de referência que possibilita 
a quantificação da grandeza financeira do fato tributário. (Barreto, 2009, p. 367).
De acordo com o artigo 7º da lei Complementar nº 116/2003, Art. 7º. A base de cálculo do imposto 
é o preço do serviço.
Conforme Lei 7.186/2006 no seu artigo 87 do Código Tributário Municipal de Salvador, a base 
de cálculo do imposto também é o preço do serviço. Contudo, quando se tratar de: prestação 
de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado 
por meio de alíquota aplicada sobre um valor de receita presumida, conforme Tabela de Receita 
n. II, anexa a esta Lei, não se considerando, para tal efeito, a importância recebida a título de 
remuneração do próprio trabalho. Quando se tratar de sociedade de profissionais, nos termos 
da legislação civil, em que a prestação de serviços se dê sob a forma de trabalho pessoal dos 
próprios sócios, o imposto será calculado por meio de alíquota aplicada sobre um valor de 
receita presumida, conforme Tabela n. II, anexa a esta Lei, não se considerando para tal efeito, a 
importância recebida a título de remuneração do próprio trabalho.  
No que se refere à área de saúde o artigo 92 deste mesmo Código Municipal dispõe que: Na 
prestação dos serviços a que se refere o subitem 4.23 da Lista de Serviços, anexa a esta Lei, a base 
de cálculo do imposto será a receita de venda dos planos de saúde ali referidos, deduzidos os 
valores despendidos com hospitais, clínicas, médicos, odontólogos e demais atividades de que 
trata o item 04 da referida lista de serviços. 
2.6. Alíquotas 

A Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988 estabeleceu no seu artigo 156, I do § 
3º, a competência para a Lei Complementar determinar os limites mínimos e máximos para as 
alíquotas do ISSQN. Fixando assim alíquota mínima do ISS em 2% (dois por cento), podendo 
esta alíquota mínima ser reduzida para alguns serviços que se referem os itens 32, 33 e 34 da 
lista de serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968. Já a alíquota máxima 
de incidência do ISS foi fixada em 5% (cinco por cento) pelo artigo 8, II, da  Lei Complementar 
116/2003.
Machado (2006, p. 413) comenta que os Municípios gozam de autonomia para fixar as alíquotas 
do ISS, mas a União poderá, por lei complementar, fixar alíquotas máximas e mínimas para esse 
imposto (CF, art. 156, § 3º, inc. I).
Sendo assim toma-se como exemplo a alíquota fixa do Município de Salvador que é de 2% para 
serviços de saúde, assistência médicas e congêneres, que consta no anexo III da tabela de receita 
n. II da Lei 7.186/2006.
2.7. ISS na Área de Saúde

O serviço de saúde no Brasil está estabelecido na Constituição Federal de 1988 conforme artigo 
196, que descreve a saúde como um direito de todos. Reza também na Lei nº 7.783 de 18 de junho 
de 1989, a importância da saúde para o cidadão, segundo o artigo 10º desta Lei, o serviço de saúde 
é considerado como serviços ou atividades essenciais, ou seja, a prestação destes serviços são 
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
O serviço de saúde pode ser de direito publico ou privado, segundo a Constituição Federal artigo 
188, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Sendo assim, as instituições privadas na 
área de saúde são regulamentadas e fiscalizadas pelos órgãos do governo. Estas empresas têm 
finalidade lucrativa, logo, incidirá imposto sobre a prestação destes serviços - ISS. 
Visando diminuir a carga tributária, os hospitais, as clínicas médicas e de outras naturezas 
profissionais na área de saúde, optam por contratar pessoas jurídicas para prestarem serviços em 
seus estabelecimentos, sendo assim os profissionais desta área constituem empresas em Municípios 
do interior dos Estados ou nas Capitais para prestarem serviços de saúde. Essa prática cria uma 
situação de bitributação em algumas situações específicas, pois os Municípios onde as empresas 
de saúde estão constituídas têm o direito de cobrar o Imposto sobre Serviços, principalmente se 
estiverem cadastradas para recolhimento do referido imposto por alíquota profissional. 

Segundo Borges (2007, p. 305) O Município:

É o ente tributante que administra o ISS, por determinação do artigo nº 156, III, da Constituição 
Federal, incidente, segundo atesta a sua denominação, sobre as atividades de prestação de serviço, 
incluindo dentre estes obviamente, os serviços da área de saúde, obrigando as pessoas jurídicas dessa 
natureza a procederem com a inscrição municipal.

A lista de Serviços estabelecida pela LC 116/2003 descreve várias atividades alcançadas pela 
mesma, dentre elas o ISS na área de saúde. Conforme Martins (2010, p. 160) o serviço prestado por 
médico incide apenas o ISS, mesmo que haja fornecimento de material, já nos casos de hospitais e 
clinicas não ocorre o mesmo, pois o preço do serviço é constituído por tudo aquilo que é cobrado 
do paciente, inclusive os remédios e alimentos que dizem respeito ao tratamento como um todo.
2.7.1. Local de Incidência Tributária

De acordo com a Lei Complementar nº 116/03, no artigo 3º, para a ocorrência do fato gerador 
considera-se prestado o serviço e devido o imposto do serviço nos seguintes termos:

I- no local do estabelecimento prestador; 
II- na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador; 
III- no local do estabelecimento do tomador ou do intermediário do serviço, ou na falta de 
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso de serviço proveniente do exterior do País ou cuja 
prestação tenha se iniciado no exterior do País; 
IV- no local do estabelecimento do tomador da mão-de-obra, ou na falta do estabelecimento, onde ele 
estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da Lista de Serviços, anexa a esta 
Lei; 
V- no local da prestação, conforme serão vistos no item 2.7.

Segundo Martins (2010, p.105):

O princípio da territorialidade destaca-se inicialmente, que a lei tributária tem vigência no território 
do Município, que é o detentor da competência constitucional para exigir o ISS. Frisa ainda, que o ISS 
é devido ao território do Município em que forem prestados os serviços. Há necessidade, porém, de se 
fazer uma análise histórica da legislação para se verificar onde o ISS será devido.

A polêmica sobre a quem é devido o recolhimento do ISS, é uma problemática trazida pelas 
incertezas da legislação, que deixa brechas na definição do local onde o imposto é devido. Essas 
divergências e determinação de onde e quando ocorreu a efetiva prestação de serviço abre 
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precedente para aumentar a discussão sobre o assunto. Isso favorece as empresas a praticar 
manobras com o intuito de isentar-se ou reduzir alíquota do ISS. Ocorre esta situação quando 
a empresa passa a instalar as suas Sedes utilizando-se do Decreto Lei nº 406/68, no seu artigo 
12, onde se considera local da prestação do serviço o estabelecimento prestador, valendo-se dos 
benefícios citados acima.
Para tentar solucionar tal questão, foi ampliado o entendimento de que o local de incidência 
e do pagamento do ISS deve ser onde se dar a efetiva prestação de serviço conforme a Lei 
Complementar nº 116/2003, no seu artigo 4º que esboçou o conceito ligado ao efetivo local do 
desenvolvimento da atividade de prestar serviço.
Os mecanismos proporcionados por esta Lei não asseveram o conflito entre os Municípios, 
entretanto, este novo tratamento dado ao ISS reforça a necessidade de análise conjunta da Lei, 
evitando assim, que as empresas busquem tentativas de acordo com a sua conveniência. 
2.7.2. Estudo de Casos:

I - Clínicas Médicas instaladas na Capital que prestam serviços no Interior 
A Clínica Delta com sede no Município de Salvador, que é sujeita ao ISS, prestava serviços no 
Hospital localizado no Município de Irecê-Bahia. O Município aonde era prestado o serviço 
através de seus sócios, fazia a retenção do ISS na fonte com alíquota de 3% (três por cento), como 
o Município de Irecê-Bahia efetuava a retenção na fonte, a Clínica não recolhia o ISS no Município 
de Salvador que é de 2% (dois por cento) conforme o Anexo III, da Tabela de Receitas nº II – ISS 
da Lei 7.186/2006 do Código Tributário de Salvador, em uma fiscalização de rotina efetuada pelo 
Auditor da Prefeitura Municipal do Salvador – PMS, a Clínica foi notificada conforme descrição 
do fato: 

Esta notificação constitui lançamento do imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS devido 
pela prestação de serviço enquadrado em item (ns) da Lista de Serviços indicado(s) neste documento, 
em função da falta e/ou insuficiência na declaração e recolhimento do referido imposto, conforme 
demonstrativo de cálculo e Termo de Fiscalização, anexos. Item(s): 4.03 da Lista de Serviços anexa à 
Lei 7.186/2006 Código Tributário e de Rendas do Município, 4.03 da Lista de Serviços anexa à Lei n. 
4279/90 com redação da Lei n. 6.453/2003. Atividades(s): 8650-0/99 Atividades de profissionais da área 
de saúde não especificadas anteriormente.

O contribuinte no caso, teve o imposto retido na fonte sobre o valor da receita dos serviços prestados 
no município de Irecê/Ba. E, diante da autuação fiscal sofrida, recolheu o referido imposto de acordo 
com alíquota fixada pelo Código Tributário do Município de Salvador que é de 2% (dois por 
cento). Diante dos fatos expostos a Clínica pode utilizar-se algumas ações de iniciativa judicial 
como: Ação declaratória, ação de consignação em pagamento e mandado de segurança, com o 
objetivo de não ser obrigado a pagar o ISS duas vezes.
De acordo com Machado (2006, p. 476), a ação declaratória é concernente ao processo de 
conhecimento e segue o procedimento ordinário. É, portanto, também uma ação ordinária. Nesta, 
pede-se apenas a declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação 
jurídica. 
Ainda Machado (2006, p. 479), quanto ao mandado de segurança “é uma garantia constitucional 
do cidadão contra o Poder Público”.

Está previsto no art. 1º, da Lei n. 12.016/2009:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 
corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou 
jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria 
for e sejam quais forem as funções que exerça. 

Cabe a Clínica utilizar-se de algumas ações de iniciativa judicial para garantir os seus direitos, 
uma vez que foram pagos os impostos. Neste sentido o aspecto referente a questão do local de 

incidência do ISS na área da saúde, a jurisprudência é o melhor caminho para a decisão desse 
impasse. Pois, atualmente, o Tribunal vem firmando o entendimento que, ressalvadas as exceções 
expressamente previstas na referida Lei, o ISS é devido no local do estabelecimento prestador 
do serviço, além do firmamento a quem é devido o imposto, a exemplo decisões do Superior 
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:
 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
Atualmente a legislação tem-se que o local de recolhimento do ISS, é regrado pelo art. 3º, da Lei 
Complementar n.º 116/2003. A legislação determina como regra geral, que o local para recolher 
o tributo é no domicílio do prestador do serviço. Para verificar se o serviço compreende exceção, 
devem-se analisar os incisos I ao XXII do referido artigo, que traz de forma taxativa os serviços 
que devem ser recolhidos no local onde o serviço é prestado. 
In casu, a prestação de serviços de saúde, não se encontra na exceção do art. 3°, da respectiva Lei 
Complementar. Acontece que, diferentemente do que diz a legislação, a 1ª Seção do STJ firmou 
entendimento no sentido de que o Município do local onde é prestado o serviço é que teria 
competência para exigir e cobrar o imposto.

Nesse sentido, seguem as decisões do STJ, in verbis:

“1. As Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ pacificaram o entendimento de que o ISS 
deve ser recolhido no local da efetiva prestação de serviços, pois é nesse local que se verifica o fato 
gerador. (AgRg no Ag 763269/MG, Relator(a) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data do 
Julgamento17/08/2006)”.

“2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, para fins de incidência do ISS, importa 
o local onde foi concretizado o fato gerador, como critério de fixação de competência e exigibilidade do 
crédito tributário. (REsp797799 / MG RECURSO ESPECIAL 2005/0178359-4, Relator(a) Ministra 
ELIANA CALMON (1114), Data do Julgamento 06/02/2007)”.

Contudo, verifica-se que mesmo após o advento da nova Lei (LC 116/2003), o STJ continuou 
mantendo o entendimento de que o local devido para recolhimento do ISS é onde efetivamente o 
serviço for prestado.
 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) entendia que o ISS, devido no estabelecimento 
do prestador, fere o principio da Territorialidade, constante na Constituição Federal de 1988, e 
que o critério espacial para a incidência não pode ser outro senão o local da prestação do serviço, 
onde ocorre o fato gerador da obrigação tributária, consoante a interpretação que a jurisprudência 
vem fazendo dos artigos 3º e 4º da LC 116/03. A exemplo: decisão do STF:

“Processo nº 1.0024.07.597480-8/002(1) - Tendo como Apelante(s): TOTVS S/A - Apelado(a)(s): 
Fazenda Pública  Município Belo Horizonte local da prestação dos serviços tributados - Neste caso 
foi utilizado a SÚMULA 282/STF para decisão, a seguir: A jurisprudência desta Corte é pacífica no 
sentido de que, para fins de incidência do ISS, importa o local onde foi concretizado o fato gerador, como 
critério de fixação de competência e exigibilidade do crédito tributário. Ministra ELIANA CALMON.

Assim, verifica-se que no entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao local da 
ocorrência do fato gerador do ISS na área de saúde, será devido ao local a onde foi prestado 
o serviço. Muito embora, existam muitas dúvidas, quanto a regra do local do estabelecimento 
ou local da prestação de serviço, por conseguinte, o contribuinte tem sido o maior prejudicado, 
pois na maioria dos casos, o ISS é pago no local onde o serviço foi executado e no local do 
estabelecimento. Sendo assim, cabendo esta problemática ser levado à discussão do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) e ao Supremo Tribunal Federal (STF), órgãos competente para discutir 
as divergências constitucionais.
II – Empresa de Prestação de Serviços Médicos que presta serviço fora do Município do Estabelecimento 
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Prestador

Uma empresa médica estabelecida no Município de Salvador presta serviços através de seus 
sócios em um Hospital localizado em outro Município, onde sofre a retenção do ISS, a empresa 
médica recolhe o referido imposto através de alíquota fixa por profissional, o Município aonde o 
serviço é prestado quer recolher o imposto sobre faturamento do serviço prestado.  
No estudo de caso anterior foi visto que a Clínica pode utilizar-se algumas ações de iniciativa 
judicial (Ação declaratória, ação de consignação em pagamento e mandado de segurança), no 
caso atual a empresa analisará qual ação deverá ser tomada para pagamento do referido imposto.
De acordo com o Decreto-Lei 406/68 Art. 9º para o recolhimento pela alíquota fixa o contribuinte 
prestador do serviço deve fazer parte de sociedades de profissionais de profissões regulamentadas, 
ou seja, cada profissional habilitado que preste serviço em nome da sociedade. Vale mencionar 
que, o recolhimento pela alíquota fixa ocorre por que a nova legislação não revogou expressamente 
o Decreto Lei citado.
A saber, o Código Tributário do Município de Salvador, Lei 7.186/2006 no art. 87, descreve o 
tratamento dado para estas sociedades de profissionais. Logo para o município onde o serviço 
fosse prestado a cobrança do imposto por estimativa (sociedade empresarial) não é devido por 
que se trata de uma sociedade uni profissionais (sociedade civil).
III – Médico 

Se um médico presta serviços a uma empresa e não comprova, ao receber seus honorários, que 
é inscrito como contribuinte do ISS determina a legislação de alguns Municípios que a empresa 
deve descontar 2% a 5% desses honorários e recolhê-los, a título de ISS. Entendemos não ser 
legítima essa exigência porque, a pretexto atribuir à empresa, no caso, a responsabilidade pelo 
recolhimento do ISS devido pelo médico, o que se fez foi utilizar o imposto como se fora pela 
penalidade, para punir o prestador do serviço pela inobservância de seu dever de inscrever-se no 
cadastro dos contribuintes.
A Lei Complementar n. 116/2003 diz que as leis dos Municípios e do Distrito Federal “poderão 
atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada 
ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou 
atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, 
inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais”. Alterou, assim, de forma inadequada 
e inconsequente o Código Tributário Nacional.
No que tange o Código Tributário do Município de Salvador, Lei 7.186/ 06, o art. 99 determina que 
a obrigatoriedade de efetuar a retenção e o recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISS é o tomador dos serviços, desde que se enquadrem como substitutos tributários.

3. Conclusão

Ao longo de muitas décadas, o Brasil tenta normatizar os tributos entre os entes Federativos. 
Utilizando-se os mecanismos legais para limitar o poder que compete a cada ente em instituir e 
cobrar imposto. Tentando assim, acabar com a guerra fiscal.
No que se refere ao Município a Constituição Federal de 1988, determina no seu artigo 156, que 
compete ao Município instituir o imposto sobre serviço. O Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza como já foi dito, tem como fato gerador a prestação de serviço constante na lista de 
serviços conforme a Lei complementar 116/2003. Esta lei trouxe um novo entendimento na 
análise do ISS, pois haviam algumas divergências existentes no Decreto-Lei 406/68 no que 
refere-se a incidência da prestação de serviços: se no local da prestação de serviço ou no local 
do estabelecimento prestador. Para solucionar essa problemática os legisladores tomaram como 

base algumas atitudes desonestas de empresários que se utilizava do Decreto-Lei 406/68 para 
obter isenção do imposto sobre serviço, pois esses empresários apegavam-se ao artigo 12 que 
constituía o local do estabelecimento como local de incidência, isto é, aonde a matriz era instalada 
independentemente de onde foi prestado o serviço, além de criar uma situação de conflitos entre 
os municípios a chamada guerra fiscal.
A atual lista de serviços descreve várias atividades, uma delas é a incidência do ISS na área 
de saúde, onde existem várias discussões sobre aonde se deve pagar o imposto. Ocorre que, o 
Município aonde a empresa é instalada quer obter essa receita, o mesmo ocorre com o Município 
aonde o serviço foi prestado, essa falta de consenso faz com que vários Municípios efetuem a 
cobrança sobre o mesmo serviço prestado, criando uma bitributação. Assim, o contribuinte médico 
que trabalha como pessoa física, prestando serviços a empresas, normalmente clínicas e hospitais, 
fora do seu munícipio de origem, onde já recolhe o ISS de forma fixa anual, via carnê, como se diz no 
jargão fiscal, tem sido compelido a pagar de novo, portanto, duas vezes, quando presta serviço dando 
plantão, por exemplo, em outro município.

A nova redação dada através da Lei Complementar 116/2003, determina no artigo 3º que o 
serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador, e ainda, 
no artigo 4º esclarece que o estabelecimento prestador é o local onde o contribuinte desenvolva 
a atividade de prestar serviços. Vale salientar que esta Lei Complementar trouxe benefícios 
para os Municípios, entretanto, a referida Lei não conseguiu acabar com a guerra fiscal entre os 
Municípios em relação às empresas da área de saúde. A despeito disso, após a análise dos estudos 
de casos evidenciou-se que a jurisprudência é a melhor solução para os conflitos existentes entre 
as partes. Entretanto, o entendimento dessas jurisprudências algumas vezes deixa a desejar, pois, 
a Lei em alguns artigos não define de maneira clara a quem é devido o imposto, além de conter 
na Lei também, diferenciações na forma de tributação de alguns serviços prestados. Isto significa 
dizer que, alguns serviços são devidos no local do estabelecimento prestador e outros aonde os 
serviços forem prestados. A exemplo de serviços prestados no local do estabelecimento prestador, 
temos o caso dos serviços prestados pela construção civil. Quanto aos serviços prestados pelos 
uniprofissionais, de acordo com o Decreto-Lei 406/68, art. 9º, estes profissionais devem recolher o 
imposto sobre serviços - ISS, pela alíquota fixa, ou seja, o cálculo deverá ser feito pela quantidade 
de profissionais, o Decreto beneficia estes profissionais por tratar-se de uma sociedade civil atual 
Sociedade Simples. 
Sendo assim, a Lei na maioria das vezes deixa “brechas” quanto ao entendimento e sua 
aplicabilidade, o que gera aos entes públicos uma confusão no momento de recolher seus 
impostos, bem como, o conflito fiscal entre os mesmos, outro ponto importante é que as empresas 
na maioria dos casos pagam o mesmo imposto duas vezes, gerando a bitributação, sabe-se que 
a Lei fornece alguns recursos judiciais para que não venha a pagar duas vezes o mesmo tributo. 
Mas, imagine que toda vez que isso acontecer à empresa tenha que recorrer à justiça! Além do 
recolhimento a maior dos mesmos, há também, as custas do processo, tudo isso fica oneroso para 
a empresa. Contudo, a justiça tem sido o melhor caminho para sanar tais questões.
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Os Impactos Tributários e Operacionais, na Conversão do 
Produtor Rural, Pessoa Física para Pessoa Jurídica no Setor 
Agrícola de Grãos e Fibras
Resumo: O sistema tributário brasileiro recebe diversos julgamentos devido à grande carga de tributos praticada e um dos se-
tores que mais contribui para a arrecadação destes é o agronegócio. Por se tratar de uma atividade responsável por grande parte 
do PIB nacional, do crescente desempenho nas exportações e geração de empregos, leva os produtores rurais a se preocuparem 
com a expansão de seus negócios e a possibilidade de mudar o enquadramento. O objetivo deste trabalho é constatar os impactos 
tributários e operacionais na conversão do produtor rural, pessoa física para pessoa jurídica, avaliando se a opção é ou não van-
tajosa. Por meio bibliográfico e documental foi apresentada a importância do agronegócio no Brasil, os financiamentos oferecidos 
para o setor, bem como um breve histórico sobre o sistema tributário brasileiro. Para constatação e análise final do trabalho foram 
apresentados comparativos na mudança de enquadramento. Os resultados apurados apontaram diferenças significativas entre 
asalíquotas aplicadas às partes, sendo mais vantajosa para o produtor rural pessoa física.

Palavras-chave: Enquadramento Rural. Agronegócio. Sistema Tributário.

1. Introdução

É aspiração naturalíssima e intimamente ligada à vida econômica, a de se procurar um resultado 
com menor despesa. Determinados comportamentos dos particulares perante a tributação, 
tendentes a excluir ou a diminuir encargos tributários, têm sido definidos pela literatura 
especializada como hipótese de planejamento tributário - denominação jurídica: elisão fiscal. O 
planejamento tributário é um eficiente recurso na escolha do enquadramento mais adequado, pois 
consiste em um procedimento de optar por alternativas de ações ou omissões lícitas, que preceda 
a ocorrência do fato gerador e que objetivem direta ou indiretamente a redução, diferimento ou 
postergação do ônus tributário. 

Segundo CASTRO et al. (2011, p. 179):

A questão tributária é de grande relevância para a empresa e não pode ser menosprezada pelo gestor, 
sob pena de majoração substancial do ônus tributário, cujas implicações seriam a redução da margem 
de lucro ou o repasse desse acréscimo ao consumidor por meio de elevação indesejada do preço 
final do produto/serviço, o que, nas condições atuais de competitividade do mercado, poderia gerar 
consequências danosas à continuidade das operações da empresa.

Neste sentido pode-se afirmar que todo o indivíduo, desde que não viole regra jurídica, tem a 
liberdade de ordenar seus negócios do modo menos oneroso, inclusive tributariamente. No Estado 
de Direito, as Constituições têm consagrado a regra de que ninguém pode ser obrigado a fazer 

http://www.fiscosoft.com.br/docs.php?docid=ctn&seq=1
http://www.fiscosoft.com.br/docs.php?docid=ctn&seq=1
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ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Por conseguinte, para que o contribuinte 
seja obrigado a adotar caminho tributariamente mais oneroso é necessária a exigência de regra 
jurídica que obrigue a tal escolha. 
De acordo com Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário – IBPT, em relação ao peso dos 
tributos sobre a atividade econômica, os impostos pagos pelos brasileiros atingiram 33,99% do 
PIB, ultrapassando a marca dos 32,72% alcançada no ano de 2010 e o painel que registra a carga 
tributária do Brasil em tempo real, o impostômetro, registrou em 31/12/2011 uma arrecadação 
de R$ 1,5 trilhão em impostos.
O agronegócio brasileiro é responsável por uma parcela considerável das riquezas do país e 
corresponde a 20% da carga tributária total. É notório que com o avanço da cadeia produtiva 
agrícola, este setor tornou-se de suma importância, por isto o Brasil é denominado como potência 
mundial no agronegócio. 

Segundo CREPALDI (2011, p. 334):

A carga tributária também tem seus reflexos no setor agrícola brasileiro, a despeito de esforços da União 
e dos Estados no sentido de reduzir a incidência de tributos de sua competência sobre a produção rural, 
sobretudo de bens que compõem a cesta básica e mercadorias destinadas à exportação.

 Neste sentido, o presente estudo tem por objetivo avaliar questões sobre o agronegócio brasileiro, 
a tributação aplicada tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica, com o propósito de demonstrar 
através de comparativos, os impactos tributários e operacionais para produtores rurais em uma 
possível mudança de enquadramento. Nesse contexto sabe-se que o produtor rural exerce uma 
administração muito mais simplificada que uma empresa, mas, o crescimento, a necessidade de 
controle e obtenção de maiores recursos para capitalização de seus investimentos de lavoura 
pode levá-lo a buscar novas opções. 

2. Fundamentação Teórica

2.1. Agronegócio no Brasil 
O agronegócio é um conjunto de negócios também relacionados à agricultura, inserido no patamar 
econômico, baseado numa cadeia produtiva diretamente ligada à indústria e ao serviço, de forma 
a atender o consumidor, com produto retirado do campo e levado ao mercado interno e externo, 
sempre pela busca da excelência em produtividade, qualidade e rentabilidade. 
O conceito de agronegócio é amplo e se relaciona diretamente com a cadeia produtiva, com os 
produtores e os que estão envolvidos no processamento e distribuição. Com o forte crescimento 
do setor a agricultura mesmo sendo de origem familiar, aumentou seus elos no mercado, passando 
de pequena para grande fonte de economia do país. 
No Brasil a agricultura iniciou suas atividades com a exploração do Pau Brasil, cultura já extinta, 
que deu origem ao nome do país. Em sequência desenvolveu a produção de cana-de-açúcar, que 
no regime escravocrata foi responsável pelo crescimento do latifúndio, desenvolveu também a 
extração da borracha na Amazônia. 
O Brasil é conhecido como um grande produtor de café e depois deste ampliou as atividades de 
produção cultivando cereais, frutas, grãos, fibras, orgânicos, entre outros, que o transformou em 
um dos maiores exportadores do mundo, fazendo gerar uma cadeia de atividades relacionadas 
ao agronegócio devido os solos férteis e clima favorável para produção agrícola. 
Porém o crescimento do agronegócio do Brasil se dá pela expansão também da agropecuária, 
do cultivo de madeira para produção de móveis, papel e celulose, soja, verduras, tabaco, fibras 
têxteis, vegetais e hortaliças. Estas culturas compõem o complexo do agronegócio que consolidam 

uma forte parcela no mercado nacional e internacional, além do desenvolvimento econômico 
proporcionado ao país.

CREPALDI (2011, p. 1) afirma que:

A agricultura representa toda a atividade de exploração da terra, seja ela o cultivo de lavouras e florestas 
ou a criação de animais, com vistas à obtenção de produtos que venham a satisfazer às necessidades 
humanas. Nos últimos anos, ocorreu no Brasil uma grande industrialização, do que resultou um 
aumento da população das cidades e uma redução da população rural. Apesar disso, a agricultura 
continua desempenhando papel fundamental no desenvolvimento do país. Os principais produtos de 
exportação são todos oriundos da agricultura, ou seja, o café, o açúcar e a soja.

O Crescimento deste setor se deu de tal forma que a agricultura se tornou uma das principais 
responsáveis bases da economia do país, que é colocado como um grande exportador de diversas 
culturas. As perspectivas do agronegócio no Brasil tendem a crescer cada vez mais e mesmo que a 
economia apresente uma crise ou queda nos preços, as culturas além de promissoras, contribuem 
de forma significativa para a economia do país, pois neste negócio estão elencadas ajudas de 
diversas esferas. Os projetos e investimentos feitos são de larga escala, que se justificam pela 
expansão que o setor proporciona, firmando o país como referência neste mercado de crescente 
importância. 
Conforme estudos do Cepea com apoio do CNA, o Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio 
brasileiro estimado no ano de 2011, avançou 5,73% (a preços reais), totalizando R$ 942 bilhões 
(em reais de 2011, ou seja, descontada a inflação). Sendo que o agronegócio teve uma participação 
no PIB de 22,74%, representando um crescimento de 13,51% comparado ao ano de 2010. 
Além da grande produção no agronegócio, o fator exportação tem seu êxito, por proporcionar 
uma agregação de valor nas vendas externas, gerando emprego e maior número de vendas para 
outros países, o que coloca o Brasil como exportador mundial. 
Há uma preocupação com a qualidade no cultivo de grãos e fibras, pois, para exportação, 
necessita-se de um padrão que atenda às exigências do mercado externo e como a agricultura 
é uma atividade complexa em seu sistema, precisa ser analisada devidamente em todos os seus 
setores para um ótimo desempenho no processo produtivo, em busca da qualidade total. 

CREPALDI (2011, p. 2), salienta que:

O Agronegócio é o motor da economia nacional, registrando importantes avanços quantitativos e 
qualitativos; se mantém como setor de grande capacidade empregadora e de geração de renda, cujo 
desempenho médio, tem superado o desempenho do setor industrial. Ocupando posição de destaque no 
âmbito global, tem importância crescente no processo de desenvolvimento econômico, por ser um setor 
dinâmico da economia e pela sua capacidade de impulsionar os demais setores (indústria, comércio, 
turismo etc.).

A importância do agronegócio coloca o Brasil entre os mais competitivos do mundo e para se 
chegar a este patamar, foi necessária uma série de combinações, tais como a qualidade na produção, 
avaliação da gestão, investimentos em tecnologia, pesquisa para o crescimento da produtividade 
com o desenvolvimento dos mercados, análise das alterações no ambiente econômico do país, 
além dos riscos que podem ser ocasionados pela natureza, pois o cuidado e a eficácia do setor 
impulsionaram o seu crescimento. 
De acordo com o caderno de Estatística do Agronegócio Brasileiro do IICA, mesmo o setor 
do agronegócio sendo responsável pela compensação do déficit gerado pelos outros setores 
prejudicado devido à crise financeira internacional no final de 2008 e apesar da queda nas 
exportações e no saldo comercial, o setor encerrou o ano com US$ 64,7 bilhões em suas exportações 
e obteve um saldo de mais de US$ 54,9 bilhões na balança comercial gerando ainda um superávit 
de US$ 24,6 bilhões.
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3. Sistema Tributário Brasileiro

O Código Tributário Nacional (2006) conceitua o tributo como toda prestação pecuniária 
compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não se constitua sanção de 
ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, 
podendo ser incididos outros, a depender da situação que o país venha sofrer. 
Comparado a países com maiores graus de desenvolvimento, o Brasil possui uma carga tributária 
elevada, sua estrutura desfavorece o desenvolvimento pelas distorções de preços, sonegações de 
impostos e impactos causados a economia. Só no ano de 2008 foram sonegados R$ 200 bilhões 
em impostos e de acordo com o IBPT – Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário o governo 
brasileiro arrecadou em 2010, R$ 1.290,97 trilhão contra uma arrecadação em 2009 de R$ 1.095,92. 
Estes dados foram apresentados pelo Impostômetro, painel que registra em tempo real a carga 
tributária do Brasil, que chega a ser a maior da América Latina.
Para se ter idéia discute-se muito a não compensação de créditos, que dificilmente são driblados 
pelas empresas, pois o Governo Federal criou métodos de arrecadá-los que dificulta sua sonegação. 
Só de créditos não compensados em relação à PIS, Cofins e ICMS chegaram a casa dos 30 bilhões, 
ou seja, além de aumentar o custo da atividade econômica acaba influenciando na tomada de 
decisão para novos investimentos. 
Diante do Sistema Tributário no Brasil, a empresa pode optar pelo enquadramento que melhor 
for vantajoso desde que atenda aos requisitos impostos em lei. Os enquadramentos podem ser 
Simples Nacional, Lucro Real e Lucro Presumido. No caso do Simples Nacional, como o próprio 
nome indica, é um regime de enquadramento simplificado, pois os impostos são unificados e 
reduzidos, conforme determina a Lei Complementar 123/2006. Porém não são todas as empresas 
que podem optar por este enquadramento, por se tratar de um regime que estabelece normas de 
tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte.
O Lucro Presumido é definido como um regime que enquadra a empresa com faturamento anual 
de até R$ 48 milhões, ou a R$ 4 milhões, multiplicado pelo número de meses em atividade no ano-
calendário anterior. Diferente do Lucro Real, que segundo que parte do resultado contábil. Depois 
de apurado o lucro contábil, devem ser procedidos os ajustes: adições e exclusões previstas em 
lei. E é nesse ponto que as atenções devem ser redobradas, pois nem tudo aquilo que resulta em 
diminuição do lucro da empresa, é aceito para diminuir a base de cálculo tributável. 

3.1. Reforma tributária - PEC 233/08

Levando em consideração a atual situação de arrecadação de tributos no Brasil, discutem-se os 
grandes impactos da carga tributária, o que levou a propor uma reforma  através da PEC 233/08 
que tem por objetivo:

Simplificar o sistema tributário nacional, avançar no processo de desoneração tributária e eliminar 
distorções que prejudicam o crescimento da economia brasileira e a competitividade de nossas empresas, 
principalmente no que diz respeito à chamada “guerra fiscal” entre os Estados. Adicionalmente, a 
Proposta amplia o montante de recursos destinados à Política Nacional de Desenvolvimento Regional 
e introduz mudanças significativas nos instrumentos de execução dessa Política. Com estas mudanças, 
pretende-se instituir um modelo de desenvolvimento regional mais eficaz que a atração de investimentos 
através do recurso à “guerra fiscal”, que tem se tornado cada vez menos funcional, mesmo para os 
Estados menos desenvolvidos.

Esta proposta propõe uma solução equilibrada para a arrecadação de tributos que atenda a diversos 
tipos de enquadramentos e como cada setor da economia brasileira possui suas particularidades, 
o agronegócio não poderia ficar de fora. Este precisa ser analisado para observar as limitações do 
modelo tributário vigente e o proposto pela reforma tributária.
Conforme relatório apresentado pelo Centro de Conhecimento em Agronegócios – PENSA e 
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CNA, juntamente com FIA em 2010 o modelo vigente de tributação apresenta várias limitações: 
Predominância da tributação indireta; Prazo de recuperação dos créditos de impostos pagos na 
aquisição de bens de capital; Guerra Fiscal; Restituição dos créditos da Lei Kandir; Substituição 
tributária; Cobrança “por dentro” de tributos; Heterogeneidade entre as legislações tributárias 
estaduais. Estes aspectos interferem significativamente nas operações das empresas e cada vez 
mais os entes federativos buscam vantagens que favoreçam o aumento da arrecadação, mas, em 
contrapartida eleva a insatisfação das empresas no mercado, o que desestimula consideravelmente 
o investimento em novas ações.
A Federação Nacional do Fisco Estadual – FENAFISCO afirma que complexidade dos artigos da 
PEC 233/08 pode trazer ainda mais incerteza aos agentes econômicos, estimulando os conflitos 
e a sonegação de impostos. A generalidade do fato gerador de tributação para o IVA-F (Imposto 
sobre Valor Agregado) pode levar ao aumento da carga tributária.
Em estudo feito pelo Centro de Conhecimento em agronegócio PENSA-FIA, para averiguação 
dos impactos tributários no sistema agroindustrial, foram abordadas também opiniões de vários 
produtores agrícolas no setor de grão e fibras, incluindo a soja e o algodão, que definiram que além 
do sistema tributário ter um controle fiscal complexo, as díspares 27 alíquotas entre os estados 
são altamente custosas. E isso interfere diretamente no agronegócio, dificultando o processo de 
importação de insumos vindos de outros estados.
Como toda produção agrícola requer aplicação de recursos, a necessidade de minimizar o custo 
tributário é uma das principais medidas que os produtores tentam adotar. Porém com a dificuldade 
e imposição dos tributos, o produtor sente-se coagido a aumentar os seus investimentos.
No caso do café as ações propostas querem definir a tributação de hedge  a partir da finalidade da 
operação, facilitando alternativas que garantam aumento da liquidez no crédito presumido, como 
diminuir a burocracia e demonstrar realidade nas margens utilizadas na substituição tributária.
É necessário também que se observem as questões relacionadas ao tipo de alimento, pois há 
diferentes tratamentos para cada um deles, inclusive aqueles pertencentes à cesta básica. A soja 
e seus derivados, por exemplo, recebem tratamentos diferenciados já que as alíquotas são tão 
heterogêneas, o que torna o sistema verdadeiramente complicado em suas observações. 

4. Produtor Rural Pessoa Física e Pessoa Jurídica

Na atividade rural encontram-se duas formas jurídicas possíveis de exploração: Pessoa Física ou 
Pessoa Jurídica, que segundo o Código Civil o primeiro é a pessoa natural, capaz de direitos e 
deveres na ordem civil e sua existência termina com a morte e o segundo é a união de indivíduos 
que, por meio de um trato reconhecido por lei, formam uma nova pessoa, com personalidade 
distinta da de seus membros. A Pessoa Jurídica pode ter fins lucrativos, tais como empresas 
industriais, comerciais etc ou não, como as classificadas em associações, as sociedades, fundações, 
as organizações religiosas, os partidos políticos.
O Regulamento do Imposto de Renda (RIR 1999) ao tratar da tributação das pessoas físicas, define 
a partir no Art. 58 a atividade rural como exploração da agricultura, pecuárias, a extração e a 
exploração vegetal e animal, a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, 
sericicultura, piscicultura e outras culturas animais, a transformação de produtos decorrentes da 
atividade rural, sem que sejam alteradas a composição e as características do produto in natura, 
feita pelo próprio agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados 
nas atividades rurais. Para MARION (2010, p. 7) no Brasil, prevalece a exploração na forma 
de pessoa física, por ser menos onerosa que a de pessoa jurídica, além de proporcionar mais 
vantagens de ordem fiscal, principalmente em relação a pequenas atividades.
As pessoas físicas tidas como pequeno e médio produtor rural não precisam, para fins de Imposto 
de Renda, fazer escrituração regular em livros contábeis e podem utilizar apenas um livro-caixa 

e efetuar uma escrituração simplificada. 
Em relação a apuração e tributação dos resultados no que se refere as regras tributárias para os 
produtores rurais, o autor CREPALDI (2011, P. 333) afirma:

A vantagem que o produtor rural pessoa física tem, neste caso, é a possibilidade de realizar a apuração 
do Imposto de Renda devido através do livro-caixa. Por este regime, o contador do produtor rural irá 
apurar a base de cálculo do Imposto de Renda através do lançamento das receitas e despesas que tal 
produtor tiver com sua atividade, sendo que sobre o saldo resultante dessa operação, ou seja, receita 
menos despesas, será aplicada a alíquota do Imposto de Renda Pessoa Física, encontrando-se então 
o valor do imposto devido. No caso da pessoa jurídica (empresa), o mesmo deverá optar por um dos 
regimes tributários existentes, a saber, Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real.

Todavia, as pessoas físicas inseridas no porte de grande produtor rural, são equiparadas às 
pessoas jurídicas para fins contábeis, devendo fazer por escolha de controle, escrituração regular, 
por intermédio de profissional contábil qualificado, utilizando como base o método das partidas 
dobradas.
No entanto os autores definem que a empresa rural é denominada como:

MARION (2010, p. 2):

 ...aquelas que exploram a capacidade produtiva do solo por meio do cultivo da terra, da criação de 
animais e da transformação de determinados produtos agrícolas. 
 
O campo de atividades das empresas rurais pode ser dividido em três grupos distintos: 
 
• Produção Vegetal – Atividade Agrícola       
• Produção Animal – Atividade Zootécnica       
• Indústrias Rurais – Atividade Agroindustrial

CREPALDI (2011, p. 3):

...a unidade de produção em que são exercidas atividades que dizem respeito a culturas agrícolas, criação 
de gado ou culturas florestais, com a finalidade de obtenção de renda. Empresário Rural é aquele que 
exerce profissionalmente atividade econômica para a produção ou circulação de bens ou serviços. Essa 
atividade de produção, realizada de forma profissional com a finalidade de gerar riqueza, reconheceu o 
trabalho do produtor rural como o de criação de bens e serviços.

4.1. Comparativos tributários dos enquadramentos

As formas de tributação na qual o empresário rural deve se enquadrar denomina-se Simples, 
Lucro Presumido, Lucro Real e lucro arbitrado. Este último ocorre quando a pessoa jurídica não 
cumpre as obrigações referentes ao lucro real ou presumido. Estes estão sujeitos ao Imposto de 
Renda, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, Contribuição sobre o Lucro Líquido, Pis e 
Confins, bem como as contribuições previdenciárias e o ICMS.
Na visão de SILVA (2010, p. 394) o Lucro Real é uma forma complexa de apuração do IRPJ 
e da CSLL.  Tem como fato gerador o resultado contábil ajustado pelas adições, exclusões e 
compensações determinadas na legislação tributária.
O impacto dos tributos sobre a renda na geração de valor requer estudo e análise detalhada, 
pois para determinar o enquadramento em que a empresa deva se inserir, necessita-se comparar 
as formas de apuração dos tributos através de planejamento tributário que além de evitar a 
incidência de alguns impostos e reduzir o montante dos tributos, pode retardar o pagamento 
destes, através de medidas que adiam a liquidação, sem incidir juros e multa. 
Segundo o RIR/99, o produtor rural, pessoa física, exerce atividades realizadas pelo próprio 
agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas atividades 
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rurais, utilizando-se exclusivamente de matéria prima produzida na área explorada.
Mesmo a legislação tributária determinando o produtor rural como pessoa física, o convênio do 
Sistema Integrado Nacional de Informações econômicas e Fiscais - SINIEF/70, administrado pelo 
Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, equipara-o a um empresário e criou a 
nota fiscal do produtor rural que mesmo não tendo registro nos órgãos de competência como tal, 
exerce a atividade como uma empresa e assim convalidou os procedimentos relativos ao uso do 
modelo de nota fiscal de produtor.
No antigo Código Civil, uma pessoa física ou prestador de serviços não era considerado 
empresário, mas diante de algumas mudanças foram equiparados às pessoas jurídicas, exceto o 
produtor rural, pessoa física, que mesmo tendo sua atividade e características semelhantes à de 
uma empresa, continuou exercendo suas operações normalmente.
Vê-se que do produtor rural pessoa jurídica são requeridas maiores exigências, assim como a 
cobrança de impostos e contribuições são bem maiores do que para pessoa física. Prova disso são 
as especificações demonstradas na tabela 2.

Descrição Produtor Rural PF Produtor Rural PJ

IR 15 ou 27,5% à aplicação limitada a 20% 
da Receita Bruta do período.

Lucro Presumido: 1,5%
Lucro Real: 15%
Simples: Imposto único, de acordo com 
o faturamento acumulado mensal para 
micro empresa e de pequeno porte.

FUNRURAL/INSS 2,3% sobre a receita bruta 
2,7% sobre a remuneração Lucro Presumido ou Real: 2,85% e 2,7%

ICMS

Dependem da operação, se é interna 
ou externa e da finalidade resultante da 
venda, se para indústria, consumidor e 
outros, conforme regras do RICMS.

Dependem da operação, se é interna 
ou externa e da finalidade resultante da 
venda, se para indústria, consumidor e 
outros, conforme regras do RICMS.

PIS - Lucro Presumido: 0,65% 
Lucro Real: 1,65%

COFINS - Lucro Presumido: 3%
Lucro Real: 7,6%

Tabela 2 – Tributação Aplicada ao Produtor Rural PF e PJ
Fonte: Receita Federal 

Mesmo o produtor rural, como pessoa física segue algumas instruções exigidas pela legislação 
do imposto de renda, como a escrituração do livro caixa, equivalente às das pessoas jurídicas 
tributadas pelo sistema simples ou lucro presumido. Este livro caixa na atividade rural é definido 
como declaração auxiliar exigida pelo DIRPF. Além desta vantagem o produtor rural, pessoa 
física compensa nos lucros do ano-calendário, os prejuízos do ano anterior. Segundo a Receita 
Federal no lucro real poderão ser compensados, total ou parcialmente, à opção do contribuinte, 
os prejuízos fiscais de períodos de apuração anteriores, desde que observado o limite máximo de 
30% (trinta por cento) do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação 
tributária. O prejuízo compensável é o apurado na demonstração do Lucro Real de períodos 
anteriores e registrado no Lalur. 
Para tanto, afirma Marion (2010, p. 184) que o prejuízo apurado pela pessoa física poderá ser 
compensado integralmente como resultado positivo obtido nos anos-calendário posteriores. O 
prejuízo, para compensação futura, deverá estar destacado em reais.
Em se tratando do fato gerador e da base de cálculo para cumprimentos de algumas obrigações, 
o produtor rural pessoa física possui liminar na justiça que determinava o não pagamento de 
contribuição para o salário educação, pois por não se enquadrar no conceito de empresa, como 
estabelecido pela legislação é isento da obrigação. Porém, alguns produtores por precaução 
optaram por continuar recolhendo o tributo, caso a tutela antecipada for revogada. Neste caso 

o produtor pôde efetuar depósitos em juízo numa conta vinculada à ação, com rendimentos 
calculados através da taxa Selic, até o julgamento do mérito. 
No caso do produtor rural pessoa jurídica, que industrialize a produção própria ou a adquirida 
de terceiros, a contribuição é de 2,6%, sendo que o produtor rural pessoa física contribui com um 
pouco menos, 2,1%. 
Diante dos enquadramentos acima citados e suas alíquotas, fez-se uma tabela comparativa com 
dados hipotéticos, para avaliar o impacto da tributação sobre o faturamento gerado pelo produtor 
rural, pessoa física e física. Levando-se em conta o mesmo faturamento e despesa.
Produção: Agrícola de Algodão, Soja, Milho e Café. 
Faturamento/mês: R$ 100.000,00 
Despesas/mês: R$ 65.000,00

Descrição Produtor Rural PF PJ Lucro Presumido PJ Lucro Real PJ Simples
IR R$ 56.935,29 R$ 14.400,00 R$ 63.000,00 -

ADICIONAL IR 10% - - R$ 18.000,00 -
FUNRURAL R$ 27.600,00 R$ 34.200,00 R$ 34.200,00 -

CSLL - R$ 12.960,00 R$ 37.800,00 -
PIS - R$   7.800,00 R$ 19.800,00 -

COFINS - R$ 36.000,00 R$ 91.200,00 -
IMPOSTO ÚNICO - - - R$ 83.600,00

TOTAL R$ 84.535,29 R$ 105.360,00 R$ 264.000,00 R$ 83.600,00
Tabela 3 – Comparativo de Incidência de Impostos em Diferentes Enquadramentos 

Fonte: Safras e Cifras

Pela tabela apresentada acima constatou-se que há diferentes variações para cada enquadramento, 
o que não favorece ao produtor rural pessoa física a optar por transforma-se em pessoa jurídica. 
O único enquadramento que se considera mais acessível, seria o Simples, mas que não resulta em 
grandes diferenças. 
Esta tabela mostra uma desvantagem do produtor rural em relação ao enquadramento para 
pessoa jurídica, lucro presumido, mas percebe-se que a contribuição exigida para o produtor 
rural pessoa física é simplificada, pois incide apenas Imposto de Renda, apesar disto a alíquota é 
de 27,5%. Mesmo assim o lucro presumido prevalece como melhor opção no arrendamento rural, 
pois apresenta uma economia tributária de 51%.

4.2. Impactos Operacionais

Na avaliação dos impactos operacionais decorrentes da mudança de enquadramento do produtor 
rural, pessoa física para pessoa jurídica observa-se, que faz parte da tradição, misturar o negócio 
da produção agrícola ao amparo da riqueza pessoal e familiar, devido o contrato informal e a 
cultura passada de geração em geração.
Uma empresa agrícola tem padrões tecnológicos que exige sofisticação, modernização no controle 
dos custos assim como tomada de decisões freqüentes para busca de novos financiamentos, 
investimentos em máquinas e equipamentos, bem como necessidade de profissionais qualificados 
para exercer um trabalho de excelência conforme as funções pertencentes à área rural. Isto exige 
do produtor formalização e profissionalização do negócio, para atender as exigências, como as 
de bancos, órgãos do governo, clientes e importadores. O que faz o produtor rural, pessoa física 
agir como uma empresa normal. A Formalização e profissionalização dão ao produtor rural uma 
visão completa e controlada de suas atividades e isso é muito exigido em um regime como o de 
pessoa jurídica. Vale ressaltar que existem vários tipos de produtores rurais, que vão de pequeno, 
médio a grande porte, mas isso não impede que eles venham a organizar sua estrutura como a 
de uma pessoa jurídica, porém a facilidade e simplicidade do enquadramento permitem que as 
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atividades de controle e organização do negócio sejam menos trabalhosas.
Muitos produtores rurais trabalham num ritmo de pessoa jurídica, devido à necessidade de 
demonstrar uma condição de transparência para se obter níveis mais elevados de produção e 
lucro. Em se tratando de termos contábeis e fiscais o produtor rural, pessoa física tem apenas a 
obrigação de controlar suas receitas e despesas através de livro caixa, o que facilita o trabalho. De 
acordo com RODRIGUES et al. (2011, p. 277):

O resultado da exploração da atividade rural por pessoas físicas deve ser apurado mediante escrituração 
do Livro Caixa, que não precisa ser autenticado por Órgão Público, mas que deve ter suas folhas 
numeradas sequencialmente e conter, no início e no encerramento, anotações em forma de “termos” que 
identifiquem o contribuinte e a finalidade do livro.

Devido às grandes exigências e necessidade de controle do negócio que muitas vezes é de 
grande porte, requer controle apurado como o de uma empresa comum, ainda mais se tratando 
de um ramo como agricultura que apresenta riscos relacionados, a produtividade, clima, preço. 
Neste sentido o produtor não deve se valer da informalidade e deve ter suas contas muito bem 
controladas. Conforme aponta Guilherme Dias (AGRIANUAL, 2010):

Hoje, o nível de transparência nas contas da unidade de produção agrícola precisa ser elevado, em 
função do intrincado volume de contratos que começam muito antes do plantio e não cessam depois da 
colheita. Hoje, em cada preço contratado existe um “prêmio” de risco embutido, que é inversamente 
proporcional ao nível de informação que um agente detém sobre o outro. A informalidade pode 
transformar qualquer contrato numa armadilha

Mas, mesmo com todos esses controles numa eventual mudança de enquadramento, o produtor 
rural sofreria impactos por necessitar ter um sistema de controle mais complexo e o cumprimento 
de obrigações que não são necessárias da pessoa física. Um simples exemplo disto é a contabilização 
das receitas e despesas que passariam de simples para mais trabalhosas, necessitando de 
profissionais capacitados e entendedores do trabalho, assim como a mudança do plano de contas 
e também a obrigação de envio de declarações. 
O produtor rural além de enviar aos órgãos competentes informações da área trabalhista, como 
do CAGED, precisa transmitir a declaração do imposto de renda. Mas se optasse, por exemplo, 
pelo enquadramento de pessoa jurídica, Lucro Presumido teria que cumprir com solicitações 
federais de declarações como: DIRF, DACON, DCTF, DIPJ - SEFIP - CAGED – RAIS e Estaduais 
- SINTEGRA - DIEF(ES). Sendo que algumas destas já são feitas pela pessoa física.
Em São Paulo todo produtor rural é obrigado ter CNPJ, que substitui a Declaração Cadastral 
de Produtor - DECAP, para comercializar sua produção. Esta exigência deixou os produtores 
rurais, pessoas físicas receosos de ter que cumprir com os encargos tributários exigidos para as 
pessoas jurídicas, porém este CNPJ foi criado para registros necessários de informações exigidas 
por órgãos e algumas entidades e permitir que o produtor rural esteja no cadastro sincronizado 
com a Receita Federal. Com o intuito de proporcionar a transparência econômica, ou seja, separar 
os gastos pessoais dos de sua empresa. 
Também é necessário que a empresa do produtor rural pessoa física esteja bem organizada e 
estruturada para ampliar seus acessos no mercado capitais, assim como trata Guilherme Dias 
(AGRIANUAL, 2010):

Enquanto a “firma” do produtor rural não se organizar para ter acesso mais amplo ao mercado de 
capital, mantém-se cliente cativa daquela rede de contratos casados, pagando a taxa de juros que lhe 
for imposta. A taxa de cambio flutuante adicionou um nível de risco ainda maior, favorecendo a ponta 
exportadora do sistema agroindustrial, que consegue se defender melhor no mercado de derivativos.

Observa-se que a necessidade de controlar a “firma” do produtor rural vai além das possibilidades 
de mudança no enquadramento, é também uma forma do governo fiscalizar as contas dos 
produtores, identificando se há ou não sonegação de impostos e para isso Guilherme Dias 

(AGRIANUAL, 2010) ainda evidencia que:

A fragilidade do estatuto jurídico da unidade de produção agrícola também está presente nas relações de 
desconfiança entre os fiscos estaduais, o federal e os produtores rurais. A ausência de um sistema formal 
de contabilidade impede a fiscalização adequada para identificar a sonegação de tributos. Daí decorre o 
uso intenso do contribuinte substituto, o que termina por elevar as alíquotas que indiretamente incidem 
sobre a formação de preço no mercado agrícola. É um circulo vicioso: alíquotas elevadas com elevada 
sonegação fiscal.

Percebe-se que com a mudança de um regime de enquadramento ou até mesmo da criação de uma 
empresa rural, se faz necessário que os entes responsáveis criem também tratamento diferenciado 
para estrutura heterogênea de produção, para compatibilizar as alíquotas de incidência conforme 
cada tipo de produtor, como no caso de agricultura familiar, empresas de caráter comercial com 
uma unidade de produção, observando as operações feitas por cooperativas agrícolas para manter 
o atual regime de benefícios fiscais.
Para tanto seria necessário que o produtor rural, pessoa física se adaptasse as mudanças, 
montando um diagnóstico de sua empresa para formalizar a conversão, prevendo as mudanças na 
implementação de novos processos, buscando observar a influência nos sistemas contábeis, para 
eleger os normativos necessários para a apuração de contabilidade complexa, proporcionando 
transparência no regime de enquadramento fiscal, seja Lucro Real, Presumido ou Simples 
Nacional. Com a mudança se faz necessário capacitar e profissionalizar pessoas, aperfeiçoar os 
sistemas administrativos internos e rever os custos na operacionalização do negócio.

4.3. Crédito Rural e Outros Financiamentos

O produtor é beneficiado com o crédito rural, este tem diversos objetivos, tais como estimular os 
investimentos rurais, favorecer o custeio da produção agrícola, fortalecer o setor rural, além de 
incentivar e propiciar a aquisição de terras, entre outros. Através do custeio o produtor obtém 
crédito para aumentar sua produtividade, gerar renda e mão-de-obra. 
Existem três tipos de custeio: agrícola, pecuário e de beneficiamento ou industrialização. E o 
que será abordado é o custeio agrícola, que atende tanto ao produtor rural, pessoa física quanto 
jurídica que conforme o Manual do Crédito Rural - MCR , o custeio destina-se às despesas do 
ciclo produtivo de lavouras periódicas, da entressafra de lavouras permanentes ou da extração de 
produtos vegetais espontâneos ou cultivados, incluindo o beneficiamento primário da produção 
obtida e seu armazenamento no imóvel rural ou em cooperativa; de exploração pecuária; de 
beneficiamento ou industrialização de produtos agropecuários.
Os recursos controlados para a área rural agrícola não determinam características diferenciadoras 
para o produtor rural pessoa física ou jurídica, mas segundo MCR, editado pelo Departamento 
de Normas do Sistema Financeiro que normatiza o crédito rural nos seus financiamentos, 
investimentos e projetos e fixa o valor básico das safras e classifica os recursos em controlados, 
como aqueles obrigatórios, decorrentes da exigibilidade de depósito à vista; oriundos do Tesouro 
Nacional, subvencionados pela União sob a forma de equalização de encargos (diferença de 
encargos financeiros entre os custos de captação da instituição financeira e os praticados nas 
operações de financiamento rural; pagos pelo Tesouro Nacional); Os oriundos da poupança rural, 
quando aplicados segundo as condições definidas para os recursos obrigatórios.
Os produtores rurais optam por esta modalidade por ser justamente compatível com as 
necessidades dele e por oferecer taxas mais baixas que de outro tipo de crédito. As taxas variam 
de 2% até 25% ao ano e são aplicadas a depender da especificação da utilização do crédito ao porte 
do produtor, como por exemplo, o PRONAF que é destinado ao financiamento agrícola familiar. 
O crédito rural é colocado a disposição através de instituições financiadoras que conforme MCR 
avaliam a idoneidade do tomador, solicitam elaboração de planos ou projetos com orçamentos, 
a capacitação de execução e um cronograma de desembolso e reembolso do dinheiro. Estas 
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instituições também podem elencar outras exigências que mudam conforme política interna de 
cada financiadora. 
Um dos fatores que podem também variar conforme as instituições financiadoras é a exigência 
de garantias, pois, segundo o MCR são livremente acertadas entre o financiado e o financiador, 
que devem ajustá-las de acordo com a natureza e o prazo do crédito que é  liberado conforme as 
condições analisadas e parcelado de acordo com suas particularidades, geralmente os produtores 
tem um período de carência para realizar o pagamento que pode ser definido de acordo com as 
épocas de produção.
Em caso de custeio agrícola para as culturas de soja milho ou café, através da fonte de recursos 
comumente usada: Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e pelo programa 
de crédito de Apoio ao Desenvolvimento Rural do Nordeste sabe-se que atende tanto pessoas 
físicas como jurídicas, pois a atividade agrícola é atendida pela mesma linha de crédito. A diferença 
de encargos se dá quando a PJ explora atividade diferente da de produtora rural, comercial, 
industrial ou agro-industrial, por exemplo.  A classificação do produtor rural, tanto PF quanto PJ, 
se dá baseado na receita anual, dessa forma se estabelece se o titular se enquadra como grande, 
pequeno, médio ou mini produtor. 
Quando o produtor rural paga o financiamento em dia recebe um bônus na faixa de 15%, além 
deste estímulo o governo também oferece crédito rural que pode ser solicitado por produtores 
de vários ramos do agronegócio, os produtores rurais sofrem com as exigentes requisições e 
solicitações de garantias que podem ser requeridas, há uma importante exigência que é garantia 
que variam desde a penhora de produção, bens imóveis, hipoteca comum, ao aval ou fiança e até 
mesmo outro bem, desde que autorizado pelo Conselho Monetário Nacional. 
É indiferente se o produtor é PF ou PJ. As exigências, prazos, garantias, taxas são as mesmas. A 
única diferença está no cadastro, onde se cobra uma tarifa a depender da instituição financiadora 
de R$ 30,00 para pessoa física e de R$ 50,00 para pessoa jurídica na elaboração.
No caso da linha de crédito de investimento do Pronaf Agroindústria, para itens que são utilizados 
na implantação, ampliação ou modernização de pequenas e médias agroindústrias, além de outras 
particularidades, os encargos financeiros tem taxas que variam de 1,0% a.a. e 2,0% a.a., variando 
apenas o valor a ser liberado para cada enquadramento, que neste caso a pessoa jurídica recebe 
uma vantagem maior por poder custear adquirir até R$ 500 mil para investimentos, enquanto que 
a pessoa física se limita até 7 mil, este valores se tratando da taxa de 1,0% ao ano. Se fosse a taxa 
de 2,0% são destinados para PF até R$ 18 mil enquanto que para PJ, até R$ 10 milhões.
Outro caso interessante é do Finame Moderfrota que atende a produtores rurais pessoas físicas 
e jurídicas e suas cooperativas com financiamentos para café, em se tratando de produtores 
inseridos no Proger Rural para produtores de micro e pequeno porte as taxas são de 7,5% a.a., e 
para os demais 9,5% ao ano.
Nas demais linhas de crédito tanto para investimentos, comercializações e custeio com recursos 
controlados as taxas são compostas por juros efetivos para pessoas físicas e jurídicas de 6,75% ao 
ano. O custeio com recursos não-controlados tem taxas de juros de mercado, por ser livremente 
pactuado entre as partes.
Apesar de o produtor rural ser beneficiado com o custeio rural agrícola, existem outros tipos 
de financiamentos que atendem pessoas físicas e jurídicas de modo geral. Conforme tabela do 
Bacen a seguir, para aquisição de bens pode-se observar que a maioria dos bancos oferecem 
financiamentos que a taxa de juros é maior para pessoa física do que para pessoa jurídica. 
Taxas efetivas ao mês (%) para Aquisição de Bens 
Tipo: Prefixado 
Período de 28/10/2010 a 04/11/2010 
Publicado em 18/11/2010
De acordo com a tabela que compara as taxas de juros oferecidas para pessoas físicas e pessoas 

jurídicas, na maioria das instituições esta última tem melhores taxas. Em outros casos, existem 
bancos que as taxas de juros para pessoas físicas chegam até 9,31%. No caso do Banco John Deere 
a taxa para pessoa jurídica é de 1,45% e do Banco Mercedez-Benz S.A. 0,73% ao mês. 
As taxas de juros na maioria dos bancos são maiores para a pessoa física, assim como também 
as exigências, comparada à pessoa jurídica, que recebe prazos e condições melhores na forma de 
pagamento. Para pessoa física é um negociação bastante desvantajosa, pois paga-se muito mais 
e isto não é favorável ao custo associado ao crédito. Observe que as taxas da Caixa Econômica 
Federal, para pessoa física chega a ser 4,62% a mais do que para pessoa jurídica. 
Esta estrutura de taxas de juros oferecidas à pessoa física é um dos pontos que atrai o produtor 
rural para se enquadrar em pessoa jurídica, pois o impacto dos juros das operações de crédito são 
mais vantajosas por serem menos onerosas.

5. Conclusão

A agricultura é um ramo do agronegócio que tem sido de fundamental importância para economia 
brasileira, por representar uma atividade produtiva diferenciada e significativa entre a expansão 
do agronegócio e o crescimento da atividade rural. Neste trabalho procurou-se mostrar que a 
agricultura no setor de grãos e fibras além de ser um setor promissor é de grande valia para o 
desempenho da geração de renda e emprego, além de contribuir com boa parcela para a pesada 
arrecadação de tributos. 
No Brasil a atividade agrícola é praticada em forma de pessoa física ou jurídica, sendo bem 
diferentes estes dois enquadramentos. Como o setor é complexo e vem sendo estudado pelo 
Governo Federal e pela Confederação Nacional de Agricultura – CNA discute-se a conversão 
do produtor rural, pessoa física para pessoa jurídica e o presente estudo tende a responder os 
objetivos e hipóteses abordadas de que tal mudança seria de forte impacto, já que a carga tributária 
aplicada a cada um destes é bem diferenciada. 
Constatou-se que o produtor rural pessoa física tem vantagens onerosas superiores aos 
denominados pessoa jurídica, além de exercer um controle mais simplificado, tem de contribuir 
com o Imposto de Renda, controla suas receitas e despesas através da obrigatoriedade do livro 
caixa. Diferente de outros tipos de enquadramento que recebem a incidência não somente do IR, 
como também contribuem com as principais formas de tributação PIS, Cofins, CSLL e Funrural. 
Este último avaliado como inconstitucional para o produtor rural pessoa física que se beneficiou 
através de liminar pelo não pagamento da contribuição no que diz respeito ao salário educação. 
Pôde-se verificar que a primeira parte da hipótese foi realmente confirmada, porém em se 
tratando de mudança de enquadramento para pessoa jurídica lucro presumido na modalidade 
de arrendamento rural os valores serias menores que as taxas incididas para pessoa física. O que 
desmistifica que toda forma de tributação jurídica seja inviável ao produtor rural, porém existem 
outros aspectos que devem ser analisados, tais como a parte operacional para realização desta 
modalidade que não deixa de requerer maiores trabalhos, maiores custos e a necessidade de 
implantação de métodos e aperfeiçoamento profissional. 
Mas, em se tratando de um modo geral do lucro real, as despesas tributárias se elevam, não sendo 
vantajosa nem lucrativa a mudança do enquadramento. 
Ainda neste trabalho foram discutidas que apesar do aumento de carga tributária em alguns 
enquadramentos o produtor rural sendo pessoa jurídica seria beneficiado com novos 
financiamentos. A observação que se faz é que no caso de crédito rural controlado na maioria 
das vezes não há diferenciação entre pessoa física ou jurídica para a taxa de juros aplicada, o que 
determina a liberação é o ramo do negócio e o porte do produtor, ou seja, as operações devem 
estar voltadas para atividade agrícola e os valores destinados variam conforme o porte, pequeno, 
médio ou grande. 
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Porém partindo do ponto de vista de financiamentos para aquisição de bens de modo geral, o 
acesso ao crédito seria maior, já que a taxa de juros na maioria das vezes é bem menor para pessoa 
jurídica, cabendo lembrar que os prazos para pagamentos também são maiores. 
Cabe finalizar o presente estudo, definindo que o planejamento tributário revela-se extremamente 
importante, para se avaliar a prática de incidência de tributos no momento de escolha ou mudança 
de regime de enquadramento fiscal, pois, os impactos podem prejudicar o andamento do negócio, 
já que foram constatadas que as grandes diferenças de apuração fiscal e contábil e os impactos 
operacionais geram desvantagens para o produtor rural, pessoa física, facilitando apenas o acesso 
aos financiamentos de forma geral.
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Orçamento Empresarial: Um estudo nas empresas que utilizam 
o orçamento empresarial na cidade de Feira de Santana-Ba.
Resumo: O presente estudo tem o objetivo de identificar os principais aspectos e características do orçamen-
to empresarial das empresas de Feira de Santana. Com intuito de atingir ao objetivo proposto foi realizado 
uma pesquisa de natureza descritiva, quanto à abordagem do problema foi utilizada uma pesquisa quanti-
tativa. Para tanto foram analisadas as opiniões de gestores e/ou funcionários das empresas cadastradas no 
CIFS (Centro das Indústrias de Feira de Santana). Para se chegar aos resultados foi feito um mapeamento 
do uso da ferramenta do orçamento dentre as empresas, 61 empresas catalogadas no site CIFS, possuem o 
perfil para esta pesquisa, destas 27 atenderam ao objetivo de identificar a utilização de orçamento, sendo que 
22 empresas disseram utilizar algum tipo de orçamento. Os resultados apontam que o tipo de orçamento 
mais utilizado entre as empresas é o orçamento empresarial, e quanto a sua estrutura os planos operacionais 
e financeiros são elaborados com base nas despesas administrativas e na DRO (Demonstração de Resultados 
Orçada), no balanço patrimonial orçado e no orçamento de produção. Ainda de acordo com a pesquisa 73% 
das empresas da amostra considera o orçamento um foco relevante para a avaliação de desempenho.
Palavras-Chave: Orçamento Empresarial. Estrutura do Orçamento.

1. Introdução

O século XX destacou-se pelo desenvolvimento financeiro e econômico e pelo advento da 
tecnologia, em meio a todos esses acontecimentos, as empresas buscavam cada vez mais se 
manterem nesse mercado, que agora estava mais exigente e competitivo. A partir daí surge à 
necessidade de uma ferramenta que pudesse projetar e planejar as expectativas de lucros, o 
orçamento empresarial. 
O orçamento é o plano financeiro para programar a estratégia da empresa para determinado 
exercício. É mais do que uma simples estimativa, pois deve estar baseado no compromisso dos 
gestores em torno de metas a serem alcançadas. É um instrumento importante para o planejamento 
e o controle das empresas em curto prazo. Geralmente, um orçamento cobre um ano e inclui as 
receitas e as despesas previstas para esse ano. Desta forma, o orçamento reúne o compromisso 
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do gestor para cumprir o planejamento de metas em curto prazo visando apoiar a empresa no 
alcance dos objetivos estratégicos (ANTHONY E GOVINDARAJAN, 2006; FREZATTI et al,2008 
; FREZATTI, 2008).
Este estudo pretende verificar como as empresas utilizam o orçamento empresarial na cidade 
de Feira de Santana, com o objetivo geral de identificar os principais aspectos e características 
do orçamento empresarial das empresas na cidade, sendo os seus objetivos específicos: o 
mapeamento do uso da ferramenta do orçamento dentre as empresas; a identificação da estrutura 
e o tipo de orçamento empresarial utilizado e a verificação da utilização do orçamento como meio 
de avaliação de desempenho. 
Na cidade de Feira de Santana o CIS (Centro Industrial do Subaé), onde se localizam a maioria 
das empresas do setor de indústria, cresceu na ultima década 350%, concentrando 150 indústrias 
de pequeno porte, médio e grande porte. O desenvolvimento gerado representa 10.000 empregos 
diretos. Esta pesquisa visa demonstrar aos colaboradores e à sociedade a preocupação destas 
empresas com a sua continuidade na cidade de Feira de Santana, através da elaboração e utilização 
do orçamento empresarial. Como também se faz importante aos diretores e gestores nas suas 
tomadas de decisões na busca da sobrevivência para as organizações. Quanto à classe contábil 
esta pesquisa se justifica em esclarecer pontos acerca do uso do orçamento que devem ser levados 
em consideração na elaboração do orçamento empresarial.
Para compor este estudo foi utilizados livros, dissertações, artigos publicados em revistas ou 
disponibilizados pela internet. A metodologia será baseada na pesquisa descritiva e quanto 
aos procedimentos técnicos à pesquisa quantitativa. Para a análise de dados foi utilizado um 
questionário, com questões que visaram o atendimento aos objetivos apresentados.

2. Referencial Teórico

O orçamento empresarial teve sua origem na administração publica, porém só ganhou força a 
partir do século XX, com o desenvolvimento financeiro e econômico mais acentuado, alinhado 
com o advento da tecnologia, onde as empresas buscando maior competitividade encontram 
no orçamento uma forma de planejar e projetar suas expectativas de lucros.  Segundo Lunkes 
(2008), “o principal dispositivo formal para fazer planos na empresa é o orçamento, que é uma 
demonstração dos planos em termos financeiros”. Neste contexto então as empresas necessitavam 
de uma ferramenta que possibilitassem uma visão de futuro, ou seja, que fosse possível planejar 
e controlar tais resultados financeiros para que pudessem sobreviver as variações do mercado.
Sabe-se que é uma utopia prever o futuro com total precisão, mas, com o auxílio do orçamento, é 
possível preparar-se para tal na medida em que seja possível traçar linhas de tendências e projetar 
resultados com bases em informações do presente e do passado (BRUNI e GOMES, 2010). 
Considerando que o ser humano é imperfeito por natureza e que não há como prever o futuro 
com total exatidão, deve-se ter claro o entendimento que nenhum planejamento ocorre da exata 
maneira em que foi planejado, mas é necessário controlar para que o mesmo ocorra o mais 
próximo possível disso afinal o termo controle tem sido utilizado de maneira enfática, pois, na 
verdade, o que se pretende no universo empresarial é garantir que decisões tomadas realmente 
ocorram (FREZATTI, 2008).
O Quadro 01 mostra alguns conceitos de orçamento empresarial disponível na literatura.

Quadro 01 – Conceitos de Orçamento Empresarial.

Autor(res) Conceito

Hofstede (1967) Os orçamentos são baseados em padrões financeiros e pré-financeiros, 
tais como: quantidades, horas, percentagens, níveis de qualidade.

Welsh (1973) Orçamento é um plano administrativo abrangendo todas as fases das 
operações para um período futuro definido.

Backer e Jacobsen (1979)
Orçamento é um programa coordenado para consecução de certos 
objetivos de lucro dentro de um período determinado. Ele é um dos 
mais importantes instrumentos que uma empresa pode utilizar para o 
planejamento e a coordenação de suas atividades.

Jones e Trentin (1978) O papel de um bom orçamento na direção de uma empresa é mais bem 
compreendido quando relacionado aos fundamentos administrativos.

Maher (2001)  O orçamento é um plano financeiro dos recursos necessários à realização 
de tarefas e ao atendimento de objetivos financeiros.

Covaleski et al. (2003)
Orçamento envolve decisões sobre alocação de recursos, constitui um 
instrumento de impacto sobre a motivação dos gestores e de conformidade 
com as normas sociais vigentes.

Hansen e Mowen (2003)
Os orçamentos encorajam a coordenação porque as várias áreas e 
atividades da organização precisam todas trabalhar em conjunto para 
poder realizar os objetivos estabelecidos.

Frezatti (2008)
O orçamento é o plano financeiro para programar a estratégia da empresa 
para determinado exercício. É mais do que uma simples estimativa, pois 
deve estar baseado no compromisso dos gestores em torno de metas a 
serem alcançadas.

Lunkes (2009)
O orçamento é um meio eficaz de efetuar a continuação dos planos. 
Ele fornece as medidas para avaliar a performance da empresa. Ele 
permite acompanhar a estratégia, verificar seu grau de êxito e em caso de 
necessidade, tomar ação corretiva.

Fonte: Compilado e adaptado pela autora 
O orçamento empresarial contribui para as empresas na execução dos objetivos por um 
determinado período de tempo, auxiliando no direcionamento das ações organizacionais. Neste 
período pode-se então perceber os efeitos que os resultados gerados por este instrumento pode 
causar no grupo gestor, ou seja, nas variações dos aspectos psicológicos dos envolvidos com o 
processo diante das diversas situações rotineiras (BACKER e JACOBSEN, 1979; COVALESKI et 
al. 2003).
O orçamento empresarial torna-se um mecanismo de avaliação de desempenho e alcance de 
metas, a medida que demonstra boa capacidade de gestão em seguir planos traçados, mesmo 
com as inerentes situações imprevistas na execução orçamentária. Além disso, integra o processo 
de gestão e representa o plano financeiro para viabilizar o alcance da estratégia em determinado 
período, sendo um dos pilares da gestão e um dos instrumentos fundamentais para o alcance da 
transparência na comunicação dos resultados na gestão (ATKINSON et AL, 2000; FREZATTI, 
2008).
De modo adicional reforça-se o uso do orçamento como mecanismo de alocação de recursos 
dos acionistas na organização e controle do uso dos recursos distribuídos pelo mesmo. Com 
orçamento é possível realizar a alocação e a avaliação do desempenho dos gestores por meio do 
cumprimento do planejado em orçamento para o exercício, tornando-se um importante parâmetro 
para aferição da qualidade de gestão. Neste contexto, o orçamento contribui para o alinhamento 
de toda a empresa para execução dos objetivos de pensamento estratégico, pois é planejado 
para ser executado em um exercício (curto prazo) e faz parte do planejamento estratégico (longo 
prazo) comportando-se como um estágio que a empresa deve passar visando atingir as metas de 
longo prazo (ATKINSON et al, 2000; COVALESKI et al, 2003; HANSEN et al, 2003; HANSEN e 
MOWEN, 2003).

Diante do exposto, Garrinson e Noreen (2000) ressaltam que os principais 
benefícios do orçamento são:

a) Provê uma forma de comunicação gerencial acerca dos planos; 
b) Força os gerentes a pensar sobre ações para o futuro, evitando que estes, na ausência do 
orçamento, gastem esforços em ações do dia-a-dia; 
c) Provê uma forma de alocar recursos entre os departamentos e nas áreas; 
d) Pode evitar o surgimento de potenciais restrições; 
e) Coordena as atividades por meio da integração dos planos das várias áreas e auxilia que estes 
estejam na mesma direção; e 
f) Define metas e objetivos e serve como benchmarks para futura avaliação de desempenho.
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Neste estudo destaca-se entre os benefícios do orçamento o uso deste instrumento na definição 
de meta e objetivos para posterior avaliação de desempenho e remuneração pelos resultados 
alcançados. Além disso, a eficácia do orçamento depende diretamente de todos aqueles que são 
afetados por ele e por isso, a construção deste deverá ser precedida de uma negociação entre as 
partes, neste caso, entre o diretor e o gerente de unidade (ATKINSON et al, 2000; GARRINSON e 
NOREEN, 2000; ANTHONY E GOVINDARAJAN, 2006; FREZATTI, et al, 2008). 
2.1. Estrutura Básica do Orçamento 

A estrutura básica do orçamento é composta por planos operacionais e financeiros, que 
demonstram o resumo das atividades da empresa para um próximo período orçado, sendo este 
período normalmente de um ano. No entanto o período por ser superior a um ano de acordo com 
o ciclo operacional da empresa e o ramo a qual a mesma faz parte. Por meio destes planos, surgem 
as demonstrações contábeis projetadas, onde através destas os gestores podem tomar decisões 
ligadas às atividades de modo a conduzir os resultados previstos ao planejamento estratégico da 
empresa (ATKINSON et al, 2000; HOJI, 2007; LUNKES, 2008).
O Quadro 02 mostra a estrutura básica do Orçamento Empresarial.

Quadro 02 – Estrutura básica e abrangência do orçamento.
Divisão Área / Setor Característica

Operacional

Vendas/Receita Identifica o nível planejado de vendas para cada produto. 
Constitui assim o passo desencadeador dos demais processos 
orçamentários.

Produção Tem a finalidade de apresentar a quantidade de produtos que 
devem ser produzidos em função das vendas planejadas, 
considerando-se as políticas de estoques.

   Matéria Prima Este orçamento determina, em função da política e da 
necessidade de produção a quantidade e o valor de matérias-
primas a consumir e a comprar.

   Mão-de-Obra Direta Tem a finalidade de demonstrar a quantidade e o valor total 
de horas de mão-de-obra diretamente aplicados na produção 
necessários para atender a demanda proposta no orçamento de 
produção.

   Custos Indiretos de Fabricação Apresenta os custos que requerem critérios mais complexos 
apropriação aos produtos, pois não são associáveis facilmente a 
produtos específicos, ou seja, não são diretamente vinculados a 
determinado produto.

Despesas Vendas e Administrativas O orçamento de despesas administrativas visa atender os setores 
que existem para apoiar a atividade fim da empresa, seja de 
produção e venda, apenas comercialização, serviços, enfim, 
qualquer que seja a razão da sua respectiva existência.

Financeiro

Capital O enfoque principal é elaborar o orçamento dos gastos previstos 
com investimentos que serão ativados como ativo permanente, 
dentro do não circulante, bem como dos financiamentos 
necessários para fazer jus à necessidade de fundos para sua 
aquisição.

Demonstração de Resultados 
Orçada (DRO)

Reúne as informações sobre os resultados projetados para aquele 
período em função das condições em que a empresa se planejou 
fornecendo feedback para a gestão no formato específico deste 
relatório.

Balanço Patrimonial Orçado Apresenta a condição patrimonial da empresa com base nas 
projeções para o exercício seguinte. Assim como a DRO, fornece 
feedback para a gestão no formato específico do relatório.

Fluxo de Caixa Orçado Elaborado com os dados apurados nos quadro analíticos 
de movimentações financeiras, complementada com as 
movimentações financeiras das atividades de investimentos e 
financiamentos.

Fonte: Adaptado de Hoji (2007); Horngren, Foster e Datar, (2000); e Atkinson et al (2000).
O orçamento empresarial permite a projeção das demonstrações contábeis por meio das quais a 
empresa identificará se os resultados esperados  de acordo com as demonstrações serão atingidos 
no próximo exercício ou ciclo operacional. Assim, se os valores apresentados nas demonstrações 
projetadas estiverem em desacordo com o alinhamento estratégico da empresa deverão  ser 
ajustados por meio da realimentação do sistema. Nesta fase a realimentação do planejamento 
orçamentário corresponde a uma importante etapa uma vez que o entendimento das variações 
permite aprimorar o processo ( FREZZATI, 2008).
2.2. Tipos de Orçamento

São diversos os tipos de orçamentos disponíveis na literatura, devido a todos esses estudos foi 
possível aprimorar este instrumento de modo a atender às expectativas cada vez mais diversas 
constantemente apresentadas pelas empresas. O quadro 03 apresenta algumas informações sobre 

os principais tipos de orçamento.
Quadro 03 -  Tipos de orçamento

Tipo de Orçamento Característica Principal Referências

Empresarial ou 
Tradicional

Projeção dos recursos baseado na estrutura 
organizacional e acompanhamento pelos 
departamentos na execução do ciclo operacional.

Hofstede (1967); Backer e 
Jacobsen (1979); Welsh(1996); 
Covaleski et al (2003 e Frezatti 
(2008) .

Contínuo Renovação do período concluído e acréscimo do 
mesmo período no futuro. 

Welsh (1996); Warren, Reeve e 
Fess (2003); Blaschek e Lopes 
(2005); e Leite (2008). 

Base Zero
Projeção dos recursos baseada em pacote de decisão 
da estaca zero com justificativa para todos os novos 
gastos.

Pyhrr (1981); Fernandes (2005).

Flexível Projeção dos recursos para vários níveis de atividade.
Watts (1996); Garrison e Norren 
(1996); e Hansen e Mowen 
(2001).

Por Atividades
Projeção de recursos e desempenho com base no 
custeio baseado em atividades, de modo a identificar 
os recursos que serão consumidos pelas atividades e 
as atividades que serão consumidas pelos processos.

Nakagawa (1994); Honrgren, 
Foster e Datar (1997); Kaplan e 
Cooper (1998); e Lunkes (2009).

Estratégico Ajusta o desempenho almejado e promove melhorias 
contínuas.

Kaplan e Norton (2001); 
Marques (2001).

Beyond Budget  (Além 
do orçamento)

Projeção de recursos de forma descentralizada e 
flexível, guiada por um conjunto de princípios.

Hope e Fraser (2003). Frezatti 
(2008).

Advanced Budgeting 
( O r ç a m e n t o 
avançado)

Modelo mais flexível e centrado nos objetivos com 
maior qualidade e menor custo. Horváth e Partners (2004). 

Fonte: Adaptado de Lunkes (2008).
Para este estudo será utilizado o orçamento empresarial por ser o mais conhecido e utilizado 
entre as empresas (CORDEIRO FILHO, 2008). O orçamento empresarial fornece a base necessária 
para o contexto da pesquisa, no qual será realizado de modo participativo e para o próximo 
exercício, sem que ocorram alterações durante a execução.
2.3. Orçamento Topdown x Orçamento Participativo

A estrutura conceitual do orçamento pode ser executada na forma Topdown ( do topo para a 
base), onde este é aplicado de modo impositivo de cima para baixo e dimensionados a partir de 
decisões do topo da pirâmide. Essa forma de gestão tem sido pouco utilizada por não permitir a 
participação do gerente da unidade na definição das metas, sendo uma forma pouco motivacional 
no atendimento de metas baseadas no orçamento. A definição de planos e metas deve ser da base 
para o topo, ou seja, proposta pelo gerente de unidade para negociação com o diretor, dessa 
forma incentiva e motiva aqueles que devem executar os planos a cumprirem com os respectivos 
objetivos (FISCHER et al, 2002; FREZATTI et al, 2008; SHIELDS e SHIELDS, 1998; ANTHONY E 
GOVINDARAJAN, 2006; TARIFA, ALMEIDA e ESPEJO, 2009).
Por outro lado, a orientação do superior para a definição do orçamento é importante e apreciada 
pelos gestores, pois recebem especificações do planejamento estratégico a ser inserido no 
orçamento. As intervenções dos diretores aprovando, ajustando ou rejeitando as propostas 
orçamentárias são inevitáveis podendo ser negociadas a intensidade e o momento em que 
ocorram. Portanto, um processo negociativo e equilibrado na elaboração do orçamento é o meio 
mais adequado para estabelecer metas e objetivos a serem alcançados (FREZATTI et al, 2008; 
MARGINSON e OGDEN, 2005).
O orçamento participativo é aquele em que o gestor é envolvido na elaboração e tem influência 
na definição do seu próprio orçamento. Cada gerente de unidade debate com o seu diretor o 
orçamento para o ano seguinte e por sua vez o diretor julga a validade de cada pormenor, gerando 
um processo negociativo para chegar então ao orçamento que seja capaz de aliar os interesses de 
ambos, em geral traduzido em maior produtividade com menor uso de recursos. O orçamento 
participativo, portanto é utilizado para construção dos objetivos e metas para o exercício seguinte 
e será utilizado pelos diretores para remuneração por resultados alcançados previstos com base 
no orçamento. Metas e alocações de recursos negociadas bilateralmente. Pode prevalecer o 
desejo do decisor caso não haja acordo entre as partes (BRUNI e GOMES, 2010; ANTHONY e 
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GOVINDARAJAN, 2006; SHIELDS e SHIELDS, 1998; FREZATTI et al, 2008).
O orçamento participativo permite compartilhar informações entre o diretor e o gerente de unidade, 
coordenar interdependências e promoção de atitudes motivacionais na gestão. O orçamento 
participativo viabiliza também maior possibilidade de aceitação das metas orçamentárias levando 
à maior empenho dos gerentes de unidade e maior intercâmbio de informações importantes dos 
gerentes de unidade para a diretoria. Assim, o orçamento participativo apresenta contribuições 
positivas para os atores do processo orçamentário. O orçamento participativo permite que 
os gerentes participem da escolha em relação as suas metas para futura avaliação do seu 
desempenho. Com isso, os gerentes estarão cientes das conseqüências de suas escolhas e assumem 
a responsabilidade de atingir tais metas no próximo exercício. A participação na elaboração do 
orçamento aumenta o comprometimento dos envolvidos com os resultados esperados e assim 
aumenta a troca de informação entre diversos níveis e áreas (CARDOSO, MÁRIO e AQUINO, 
2007; ANTHONY e GOVINDARAJAN, 2006; SHIELDS e SHIELDS, 1998).
Por outro lado, Lunkes (2008) menciona as limitações do orçamento, como desencadear ações 
e reações indesejadas, levando inclusive os colaboradores a atitudes antiéticas. Isso motivou o 
desenvolvimento de estudos como os de Covaleski et al, (2003), Hansen et al, (2003) e Yuen (2004). 
Dentre os principais problemas levantados nestas pesquisas está a constituição de reservas 
orçamentárias que não foram determinadas ou aceitas pela administração da organização. A 
relação entre a folga e a participação dos gerentes no orçamento pode ser utilizada intencionalmente 
como um meio de criar a folga principalmente pelo fato de os gerentes conhecerem mais sobre o 
processo e terem disponibilidade para interferir nas metas propostas. O orçamento participativo 
viabiliza condições para que seja utilizado como instrumento para criar a folga orçamentária 
distorcendo informações para a tomada de decisões no planejamento. (SCHIFF e LEWIN, 1968; 
KREN, 2003; JUNQUEIRA, OYADOMARI e MORAES, 2010).
Assim, por meio do processo orçamentário participativo, no qual o gerente entrará num processo 
de negociação com o diretor, permite que o primeiro apresente um orçamento com folga, pois 
utilizará deste para barganhar resultados e facilitar o alcance das metas que serão definidas. No 
processo orçamentário participativo a situação do gerente torna-se privilegiada, pois proporciona 
a condição de gerar um comportamento oportunista tirando proveito das informações que detém 
para barganhar resultados favoráveis ao interesse próprio, especialmente quando as metas 
negociadas no orçamento servidão de base para a remuneração por resultados. Porém apenas a 
participação do gerente no processo não explica a folga, pois é necessário que esta folga presente 
no orçamento não seja conhecida pelo diretor (assimetria) para que o gerente possa constituir 
a reserva e proteger-se de uma avaliação de desempenho insatisfatória priorizando os seus 
interesses em detrimento dos da organização (LIBBY, 2003; DECHOW e SHAKESPEARE, 2009; 
JUNQUEIRA, OYADOMARI e MORAES, 2010).

3. Metodologia

Esta pesquisa tem como objetivo identificar a estrutura e o tipo de orçamento utilizado nas 
empresas da cidade de Feira de Santana, levando em consideração a utilização do orçamento 
empresarial como meio de avaliação de desempenho. Para alcançar este objetivo será desenvolvida 
uma pesquisa descritiva.
Em uma pesquisa descritiva segundo Triviños (1995) apud Bueren (2006) “o estudo descritivo 
exige do pesquisador uma delimitação precisa de técnicas, métodos, modelos e teorias que 
orientarão a coleta e interpretação dos dados, cujo objetivo é conferir validade científica à pesquisa. 
A população e a amostra também devem ser delimitadas, assim como os objetivos, termos, as 
variáveis, as hipóteses e as questões da pesquisa.
Quanto à abordagem do problema será utilizada uma pesquisa quantitativa. Uma pesquisa 
quantitativa caracteriza-se pelo uso de instrumentos estatísticos, tanto na coleta de dados quanto 

em sua manipulação (BUEREN, 2006). De acordo com Silva (2006) o investigador parte de 
conhecimentos prévios já estruturados e a partir deles formula hipóteses sobre os fenômenos 
e as situações que pretende investigar. Coletam – se os dados convertendo as informações em 
números, que permitem verificar a ocorrência ou não das conseqüências, ou seja, da aceitação ou 
não das hipóteses, recorrendo neste momento a estatística.
Para compor a população desta pesquisa foi elaborada uma listagem contendo especificações 
das empresas de Feira de Santana nos setores da indústria, tais como: razão social, endereço, 
telefone para contato e o ramo da atividade. A listagem foi realizada através do site CIFS (Centro 
Industrial de Feira de Santana), por disponibilizar dados para o acesso as empresas. Podendo 
então fazer o mapeamento para aplicação do instrumento de coleta e identificação das empresas 
que utilizam o orçamento empresarial.
 Para a coleta de dados foi utilizado um questionário. Para Silva (2006, p. 60) questionário é um 
conjunto ordenado e consistente de perguntas a respeito de variáveis e situações que se deseja 
medir ou descrever. Com o questionário almeja-se a identificação da estrutura e tipo de orçamento 
empresarial utilizado, como também verificar se a sua utilização é uma forma de avaliação de 
desempenho.
O questionário foi aplicado somente nas empresas que utilizam o orçamento empresarial, e entre 
as listadas no site CIFS. O primeiro contato foi realizado através de telefone, com o objetivo de 
identificar as empresas que utilizam a ferramenta do orçamento, num segundo momento foi 
passado o questionário, através de e-mail, atingindo assim ao primeiro objetivo específico, o 
mapeamento do uso do orçamento empresarial em Feira de Santana.
O questionário foi direcionado aos gestores ou colaborador que dispusessem das informações 
necessárias para o alcance dos objetivos da pesquisa. Este foi composto por 28 questões, 24 
questões de acordo com a escala Likert e 04 de múltipla escolha, que possibilitaram atingir aos 
outros dois objetivos da pesquisa identificação da estrutura e do tipo  de orçamento utilizado, 
como também satisfazer o seguinte questionamento se as empresas o utilizam como forma de 
avaliação de desempenho.

4. Resultados e Discussão

Para coleta de dados foram utilizadas fontes primárias, questionários aplicados entre os gestores 
e/ou funcionários das indústrias de Feira de Santana, cadastradas no site CIFS (Centro das 
Indústrias de Feira de Santana). Os dados visam demonstrar a média dos pontos, que são os 
números que foram atribuídos a cada questão.  As alternativas foram dispostas em números de 
1 a 5, de acordo com a escala Likert. O número 1 significa que há total discordância, o número 
2 discordância, o número 3 representa neutralidade, os números 4 concordância parcial e 5 
representa o  nível de concordância total.
Por meio do site do Centro das Indústrias de Feira de Santana (CIFS) foram identificadas as 
empresas a serem analisadas na pesquisa, totalizando 61 indústrias. Destas 27 corresponderam 
ao primeiro contato visando atingir o objetivo 1 desta pesquisa, referente ao mapeamento do uso 
da ferramenta do orçamento empresarial. Sendo que 22 empresas informaram utilizar algum tipo 
de orçamento, e 5 disseram não utilizá-lo, sendo portanto retiradas da composição amostral.
Para responder os objetivos 2 e 3 foi aplicado questionário na amostra, este foi direcionado a 22 
empresas de ramos diferentes de atividades, cujo dados foram tabulados e as respectivas médias 
encontradas referente a cada alternativa estão dispostas na Tabela 1. 
Fazem parte da amostra desta pesquisa 11 empresas cadastradas no CIFS, representando 18% 
do total das 61 empresas. Das 11 empresas que responderam ao questionário, 8 são de grande 
porte e 3 de médio porte. As demais empresas que não responderam ao questionário devido aos 
responsáveis pelas informações não terem disponibilidade para respondê-lo.
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Tabela 1- Médias das respostas do questionário.

Assertivas Média
2-A empresa utiliza o orçamento onde se faz a projeção dos recursos baseada na 
estrutura organizacional e acompanhamento pelos departamentos na execução do ciclo 
operacional.

4,0

3-A empresa utiliza o orçamento fazendo a renovação do período concluído e acréscimo 
do mesmo período no futuro. 2,91
4-A empresa utiliza o orçamento fazendo a projeção dos recursos baseada em pacote de 
decisão da base zero com justificativa para todos os novos gastos. 2,91
5-A empresa utiliza o orçamento fazendo projeção dos recursos para vários níveis de 
atividade. 3,91
6-A empresa utiliza o orçamento fazendo projeção de recursos e desempenho com 
base no custeio baseado em atividades, de modo a identificar os recursos que serão 
consumidos pelas atividades e as atividades que serão consumidas pelos processos.

3,45

7-A empresa utiliza o orçamento em que ajusta o desempenho almejado e promove 
melhorias contínuas. 3,55
8-A empresa utiliza o orçamento fazendo projeção de recursos de forma descentralizada 
e flexível, guiada por um conjunto de princípios próprios. 2,64
9-A empresa utiliza um orçamento flexível e centrado nos objetivos com maior qualidade 
e menor custo. 3,00
10-O orçamento da empresa identifica o nível planejado de vendas para cada produto. 
Constitui assim o passo desencadeador dos demais processos orçamentários. 3,18
11-O orçamento da empresa tem a finalidade de apresentar a quantidade de produtos 
que devem ser produzidos em função das vendas planejadas, considerando-se as 
políticas de estoques.

3,82

12-O orçamento da empresa determina, em função da política e da necessidade de 
produção a quantidade e o valor de matérias-primas a consumir e a comprar. 3,64
13-O orçamento da empresa tem a finalidade de demonstrar a quantidade e o valor total 
de horas de mão-de-obra diretamente aplicados na produção necessários para atender a 
demanda proposta no orçamento de produção.

3,36

14-O orçamento da empresa apresenta os custos que requerem critérios mais complexos 
apropriação aos produtos, pois não são associáveis facilmente a produtos específicos, 
ou seja, não são diretamente vinculados a determinado produto.

2,18

15-O orçamento de despesas administrativas visa atender os setores que existem para 
apoiar a atividade fim da empresa, seja de produção e venda, apenas comercialização, 
serviços, enfim, qualquer que seja a razão da sua respectiva existência.

4,00

16-O enfoque principal da empresa é elaborar o orçamento dos gastos previstos com 
investimentos que serão ativados como ativo permanente, dentro do não circulante, 
bem como dos financiamentos necessários para fazer jus à necessidade de fundos para 
sua aquisição.

2,64

17-O orçamento da empresa reúne as informações sobre os resultados projetados para 
aquele período em função das condições em que a empresa se planejou fornecendo 
feedback para a gestão no formato específico deste relatório.

4,18

18-O orçamento apresenta a condição patrimonial da empresa com base nas projeções 
para o exercício seguinte. Assim como a Demonstração do Resultado Orçado (DRO), 
que reúne as informações sobre os resultados projetados para aquele período em função 
das condições em que a empresa se planejou, fornecendo feedback para a gestão no 
formato específico do relatório.

3,82

19-O orçamento da empresa é elaborado com os dados apurados nos quadro analíticos 
de movimentações financeiras, complementada com as movimentações financeiras das 
atividades de investimentos e financiamentos previstos para o próximo exercício.

3,45

20-A empresa define as estratégias para o cumprimento dos objetivos de longo prazo ( 
> 5 anos ) . 3,09
21-As metas do orçamento anual estão diretamente relacionadas com as estratégias de 
longo prazo?  3,09
22-A organização considera o orçamento como foco relevante para a avaliação de 
desempenho? 4,18
23-As informações  geradas pelo orçamento são levadas em consideração para a tomada 
e decisão no momento de execução do orçamento. 3,73

27-A utilização do orçamento empresarial influencia no comportamento dos gestores 
na organização? 4,27
28-Os gestores apresentam alguma alteração de comportamento, no estilo de liderança 
voltado a satisfação própria devido ao compromisso com o orçamento? 3,45

Fonte: Elaboração própria
A questão 1 será analisada ao final deste capítulo por não ter sido elaborada de acordo com 
a escala Likert, sendo esta uma questão de múltipla escolha. As médias contidas na Tabela 1 
referem-se ao resultado da soma de todas as respostas para cada questão de acordo com a escala 
Likert, números de 1 a 5, divido pelo número de empresas da amostra (11).
Para as médias dos pontos das variáveis em análise, os elementos que demonstram o tipo de 
orçamento utilizado, o conceito que se tratava de orçamento empresarial ou tradicional exposto 
na questão 02 obteve média 4,00 representando que 37% concordam totalmente e 36% concordam 
parcialmente quanto a utilização do orçamento empresarial, ou seja, as empresas que participaram 
da amostra fazem a projeção dos recursos baseado na estrutura organizacional e acompanhamento 
pelos departamentos na execução do ciclo operacional. Não deixando de mencionar que 9% 
discordam com a assertiva e 18% demonstraram neutralidade.
A questão 03 atingiu a média 2,91, o conceito de orçamento contínuo diz que a empresa utiliza o 
orçamento fazendo a renovação do período concluído e acréscimo do mesmo período no futuro, 
possui 18% de concordância total e 36% de concordância parcial, e 45% de discordância quanto a 
sua utilização. De acordo com Bruni e Gomes(2010) este tipo de orçamento é bastante adequado 
a empresas com ciclos de produtos curtos.
A questão 04 obteve média 2,91, 46% concordam com a utilização da base zero, ou seja, que a 
empresa utiliza o orçamento fazendo a projeção dos recursos baseada em pacote de decisão da 
base zero com justificativa para todos os novos gastos, não deixando de mencionar que 36% 
discordam e 18% discorda totalmente, equivalendo a 54% que discordam. O orçamento base zero 
não utiliza como base para elaboração do orçamento o ano anterior, sendo o que o diferencia dos 
demais.
 O nível de concordância contido na questão 05 que diz que a empresa utiliza a projeção dos 
recursos para vários níveis de atividade, sendo este o orçamento flexível, obteve média 3,91 um 
nível que tende a concordância, representando que 45% concordam totalmente e 18% concordam 
parcialmente. Este tipo de orçamento necessita a identificação de todos os custos, com a distinção 
entre os custo fixos e variáveis.
A assertiva número 06, com resultado da média de 3,45 representa que 45% concordam que 
fazem a projeção de recursos e desempenho com base no custeio baseado em atividades, de 
modo a identificar os recursos que serão consumidos pelas atividades e as atividades que serão 
consumidas pelos processos, sendo este o orçamento por atividades. Este tipo de orçamento 
permite alocar os custos indiretos que devem ser apropriados a um produto ou serviço.
 A questão 07 que trata sobre o orçamento estratégico, onde a empresa utiliza o orçamento em que 
ajusta o desempenho almejado e promove melhorias contínuas, a média de respostas foi de 3,55, 
representa que 37% dos respondentes demonstrou neutralidade, 18% concorda parcialmente, 27% 
concorda totalmente e 18% discorda em utilizá-lo. Apesar do índice de neutralidade, totalizando 
os níveis de concordância, percebe-se que 45% das empresas concordam com o orçamento 
estratégico. Este tipo de orçamento tem um enfoque a longo prazo, não se preocupando com a 
precisão dos resultados, e sim com o desenvolvimento de medidas estratégicas em relação ao 
mercado e a produtividade.
O orçamento Beyond Budgeting que trata a questão 08 diz que este é o orçamento que se utiliza a 
projeção de recursos de forma descentralizada e flexível, guiada por um conjunto de princípios, 
obteve media de respostas de 2,64.O orçamento Beyond Budgeting faz críticas quanto a utilização 
do orçamento tradicional, considerando-o rígido e centralizado.De acordo com os resultados 55% 
não concorda com esta forma de orçamento,27% concorda e 18% apresentou neutralidade. Os 
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resultados confirmam o que diz Frezatti (2008) que mesmo não podendo ocorrer de maneira exata 
o que foi planejado, se faz necessário controlar com ênfase, afim de obter os resultados esperados. 
Utilização do orçamento mais flexível e centrado nos objetivos com maior qualidade e menor 
custo é o que diz a questão 09 tratando-se do orçamento Advance  Budgeting. Este tipo de 
orçamento obteve 9% que concordam totalmente, 27% concordam parcialmente, 27% discordam 
e 37% mantiveram-se neutros quanto à assertiva. Somando os que discordam com os que se 
mantiveram neutros têm-se 64% que não utilizam essa forma de orçamento,que é similar ao 
orçamento Beyond Budgeting. O modelo Advance Budgeting busca promover um aumento na 
qualidade do planejamento e uma redução de custos na elaboração do orçamento.
Portanto, de acordo com a análise feita das assertivas, o maior nível de concordância entre os 
respondentes foi a utilização do orçamento empresarial, com média 4,00, representando 73% de 
concordância. Este resultado confirma na amostra o achado de Cordeiro Filho (2008), reforçando 
que,mesmo com as falhas inerentes à ferramenta, o orçamento empresarial é utilizado pela maioria 
das empresas de modo satisfatório representando um instrumento importante ao controle de 
gestão e projeção de resultados. Devido a isso, oito das onze empresas pesquisadas utilizam o 
orçamento empresarial como instrumento de gestão e apoio no planejamento estratégico.
 A estrutura básica do orçamento consiste na divisão entre o orçamento operacional e o orçamento 
financeiro, sendo estes compostos por etapas ou divisões. As questões de número 10 a 19 visam 
identificar a estrutura utilizada pelas empresas.
O orçamento de vendas representa a fonte básica de entrada de recursos, portanto determina a 
quantidade e o valor total dos produtos ou serviços a vender, o preço a ser utilizado, por sua vez 
a receita que será gerada, bem como a estimativa dos impostos incidentes sobre a receita (BRUNI 
e GOMES,2010; HOJI,2009;WELSCH,1996). A assertiva de número 10 caracteriza o orçamento 
de Vendas/Receita como o passo desencadeador dos demais processos orçamentários, a média 
de respostas foi 3,18 representando que 45% concordam, 36% discordam e 19% indicaram 
neutralidade, se somarmos o percentual dos que discordam com os que apresentaram neutralidade, 
temos um número significativo de 54%, demonstrando um equilíbrio quanto esta assertiva. 
O orçamento de produção caracterizado na questão 11 que diz que o orçamento da empresa tem 
a finalidade de apresentar a quantidade de produtos que devem ser produzidos em função das 
vendas planejadas, considerando-se as políticas de estoque, a média das respostas foi de 3, 82 a 
nível de concordância, esta média indica  que 72% concordam, enquanto 18% discordam e 10% 
mantiveram-se neutros. 
Seguindo a ordem das questões o orçamento de matéria-prima que corresponde à questão 12 diz 
que o orçamento da empresa determina, em função da política e da necessidade de produção 
a quantidade e o valor de matérias-primas a consumir e a comprar, a média de respostas para 
esta assertiva foi de 3,64, demonstrando tendência aos níveis de concordância, 36% concordam 
totalmente com esta afirmação, 27% concorda parcialmente, 18% não concorda, 9% discorda 
totalmente e 10% mantiveram- se imparciais. A estas últimas, parece inerente o risco de aquisição 
desmedida de matérias-primas para os respectivos processos produtivos.
 Em se tratando do orçamento da mão-de-obra direta 37% concordam totalmente e 27% concordam 
que o orçamento da empresa tem a finalidade de demonstrar a quantidade e o valor total de horas 
de mão-de-obra diretamente aplicados na produção necessários para atender a demanda proposta 
no orçamento de produção, 27% discorda totalmente e 9% não concordam com esta assertiva. 
Analisando os resultados desta assertiva, que obteve média de respostas de 3,36 percebe-se que 
64% concordam em utilizar o orçamento da mão-de-obra, que compreende todas as despesas 
relacionadas aos funcionários pela empresa, visando também identificar a quantidade necessária 
de funcionários para a produção. O controle da mão-de-obra via orçamento parece ser um foco 
importante para as empresas da amostra e este resultado pode estar relacionado ao montante de 
recursos que cada empresa direciona a este orçamento.

O orçamento dos custos indiretos de fabricação têm a finalidade de apurar o montante de custos 
que participam indiretamente na fabricação de produtos,por incluírem muitos tipos distintos 
de despesas tais como:combustíveis,lubrificantes,energia elétrica, entre outros consumidos 
no processo de produção, cria problemas consideráveis para a administração, especialmente 
no rateio desses custos a produtos e no controle de custos (HOJI,2009;WELSCH,1996). Neste 
sentindo, de acordo com a assertiva 14 que diz: o orçamento da empresa apresenta os custos que 
requerem critérios mais complexos apropriação aos produtos, pois não são associáveis facilmente 
a produtos específicos, ou seja, não são diretamente vinculados a determinado produto, a média 
de respostas para este setor foi de 2,18 este nível da escala representa discordância quanto à 
assertiva, demonstrando que 55% discordam quanto a utilização do orçamento dos custos 
indiretos de fabricação, 18% concorda parcialmente e 27% mantiveram-se imparciais.
A questão 15 cita o orçamento das despesas de vendas e administrativas, a média de respostas 
para esta assertiva que diz: o orçamento de despesas administrativas visa atender os setores 
que existem para apoiar a atividade fim da empresa, seja de produção e venda, apenas de 
comercialização, serviços, enfim, qualquer que seja a razão da sua respectiva existência, foi de 
4,00 de acordo com a escala Likert, este nível representa concordância. Os resultados revelam que 
64% concordam que são feitos o orçamento incluindo todos os gastos necessários para a empresa 
operar, 9% discorda e 27% manteve  neutralidade. 
A questão 16 diz que o enfoque principal da empresa é elaborar o orçamento dos gastos previstos 
com investimentos que serão ativados como ativo permanente, dentro do não circulante, bem 
como dos financiamentos necessários para fazer jus à necessidade de fundos para sua aquisição. 
A média para esta afirmativa foi 2,64. Os resultados somando os que discordam totalmente e os 
que discordam parcialmente, com os que se mantiveram neutros tem-se que 73% não utilizam o 
orçamento com base no capital. Este resultado indica que parte das empresas pesquisadas não 
fazem o gerenciamento dos investimentos que segundo Bruni e Gomes (2010), é “de grande 
importância para concretização das metas operacionais traçadas pela empresa”.
A média das respostas para a questão 17 foi de 4,18, que trata sobre a Demonstração de Resultados 
Orçada, 46% concordam totalmente, 27% concordam parcialmente que utiliza orçamento 
baseado na DRO, 27% apresentou neutralidade. Os resultados desta assertiva mostram que 
73% das empresas da amostra utilizam o orçamento com base na DRO, que é caracterizada 
pela determinação das receitas, despesas e impostos, sendo possível a projeção dos resultados 
almejados. Este resultado confirma o que diz Frezzati(2008) que é através das demonstrações que 
se identificará se os resultados esperados serão atingidos no próximo exercício, possibilitando 
correções caso os resultados estejam em desacordo. Observar-se que a qualidade da DRO deve 
ser reavaliada para parte das empresas da amostra, visto que um percentual menor (63% e 64%) 
fazem concomitantemente o orçamento de matéria-prima e mão-de-obra, respectivamente, itens 
que interferem diretamente no custeio do produto vendido.
Para a utilização do balanço patrimonial orçado caracterizado na assertiva de numero 18, a média 
de respostas foi de 3,82, sendo que 46% concordam totalmente e 18% concordam parcialmente 
com a sua utilização, 9% discordam totalmente, 9% discorda e 18% mantiveram-se neutros. O 
balanço patrimonial orçado apresenta a condição patrimonial da empresa com base nas projeções 
para o exercício seguinte. Assim como a Demonstração do Resultado Orçado (DRO), que reúne as 
informações sobre os resultados projetados para aquele período em função das condições em que 
a empresa se planejou, fornecendo feedback para a gestão no formato específico do relatório. Por 
sua vez, o balanço patrimonial orçado também pode ser prejudicado caso a empresa não realize 
previsão orçamentária adequada para itens de grande relevância no processo produtivo cujos 
impactos são evidenciados nesta demonstração.
A média de respostas para a utilização do fluxo de caixa orçado contido na questão 19, foi de 
3,45,a assertiva diz que este fluxo de caixa é elaborado com os dados apurados nos quadro 
analíticos de movimentações financeiras, complementada com as movimentações financeiras das 
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atividades de investimentos e financiamentos previstos para o próximo exercício,27% concorda 
totalmente,27% concordam parcialmente, 9% discorda totalmente, 18% discorda e 19% foram 
imparciais. O fluxo de caixa orçado permite apurar o resultado, se o caixa terá um superávit ou 
déficit, podendo então a empresa planejar se necessário uma aplicação financeira ou um novo 
empréstimo. 
O maior nível de concordância para a estrutura de orçamento utilizada pelas empresas de 
acordo com os planos operacionais, a média de respostas para o setor de despesas, vendas e 
administrativas foi de 4,0 revelando que esta estrutura é a mais usada. Levando em consideração 
os planos financeiros a média de respostas para a elaboração de resultados orçada (DRO) foi de 
4,18, a DRO reúne as informações sobre os resultados projetados para aquele período em função 
das condições em que a empresa se planejou fornecendo feedback para a gestão no formato 
específico de relatório. Essa demonstração permite que haja um comparativo entre o previsto e o 
realizado, pois a DRO deve contér todos os resultados operacionais projetados.
 Segundo Welsh (1996) planos de curto prazo são compreendidos entre seis meses a um ano, dando 
prioridade aos recursos existentes, tanto físicos quanto monetários, fazendo assim o orçamento 
periódico, já o planejamento de longo prazo são para períodos superiores a um ano, objetivando 
a análise de recursos necessários para investimentos e o retorno destes.
Neste sentido, os resultados da questão 20, a média de respostas foi de 3,09, percebe-se que 27% 
concordam totalmente e 9% concordam que a empresa define as estratégias de longo prazo, 
para um período superior a 5 anos. No entanto 27% discordam totalmente e 37% mantiveram-
se neutros. Somando os que discordam com os que se mantiveram neutros têm-se que 64% não 
definem estratégias de longo prazo, estratégias são importantes para se fazer planejamentos, 
definir investimentos em ativos permanentes, planos de produção entre outros.
 Para Bruni e Gomes (2010,p.78) diante de um mercado cada vez mais exigente e dinâmico, 
exige constante adaptação das empresas,” sendo extremamente necessário estabelecer metas e 
planos, como forma facilitar o caminho a ser trilhado”. Através dos resultados da assertiva 21, 
percebe-se que 27% concordam totalmente e 9% concorda que as metas do orçamento anual estão 
diretamente relacionadas com as estratégias de longo prazo, 18% discordam totalmente, 18% 
discorda e 27% preferiram mantiveram-se neutras. Somando os resultados dos que discordam 
com os que se mantiveram neutros, têm-se 63%. As metas do orçamento anual são os planos a 
curto prazo que dependendo do atendimento dos objetivos traçados podem se tornar planos de 
longo prazo. Isso demonstra que as empresas usam o orçamento mas não estabelecem metas com 
base nas projeções realizadas.
Brookson (2001) afirma que um dos objetivos do orçamento é fornecer estímulos aos diversos 
gerentes que atinjam metas pessoais da empresa e fornecer bases para avaliação de cada 
gerente, tendo em vista suas metas pessoais e as de seu departamento. De acordo com a análise 
de resultado da assertiva 22, percebe-se que 45% concordam totalmente e 28% e 27% prefere 
manter- se neutros. Analisando os resultados desta questão, 73% consideram o orçamento um 
foco relevante para a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho na empresa permite 
identificar os resultados que foram obtidos, permitindo ainda fazer um comparativo entre o que 
foi planejado, além de avaliar as ações dos gestores no cumprimento de suas funções.
A assertiva 23, a média de respostas foi de 3,73, os resultados apontam que 55% concordam 
totalmente e 9% concordam que as informações geradas pelo orçamento são levadas em 
consideração para a tomada e decisão no momento de execução do orçamento, 18% discordam 
totalmente, 9% discorda e 9% foram imparciais.
Segundo Brookson(2001) apud Bruni e Gomes (2010) “ afirma que o orçamento ajuda a coordenar 
as ações dos líderes de diferentes áreas,estabelecem um compromisso com os objetivos da 
empresa, conferem autoridade ao gestor de cada área para fazer despesas e fornecer metas claras 
de receita.” Neste contexto, os resultados da assertiva 27 comprovam que há concordância com os 
autores mencionados, com média 4,27, têm- se que 73% concordam que a utilização do orçamento 

empresarial influencia no comportamento dos gestores na organização, não deixando de 
mencionar que  9% discorda e 18% mantém –se neutros. O orçamento permite a inter-relação dos 
grupos envolvidos no processo, sendo discutidos os resultados, as metas, tornando os gerentes 
motivados para o alcance dos objetivos. 
De acordo com Welsch (1996,p.393) [..] muitas das deficiências atribuídas a programas 
orçamentários podem ser diretamente associadas a atitudes impróprias da administração e a 
outros erros de comportamento.Neste sentindo analisando a assertiva 28, a média de respostas 
foi de 3,45, os dados coletados demonstram que 9% concordam totalmente e 46% concordam 
que os gestores apresentam alguma alteração de comportamento, no estilo de liderança voltado 
a satisfação própria devido ao compromisso com o orçamento, 9% discorda totalmente e 36% 
mantiveram-se neutros. As alterações de comportamento decorrentes do orçamento podem ser 
positivas quanto negativas dependendo do modo em que será utilizado, para Lunkes (2008) as 
limitações podem ser maiores ou menores dependendo do processo orçamentário utilizado, 
afirmando ainda que as recentes evoluções dos métodos orçamentários visam solucionar algumas 
das limitações.
Antes do início do processo orçamentário são definidas premissas econômico- financeiras,os 
resultados da assertiva número 1 indicam que 36% utilizam o período de férias da força das 
vendas, 64% a taxa de reajuste de salários,ou seja, a empresa em função da sua política salarial 
projeta o reajuste salarial e o mês em que este ajuste vai ocorrer, 27% utilizam a taxa de câmbio, 
esta taxa reflete o custo de uma moeda em relação a uma moeda estrangeira,64% a taxa de reajustes 
para os contratos e 64% taxa e período para alteração no preço de venda. A previsão destas taxas 
e reajustes permite que a empresa se planeje melhor de acordo com as variações do mercado, sem 
utilizá-las as empresas correm o risco de terem que refazer a DRO e o balanço projetado.
De acordo com os resultados todas as empresas da amostra realizam a comparação entre previsto 
e realizado. 100% também concordam que o orçamento empresarial é utilizado como forma de 
controle de receitas e despesas. De acordo com os resultados 91% concorda que o orçamento é 
utilizado para tomada de decisões durante sua elaboração e execução, apenas 9% não concorda. 
A comparação dos resultados reais e estimados permite a descoberta de fatos financeiros e 
operacionais que proporcionam aos gestores uma adequada tomada de decisão.
Os resultados indicam que o orçamento utilizado pelas empresas da amostra é um tipo de orçamento 
empresarial híbrido, ou seja, apresentando características de outros tipos de orçamentos. Isto 
se confirma na assertiva de número 05 que trata sobre o orçamento flexível que obteve média 
3,91 representando que há 63% de concordância. A assertiva 07 obteve média 3,55 os resultados 
indicam que 45% concordam com o orçamento estratégico. A assertiva número 06 obteve média 
3,45, representando 55% de concordância com o orçamento por atividades.
 Portanto o orçamento empresarial de acordo com à amostra possuem um misto dos orçamento 
flexível, que utiliza a projeção dos recursos para vários níveis de atividade,do estratégico 
utilizando o orçamento em que ajusta o desempenho almejado e promove melhorias continua, e 
do orçamento por atividades onde faz a projeção de recursos e desempenho com base no custeio 
baseado em atividades,de modo a  identificar os recursos que serão consumidos pelas atividades 
e as atividades que serão consumidas pelos processos.

5. Considerações Finais

O objetivo deste trabalho foi identificar os principais aspectos e características do orçamento 
empresarial nas empresas, no setor de indústria de Feira de Santana-Ba. Para tanto foi preciso 
mapear o uso da ferramenta do orçamento nas empresas.
Com base nos questionários aplicados foi possível fazer a identificação da estrutura e do tipo 
de orçamento utilizado. Para o tipo de orçamento utilizado, de acordo com os resultados o 
mais utilizado é o orçamento empresarial. Foi possível também verificar que o orçamento 
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empresarial utilizado pela amostra possui características de outros tipos de orçamento, tais 
como: do orçamento flexível, estratégico e do orçamento por atividades. Quanto a estrutura do 
orçamento, para elaboração dos planos operacionais e financeiros são utilizados o orçamento de 
despesas administrativas e vendas, baseados na Demonstração de Resultados Orçada (DRO), no 
balanço patrimonial orçado e no orçamento de produção. Para o primeiro passo da elaboração do 
processo orçamentário são definidas premissas econômicas financeiras sendo as mais utilizadas 
pela amostra o reajuste de salários, o reajuste para contratos e a taxa e período para alteração no 
preço de venda. Porém nem todas as empresas o fazem.
Com esta pesquisa verificou-se que 73% das empresas tem o orçamento como foco relevante para 
a avaliação de desempenho. Este resultado revela que uma das utilizações do orçamento, que 
é para a avaliação de desempenho vem sendo usadas pelas empresas da amostra. Da amostra 
64% também utiliza o orçamento empresarial para a tomada de decisões tanto na sua elaboração 
quanto na sua execução.
Como limitações desta pesquisa, aponta-se o aspecto de ter sido realizada somente no setor 
de indústria, restrita a cidade de Feira de Santana, o uso  do questionário como única fonte de 
coleta de dados. Sugere-se para futuras pesquisas: 1- um estudo sobre o orçamento em outros 
setores desta cidade e de outras cidades; além de abordar a importância da postura da gerência 
na execução do orçamento como instrumento de avaliação de desempenho.
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Protocolo de Kyoto e Mercado de Carbono: Estudo Exploratório 
do Perfil de Projetos de MDL no Brasil e das Abordagens 
Contábeis Aplicadas aos Créditos de Carbono

Resumo: Foi a partir do Protocolo de Kyoto que mecanismos de flexibilização foram propostos em busca 
da redução dos níveis globais de emissões. Dentre eles, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) 
permitiu aos países industrializados implantar projetos de MDL em países em desenvolvimento. A partir 
do MDL um novo mercado surgiu, denominado mercado de carbono, no qual passou-se a negociar os direi-
tos de emissão. Dessa forma, essa pesquisa tem por objetivo analisar as abordagens contábeis consideradas 
no reconhecimento dos créditos de carbono e traçar o perfil dos projetos de MDL desenvolvidos no Brasil. 
Para tanto, utilizou-se os conceitos teóricos de ações globais de combate aos problemas ambientais e ações 
estratégicas de redução de emissão,  ciclo do projeto de MDL, políticas públicas e aspectos contábeis con-
siderados nos créditos de carbono. A metodologia de pesquisa utilizada constituiu-se em um estudo explo-
ratório, de natureza bibliográfica e na análise dos dados secundários, que foram obtidos através da análise 
dos Documentos de Concepção dos Projetos (DCPs) assim como fontes públicas de informação dos projetos 
analisados utilizando-se a técnica de análise de conteúdo.. Verificou-se que os projetos predominantes no 
mercado são os de Indústria e Energia que representam 55% dos projetos desenvolvidos, seguido dos pro-
jetos de Suinocultura com 27%. Observou-se que os 191 projetos analisados, do ponto de vista financeiro, 
geraram uma expectativa de receita de mais de US$ 215 milhões, por ano e que os maiores compradores de 
créditos de carbono brasileiros são à Suíça 34,2% e o Reino Unido 32,9%. A pesquisa revelou também que 
não existe uma abordagem contábil padrão para os créditos de carbono, bem como, constatou que a falta 
de legislação no âmbito nacional tem feito com que as empresas utilizarem critérios diferentes nos registro 
contábeis dos créditos de carbono. Conclui-se que o mercado de carbono brasileiro é uma oportinidade de 
diversificação dos negócios de um patrimônio e tem movimentado um grande volume de recursos, contudo 
a falta de regulamentação, bem como, a ausência de procedimentos contábeis padrões para os créditos de 
carbono contribui de forma negativa para um maior desenvolvimento desse mercado, principalmente em 
função dos demonstrativos financeiros das empresas apresentarem informações distorcidas. 
Palavras-Chave: Protocolo de Kyoto. Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Mercado de Carbono. Con-
tabilidade. 

1. Introdução

Muitos dos problemas econômicos, sociais e ambientais tiveram suas origens na revolução 
industrial no século XVIII, quando o homem passou a exercer intervenções mais contundentes 
no meio ambiente, em busca do desenvolvimento econômico. Em decorrência disso, o aumento 
acelerado da industrialização e, como conseqüência, o aumento do crescimento populacional 

fizeram com que princípios básicos de escassez e sobrevivência fossem desprezados, caracterizando 
assim um modelo insustentável de desenvolvimento. (GORE, 2006).
Em 1988, a Organização Meteorológica Mundial (MWO) e o Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente (UNEP) criaram o Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) com 
o objetivo de reunir os principais cientistas do mundo para a elaboração de pesquisas para o 
fornecimento de valorações, em escala internacional, sobre os efeitos potenciais da evolução 
do clima. (GRAU-NETO, 2007).
A partir dessas avaliações, em 1997, durante a 3ª Conferência das Partes (COP-3), a comunidade 
internacional criou o Protocolo de Kyoto, um acordo multilateral que estipula metas concretas 
de redução na emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) por parte dos países desenvolvidos, 
integrantes do Anexo I. Esse protocolo prevê mecanismos de flexibilização a serem utilizados 
para garantir o cumprimento dos compromissos da Convenção, que são: a implementação 
conjunta (IC) que permite que países industrializados compensem suas emissões financiando 
projetos de redução em outros países industrializados; o Comércio de Emissões (CE), que 
permite aos países trocarem suas emissões permitidas; e os Mecanismos de Desenvolvimento 
Limpo (MDL), que permitem que os países industrializados alcancem suas metas individuais 
por meio de projetos implantados em países em desenvolvimento (GOLDEMBERG, 2005). 
O acordo, também, prevê que os países hospedeiros dos MDL, cujas reduções de emissões 
recebam a certificação pelos órgãos competentes, possam realizar a comercialização das 
quantidades certificadas de redução, denominadas Redução Certificada de Emissão (RCE) ou 
créditos de carbono. As RCEs são adquiridas pelos países desenvolvidos industrialmente para 
cumprimento das metas estabelecidas pelo Protocolo. Estes créditos são negociados a nível 
internacional em um mercado constituído, a partir dos projetos de MDL, denominado Mercado 
de Carbono. Dessa forma, por meio dos projetos de MDL, países em desenvolvimento, não 
obrigados pelo acordo no cumprimento das metas de emissões estabelecidas, como o Brasil, 
México, foram inclusos no processo de desenvolvimento do MDL, bem como, na comercialização 
dos créditos deles resultantes.
Desta forma, com os fatores favoráveis ao desenvolvimento de projetos de MDL, bem como 
o reconhecimento de agências internacionais de avaliação de risco, a exemplo da Standard 
& Poor’s, como sendo um mercado promissor para investimentos, (KERR at. al. 2009), o país 
tende a receber investimentos significativos que contribuirão para o desenvolvimento de novas 
tecnologias. Sendo assim, os projetos de MDL são de grande relevância no combate as mudanças 
climáticas, bem como constitui-se em uma oportunidade de negócio para as empresas brasileiras, 
sobretudo para o país, cuja estimativa de recursos movimentados neste mercado ultrapassam o 
montante de US$ 300 milhões/ano. (SANTOS & OLIVEIRA, 2009; IBRI, 2009).
Neste contexto, considerando a atualidade e a premência do tema, o presente artigo parte da 
seguinte pergunta: Quais as abordagens contábeis que estão sendo consideradas no reconhecimento 
dos créditos de carbono e qual o perfil dos projetos de MDL desenvolvidos no Brasil?
A partir do problema de pesquisa supracitado, o presente trabalho objetivou analisar as 
abordagens contábeis consideradas no reconhecimento dos créditos de carbono pela literatura 
e o perfil dos projetos de MDL desenvolvidos no Brasil, identificando quais os projetos de MDL 
que mais geram créditos de carbonos e com maiores perspectivas de gerarem receitas para as 
empresas, quem são os maiores compradores e quais os projetos mais negociados. Para o alcance 
desse propósito, utilizou-se como metodologia de pesquisa de estudo exploratório, de natureza 
bibliográfica. Na análise dos dados secundários, que foram obtidos através da análise dos 
Documentos de Concepção dos Projetos (DCPs) utilizando-se a técnica de análise de conteúdo. 
O presente trabalho segue a seguinte estrutura: A presente introdução constitui-se na primeira 
parte; O referencial teórico compõe a segunda parte; A terceira parte é composta da metodologia; 
Na quarta parte são apresentados os resultados e as análises; e na quinta parte as considerações 
finais e as recomendações de trabalhos futuros. 
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2. Revisão da Literatura

2.1. Protocolo de Kyoto e Mercado de Carbono 

Com o Protocolo de Kyoto uma nova lógica de desenvolvimento passou a ser proposta. O acordo 
assinado em 1997, em Kyoto, no Japão gerou reflexões a níveis globais a cerca de alternativas de 
desenvolvimento com tecnologias mais limpas. Para Santos (2008), este acordo trata-se de um 
acordo internacional, assinado pelos países desenvolvidos, sem a participação dos Estados Unidos 
e a Austrália, que se negaram ao acordo, cujo objetivo primordial foi estabelecer mecanismos 
para a contenção de emissão dos GEE na atmosfera e impor metas a serem atingidas e cumpridas 
para alcançar seu objetivo. 
Em decorrência disso, premissas e regras foram estabelecidas visando à criação de incentivos 
aos países desenvolvidos a reduzirem suas emissões, bem como possibilidades aos países não 
obrigados pelo tratado de desenvolverem alternativas de mercado. A introdução da lógica de 
mercado passou a ser implementada dentre os pilares da gestão ambiental e as reduções das 
emissões passaram a ser consideradas como objeto de comercialização. 
Dessa forma, por um lado passou a existir uma oferta de créditos, provenientes dos países 
considerados redutores das emissões (em desenvolvimento) e, por outro lado, criou-se um mercado 
que compra o direito de emissão, em função das limitações de emissões impostas pelo Protocolo 
aos países desenvolvidos. O protocolo funciona como meta para 38 países industrializados 
reduzir as emissões dos gases em 5,2%, no período de 2008 até 2012, em relação aos níveis de 90. 
(SEIFFERT, 2009).
Desde a assinatura do Protocolo, sobretudo com a implementação de MDL, diversos mercados 
de carbono vêm emergindo, de forma regulatória. Em 2007, as transações de créditos de carbono 
em todo o mundo somaram US$ 11,5 bilhões. Em 2008 ultrapassaram a US$ 100 bilhões. (IBRI, 
2009). Percebe-se ao longo dos últimos 5 anos que o mundo passou a buscar o equilíbrio entre 
desenvolvimento econômico e meio ambiente. Com a criação de projetos de MDL, veio com eles 
a possibilidade de contribuição para o desenvolvimento sustentável, que até então se apresentava 
insustentável diante de tamanho impacto sócio-ambiental gerado. 
“A sustentabilidade é essencialmente relacionada a projetos de reduções de emissões de Gases 
de Efeito Estufa (GEE), desde sua concepção, conforme preconiza o artigo 12 do Protocolo de 
Kyoto onde os projetos de reduções de emissões deverão necessariamente contribuir para o 
desenvolvimento sustentável.” (IBRI, 2009. P. 9). Vale ressaltar que para a certificação de um 
projeto de MDL é preciso que esse se demonstre um potencial redutor de emissões, bem como, 
capaz de gerar tecnologias ambientalmente seguras. 
Para sua concepção, alguns procedimentos devem ser seguidos. Inicialmente, por meio de 
estudos, faz-se uma verificação do potencial do projeto e sua viabilidade. Tais estudos devem ser 
executados nos países em desenvolvimento, cujos financiamentos são provenientes dos países 
desenvolvidos. Confirmadas a sua contribuição para a redução e/ou captura dos GEE’s, deve-
se proceder à elaboração da proposta que para ter validade deve ser certificada e registrada 
pela Câmara Executiva de MDL (CEMDL). Após aprovação e validação, esses projetos são 
comercializados por meio de contratos de acordo mutuo em que de um lado está o responsável 
pelo desenvolvimento de Unidades de Reduções de Emissões (URE), que são os países em 
desenvolvimento, denominados vendedores e do outro lado estão os países desenvolvidos, 
que devem cumprir as metas estabelecidas por Kyoto, denominados os compradores dos URE. 
(LEÃO, 2007).
Assim, os principais projetos de MDL elegíveis são aqueles que tratam do aumento da eficiência 
energética, do uso de fontes e combustíveis renováveis, da adoção de melhores tecnologias e 
sistemas para o setor produtivo em geral, do resgate de emissões através de sumidouros, da 
estocagem dos GEE retirados da atmosfera, além de atividades ligadas ao uso da terra como o 

reflorestamento e o florestamento. Percebe-se, portanto, que os projetos de MDL visam ao fomento 
do desenvolvimento sustentável, dado as suas características, bem como, a criação de meios 
seguros de produção, sendo, portanto um instrumento importante nas ações governamentais 
de promoção do desenvolvimento responsável no país. O MDL como instrumento de política 
pública pode ser melhor observado no item 2.2 a seguir.
2.2. Ciclo do Projeto de MDL e o Papel das Políticas Públicas 

O MDL pode ser classificado como um instrumento de política pública ambiental internacional 
do tipo regulatória. (CARNEIRO E ROCHA, 2006; SOUZA, 2002). Ao estudá-lo, percebe-se o seu 
poder de indução de práticas desejáveis de redução de GEE, através de suas regras e convenções. 
Cabe destacar, porém, que, para a sua eficácia, faz-se necessária a integração desse mecanismo 
com outros instrumentos de políticas públicas, nos níveis nacional e subnacional, que estimulem 
investimentos e estudos de mitigação das mudanças climáticas.
A tramitação de um projeto de MDL, como instrumento de política pública ambiental internacional, 
apresenta etapas bem características, e de certa forma obedecendo a uma lógica semelhante à 
certificação de Sistemas de Gestão segundo um modelo normativo da International Organization 
for Standardization (ISO). Dessa forma, diferentes agentes apresentam papéis extremamente 
importantes, pois são responsáveis por instâncias de aprovação, de modo a assegurar a 
credibilidade do processo de certificação de créditos de carbono (SEIFFERT, 2009).
De acordo com MCT (2009), no Brasil, para que os projetos sejam aprovados pelo Conselho 
Executivo de MDL (CEMDL), resultando em Reduções Certificadas de Emissões (RCEs), suas 
atividades devem, necessariamente, passar por etapas fundamentais do ciclo do projeto. Uma das 
etapas principais desse ciclo é justamente a elaboração do DCP. Nessa etapa, os proponentes do 
projeto devem elaborar a descrição da atividade a ser implementada, indicar os participantes nela 
envolvidos, detalhar a metodologia e a linha de base adotadas, relatar os cálculos de redução ou 
remoção de GEE da atmosfera e apresentar o plano de monitoramento que será utilizado, entre 
outras informações importantes. 
Lopes (2002) afirma que, além do critério da adicionalidade, uma condição básica para a aprovação 
do projeto é a obrigatoriedade de comprovação de que as opiniões de todos os stakeholders – 
incluindo indivíduos, grupos e comunidades – foram consideradas para a sua elaboração. Essa 
preocupação está alinhada com o posicionamento de Esty e Winston (2006) de que nos tempos 
atuais cresceu a preocupação das empresas e seus gestores em relação ao nível de atenção dedicado 
aos seus diversos stakeholders, com destaque para as Organizações Não Governamentais (ONG´s) 
e as próprias organizações comunitárias. 
Vale ressaltar também que nos DCP´s dos projetos de MDL, as organizações proponentes 
apresentam informações sobre a influência de políticas públicas para o financiamento do projeto, 
sobre as motivações que as levaram a propor os projetos e as principais barreiras encontradas 
para seu desenvolvimento. 
Por fim, para Vela e Ferreira (2005), a proposição de um projeto de MDL envolve altos custos de 
transação, além de riscos e incertezas, representando possíveis barreiras para sua plena utilização 
no Brasil e demais países em desenvolvimento. Dessa forma, como possíveis minimizadores 
desses custos, riscos e incertezas, os autores indicam a utilização de fundos criados para a compra 
e venda de créditos de carbono, a exemplo da Carbon Facility, e de políticas de financiamentos 
públicos. Na opinião de Telesforo e Loiola (2009), o apoio governamental, não apenas na forma de 
financiamentos, mas, principalmente, de políticas públicas de fomento ao MDL, é imprescindível 
para o pleno desenvolvimento desta modalidade de projeto no Brasil. 

2.3. Créditos de Carbonos e es Aspectos Contábeis
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 Desde o surgimento do Mercado de Carbono, as relações comerciais internacionais tendo 
como foco os créditos de carbono vêm se tornando cada vez mais fortes entre os agentes vendedores, 
detentores dos créditos, e os compradores, interessados na compra desses créditos para o alcance 
de suas metas. Neste contexto, passou-se discutir de que forma reconhecer os créditos de carbono 
negociados nos demonstrativos financeiros das empresas, sobretudo em função de que no Brasil 
as RCEs serem responsáveis por movimentar uma quantidade de recursos, ultrapassando US$ 
400 milhões/ano. (SANTOS & OLIVEIRA, 2009). 
 Contudo, essa movimentação financeira não possui uma classificação contábil padrão entre 
as empresas, gerando informações divergentes para os stakeholders. De acordo com De acordo 
com Iudicibus et. al. (1998, P. 21):

A contabilidade na qualidade de ciência aplicada, com metodologia especialmente concebida para 
captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os fenômenos que afetam as situações patrimoniais, 
financeiras e econômicas de qualquer ente, seja pessoa física, entidade de finalidades não lucrativas, 
empresa, seja mesmo pessoa de direito público, tais como Estado, Município, União, Autarquia etc., tem 
um campo de atuação circunscrito às entidades supramencionadas, o que equivale a dizer muito amplo.

Dessa forma, dado que os projetos de MDL, através dos créditos de carbono interferem na situação 
patrimonial de uma organização e que a contabilidade existe para atender ao seu objetivo, se faz 
necessário o registro contábil das mutações patrimoniais provocadas pelos créditos de carbono. 
(SANTOS, 2008). Ribeiro (2005) afirma que a contribuição da contabilidade se inicia desde a 
execução de projetos de MDL que uma vez implementado permite o surgimento de novas opções 
de títulos no mercado financeiro, o que acarreta o surgimento de direitos e obrigações, bem como 
receitas e despesas que influenciarão o patrimônio da entidade.
A existência de um mercado próprio e, por sua vez, liquidez e preço para os créditos de carbono, 
constituem-se em indicadores importantes para que seja registrado no ativo, seu ganho reconhecido 
no resultado da empresa, e o conseqüente reflexo no patrimônio líquido. (PELEIAS. et. al., 2007).
 Neste contexto, percebe-se que a contabilidade dispõe de instrumentos suficientes para 
classificar e registrar os produtos decorrentes dos projetos de MDL, viabilizando, portanto, que 
as empresas que atuam no mercado de carbono brasileiro possam fazer refletir em seus balanços 
as mutações ocorridas em decorrência dos créditos de carbono. Contudo, desde o surgimento 
do mercado de carbono, as discussões sobre os tratamentos contábeis dos créditos de carbono 
tem sido distintas e se estende até os dias atuais sem uma convergência quanto à normatização e 
definição de classificação contábil adequada.  Para Maciel, Coelho e Santos et. al, (2009, p. 103):

Verifica-se hoje com o advento do mercado de crédito de carbono, desencadeado pelo processo 
inicialmente apresentado, que este movimenta uma quantia considerável, pois cada um destes 
representa inovações tecnológicas ou aquisição de tecnologias diferenciadas, que representam um 
desenvolvimento que agrida menos o meio ambiente. (...) porém falta regulação por parte dos órgãos 
contábeis e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), disciplinando como deverá se proceder à 
contabilização destas operações e quando reconhecer os créditos de carbono na contabilidade das 
empresas que estão desenvolvendo projetos de MDL.

Por se tratar de um mercado novo, oficialmente estabelecido a partir da assinatura do Protocolo em 
1997, os produtos nele negociados ainda carece de classificação unânime quanto ao reconhecimento 
contábil. Em função da carência de normatização no âmbito nacional que regulem a contabilização 
dos créditos de carbonos, das receitas deles provenientes e, como conseqüências a incidência de 
tributos, especialistas tem discutido, constantemente, quais os tratamentos contábeis aplicáveis 
aos créditos de carbono negociados no mercado de carbono. Atualmente, são várias as discussões 
acerca da melhor forma de classificação dos créditos de carbono. Para Muniz (2008), a falta de 
normas que regule os créditos de carbonos, faz com que empresas realizem a contabilização de 
acordo com seu entendimento, não existindo a padronização quanto ao registro. Muitos autores 
têm classificado como ativo intangível, estoques e derivativos. Existem outras classificações, 
porém para fins deste trabalho serão abordados apenas três nomenclaturas, por predominar nos 

trabalhos analisados, como pode ser visto a seguir. 
2.3.1. Ativo Intangível

Para que os créditos de carbonos possam ser classificados como um ativo intangível, 
obrigatoriamente, deve possuir a característica de gerar caixa futuros, ou seja, ele deve gerar 
benefícios futuros para as empresas. (SANTOS, 2008).  De acordo com Santos (2008, p. 62), “todo 
ativo deve se transformar em disponibilidade para a entidade. Se ele não tiver esta capacidade, 
sua classificação como ativo é inadequada.”  

Para Ribeiro (2008, p. 57):

Dado que o IASB declara em seu parágrafo 53 (...) que “o benefício econômico futuro embutido no ativo 
é o potencial para contribuir, direta ou indiretamente, para o fluxo de caixa ou equivalente de caixa para 
a entidade.” “(...) percebe-se que os créditos de carbono têm todas as características para enquadramento 
como Ativos, uma vez que, representam benefícios econômicos futuros que influenciarão o fluxo de caixa 
na medida em que contribuam para adequar a empresa às metas do Protocolo de Kyoto, e têm origem em 
eventos ocorridos no passado, que é o momento em que foram negociados.”

Neste contexto, o registro dos créditos de carbono como ativo intangível tem levantado várias 
discussões quanto ao seu enquadramento nos critérios de intangibilidade. O International 
Accounting Standards Board (IASB), por meio do International Financial Reporting Interpretations 
Committee (IFRIC) tem buscado soluções para nortear as operações no mercado de emissões, 
sobretudo quanto ao seu enquadramento no ativo intangível. De acordo com a Deloite (2009), 
os ativos intangíveis, cujo desenvolvimento tenha sido gerado na própria organização, devem 
ser reconhecidos na contabilidade se existe a expectativa de gerar benefícios econômicos futuros, 
bem como se os custos puderem ser fixados de forma confiável. Os ativos intangíveis podem 
ser definidos como bens incorpóreos com a capacidade de gerar, aos seus detentores, benefícios 
econômicos futuros. (RIBEIRO, 2005).
Neste contexto, verifica-se que uma tendência em reconhecer os créditos de carbono, provenientes 
dos projetos de MDL como ativo intangível considerando que trata-se de um projeto desenvolvido 
internamente nas empresas, bem como, possuem custos de desenvolvimento possíveis de 
mensuração. Esses projetos, também, tendem a gerar benefícios futuros, dado que na medida em 
que tem suas reduções de emissões certificadas, podem ser comercializados, gerando assim um 
fluxo de caixa para as empresas. Para Sister (2007, p. 37):

As RCEs (...) (...) são certificados que atestam o cumprimento das normas do MDL, o que em uma 
última análise, significa que a redução das emissõs ou o seqüestro de carbono está ocorrendo conforme 
o plano previamente estabelecido pela parte que o apresentou. Representam, dessa maneira, verdadeiro 
direito daquele que cumpriu com as exigências estabelecidas no texto normativo.  
 
Assim, com base na classificação de bens sedimentada pela legislação e doutrina pátria, é possível 
afirmar que as RCEs, enquanto direitos sem existência tangível, todavia com valor econômico, 
enquadram-se com perfeição na acepção de bens intangíveis.

Para Santos (2008), os créditos de carbonos poderiam ser registrados no ativo intangível, pelo valor 
de mercado, considerando que os mesmos permitem identificação dos fluxos de caixa futuros que 
a empresa irá auferir quando da venda das RCEs. De acordo com o IASB (2001),, o direito de 
emissão deve ser registrado no ativo intangível cujo registro no sistema de contabilidade deve ser 
feito pelo valor justo (fair value), no inicio de cada ano, a partir do recebimento da emissão. 
Contudo, Muniz (2008), ressalva que para ser considerado como ativo intangível, os créditos 
de carbonos devem possuir as seguintes características: Capacidade de gerar benefícios futuros; 
Gerados internamente-difícil determinação dos custos; Normalmente adquiridos de terceiros; 
Dificuldade em compará-los ao valor de mercado; Incerteza; e Separabilidade. Dessa forma, 
observando-se os conceitos da Deloitte (2009) e Ribeiro (2008) entende-se que os créditos de 
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carbonos não possuem adequação quanto a sua classificação na conta de intangível dado que 
embora tenha capacidade de gerar caixa futuros e adéqüe-se as características de incerteza e são 
gerados internamente, não atende aos critérios de comparação de valor de mercado, dado que o 
mesmo é negociado em mercado próprio e, na maioria dos casos, são desenvolvidos pela própria 
empresa, bem como, possui bases de custeios possíveis de mensuração. 
2.3.2 ESTOQUES

Alguns autores têm discutido o reconhecimento dos créditos de carbono como estoque, dado que 
pós-certificação possuem características de produtos no processo de comercialização. De acordo 
com Iudicibus et. al.(1998, P. 70):

“Os estoques são bens tangíveis ou intangíveis adquiridos ou produzidos pela empresa com o objetivo de 
venda ou utilização própria no curso normal de suas atividades.” 

Partindo do fato de que os créditos de carbonos são medidos em função do volume de emissões 
evitadas, bem como, que seu preço de comercialização segue o valor do mercado de carbono em 
função da demanda, depreende-se que o crédito de carbono possui características que permitem 
sua contabilização como Estoque, dado que seus custos de “produção” são conhecidos, bem como 
a quantidade a ser negociada. Logo, permite a empresa, que possuem vários projetos de MDL, 
manter em estoques RCEs para fins de oferta no mercado de carbono. O fato da classificação dos 
créditos de carbonos como ativo intangível ou estoque se dá pelo fato de que suas medições são 
mensuradas por meio de toneladas. (MACIEL, COELHO, SANTOS. et. al, 2009).
Para alguns especialistas, é possível o registro dos créditos de carbono como produto, antes da 
certificação e, após esta, na conta de estoques, bem como todos os custos decorrentes da fase 
de implantação. (Ferreira, 2007). Neste critério contabiliza-se o ativo pelo seu preço corrente de 
venda menos todos os custos e despesas que se tem para a conclusão do produto. “A diferença 
entre estes valores sugere-se ser contabilizada em “Ganhos não Realizados”, por caracterizar a 
não distribuição de lucros sem que a venda efetiva tenha ocorrido.” (SANTOS, 2008. P. 74).
Portanto, os projetos de MDL, em fase de desenvolvimento, seriam reconhecidos por meio dos 
custos acumulados em estoques de produtos e, quando da certificação, pelos órgãos competentes, 
da quantidade reduzida ou mitigada da atmosfera, os créditos de carbono poderiam ser 
contabilizados no estoque de carbono certificado da empresa desenvolvedora. (FERREIRA, 
2007). Contudo, o fato dos créditos de carbonos serem adquiridos, por meio de contratos de 
compromisso de compra, antes da certificação tem levado alguns autores a conceituar os créditos 
de carbono como derivativos, dado que nesses casos é assinado um contrato de compra em que as 
partes (vendedor e comprador) se comprometem a entregar os créditos e efetuarem o pagamento 
pela aquisição dos mesmos, respectivamente, quando da certificação do produto, pelo preço pré-
dertminado o que caracterizaria um contrato a termo. 
2.3.3. Derivativos

Os derivativos são constituídos por contratos futuros, a termo, de opções e swaps, que são 
negociados no mercado de balcão ou de bolsas de valores. Nos mercados de balcão, os contratos 
são realizados entre os agentes, de forma não padronizada, cujos negociadores são conhecidos. Já 
no mercado de bolsas de valores, cujos contratos são padronizados e personalizados, os agentes 
participantes não se conhecem e os valores são negociados por meio de pregão eletrônico. 
Podemos conceituar derivativos os instrumentos financeiros que derivam ou dependem do valor 
de outro ativo. 
Conforme abordado anteriormente, a negociação das RCEs, em muitos dos casos se dá de forma 
antecipada pelos países anexo I. (...) “há o interesse dos compradores em garantir preços menores 
para suas aquisições efetivas em períodos futuros. Elas podem ser comercializadas de forma 
semelhante aos derivativos, tendo em vista que estão condicionadas ao estágio e perspectivas de 

desenvolvimento do projeto sob as regras do MDL.” (RIBEIRO, 2005. P. 34).
Analisando-se sob a concepção de ativos financeiros, sob o ponto de vista de Brigham (2001), 
os RCEs seriam considerados derivativos em virtude da característica de negociação futura, ou 
seja, a possibilidade de comercialização em uma data futura, em que por um lado a detentora 
dos projetos de MDL se compromete a entregar o produto dele gerado (RCE) a outra parte, 
compradora da mercadoria para atingir suas metas estabelecidas pelo Protocolo de Kyoto. 

Dessa forma, de acordo com RESENDE et. al. (2006, P.6):

“A criação dos projetos MDL, para redução da emissão de gases, possibilitou o desenvolvimento de um 
mercado de balcão para negociação dos respectivos créditos de carbono para os países do anexo I.” 

Neste mercado, os contratos são negociados com menor rigor se comparado aos mercados de 
bolsas, cujos negociadores estabelecem um acordo bilateral para os créditos comercializados. 
É no mercado de balcão, que, atualmente, os créditos de carbono estão sendo negociados pelo 
mercado brasileiro. Cabe ressaltar, também, que alguns projetos são vendidos diretamente aos 
interessados, sem passar pela Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). De acordo com Resende 
(2006, p. 8), “o mercado a termo e de opções de créditos de carbono, atualmente, no Brasil, assim 
como no resto do mundo, encontra-se em fase de regulamentação.” 
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) prevendo uma futura regulamentação do mercado de 
carbono, sobretudo, dos créditos de carbono, considera possível classificar eventuais instrumentos 
financeiros relacionados aos créditos de carbono, como os derivativos. Contudo, descarta, 
atualmente, considerar sua classificação como título mobiliário, cujas empresas poderiam emitir 
esses títulos para captação de recursos no mercado de capital brasileiro. (SANTOS & OLIVEIRA, 
2009). 
Neste contexto, analisadas as abordagens acima, se faz necessário o pronunciamento dos órgãos 
governamentais de controle para normatização do mercado de carbono, dado que este mercado 
vem movimentando expressivos valores, cujas empresas necessitam de um amparo formal dos 
órgãos de fiscalização e controle de forma que possam melhor registrar os créditos de carbono, 
por meio de uma classificação correta, lhes permitindo refleti-los em seu patrimônio bem como 
divulgar informações transparentes aos stakeholders.

3. Metodologia

Para a execução deste trabalho foi realizado um estudo exploratório, em livros, artigos, revistas 
e documentos, dado que foi possível o conhecimento do objeto tanto no contexto em que se 
insere como, o seu significado e extensão. A metodologia de pesquisa aplicada neste trabalho 
constitui-se na utilização de dados secundários. Esses dados foram obtidos através da análise 
dos Documentos de Concepção dos Projetos (DCPs) e por meio dos sites do MCT e do UNFCCC, 
utilizou-se a técnica de análise de conteúdo. 
Portanto, aplicou-se uma pesquisa exploratória, em que se buscou levantar informações sobre os 
projetos de MDL e as principais questões de pesquisa, analisando a melhor delimitação do campo 
de trabalho. Também, constituíram-se como ações dessa etapa, o aprofundamento da revisão da 
literatura especializada (nacional e estrangeira). (MARCONI e LAKATOS,2007). 
Para avaliar os 191 projetos de MDL estudados, selecionados de um universo de 223 projetos 
aprovados pelo Conselho Executivo de Projetos de MDL no Brasil e que foram analisados pela 
pesquisa intitulada “A utilização dos projetos de mecanismos de desenvolvimento limpo pelas 
empresas brasileiras”, financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), fez-se um mapeamento dos projetos de MDL no Brasil, averiguando tamanho, 
tipo de projeto, quantidade de emissões evitada, expectativa do volume financeiro movimentado, 
maiores compradores com o objetivo de traçar um perfil desses projetos no mercado de carbono 
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Brasileiro.
 Como subsídio para a coleta de dados e informações que foram trabalhados na pesquisa, realizou-
se as seguintes ações: construção de uma planilha contendo os 191 projetos cujos DCPs foram 
analisados; identificou-se, em cada projeto a nacionalidade dos compradores; foram evidenciadas 
as categorias de projetos MDLs desenvolvidos; e a quantidade de emissões evitadas x estimativa 
de volume financeiro movimentado por cada projeto.
 Esta lógica foi empregada para o desenvolvimento desta pesquisa, bem como para o 
tratamento dos dados e análise dos resultados da pesquisa discutidos no item 4 a seguir.

4. Apresentação e Análise dos Resultados

A partir da mensuração dos dados coletados dos 191 DCP´s de projetos de MDL aprovados no 
Brasil no período entre 204 e 2011 junto ao MCT, verificou-se conforme Figura 01 as atividades 
que estão se beneficiando com a possibilidade de venda de créditos de carbono.

Aterro
Sanitário

Indústria e
Energia Suinocultura Indústria

Química
Projetos Aprovados 25 105 51 10

0

20

40

60

80

100

120
Atividade de Projetos de MDL

Figura 01 – Atividade de Projetos de MDL
Fonte: Silva Júnior, 2011

Observa-se na Figura 1 a predominância em projetos de Indústria e Energia, que utilizam 
metodologia de cogeração de energia a partir de biomassa (bagaço de cana, resíduos de madeira, 
etc.). Tal fator pode ser explicado se observado que o tipo de tecnologia utilizada nestes projetos 
constitui-se em tecnologia mais limpa, em que são realizados tratamentos específicos na fonte 
geradora de emissões, enquanto que nos demais o tratamento se dá pós-emissão. Essa categoria 
de projeto representa 55% dos projetos desenvolvidos e negociados no mercado de carbono 
do país, seguido dos projetos de Suinocultura com 27%, Aterro Sanitário com 13% e Indústria 
Química com 5%. No entanto, embora os projetos mais negociados sejam os projetos com matrizes 
energéticas renováveis, observa-se que os mesmos não se constituem no principal mitigador e/
ou redutor de GEEs na atmosfera, conforme demonstrado na Figura 02 em que é apresentado o 
total de reduções de emissões a partir desses projetos de MDL.
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Figura 02 – Tonelada de CO2 Evitada
Fonte: Silva Júnior, 2011

Por meio da Figura 2 é possível observar que, apesar de o volume de projetos de Aterro Sanitário e 
Indústria Química serem menos negociados se comparado com os projetos de Indústria e Energia e 
Suinocultura, os primeiros são os principais responsáveis pela maior parte das toneladas evitadas 
de CO2 para a atmosfera respondendo por 35,76% e 30,51% reduções,, respectivamente, e por 
seguinte são mais atrativos do ponto de vista financeiro, uma vez que, quanto mais toneladas 
evitadas de CO2, maior será o valor a receber perante a venda dos créditos de carbono. 
Atividade de Indústria Química também se destaca, pois apesar de ser a categoria com menos 
projetos desenvolvidos, conforme mostra a Figura 01, só perde para aterros sanitários no que 
tange a tonelada evitada e por seguinte a geração de créditos de carbono. Vale ressaltar que isso 
ocorre em virtude desses tipos de projetos trabalharem com GEE que apresentam potencial de 
aquecimento muito superior ao CO2, como óxido nitroso (N2O) que tem uma taxa de equivalência 
em relação ao CO2 de 117 vezes, explicando assim a superioridade em relação às demais categorias.
Analisando as categorias de projetos mencionados na Figura 1 e 2, sob o ponto de vista financeiro, 
considerando um preço médio de US$ 10,24/tCO2 de acordo com pesquisa feita por Ávila 
(2010), teria-se no período de 2004 a 2009, um montante financeiro estimado de mais de US$ 
214.729.748,48 milhões, por ano, movimentados pelos 191 projetos analisados o que demonstra o 
peso dos projetos de MDL no cenário ambiental, social e econômico do país. Deste total, 35,76% 
são provenientes dos projetos da categoria de Aterro Sanitário, representando US$ 76.780.503,04, 
30,51% provenientes de projetos da categoria de Indústria Química, que responderia por US$ 
65.521.049,60, 23,15% de projetos da categoria Indústria e Energia que responderia por US$ 
49.717.350,40 e 10,58% gerados a partir de projetos de Suinocultura, que geraria o montante de 
US$ 22.710.845,44. De acordo com Pitombo (2010), para o ano de 2010, é esperado no mercado 
de crédito de carbono um movimento de US$ 170 bilhões, o que irá gerar em torno de US$ 460 
milhões em divisas para o Brasil.
Conforme exposto observa-se que o mercado de carbono tende a movimentar um volume de 
recursos cada vez mais crescentes se observado que o número de projetos vem crescendo ao longo 
dos anos. Contudo, a ausência de normas faz com que os resultados econômicos e financeiros 
auferidos pelas empresas não estejam claramente evidenciados nos balanços patrimoniais uma 
vez que não existe padronização nos registros nos sistemas das empresas. Um estudo realizado 
por Peléias et. al., (2007), demonstrou que as empresas pesquisadas concordam que a falta de 
reconhecimento dos créditos de carbonos nos registros contábeis das empresas distorcem os 
demonstrativos contábeis. Ainda de acordo com o Peléias (2007), reconhecer o Crédito de Carbono 
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no momento que é gerado permitiria aos usuários da Contabilidade melhores comparações dos 
resultados e do patrimônio líquido, com uma melhor compreensão sobre as variações ocorridas 
entre os períodos analisados, atendendo um dos objetivos da Contabilidade: prover aos usuários 
a análise da situação econômica e financeira, e permitir inferências sobre as tendências futuras 
das empresas.
Atrelando as negociações financeiras abordadas acima, provenientes dos projetos de MDL, aos 
conceitos tratados no item 2.3, verifica-se que os créditos de carbono se aproximam aos conceitos 
de derivativos, o que pode levá-lo a ser registrado como ativo financeiro, considerando que: as 
empresas hospedeiras assinam um contrato mutuo, ainda na fase de elaboração do projeto, em que 
concordam em entregar os créditos de carbonos, em uma data futura, quando da certificação pelos 
órgãos competentes. Por outro lado, os compradores, constituídos pelos países desenvolvidos 
industrialmente, se compromete a efetuar o pagamento pelos créditos recebidos. Logo, verifica-
se uma similaridade aos contratos a termo em que ambas as partes se comprometem a entregar o 
combinado numa data futura, por um preço determinado. (BRIGHAM, 2001). Peléias et. al. (2007) 
em um estudo realizado em empresas brasileiras, sobre o tratamento contábil de créditos de 
carbono, verificou-se que 50% afirmaram que os créditos de carbono deveriam ser reconhecidos 
como Ativo Financeiro, discordando do reconhecimento como um estoque. 
Neste contexto, considerando os expressivos valores movimentados neste mercado, bem como 
que estes valores não estão sendo reconhecidos de forma padronizada e que os projetos de MDLs 
brasileiros constituem-se em um potencial redutor de emissões, conforme mostra a Figura 02, 
verifica-se a necessidade dos agentes governamentais criarem normas que regulem este mercado, 
dado que as relações comerciais tem sido intensa, cujos principais compradores estão apresentados 
na Figura 03.
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Figura 03 – Países Compradores de RCE´s Brasileiros
Fonte: Silva Júnior, 2011

No tocante ao perfil dos projetos de MDL desenvolvidos no Brasil, a Figura 03 demonstra quais 
países desenvolvidos compraram créditos de carbono. Observou-se nos DCPs analisados que 
para um mesmo projeto brasileiro, existiam mais de um país comprando. A pesquisa indicou que 
os maiores compradores dos créditos de carbonos provenientes de projetos de MDL do Brasil 
foram à Suíça, responsável por 34,2% das compras e o Reino Unido com 32,9%. Os 33% restantes 
ficaram distribuídos entre: Japão (9,5%), Holanda (9,1%), Suécia (3,3%), França (2,9%), Alemanha 
(2,9%), Canadá (1,6%), Noruega (1,2%), Espanha (1,2%), Finlândia (0,8%) e Portugal (0,4%).

Com relação ao perfil dos projetos e os respectivos compradores, a Tabela 01 apresenta como 
estão distribuídas a “carteira” de projetos de cada país, bem como, qual o peso de cada projeto 
nas opções de compras de cada comprador.
Por fim, verificou-se que os maiores compradores dos créditos de carbono provenientes de 
projetos de MDL brasileiro (Suíça e Reino Unido), são, também, os principais interessados pelos 
projetos que mais contribuem para redução de emissões na atmosfera, demonstrado na Figura 02, 
conforme a seguir: Em relação a Aterro Sanitário temos – 28% das compras efetuada pelo Reino 
Unido, 22% pela Suíça, 16% pela Holanda, 16% pelo Japão, 6% pela França, 6% pela Alemanha e 
3% pela Espanha. Já em relação o 2º maior redutor de emissão, Indústria Química, os principais 
compradores foram: 33% Reino Unido, 33% Suíça, 17% França, 8% Japão e 8% Holanda. Desta 
forma a pesquisa indicou que há uma grande procura por esses dois países (Reino Unido e Suíça) 
por projetos de MDL no Brasil em função da preocupação desses países com o cumprimento das 
metas estabelecidas pelo Protocolo de Kyoto, indicando um sinal de que os mesmos precisam de 
créditos para compensar suas emissões. 
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Canada 1 3% 25,0% 1 1% 25,0% 2 3% 50,0% 0 0% 0,0% 4

Finland 0 0% 0,0% 1 1% 50,0% 1 1% 50,0% 0 0% 0,0% 2

France 2 6% 28,6% 2 2% 28,6% 1 1% 14,3% 2 17% 28,6% 7

Japan 5 16% 21,7% 16 13% 69,6% 1 1% 4,3% 1 8% 4,3% 23

Germany 2 6% 28,6% 4 3% 57,1% 1 1% 14,3% 0 0% 0,0% 7

Netherlands 5 16% 22,7% 15 13% 68,2% 1 1% 4,5% 1 8% 4,5% 22

Norway 0 0% 0,0% 2 2% 66,7% 1 1% 33,3% 0 0% 0,0% 3

Portugal 0 0% 0,0% 0 0% 0,0% 1 1% 100,0% 0 0% 0,0% 1

Spain 1 3% 33,3% 2 2% 66,7% 0 0% 0,0% 0 0% 0,0% 3

Sweden 0 0% 0,0% 7 6% 87,5% 1 1% 12,5% 0 0% 0,0% 8

Switzerland 7 22% 8,4% 38 32% 45,8% 34 43% 41,0% 4 33% 4,8% 83

United King-
dom of Great 
Britain

9 28% 11,3% 31 26% 38,8% 36 45% 45,0% 4 33% 5,0% 80

Total Geral 32 100% 119 101% 604% 80 99% 12 99% 243

Tabela 01 – Carteira de projetos de MDLs de cada país  
Fonte: Silva Júnior, 2011

5. Considerações Finais

O presente artigo teve por objetivo analisar as abordagens teóricas consideradas no 
reconhecimento dos créditos de carbono pela literatura, bem como, traçar o perfil dos projetos de 
MDL desenvolvidos no Brasil, quais os projetos de MDL que mais geram créditos de carbonos e 
que mais tendem a gerar receitas para as empresas, quem são os maiores compradores e quais os 
projetos mais negociados.  Para isto, investigou-se 191 projetos de MDL devidamente aprovados 
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e pelo Comitê Intergovernamental de Negociações 
para Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC).
Realizou-se um estudo exploratório, cuja metodologia aplicada contemplou a utilização de 
dados secundários, coletados a partir dos DCPs analisados, bem como dos sites do MCT e 
UNFCCC. 
Verificou-se nos resultados apresentados que os projetos de MDL desenvolvidos no Brasil são 
potenciais geradores de créditos de carbono e possuem demanda dos países industrializados, 
sobretudo por projeto do setor energético e suinocultura, que juntos representam 82% das 
compras, (55% Indústria e Energia) e (27% Suinocultura). Assim, notou-se que os projetos 
focados em energia renovável e suinocultura são os mais requisitados pelos compradores. Por 
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outro lado, verificou-se que os projetos menos negociados (Aterro Sanitário - 13% e Indústria 
e Química - 5%) são os projetos que mais obtém créditos de carbonos, sendo responsável por 
66,27% das reduções verificadas nos projetos, que pode ser explicado em virtude desses tipos 
de projetos apresentarem potencial de aquecimento muito superior ao CO2, a exemplo do óxido 
nitroso (N2O). Destaca-se que os projetos analisados movimentaram aproximadamente US$ 
214 milhões no mercado de carbono brasileiro, por ano. 
Quanto aos maiores compradores, verificou-se uma grande procura por parte da Suíça e Reino 
Unido, sendo responsáveis por 34,2% e 32,9% das compras efetuadas. Esses países são os 
principais compradores, também, dos projetos focados em energia renovável e Suinocultura, 
sendo responsáveis por 58% das compras de projetos de Indústria e Energia e 88% dos projetos 
de Suinocultura. Observou-se na literatura que não existe uma concepção unânime quanto 
ao reconhecimento dos créditos de carbono como Ativo Intangível, Estoque e derivativos, 
no patrimônio das empresas brasileiras. Contudo verificou-se que existe uma tendência em 
reconhecê-los como derivativos, dado as características semelhantes às de ativo financeiro, 
sobretudo em função de ser negociado nos moldes de contrato a termo, na maioria dos casos. 
Dessa forma, conclui-se que o mercado de carbono brasileiro é promissor para a diversificação 
dos negócios das empersas e tem movimentado um grande volume de recursos, contudo a falta 
de regulamentação, bem como, a ausência de procedimentos contábeis padrão para os créditos 
de carbono está fazendo com que este mercado seja pouco atrativo para os novos entrantes, 
sobretudo em virtude dos demonstrativos apresentarem informações distorcidas. Os resultados 
apresentados chamam a atenção para a necessidade do pronunciamento de órgãos como a CVM, 
Receita Federal e Banco Central do Brasil.
Por fim, sugere-se a realização de pesquisas futuras investigando os tratamentos contábeis 
aplicados, pelas empresas brasileiras, aos créditos de carbono, dos 191 projetos aqui estudados, 
como também estudar o assunto em outros países, a exemplo da China, Índia e México 
comparando-se os critérios de reconhecimento. 
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