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Resumo
O objetivo do artigo foi analisar o nível de disclosure voluntário das empresas listadas nos
segmentos especiais da BM&FBOVESPA, especificamente aquelas pertencentes ao nível 1 e
nível 2 de governança corporativa, utilizando a métrica de Murcia (2009) para análise das
informações econômicas, sociais e ambientais. Sobre a metodologia utilizada, o estudo
classificou-se como descritivo e de abordagem quantitativa. A amostra caracterizou-se como
não probabilística e foi composta por 36 empresas não financeiras pertencentes ao nível 1 e
nível 2 de governança corporativa da BM&FBOVESPA. Os resultados da pesquisa mostraram
que as empresas listadas nos segmentos de governança estudados não divulgam todas as
informações econômicas, sociais e ambientais consideradas voluntárias pela métrica utilizada.
Nesse sentido, conclui-se que o artigo contribui com o estudo das práticas relacionadas ao
disclosure voluntário, auxiliando especificamente na compreensão desse comportamento no
mercado brasileiro.
Palavras-chave: Disclosure Voluntário; Empresas Não Financeiras; BM&FBOVESPA.
Abstract

The objective of this article was to analyze the level of voluntary disclosure of listed companies
in the BM & FBOVESPA special segments, specifically those belonging to level 1 and level 2
of corporate governance, using the Murcia (2009) metric for the analysis of economic, social
and environmental information . Regarding the methodology used, the study was classified as
descriptive and quantitative. The sample was characterized as non-probabilistic and was
composed of 36 non-financial companies belonging to level 1 and level 2 of corporate
governance of BM & FBOVESPA. The survey results showed that companies listed in the
governance segments studied do not disclose all the economic, social and environmental
information considered voluntary by the metrics used. In this sense, it is concluded that the
article contributes to the study of practices related to voluntary disclosure, specifically helping
to understand this behavior in the Brazilian market.
Keywords - Voluntary Disclosure; Non-Financial Companies; BM&FBOVESPA.
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1 INTRODUÇÃO
A demanda por informações sobre a realidade patrimonial econômica e financeira
das entidades tem sido uma exigência dos mercados financeiros e dos vários usuários externos.
Com efeito, passaram a se configurar como peça fundamental para os diversos usuários
tomarem decisões, sendo necessário que as empresas as divulguem de maneira precisa,
pertinente e em momentos oportunos.
Falcão (1995) defende que a divulgação contábil deve ser compreendida como o
caminho que será percorrido pelos diversos usuários na obtenção do conhecimento da situação
atual de um determinado potencial empreendimento econômico, em suas diversas faces como:
patrimonial, financeira, lucratividade, desempenho, disponibilidades, baseado num período
determinado. Outro ponto chave a ser considerado é que a informação contábil precisa ser
comparável, consistente e compreensível na forma como é apresentada. Ou seja, ela deve ser
material de modo que sua potencial distorção ou omissão possa influenciar a decisão dos
usuários. Assim, as demonstrações financeiras devem ser formuladas para apresentar
características relevantes que subsidiem os usuários a tomar decisões eficientes (IATRIDIS,
2011).
Brandão et al. (2013) afirmam que o objetivo da contabilidade é fornecer
informações úteis, confiáveis e oportunas para seus diversos usuários, de modo que, com o seu
uso, os stakeholders possam tomar decisões mais seguras. Convergentes a essa perspectiva,
Forte et al. (2014) frisam que, no Brasil, se evidencia uma intensificação da busca por maior
divulgação de informações contábeis, prestação de contas e comportamento ético das empresas.
Como consequência, espera-se melhorar a relação entre as organizações e os seus stakeholders.
E, quanto maior o número de divulgações relevantes, melhor a imagem da empresa perante o
público externo.
O disclosure pode ser considerado de vital importância quando existirem riscos e
incertezas potenciais que possam afetar a materialidade da situação financeira da empresa.
Iatridis (2011) exemplifica a importância da materialidade da situação financeira afirmando que
itens como contratos de empréstimos ou acordos que possam acionar a aceleração de
pagamentos ou exigir garantias adicionais devem ser explicitamente divulgados em relatórios.
Dantas et al. (2005) afirmam que os objetivos da contabilidade devem ter uma
atenção especial para a importância da evidenciação ou disclosure. Além disso, a evidenciação
deve conter informações úteis para tomada de decisão dos usuários, devendo ser apresentadas
com características de utilidade e oportunidade necessárias para a adequada utilização e
interpretação da situação econômica e financeira da entidade num determinado momento
(DANTAS et al., 2005).
Gallon, Beuren e Hein (2008) afirmam que, em decorrência da grande volatilidade
e dinamismo do mercado de capitais em todo o mundo, a forma como as informações são
evidenciadas sobre a gestão, para os usuários externos à entidade, é de importância decisiva
para a continuidade das empresas; e que a quantidade e qualidade maior no disclosure, de
maneira oportuna e uniforme para o mercado, proporcionam credibilidade aos gestores junto
ao mercado de capitais e harmonizam igualdade de direitos entre os acionistas.
Sobre os estudos acerca do disclosure voluntário, Beuren e Klann (2001) constatam
que há um número crescente de estudos que tentam explicar o aumento da dessa evidenciação
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por parte das empresas. Uma das possíveis explicações estaria no crescimento do mercado
acionário brasileiro e o desempenho da economia nacional, que se apresenta como uma
oportunidade para que as empresas captem recursos no mercado acionário. E, como
consequência da busca de investimentos externos, haveria a cobrança por maior transparência
das informações relacionadas à sua governança.
Considerando o exposto, a presente pesquisa busca responder: Qual o nível de
disclosure voluntário das empresas listadas nos segmentos especiais da BM&FBOVESPA,
especificamente aquelas pertencentes ao nível 1 e nível 2 de governança corporativa?
Logo, o objetivo do artigo é analisar o nível de disclosure voluntário das empresas listadas nos
segmentos especiais da BM&FBOVESPA, especificamente aquelas pertencentes ao nível 1 e
nível 2 de governança corporativa, tendo em vista que estes são segmentos especiais que
buscam por meio das suas práticas diferenciar as empresas que estão alinhadas com as técnicas
mais modernas e transparentes de respeito aos acionistas. Todos os níveis possuem exigências
diferentes e que vão além das determinadas por lei, e a adesão ocorre de forma voluntária por
parte das empresas.
Dessa forma, espera-se contribuir com o estudo das práticas relacionadas ao
disclosure voluntário, auxiliando especificamente na compreensão desse comportamento no
mercado brasileiro, o que pode auxiliar investidores em suas decisões de investimentos, ao
contribuir com o estabelecimento de parâmetros de qualidade informacional como variáveis
para essas decisões.
O artigo está dividido em cinco seções, sendo a primeira esta introdução. A segunda
seção versa sobre a teórica do tema de pesquisa, posteriormente na terceira seção, são
apresentados os procedimentos metodológicos adotados. A quarta seção abrange a análise e
interpretação dos dados. E finalmente na quinta seção, serão apresentadas as considerações
finais e sugestões de novos estudos. As referências utilizadas na pesquisa estão listadas e findam
o conteúdo da pesquisa.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 O Disclosure Contábil
De acordo com Falcão (1995), a evidenciação contábil pode ser entendida como o
meio que os diversos interessados nas informações contábeis da empresa verificam a situação
da entidade em vários aspectos como: desempenho, lucratividade, aplicação de recursos,
decisões de investimento em um determinado período. As demonstrações contábeis podem ser
vistas como uma fotografia da empresa em um momento específico que serve de base para o
usuário tomar decisão. Gomes et al. (2017) corroboram esse entendimento quando afirmam que
O principal elo de comunicação, para evidenciação destas informações, são as
demonstrações contábeis, são as demonstrações contábeis, que por sua vez, são
relatórios contábeis que expõe de forma resumida e ordenada os principais fatos
registrados pela contabilidade em um determinado período. (GOMES et al., 2017, p.
18)

Em função da crise financeira e dos escândalos corporativos no mercado de capitais
americano e europeu, a relevância do processo de evidenciação e de governança foi fortemente
destacado. Como resposta a essa situação, foi promulgada a lei Sarbanes-Oxley, que criou
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várias obrigações de disclosure, com o objetivo de coibir o processo de gerenciamento de
resultados e também incorporou vários mecanismos de governança para proteger os direitos
dos acionistas (SANTOS, 2007).
O reconhecimento das necessidades dos usuários de informações faz com que seja
observada a intensidade dessa demanda. A observação e o cuidado dessa demanda se fazem
imperativas, visto que por meio dessa observação se pode concluir qual conjunto de
informações se espera, ainda que seja apenas um conjunto de informações sumárias sobre a
entidade, objeto da informação contábil. À medida que essa intensidade aumenta, o nível de
informação disponibilizado aumenta e pressupõe um aumento no grau de utilização das
informações pelos usuários. A pergunta sobre “de que informação você precisa?” deve ser
respondida com mais precisão, a fim de atender ao objetivo do usuário da informação
(AQUINO; SANTANA, 1992). Além disso, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
defende que a informação contábil deve ser justa e igual para todos os usuários, de forma a
satisfazer as necessidades comuns de todos, não podendo privilegiar deliberadamente nenhum
interessado, (DANTAS et al., 2005).
De acordo com Santos et al. (2013), as boas práticas de governança corporativas
não se limitam a disciplinar as relações entre as diversas áreas de uma organização, sua
implementação vai além, uma vez que subsidia a gestão de mais profissionalismo e
transparência, reduzindo a assimetria informacional e reduzindo os conflitos de agência,
consequentemente aumentando o valor da empresa perante o mercado. Convergente com esse
entendimento Kolsi (2017) afirma que a divulgação corporativa é fundamental para o
funcionamento de um mercado de capitais eficiente. De fato, uma política de divulgação de
maior qualidade atenua a assimetria de informação e os problemas de agência.
Murcia (2009) defende a relevância da disponibilidade da informação contábil
quando afirma que o usuário que dispõe de informações poderá alterar sua decisão, a partir do
uso dela. Dessa forma, “o usuário toma uma decisão diferente da que teria tomado sem a
informação. Assim, pode-se dizer que o valor da informação para o usuário é justamente a
diferença entre o nível de utilidade esperada anterior e posterior ao disclosure contábil”
(MURCIA, 2009, p. 14).
Dantas et al. (2005) afirmam que se faz necessário observar que ocultar
informações é tão prejudicial quanto fornecer em excesso sem observar o princípio da
relevância e materialidade; princípios estes que nortearão os limites e abrangência do que deve
ser evidenciado. Uma dificuldade encontrada na aplicação dos referidos princípios está na
característica subjetiva inerente a eles. Mesmo se tratando de dados quantitativos, a decisão de
evidenciar é baseada em opiniões.
Murcia (2009) defende que a divulgação de informações que não atentem para a
característica da relevância é desnecessária e custosa, sendo potencialmente nociva ao usuário
pela possibilidade de confundi-lo no momento da tomada de decisão. Neste caso, divulgar
informações em excesso sem observar a relevância pode confundir o usuário em vez de ajudálo.
Dantas et al. (2005) chamam a atenção para a urgência de se observar a paridade
entre a abrangência do disclosure e a definição de transparência, o que deixa explícito que
evidenciar não significa apenas divulgar, mas divulgar com qualidade, observando o princípio
da oportunidade e clareza. Eles defendem que, para alcançar a transparência pretendida com o
disclosure, se devem divulgar informações qualitativas e quantitativas que permitam aos
usuários uma compreensão das atividades desenvolvidas e dos seus riscos, considerando os
aspectos de tempestividade, detalhamento e relevância.
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Dantas et al. (2005) também ressaltam duas questões que se complementam, a
primeira é que a omissão de informações relevantes somente pela sua não-obrigatoriedade
resulta em uma questão de ética e de responsabilidade corporativa; e a segunda é que o
aprimoramento e melhoria do disclosure é imprescindível para o atendimento efetivo do
objetivo da contabilidade que é o de fornecer informações úteis para dar suporte ao usuário no
processo de tomada de decisão. Sobre isso, Gomes et al. (2017) salientam que, mesmo que em
algumas normas apareçam expressões como ‘divulgação mínima’, ‘no mínimo’ ou
semelhantes, a evidenciação da informação não precisa necessariamente ser apresentada na
íntegra, desde que os itens não divulgados não sejam relevantes para o usuário tomar decisões.
2.2 Disclosure Obrigatório e Disclosure Voluntário
No Brasil, a Lei das Sociedades por Ações n° 6.404/76, em seu art. 176, incisos de
I, II, III, IV e V, lista os demonstrativos contábeis obrigatórios que deverão ser elaborados pela
diretoria ao final de cada exercício. Esses demonstrativos devem ser claros e apresentar a
situação patrimonial da entidade e eventuais mutações ocorridas em seu patrimônio no exercício
a que se refere.
O relatório da administração, de acordo com a Lei 6.404/76, é publicado com as
demonstrações financeiras do encerramento do exercício social. A Comissão de Valores
Mobiliários, em seu parecer n° 15 de 1987, defende que a divulgação de informações úteis,
fidedignas e detalhadas é um direito essencial do acionista e que o relatório da administração
não pode ser excluído dessa premissa. Assim, para a CVM, tanto a falta de informações quanto
a inclusão de estudos e fatos genéricos que não dizem respeito à situação particular da
companhia se constituiriam desatendimento ao interesse e ao direito do investidor.
A qualidade da informação das demonstrações contábeis tem avançado, empresas
tem demonstrado maior interesse em divulgar informações não obrigatórias com o intuito de
levar a seus interessados mais informações de qualidade através de demonstrativos mais
completos e aperfeiçoamento de seus relatórios (CVM, n° 24, 1992). Questionamentos quanto
à divulgação de informações estratégicas são o principal debate sobre a conveniência do
disclosure mais completo de informações não só financeiras. Algumas empresas têm resistência
quanto à divulgação de informações sobre: desenvolvimento de novos produtos, a implantação
de uma nova planta de produção, a intenção de descontinuar determinadas linhas. O medo de
se tornar vulnerável em relação aos concorrentes é um impeditivo do aumento de divulgação
de informações desse escopo (DANTAS et al., 2005). Sobre essa resistência em divulgar,
Hendriksen e Van Breda (1999, p. 517) afirmam que as evidências têm mostrado que as
empresas relutam em aumentar o grau de divulgação financeira sem que haja pressão da
comunidade contábil ou do poder público; entende-se com tal defesa que, mesmo em mercados
com maior desenvolvimento o estabelecimento de normas e padrões, será sempre necessário.
Por outro lado, ao estudar o disclosure voluntário, Forte et al. (2014) observaram uma relação
positiva entre a reputação corporativa e o nível de disclosure. Assim, empresas maiores tendem
a evidenciar mais informações voluntárias.
De acordo com os princípios da OECD (1999), a governança dispõe de mecanismos
capazes de assegurar os direitos dos acionistas e a igualdade de tratamento entre todos os
interessados, bem como assegurar o disclosure tempestivo e oportuno de forma adequada
relativa a todas as questões materiais da entidade, além de garantir a orientação estratégica e a
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transparência e prestação de contas por parte da direção. Dantas et al. (2005) entendem que,
com base nesses princípios, se pode confirmar que a preocupação da governança não se
restringe apenas à proteção aos acionistas minoritários, mas à empresa como um todo,
envolvendo todos os stakeholders. Para Murcia (2009), é natural afirmar que empresas com boa
governança possuam, também, um bom nível de disclosure.
A Lei nº 6.385, de 07.12.76, dá competência à CVM para estabelecer normas sobre
o relatório da administração. A CVM fez uso dessa prerrogativa e deliberou recomendações em
seus Pareceres de Orientação 15/87 e 17/89 sobre o relatório da administração, mantendo o
disposto na lei 6.404/76 sobre o assunto e deliberando sobre divulgações voluntárias que
poderão ser incluídas nesse relatório: descrição dos negócios, conjuntura econômica, recursos
humanos, investimentos, pesquisa e desenvolvimento, novos produtos, proteção ao meioambiente, reformulações administrativas, investimentos em controladas e coligada, direitos dos
acionistas e dados de mercado, perspectivas e planos para o exercício em curso e os futuros.
Mas essas sugestões não podem ser inibidoras da criatividade da administração em elaborar o
seu relatório, mas que se faz necessário sempre ter o devido cuidado na divulgação das
informações de caráter subjetivo, sem que isso se transforme em amarras que impeçam a
qualidade da informação e a transparência que o processo de evidenciação pretende alcançar
(DANTAS et al., 2005).
De acordo com Verrecchia (2001), não há uma teoria única que explique o processo
de divulgação de informações e por isso este sugere uma classificação para as bases da Teoria
de Divulgação nas pesquisas em Contabilidade, conforme apresentado a seguir:
a) Divulgação Baseada em Associação: com foco no comportamento dos preços
dos ativos, onde se pesquisa a associação entre causa e efeito da divulgação;
b) Divulgação Baseada em Julgamento: com foco na decisão dos gestores sobre
incentivos obtidos quando divulgam informações; e
c) Divulgação Baseada em Eficiência: com foco na eficiência dos tipos de
divulgação escolhidos pelos gestores.
A divulgação baseada em eficiência, que é balizada no julgamento dos gestores, por
isso possui uma carga de discricionariedade, também é conhecida como a Teoria do Disclosure
Discricionário e dispõe de uma estrutura conceitual capaz de analisar os incentivos que os
gestores e as empresas têm para divulgar informações de maneira voluntária (VERRECCHIA,
2001).
Klan e Beuren (2011) defendem que o disclosure voluntário abrange todas as
informações incluídas nos relatórios corporativos anuais, além daquelas exigidas legalmente.
Segundo Verrecchia (2001), há informações de caráter não obrigatório que podem ser úteis para
avaliar as perspectivas futuras da empresa, mas sua divulgação dependerá das circunstâncias
que o gestor julgar a necessidade de divulgar ou não essas informações. Brandão et al. (2013)
corroboram esse entendimento quando asseguram que o disclosure voluntário vem ganhando
importância no desenvolvimento do mercado de capitais, pois reduzem a assimetria de
informações entre a empresa e os seus stakeholders externos, o que pode reduzir o custo de
capital e refletir positivamente no valor da empresa.
Segundo Murcia (2009), o disclosure voluntário traz vários benefícios para os
usuários externos, pois auxilia no monitoramento dos gestores e contribui para uma alocação
mais eficiente dos recursos no mercado de capitais. Essa divulgação voluntária de informações
também traz benefícios para as próprias empresas, visto que o disclosure influencia de forma
positiva a liquidez das ações das empresas no mercado de capitais. No entanto, Dantas et al.
(2005) defendem que deve ser considerado o equilíbrio entre custo e benefício que devem
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superar os custos de produção das informações que serão divulgadas. Essa avaliação é em seu
cerne um exercício de discricionariedade.
Watson, Shrives e Marston (2002) afirmam que, mesmo não sendo requisito
obrigatório, empresas têm diversas motivações para divulgar voluntariamente e por essa razão
as divulgações voluntárias tem recebido muita atenção. Elas podem assumir várias formas:
comunicados de imprensa, conversas com analistas financeiros, cartas aos acionistas e o
fornecimento de informações adicionais em relatórios anuais. Isto mostra que não é apenas a
presença de divulgação que é preocupante, mas também sua forma de apresentação.
2.3 Estudos anteriores
Alguns estudos têm sido realizados no Brasil abordando o disclosure voluntário. O
estudo de Murcia (2009) teve como objetivo identificar os fatores que explicavam o nível de
disclosure voluntário das companhias abertas no Brasil. Como resultado, concluiu que
empresas maiores e que aderiam às melhores práticas de governança corporativa possuíam
maiores níveis de disclosure voluntário.
Klann e Beuren (2011) realizaram pesquisa com o objetivo de analisar se
características como tamanho, setor de atividade e desempenho econômico-financeiro
influenciavam as empresas a divulgarem indicadores de desempenho contábeis na forma de
disclosure voluntário em seus relatórios anuais. Eles concluíram que algumas variáveis podem,
de certo modo, influenciar o disclosure voluntário, ainda que não tenham sido encontradas
relações estatísticas suficientemente fortes. As variáveis mais significativas apresentadas pelo
modelo de regressão logística utilizado foram o setor de atividade e a margem operacional
quando analisados apenas alguns grupos de indústria.
O estudo conduzido por Silva, Alberton e Vicente (2013) tinha como objetivo
identificar as principais práticas de disclosure voluntário das empresas do setor elétrico, listadas
na BM&FBOVESPA, e criar um ranking de maiores níveis de divulgação voluntária entre estas
empresas. Os resultados se mostraram com grande discrepância entre as empresas do setor
elétrico, tendo em vista que, enquanto algumas empresas evidenciaram informações voluntárias
em grande quantidade outras só cumpriram o mínimo exigido por lei e complementaram de
forma tímida com informações voluntárias. Por sua vez, Forte et al. (2015) investigaram o nível
de disclosure voluntário referente à divulgação das informações estratégicas e dos índices
financeiros das empresas nordestinas listadas nos segmentos diferenciados de governança
corporativa da BM&FBOVESPA e concluíram que as empresas apresentavam um baixo índice
de disclosure voluntário. Observaram ainda que as informações internas eram mais divulgadas
do que as externas e que não havia relação entre o disclosure voluntário e os níveis
diferenciados, porte e retorno sobre o investimento.
Delaney e Thijssen (2015) tiveram como objetivo de seu estudo investigar a
influência de divulgação voluntária corporativa no momento da decisão de investimento de uma
empresa quando o gerente possui informações incompletas sobre a verdadeira rentabilidade do
investimento e a verdadeira resposta do mercado à estratégia de investimento. Para atender esse
objetivo os autores desenvolveram um modelo teórico de investimentos pelo qual o gerente de
uma empresa adquire uma opção para divulgar o retorno decorrente de algum empreendimento
só após o investimento tenha sido realizado. Para tanto a metodologia de opções reais é usado
para desenvolver o modelo. O resultado encontrado sugere que, quando o gerente de uma
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empresa é compensado por meio de um pacote de remuneração em função das informações que
faz de forma voluntária, sua estratégia de investimento pode ser afetada de forma significativa.
No modelo o pacote de remuneração atrelado ao preço das ações é o que dá o valor da opção
de divulgação e isso ocorre porque os impactos sobre a compensação do gerente é a reação do
mercado as forças de divulgação do gerente no preço das ações.
3 METODOLOGIA
A pesquisa é caracterizada como descritiva e de abordagem quantitativa. Para Gil
(2002), as pesquisas descritivas têm como objetivo a descrição das características de
determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis. E
Prodanov e Freitas (2013); Richardson (1999); Kauark, Manhães e Medeiros (2010) afirmam
que uma pesquisa possui uma abordagem quantitativa quando considera que tudo pode ser
quantificável, traduzindo as informações em números para classificá-las e analisá-las, para isso,
requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas.
O universo da pesquisa foi composto de 27 empresas do Nível 1 de governança e
20 empresas do Nível 2, totalizando 47 empresas. A BM&FBOVESPA instituiu em dezembro
de 2000 o novo mercado e os níveis 1 e 2 de governança corporativa, que são níveis de
classificação para empresas listadas conforme as práticas de governança corporativa adotadas.
Para participar desses níveis de classificação de governança, a empresa tem que atender a
determinados requisitos, inclusive de disclosure (DANTAS et al., 2005). A maior diferença
entre as regras relacionadas à estrutura de governança e direitos dos acionistas entre o Nível 1
e Nível 2 de governança é que no nível 2 há a obrigatoriedade de divulgação das informações
financeiras em padrão internacional (BM&FBOVESPA, 2009). A amostra, não probabilística,
que segundo Kauark, Manhães e Medeiros (2010) podem ser amostras intencionais, foi
composta por 36 empresas, 21 do Nível 1 e 15 do Nível 2, não-financeiras. Múrcia (2009)
afirma que é considerado acertado excluir as empresas do setor financeiro por não possuírem
características que possam ser confrontadas as empresas não-financeiras, como: (ex: total das
vendas, endividamento).
Para medição do nível de disclosure voluntário foi utilizada a métrica desenvolvida por
Murcia (2009). Essa medida é composta por 92 itens, divididos em três grandes grupos:
informações econômicas, sociais e ambientais. O primeiro grande grupo é composto pelas
informações de caráter econômico e está dividido em seis categorias: ambiente de negócios,
atividade operacional, aspectos estratégicos, informações financeiras, índices financeiros e
governança corporativa. O segundo grande grupo é composto pelas informações de caráter
social e está dividido em três categorias: informações financeiras sociais, produtos e serviços e
colaboradores. O terceiro e último grupo é composto pelas informações de caráter ambiental e
está dividido em oito categorias: políticas ambientais, gestão e auditoria ambiental, impacto dos
produtos e serviços no meio ambiente, energia, informações financeiras ambientais, educação
e pesquisa ambiental, mercado de créditos de carbono e outras informações ambientais.
Foram necessárias algumas adaptações à métrica de Murcia (2009) devido à
mudança de legislação ocorrida com a aprovação da Lei 11.638 de 2007 e também em razão de
algumas especificidades existentes no Nível 1 e 2 de Governança. Os itens Demonstração dos
Fluxos de Caixa e Informação em IFRS ou US GAAP antes apresentados de forma voluntária
com o advento da nova lei passaram a ser obrigatórios para empresas do segmento Nível 2 e os
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itens Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado e Menção ao
Valor Adicionado passaram a ser obrigatórias para todas as empresas que façam parte de
qualquer segmento. Como o objetivo do uso dessa métrica no estudo era o de capturar apenas
as informações de caráter voluntário, fizeram-se necessárias considerar algumas informações
como sendo não aplicáveis para algumas empresas da amostra. Logo, a métrica antes possuía
92 características e passou a possuir 87.
Os dados coletados na pesquisa foram de natureza secundária, Mattar (1996)
considera como dados secundários aqueles que já foram coletados e tabulados e que suas fontes
básicas de dados são a própria empresa, governo ou instituições não governamentais e que estão
à disposição dos interessados. Com base no estudo de Murcia (2009), os documentos
selecionados para a análise do nível de disclosure voluntário das empresas foram as
demonstrações contábeis do exercício de 2017, que abrangeram: o Relatório de Administração,
as Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas, Parecer do Auditor Independente, Parecer do
Conselho Fiscal e Relatório do Comitê de Auditoria. Foram utilizadas as Demonstrações
Financeiras Padronizadas (DFPs), disponíveis no website BM&FBOVESPA por meio do
sistema de divulgação externa.
Os dados divulgados foram tratados de forma binária, divulgação ou não
divulgação. Caso a empresa tivesse divulgado determinada informação, receberia o valor de 1,
caso contrário, valor de 0 (FORMIGA; MORAES, 2012). O cálculo para o nível de disclosure
voluntário das empresas foi feito dividindo o número de empresas que evidenciaram a
subcategoria, dividido pelo número total de empresas.
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
O disclosure voluntário das empresas foi analisado conforme os blocos de
categorias: Financeiro, Social e Ambiental.
O primeiro bloco de categorias tratava de aspectos referentes ao disclosure das
informações econômicas: ambiente de negócios, atividade operacional, aspectos estratégicos,
informações financeiras, índices financeiros e governança corporativa. A Tabela 1 ilustra o
número de empresas que divulgaram informações associadas a este bloco, separadas por cada
segmento diferenciado de governança.
Tabela 1- Informações Econômicas
Tipo

2
3
4
5
6
7
8

Ambiente de Negócios

1

Informações Econômicas
INFORMAÇÃO
Efeitos dos eventos econômicos na empresa (taxa de
juros, inflação, crises, guerra)

N

Nível 1
%

Nível 2
N
%

18

85,71

14

93,33

20

95,24

15

100

Discussão da concorrência

3

14,29

2

13,33

Relacionamento com fornecedores

4

19,05

4

26,67

Satisfação dos clientes

4

19,05

4

26,67

Market share

Discussão do setor em que a empresa atua

4

19,05

8

53,33

Identificação dos riscos do negócio

21

100

14

93,33

Exposição cambial

19

90,48

11

73,33
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Narrativa da estória da empresa

9
11
12
13

Atividade Operacional

10

7

33,33

9

60

14

66,67

7

46,67

Aspectos tecnológicos da atividade operacional

8

38,10

9

60

Informações por segmento ou linha de negocio

20

95,24

14

93,33

Utilização da capacidade produtiva

12

57,14

8

53,33

Indicadores de eficiência

Estrutura organizacional

14

66,67

14

93,33

Quantidades produzidas e/ou serviços prestados

9

42,86

8

53,33

5

23,81

6

40

17

Unidades vendidas
Objetivos, planos e metas futuras da empresa

17

80,95

13

86,67

18

Perspectiva de novos investimentos

16

76,19

11

73,33

19

Principais mercados de atuação

21

100

14

93,33

3

14,29

3

20

9

42,86

3

20

13

61,90

9

60

9

42,86

9

60

6

28,57

6

40

17

80,95

14

93,33

6

28,57

2

13,33

20

95,24

13

86,67

14
15
16

21
22

Aspectos Estratégicos

20

Infor. Financeras

27
28

30
31
32
34
35
36
37
38
39

Governança Corporativa

33

Índices Financeiros

29

Pesquisa e desenvolvimento

Preço dos produtos e serviços da empresa

24

26

Política de reinvestimento dos lucros

Discussão da qualidade dos produtos e serviços

23

25

Perspectivas de novos mercados que a empresa
pretende atuar

Correção monetária
Informações detalhada sobre os custos dos produtos,
serviços (CMV, CPV)
Preço ou valorização das ações por tipo (ON, PN)
Valor de mercado

14

66,67

7

46,67

Indicadores de rentabilidade (ROE, ROA)

3

14,29

3

20

Indicadores de liquidez (liquidez corrente, liquidez
seca)

9

42,86

0

0,00

Indicadores de endividamento (PL - Passivo, PCPELP)

9

42,86

10

66,67

EBITDA

21

100,00

14

93,33

Principais práticas de governança corporativa

15

71,43

10

66,67
40

Composição do conselho fiscal

7

33,33

6

Composição do conselho de administração

11

52,38

6

40

Identificação dos principais administradores

13

61,90

4

26,67

Remuneração dos administradores

20

95,24

15

100

3

14,29

5

33,33

13

61,90

9

60

11

52,38

6

40

Remuneração dos auditores
Principais acionistas

Relacionamento com os investidores
40
Fonte: Dados da Pesquisa.

Revista de Finanças e Contabilidade da UNIMEP– REFICONT – v. 6, n. 2, Jul/Dez – 2019 Página 10

ISSN: 2358-2693

Os itens que todas as empresas do nível 1 divulgaram foram: identificação dos
riscos do negócio, principais mercados de atuação e EBITDA. No estudo de Silva, Alberton e
Vicente (2013), o risco de mercado foi identificado como o item mais evidenciado pelas
empresas do setor elétrico. O EBITDA, que também foi uma das informações que todas as
empresas do Nível 1 divulgaram, teve sua divulgação realizada principalmente na forma de
indicador, sem explicar a forma como chegaram ao resultado. Silva, Alberton e Vicente (2013)
também identificaram que, embora a maioria das empresas publique o EBITDA, também
conhecido no Brasil como LAJIDA (Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e
Amortização), grande parte dessas companhias apresentam apenas o indicador, e não como ele
foi computado.
Nas empresas do nível 2, apenas duas características foram evidenciadas pela
totalidade de empresa que foram discussão do setor em que atuam e remuneração dos
administradores. A Petrobrás foi a empresa que apresentou o setor de atuação de forma mais
completa em termos de descrição e visual em seus relatórios. Assim como no estudo de Murcia
(2009), o número de empresas que evidenciam informações sobre remuneração dos auditores é
muito baixo.
Os itens com menor disclosure das empresas do nível 1 foram: remuneração dos
auditores, indicadores de rentabilidade (ROE e ROA), Perspectivas de novos mercados que a
empresa pretende atuar, discussão da concorrência onde apenas três empresas apresentaram. A
empresa Cedro foi a empresa que evidenciou essa informação de forma mais completa. No
estudo de Watson et al. (2002), que utiliza a Teoria da Sinalização para explicar a divulgação
de índices, constatou-se que empresas que divulgam certos tipos de índices, como de
investimento, rentabilidade e eficiência, tem por objetivo destacar alguns aspectos
provavelmente favoráveis de seu desempenho. No estudo de Klann e Beuren (2011), 56% das
empresas analisadas evidenciaram os indicadores de desempenho.
Os índices de liquidez corrente e seca não foi evidenciado por nenhuma empresa
do Nível 2 de governança, mas foi identificada a apresentação de outros indicadores de liquidez
pela totalidade das empresas desse segmento, como, por exemplo, liquidez imediata.
Considerando o resultado obtido para o primeiro grupo de informações analisado,
o nível de evidenciação em média das informações econômicas das empresas do nível 1 de
governança foi de 55,72% e do nível 2 é de 56,5%. Com destaque para a empresa Brasken, que
evidenciou 29 informações voluntárias sobre informações econômicas, sendo a empresa do
nível 1 que mais divulgou essas informações. Do nível 2, a Petrobrás foi a empresa que mais
divulgou informações econômicas voluntárias, com 34.
O segundo grupo de informações analisadas referia-se aos aspectos relacionados ao
disclosure das informações sociais: informações financeiras sociais, produtos/serviços e
colaboradores não administradores. A Tabela 2 apresenta de forma sistematizada o número de
empresas que evidenciam informações associadas a este grupo, separadas por cada segmento
diferenciado de governança.

Tabela 2 - Informações Sociais
Informações Sociais
Tipo

INFORMAÇÃO

Nível 1
N

%

Nível 2
N

%
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2

4

serv.
Produt. e

3

I.F.S.

1

Investimentos de caráter social

14

66,67

11

73,33

Gastos em projetos sociais

10

47,62

10

66,67

1

4,76

4

26,67

7

33,33

4

26,67

10

47,62

8

53,33

Produtos/serviços da empresa estão adequados às
normas de segurança
Menção a reclamações sobre produtos e/ou serviços
Número de funcionários

6

Remuneração dos funcionários

6

28,57

4

26,67

7

Benefícios aos funcionários

18

85,71

11

73,33

Satisfação dos funcionários

2

9,52

4

26,67

Informação sobre minorias na força de trabalho

8

38,10

4

26,67

Educação e treinamento dos funcionários

13

61,90

8

53,33

Segurança no local de trabalho

13

61,90

8

53,33

9

42,86

5

33,33

6

28,57

2

13,33

8
9
10
11
12

Colaboradores

5

Dados sobre acidentes de trabalho

Relacionamento com sindicatos ou órgãos de classe
13
Fonte: Dados da Pesquisa.

Os itens mais divulgados pelas empresas do nível 1 e nível 2 nesta categoria foram
benefícios aos funcionários e investimento de caráter social. No estudo de Murcia (2009),
benefícios aos funcionários foi o índice mais evidenciado pelas empresas e boa parte delas
evidenciou o investimento de caráter social.
No nível 1, um total de 18 empresas divulgaram informações sobre programas que
beneficiam seus funcionários. E os investimentos de caráter social foram apresentados por 14
empresas. No nível 2, ambas as informações foram evidenciadas por 11 empresas desse
segmento. A empresa que apresentou essas informações com maior riqueza de detalhes foi a
Petrobrás.
Outras constatações também merecem menção. Uma única empresa do nível 1
divulgou que seus produtos/serviços estavam adequados às normas de segurança. Outra
característica pouco evidenciada foi a satisfação dos funcionários apresentadas apenas por duas
empresas. No estudo de Murcia (2009), esse item também foi evidenciado por um pequeno
número de empresas, o que pode sinalizar que esse item continua não sendo considerado
importante pelas empresas a ponto de o divulgarem de forma voluntária.
O nível de disclosure médio das informações sociais das empresas do nível 1 de
governança foi de 42,86% e do nível 2 foi de 42,56%. No nível 1, destaca-se a CEEE-D, que
evidenciou 12 das 13 informações voluntárias sobre informações sociais. No nível 2, a
Petrobrás e a Sanepar foram as empresas que mais divulgaram informações sociais voluntárias
no total de 11 das 13 analisadas.
O terceiro e último grupo de informações faz referência aos aspectos relacionados
ao disclosure voluntário das informações ambientais: políticas ambientais, gestão e auditoria
ambiental, impactos dos produtos e processos no meio ambiente, energia, informações
financeiras ambientais, mercado de crédito de carbono e outras informações ambientais. A
Tabela 3 apresenta o número de empresas que evidenciam informações associadas a este grupo,
separadas por cada segmento diferenciado de governança.
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Tabela 3 - Informações Ambientais
Informações Ambientais

TIPO

Nível 2

%

11

52,38

8

53,33

Estabelecimento de metas e objetivos ambientais

4

19,05

8

53,33

Compliance com a legislação ambiental

5

23,81

5

33,33

Parcerias, conselhos, fóruns ambientais

3

14,29

3

20

Prêmios e participações em índices ambientais

4

19,05

1

6,67

7

33,33

2

13,33

ISOs 9000 e 14001

5

23,81

5

33,33

8

Auditoria Ambiental

1

4,76

0

0,00

9

Desperdícios e resíduos

9

42,86

7

46,67

Processo de acondicionamento (embalagem)

1

4,76

1

6,67

Reciclagem

9

42,86

5

33,33

Desenvolvimento de produtos ecológicos

4

19,05

3

20

Uso eficiente e/ou reutilização da água

9

42,86

7

46,67

Impacto no meio ambiente (vazamentos,
derramamentos, terra utilizada etc.)

2

9,52

7

46,67

Reparos aos danos ambientais

8

38,10

5

33,33

Conservação e/ou utilização mais eficiente nas
operações

2

9,52

3

20

3

14,29

4

26,67

8

38,10

6

40

7

33,33

5

33,33

1

4,76

5

33,33

15

71,43

13

86,67

Práticas contábeis de itens ambientais

5

23,81

1

6,67

Seguro ambiental

3

14,29

1

6,67

Ativos ambientais intangíveis

0

0,00

0

0,00

Educação ambiental (internamente e/ou
comunidade)

5

23,81

5

33,33

Pesquisas relacionadas ao meio ambiente

5

23,81

5

33,33

Projetos de Mecanismos de Desenvolvimento
Limpo (MDL)

1

4,76

0

0,00

Créditos de carbono

1

4,76

1

6,67

Emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE)

5

23,81

3

20

1

4,76

0

0,00

2
3
4
5

7

11
12
13
14
15

17

Energia

16

Impactos nos meio amb.

10

G. A. A.

6

PolítIcas Amb.

N

1

18
20
21
22
23
24

26

28
29
30

Carbono

27

Educ.

25

Inform. Financeiras

19

CARACTERÍSTICA
Declaração das políticas, práticas, ações atuais

Nível 1

Gestão ambiental

Utilização de materiais desperdiçados na produção
de energia
Desenvolvimento ou exploração de novas fontes de
energia
Investimentos ambientais
Custos e/ou despesas ambientais
Passivos ambientais

Certificados de Emissões Reduzidas (CER)

N

%

Revista de Finanças e Contabilidade da UNIMEP– REFICONT – v. 6, n. 2, Jul/Dez – 2019 Página 13

ISSN: 2358-2693
Menção relativa à sustentabilidade ou
desenvolvimento sustentável

61,90

9

60

Gerenciamento de florestas e/ou reflorestamento

7

33,33

3

20

Conservação da biodiversidade

1

4,76

4

26,67

Relacionamento ambiental com stakeholders
34
Fonte: Dados da Pesquisa.

1

4,76

1

6,67

32
33

Outros

13

31

Um dos desafios da contabilidade é a evidenciação das informações de caráter
ambiental, voluntárias ou não.
Conforme pode ser visualizado na Tabela 3, no nível 1 quase 71,43% das empresas
analisadas evidenciaram informações relacionados aos passivos ambientais. Mas nenhuma
empresa apresentou informações sobre ativos ambientais intangíveis. No nível 2, 86,67% das
empresas evidenciaram informações sobre esse tipo de passivo, mas assim como no nível 1
nenhuma empresa fez menção a ativos ambientais intangíveis. Essas foram as informações
ambientais com o maior índice de evidenciação entre as empresas. No nível 2, além de nenhuma
empresa evidenciar ativos intangíveis ambientais também não foram apresentadas por nenhuma
companhia informações sobre projetos de mecanismos de desenvolvimento limpo e certificado
de emissões reduzidas.
Das 34 informações analisadas para esse grupo, 8 delas só foram evidenciadas por
apenas uma empresa, no nível 1. No nível 2, das 34 características, 6 foram evidenciadas por
apenas uma empresa. Assim como no estudo de Murcia (2009), o número de empresas que
apresentam informações ambientais é muito pequeno se comparado com os outros tipos de
informações.
De forma geral, o nível de disclosure médio das informações ambientais das
empresas do nível 1 de governança foi de 23,18% e do nível 2 é de 26,67%. As empresas que
divulgaram um maior número de informações ambientais no nível 1 foram a Cemig e Randon.
No nível 2, a empresa que mais divulgou informações foi a Sanepar, que evidenciou
24 informações das 34 que compõe o grupo, representando um percentual de 70,59%.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo teve por objetivo analisar o nível de disclosure voluntário das empresas
listadas nos segmentos especiais da BM&FBOVESPA, especificamente nos segmentos de
governança corporativa da BM&FBOVESPA nível 1 e 2, utilizando a métrica desenvolvida por
Murcia (2009). A amostra foi composta por 36 companhias não financeiras. A análise do
disclosure voluntário foi realizada a partir das Demonstrações Financeiras Padronizadas do
exercício findo em 2017.
A contabilidade tem por objetivo apresentar informações úteis para a tomada de
decisões dos usuários, e para alcançar esse objetivo ela faz uso do disclosure. Para que o
disclosure das demonstrações contábeis possua a característica da utilidade, deve apresentar as
informações necessárias no momento oportuno para uma adequada interpretação da situação
econômica, financeira, estratégica, social e ambiental da entidade.
Sobre os resultados encontrados, no que se refere ao nível geral de disclosure
voluntário das informações econômicas, obtiveram-se 55,72% para as empresas do nível 1 de
governança e 56,5% para o nível 2. Nas informações sociais, obtiveram-se 42,86% no nível 1
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de governança e 42,56% no nível 2. No caso das informações ambientais obteve-se o percentual
de 23,18% para o nível 1 e 26,67% para o nível 2.
De forma específica, no nível 1, a empresa que apresentou o maior nível de
evidenciação foi a Copel com apresentação de 63 informações das 87 observadas,
representando um nível de disclosure voluntário de 72,41%. No nível 2, a empresa que exibiu
o nível mais alto de disclosure voluntário foi a Petrobrás com a divulgação de 63 das 87
informações analisadas, o que representa um nível de disclosure voluntário de 72,42%.
Na análise dos dados, ficaram aparentes as empresas que realizam o disclosure
voluntário e que não o fazem obedecendo a um padrão de divulgação. Apenas algumas
empresas evidenciam um número significativo de informações de forma completa, enquanto
outras se atentam apenas a cumprir o que é exigido por lei e quando divulgam informações
voluntárias não o fazem de forma suficiente.
E, para pesquisas futuras, sugere-se a realização de estudos que envolvam mais de
um período, de forma a observar a prática do disclosure em uma linha temporal, e o estudo de
outros segmentos, inclusive de forma comparativa.
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Resumo
Os modelos de classificação de risco de crédito podem ser utilizados pelas empresas para prever
uma situação financeira difícil com antecedência, evitando ou reduzindo os prejuízos
financeiros. Também, contribuem para a reversão da insolvência, uma vez que um modelo de
previsão eficaz pode prever problemas financeiros com antecedência, desta forma, a empresa
possui tempo para tomada de decisões e ações necessárias. Sendo assim, o objetivo deste estudo
é identificar o modelo mais adequado para classificação de risco de crédito das companhias
abertas brasileiras, “comparando modelos” de análise discriminante e regressão logística de
vários autores já realizaram. Foram utilizados como procedimentos metodológicos os métodos
de pesquisa bibliográfica e documental com uma abordagem quantitativa. A amostra da
pesquisa compreende 38 companhias abertas brasileiras. Os modelos escolhidos para validação
foram os de Altman, Baidya e Dias; Matias; Brito e Assaf Neto e Scarpel e Milioni. Utilizouse o software SPSS Statistics para realizar os testes de qualidade e significância dos modelos e
a construção da curva ROC para validação. Os resultados do estudo indicam que a técnica de
regressão logística apresenta um ótimo poder de discriminação, demonstrando uma área de
0,911 na curva ROC, podendo prever a insolvência com antecedência com um nível de 78,9%
de precisão.
Palavras-chave: Risco de crédito; Insolvência; Análise discriminante; Regressão logística
Abstract
Credit risk classification models can be used by companies to predict a difficult financial
situation in advance, avoiding or reducing financial losses. Also, they contribute to the reversal
of insolvency, since an effective forecasting model can foresee financial problems in advance,
in this way, the company has the time to make necessary decisions and actions. Therefore, the
objective of this study is to identify the most suitable model for credit risk classification of
Brazilian public companies, "comparing models" of discriminant analysis and logistic
regression of several authors already performed. Methods of bibliographic and documentary
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research with a quantitative approach were used as methodological procedures. The research
sample comprises 38 Brazilian public companies. The models chosen for validation were those
of Altman, Baidya and Dias; Matias; Brito and Assaf Neto and Scarpel and Milioni. The SPSS
Statistics software was used to carry out the tests of quality and significance of the models and
the construction of the ROC curve for validation. The results of the study indicate that the
logistic regression technique presents an excellent discriminating power, showing an area of
0.911 in the ROC curve, and can predict insolvency in advance with a level of 78.9% accuracy.
Keywords: Credit risk, Insolvency, Discriminant analysis, Logistic regression.
1. INTRODUÇÃO
O processo de gerenciamento de risco de crédito pode ser definido, de acordo com
Caouette, Altman e Narayanan (1998), como a possibilidade de que a expectativa de
recebimento de uma quantia, durante um determinado período, não se cumpra. Conforme Bessis
(2011), o risco de crédito pode ser entendido como as perdas geradas por um evento de default
do tomador ou pela redução da sua qualidade de crédito. Sendo assim, há diversas situações
que caracterizam um evento de default, como por exemplo, o atraso no pagamento de uma
obrigação ou o início de um procedimento legal como a falência.
Diante disso, Minussi, Damacena e Ness Junior (2002) explicam que, ao aplicar um
modelo de previsão de insolvência, estima-se que os problemas de uma companhia podem ser
previamente identificados, uma vez que sua situação financeira tende a agravar, até atingir o
estágio de falência.
Martins (2003) afirma que os primeiros estudos relacionados à previsão de
insolvência foram desenvolvidos por volta da década de 30, no entanto, somente a partir da
década de 60, com o uso de técnicas estatísticas é que o tema ganhou impulso. Minussi,
Damacena e Ness Junior (2002) citam que existem diversas técnicas multivariadas para a
construção de modelos de previsão de insolvência. Dentre elas, a análise discriminante e a
regressão logística são as mais utilizadas (MINUSSI; DAMACENA; NESS Junior, 2002).
Diante deste contexto, este estudo procura responder a seguinte questão de
pesquisa: Qual o modelo mais adequado para classificação de risco de crédito das companhias
abertas brasileiras utilizando um comparativo entre os modelos de análise discriminante e
regressão logística de vários autores já realizaram?
Para tanto, possui como objetivos específicos realizar o levantamento e diagnosticar
a produção cientifica sobre risco de crédito, técnicas estatísticas e modelos de classificação de
crédito, avaliar os modelos de classificação de risco de crédito a partir dos indicadores
contábeis, aplicar as variáveis na amostra selecionada por meio dos testes de qualidade e
significância e mensurar o poder discriminante dos modelos através da curva ROC,
identificando o mais adequado.
De acordo com Stüpp (2015), a previsão de insolvência pode ser utilizada pelos
usuários das empresas como uma ferramenta para analisar o risco de crédito e prever uma
situação financeira difícil com antecedência, podendo evitar ou reduzir os prejuízos financeiros.
Um estudo realizado pela Serasa Experian identificou que no ano de 2016 houve
um recorde histórico em recuperações judiciais requeridas com 1.770 solicitações,
demonstrando um aumento de 44,8% em relação a 2015. O número de pedidos de falência
também é preocupante, visto que neste ano cerca de 1.846 empresas entraram com o processo.
(SERASA EXPERIAN, 2017).
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O setor de serviços registrou o maior número de pedidos de recuperação judicial do
ano com 713 solicitações, demonstrando um aumento de 48,5% em relação a 2015. Em seguida,
o setor de comércio apresentou 611 pedidos, tendo um crescimento de 51,2% em relação ao
ano anterior, enquanto a indústria obteve um aumento de 24,2% com 446 pedidos de
recuperação judicial (SERASA EXPERIAN, 2017).
Esta pesquisa justifica-se pela contribuição aos usuários das entidades, visto que
visa garantir o modelo mais adequado para classificação de risco de crédito e, assim, auxiliar
os gestores e investidores das empresas na tomada de decisões com uma ferramenta sólida.
Também contribui para a reversão da insolvência, uma vez que, um modelo de previsão eficaz
pode prever uma situação financeira difícil com antecedência.
Para tanto, a estrutura deste artigo está organizada, além desta introdução, em
quatro seções: na próxima seção, é apresentada a fundamentação teórica, que discorre sobre os
principais pontos do risco de crédito, as técnicas estatísticas, os modelos de classificação de
risco de crédito e estudos correlacionados. Já a terceira discorre sobre a metodologia utilizada
no estudo: a pesquisa documental se deu por meio da análise das demonstrações contábeis das
empresas, os testes de qualidade e significância foram utilizados para análise das funções e a
curva ROC para validar os modelos analisados. Em seguida, a quarta seção apresenta a análise
e validação dos modelos de previsão de insolvência. Por fim, finaliza-se com a conclusão da
pesquisa e suas recomendações para estudos futuros.
2. Fundamentação Teórica
Neste tópico são apresentados os temas para o desenvolvimento deste estudo, tais
como o risco de crédito, técnicas estatísticas, modelos de classificação de risco de crédito e
estudos correlacionados, seus conceitos e suas aplicações.
2.1 RISCO DE CRÉDITO
Segundo Brito e Assaf Neto (2008), o risco de crédito pode ser compreendido como
a probabilidade de o credor ter prejuízos financeiros em razão de o tomador não quitar as
obrigações assumidas nas condições acordadas. Sendo assim, Minussi, Damacena e Ness Junior
(2002) afirmam que a análise de risco de crédito requer a definição minuciosa de critérios que
possam indicar a possibilidade de inadimplência do tomador.
De acordo com Davis (1999), existem três modelos de análise de risco de crédito
que buscam auxiliar os gestores na tomada de decisão de crédito, são eles: modelos preditivos,
de risco e de default.
Os modelos preditivos são aplicados para previsão da capacidade de um cliente
quitar suas obrigações, geralmente é utilizado para aprovação de um crédito ou para aumento
de limite. Por outro lado, os modelos de risco são utilizados para prever se clientes que já fazem
parte da carteira da empresa tendem a pagar ou estender uma possível inadimplência no
pagamento, o principal objetivo deste modelo é analisar seu potencial de coleta. Por fim, os
modelos de default são utilizados para prever se o cliente tem tendência à falência (DAVIS,
1999).
2.2 TÉCNICAS ESTATÍSTICAS
Conforme Mário (2002), busca-se verificar com a utilização de técnicas estatísticas
se determinada empresa se classifica no grupo de solventes ou insolventes por meio da
pontuação adquirida com base em dados obtidos das demonstrações contábeis. Assim, através
do estudo realizado por Stüpp (2015), não há uma definição quanto à técnica estatística mais
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aplicada pelos autores para previsão de insolvência, contudo, dentre as mais utilizadas, destacase a análise discriminante e a regressão logística.
Nesse sentido, Brito e Assaf Neto (2008) afirmam que a regressão logística
apresenta vantagens em relação à análise discriminante, uma vez que suas suposições iniciais
são mais flexíveis. Pode-se observar que a análise discriminante está baseada em requisitos
mais limitados, como a normalidade das variáveis independentes e igualdade das matrizes de
variância-covariância dos grupos.
2.2.1 Análise Discriminante
A análise discriminante é uma técnica estatística que procura definir dois ou mais
grupos e classificar as observações em um deles com base em suas características individuais.
É uma técnica utilizada para classificações nas quais a variável dependente é categórica, ou
seja, qualitativa, como por exemplo: masculino ou feminino, solvente ou insolvente e as
variáveis independentes são quantitativas (SANVINCENTE; MINARDI, 1998). Nessa
perspectiva, Hair et al. (2009) ressalta que a análise discriminante busca realizar a combinação
linear de duas ou mais variáveis independentes que discriminará da melhor forma as
observações nos grupos definidos inicialmente.
De acordo com Stüpp (2015), a variável estatística para a análise discriminante,
também é denominada função discriminante, que é definida a partir de uma equação para
ampliar a discriminação dos grupos. A equação é representada da seguinte forma:
…
. Em que: Z é a variável dependente categórica, representada por
uma pontuação; a é o intercepto da função; b é o coeficiente discriminante para a variável
independente e X que é um vetor de covariáveis “tem por finalidade permitir que os animais
sejam comparados e avaliados em igualdade de condições para estes efeitos, pois influem
diretamente sobre o desempenho no período de teste dos indivíduos” (PITA;
ALBUQUERQUE, 2001, p, 2).
Barth (2002) explica que, após definida a função discriminante, deve-se definir o
ponto de corte para utilizá-lo na classificação das observações iniciais para duas classes de
análise. O ponto de corte é definido partindo do princípio de que, se Z for maior ou igual ao
ponto de corte, a observação será classificada no grupo1 (Primeira classe), por outro lado, se Z
for menor que o ponto de corte, a observação será classificada no grupo 2 (Segunda Classe).
2.2.2 Regressão Logística
A regressão logística, também conhecida como análise logit, é definida por Hair et
al. (2009) como uma forma especializada de regressão formulada para prever e explicar uma
variável categórica binária, e variáveis independentes numéricas e não numéricas.
De acordo com Barth (2002), o modelo de previsão utilizado na regressão logística
é definido como: In
.
.
.
…
. . Em que: p é a
probabilidade de solvência; (1 - p) é a probabilidade de insolvência; X sendo um vetor de
covariáveis são as variáveis preditoras; b sendo um vetor de betas são os coeficientes a serem
atribuídos a cada uma das variáveis X sendo um vetor de covariáveis.
Conforme Stüpp (2015), na regressão logística, os coeficientes estimam o efeito das
alterações nas variáveis independentes sobre o logaritmo natural da razão de probabilidades,
conhecido com logit. Para avaliar o impacto dos fatores sobre a probabilidade de solvência, eles
devem ser transformados por meio de antilogaritmo, que é obtido pela expressão:
1
.
.
.
…
. .
1
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Conforme Brito e Assaf Neto (2008), através dos resultados da regressão logística
é possível medir a probabilidade de determinada empresa apresentar um estado de insolvência
ou solvência, com base em um conjunto de características.
2.3 MODELOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE CRÉDITO
Segundo Andrade (2004), existem três categorias de modelos de risco de crédito:
modelos estocásticos de risco de crédito, modelos de risco de portfólio e modelos de
classificação de risco. Os modelos estocásticos buscam avaliar o comportamento estocástico do
default e as variáveis que o determinam, os modelos de risco de portfólio têm por objetivo
quantificar os riscos de uma carteira de crédito, medindo a distribuição de perdas ou de valor
dela.
Por outro lado, os modelos de classificação de risco visam avaliar o risco de um
devedor ou operação específica, atribuindo uma medida que corresponde à expectativa de
ocorrência de default. Esse indicador pode ser expresso na forma de rating ou scoring
(ANDRADE, 2004).
Chaia (2003) afirma que o objetivo do scoring é identificar os aspectos que definem
a probabilidade de inadimplência de determinada empresa por meio da utilização de técnicas
estatísticas. Em contrapartida, Mendes (2014) afirma que a avaliação de rating contempla
aspectos qualitativos, incluindo os fatores específicos da entidade e as características do setor
e os aspectos quantitativos que têm foco na análise financeira.
2.3.1 Modelo de Altman, Baidya e Dias
Altman, Baidya e Dias (1979) desenvolveram um modelo de previsão de
insolvência utilizando a análise discriminante com uma amostra composta por 58 empresas,
sendo 23 com problemas financeiros e 35 empresas de setores semelhantes e de porte
equivalente às empresas da primeira amostra. O modelo obteve cerca de 84,2% de acerto na
classificação das empresas e possui a seguinte equação:
1,44 4,03$
2,25$
0,14$' 0,42$( .
As variáveis são obtidas pelas seguintes fórmulas: x2: (não exigível - capital
aportado pelos acionistas) / ativo total, x3: lucro antes dos juros e impostos / ativo total, x4:
patrimônio líquido / exigível total e x5: vendas / ativo total. O ponto de corte definido desse
modelo é 0. (ALTMAN et al., 1979).
2.3.2 Modelo de Matias
De acordo com Birolo, Cittadin e Ritta (2011) e Matias (1978), o modelo de Matias
foi desenvolvido em 1978 por meio da análise discriminante a partir de uma mostra de 50
empresas. O modelo é apresentado pela seguinte equação:
23,792$ + 8,260$ +
8,868$ + 0,764$' 0,535$( 9,912$. . Em que: x1: patrimônio líquido/ativo total, x2:
financiamentos e empréstimos bancários/ativo circulante, x3: fornecedores/ativo total, x4: ativo
circulante/passivo circulante, x5: lucro operacional/lucro bruto e x6: disponível/ativo total.
2.3.3 Modelo de Brito e Assaf Neto
O modelo de previsão de insolvência de Brito e Assaf Neto (2008) foi desenvolvido
com a utilização da regressão logística, tendo como amostra 30 empresas solventes e 30
+4,740 + 4,528$
insolventes. É apresentado pela seguinte equação: /0
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18,433$ . + 414,080$ 1 + 11,028$ . Em que: x12: (lucros acumulados - reserva de lucros)
/ativo total, x16: (passivo circulante financeiro + exigível a longo prazo financeiro) / ativo total,
x19: (ativo circulante – passivo circulante) /ativo total e x22: (ativo circulante financeiro –
passivo circulante financeiro) / vendas líquidas. O modelo obteve 88,3% de classificações
corretas e possui ponto de corte 0.
2.3.4 Modelo de Scarpel e Milioni
De acordo com Scarpel e Milioni (2002) seu modelo foi desenvolvido através da
regressão logística a partir de uma amostra de 60 empresas brasileiras de capital aberto, a
eficiência global foi de 87%. O modelo é apresentado pela seguinte equação: /0
0,190 3,312234 + 3,687524 10,997673 3896 . Em que: giro do ativo total (GA):
receita/ativo total, endividamento geral (EG): exigível total/patrimônio líquido, retorno sobre o
ativo total antes do pagamento de juros e imposto (ROA AJIR): lucro antes do pagamento de
juros e imposto de renda/ativo total (SCARPEL; MILIONI, 2002).

2.5 ESTUDOS CORRELACIONADOS
Para Mendes (2014) afirma que o primeiro estudo de insolvência nas empresas
é o de Fitzpatrick, desenvolvido em 1932. Esta pesquisa analisou 19 empresas solventes e
insolventes, entre 1920 e 1929, comparando os índices dos dois grupos.
Pinheiro et al. (2007) cita que os estudos realizados sobre previsão de insolvência,
tanto no Brasil como no exterior, fazem o uso de diferentes métodos estatísticos, sendo as
principais técnicas utilizadas a Análise Discriminante Linear, Regressão Logística e Redes
Neurais.
Silva (1982) apresenta modelos para classificação de empresas, quanto ao estado
de solvência, para fins de concessão de crédito, obtendo como resultado um modelo
desenvolvido em 1982, baseado na Análise Discriminante. Para operacionalizar o estudo a
amostra foi composta por 419 empresas, divididas em empresas solventes e insolventes, sendo
337 empresas industriais e 82 comerciais. O modelo de Silva para a indústria obteve 90% de
acerto na classificação de empresas solventes e 83% na classificação das insolventes. Já o
modelo desenvolvido para empresas comerciais alcançou 90% de acerto na classificação das
solventes e 72% na classificação das insolventes.
Em seguida, Sanvicente e Minardi (1998) utilizaram uma amostra constituída por
92 empresas com ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, dentre as quais 46
tiveram ações negociadas como concordatárias no período de 1986 a 1998. O modelo
classificou corretamente 81,1% das concordatárias e 79,5% das não concordatárias.
Por fim, Minussi, Damacena e Ness Junior (2002) construíram um modelo de
previsão de insolvência com a utilização da regressão logística, a partir de uma amostra
constituída por 323 empresas. A precisão do modelo foi de 94,85%.

3. METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste estudo, foram utilizados como procedimentos os
métodos de pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa bibliográfica é realizada a partir
do levantamento de referências teóricas publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros
e artigos científicos. Este tipo de pesquisa permite conhecer o que já se estudou sobre o assunto
(FONSECA, 2002).
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Por outro lado, a pesquisa documental, de acordo com Fachin (2006, p. 146)
“Consiste na coleta, classificação, seleção e utilização de toda a espécie de informação.
Compreende técnicas e métodos que facilitam a identificação”.
Assim, a pesquisa procede com uma abordagem quantitativa e sendo classificada
quanto aos objetivos como um estudo exploratório. A pesquisa quantitativa, de acordo Gressler
(2004), é caracterizada pelo desenvolvimento de hipóteses, definições de variáveis e
quantificação nas modalidades de coleta de dados e informações, utilizando métodos
estatísticos.
Gil (2010, p.27), afirma que “as pesquisas exploratórias têm como propósito
proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo mais explícito ou a
construir hipóteses. Seu planejamento tende a ser bastante flexível, pois interessa considerar os
mais variados aspectos relativos ao fato ou fenômeno estudado”.
A população do estudo, a partir da qual a amostra foi selecionada, compreende as
companhias abertas brasileiras que constam no cadastro da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) em situação de recuperação judicial ou extrajudicial, contemplando 32 empresas.
Para seleção da amostra, o primeiro procedimento adotado foi a identificação das
empresas que entraram com pedido de recuperação judicial entre os anos de 2011 a 2016, que
possuem registro ativo na CVM e que não constava estado de falência no ano anterior ao pedido
de recuperação judicial, ficando com 19 companhias no estado de recuperação judicial ou
extrajudicial.
A partir da identificação das empresas insolventes, procedeu-se a seleção das
empresas solventes que completariam a amostra. O grupo de solventes foi constituído
selecionando-se para cada empresa insolvente, uma solvente de setor econômico e região igual.
Para aplicar os modelos de previsão de risco de crédito, foram analisadas as
demonstrações financeiras de um ano antes do pedido de recuperação judicial das empresas
selecionadas, abrangendo o período de 2010 a 2015. Desta forma, a amostra final utilizada no
desenvolvimento deste estudo compreende 38 empresas, conforme Tabela 1.
Tabela 1. Empresas que compõem a amostra da pesquisa.
Ano
Evento
2011
2011
2012

Ano
Analisado
2010
2010
2011

2012

2011

2012
2013
2013
2013
2013
2014

2011
2012
2012
2012
2012
2013

Whirlpool S.A.

2014

2013

Indústrias Romi S.A.
Cia Siderurgica Nacional.
Itapebi Geração de Energia S.A.
Unicasa Indústria de Móveis S.A.
Cobrasma S.A.

2014
2014
2015
2015
2015

2013
2013
2014
2014
2014

Empresas Insolventes

Empresas Solventes

Cia Industrial Schlosser S.A.
Buettner S.A. Ind. e Comercio.
Centrais Elétricas do Pará S.A

Karsten S.A.
Cia Hering.
Investco S.A.
CR2 Empreendimentos Imobiliários
S.A.
Dohler S.A.
Petro Rio S.A.
Elekeiroz S.A.
Kepler Weber S.A.
Qgep Participações S.A.
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras.

Tecnosolo S.A.
Teka Tecelagem Kuehnrich S.A.
Refinaria Pet Manguinhos S.A.
GPC Participações S.A.
Mangels Industrial S.A.
Óleo e Gás Participações S.A.
OGX Petróleo e Gás S.A.
Inepar Equipamentos e Montagens
S.A.
Inepar S.A Ind. e Construções.
Fibam Cia Industrial.
Eneva S.A.
Const Sultepa S.A.
Lupatech S.A.
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Wetzel S.A.
Tupy S.A.
2016
Oi S.A.
Telefônica Brasil S.A.
2016
Viver Incorporadora e Construtora Cyrela Brazil Realty S.A. Emprs. e
2016
S.A.
Parts.

2015
2015
2015

Partindo dessa amostra vamos utilizar vários autores já realizaram modelos de risco
de crédito, sendo assim vamos utilizar as mesmas variáveis, ajustar novos modelos baseado em
nossos dados e assim comparar os poderes preditivos.
Dessa forma, os modelos foram aplicados à amostra de validação com o auxílio do
software SPSS Statistics em sua versão 20.0, sendo assim, foram realizados os testes de
qualidade e significância dos modelos de Altman, Baidya e Dias; Matias; Brito e Assaf Neto;
Scarpel e Milioni e construção da curva ROC para validação.
Os testes de qualidade dos modelos de análise discriminante foram realizados
através do eigenvalue que mede a diferença entre os grupos, e a correlação canônica que
mensura a associação entre as variáveis independentes e a dependente. O teste de significância
foi efetuado por meio do Lambda de Wilks e o nível de significância foi estabelecido de acordo
com a escala de Fisher, que considera os valores abaixo de 0,05 como um nível muito forte
(GUIMARÃES, 2006).
Dessa forma, para os modelos de regressão logística, os testes de qualidade e
significância foram efetuados por meio do Likelihood Value que mensura a capacidade de
prever a ocorrência de um evento, o R² de Cox & Snell e Nagelkerke que indicam o quanto que
a variável dependente é explicada pelas variáveis independentes e o teste de Hosmer e
Lemeshow que verifica as diferenças entre os grupos (FERREIRA, 2010).
Por fim, a técnica estatística utilizada para validação dos modelos foi a curva ROC
(Receiver Operating Characteristic) que está baseada nos conceitos de especificidade e
sensitividade (BARTH, 2002).
4. ANÁLISE DOS DADOS
Após a seleção da amostra de empresas e o cálculo dos índices econômicofinanceiros, procedeu-se ao cálculo dos modelos no software SPSS Statistics, no qual utilizouse valor 0 para indicar o estado de solvência e 1 para o estado de insolvência.
Para analisar a qualidade da função discriminante, foram calculados os autovalores
das funções estimadas. De acordo com Nóbrega (2010), o autovalor demonstra a diferença entre
os grupos nas funções discriminantes, dessa forma, quanto mais afastados de 1, maiores serão
as variações entre os grupos explicados pela função discriminante. Para esta análise, o resultado
é de apenas uma função, correspondendo a 100% da variância explicada em termos de
diferenças entre grupos.
O SPSS Statistics demonstra a correlação canônica junto com a análise do autovalor,
assim, Maroco (2007) explica que a correlação canônica mede a relação entre o grupo de
variáveis que identificam os grupos e as funções discriminantes. Nesse sentido, o percentual
que explica a variação entre as variáveis dependentes e independentes é determinado elevandose ao quadrado a correlação canônica, este valor também é conhecido como R² (PROTÁSIO et
al., 2012).
Tabela 2 - Eigenvalues – Altman, Baidya e Dias.

Eigenvalue % Variância Cumulativo % Correlação Canônica R²
0,171ª
100
100
0,382
0,146
Fonte: Dados da pesquisa e Autores.
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Tabela 3 - Eigenvalues - Matias.

Eigenvalue % Variância Cumulativo % Correlação Canônica R²
0,450ª
100
100
0,557
0,310
Fonte: Dados da pesquisa e Autores.

Conforme a tabela 2, o modelo de Altman, Baidya e Dias apresentou um autovalor
de 0,171, enquanto o modelo desenvolvido por Matias, demonstrado na tabela 3, foi de 0,450,
dessa forma, pode-se perceber que o segundo modelo é o que mais se aproxima de 1,
demonstrando a menor variação entre os grupos. Dessa forma, o modelo de Matias apresentou
maior relação entre a função discriminante entre os grupos, apresentando uma correlação
canônica de 0,557, elevando este valor ao quadrado, pode-se verificar que 31% da variável
dependente é explicada pelo modelo, logo, o modelo de Altman, Baidya e Dias evidenciou uma
baixa correlação canônica de 0,382 com R² de 14,6%.
A significância da função discriminante é analisada por meio do teste de Lambda
de Wilk´s, que demonstra o quanto a função separa as observações em grupos diferentes. O
objetivo do teste é ignorar a hipótese nula, sendo p-valor igual a zero, sendo assim, foi utilizado
um nível de confiança de 95%, e o nível de significância deve ser igual ou menor que 0,05
(NÓBREGA, 2010).
Tabela 4 - Wilk´s Lambda – Atman, Baidya e Dias.

Wilk´s Lambda
Sig.
0,854
0,251
Fonte: Dados da pesquisa e Autores.
Tabela 5 - Wilk´s Lambda – Matias.

Wilk´s Lambda
0,690

Sig.
0,056

Fonte: Dados da pesquisa e Autores.

A tabela 4 demonstra os resultados do teste para o modelo de Altman, Baidya e
Dias, no qual apresenta significância de 0,251 e 0,056 para a de Matias, conforme tabela 5.
Dessa forma, observa-se que nenhuma das duas funções é significante na diferenciação entre
os grupos.
Para avaliar a capacidade de previsão dos modelos de análise discriminante,
construiu-se uma matriz de classificação para demonstrar a quantidade de empresas
classificadas correta e incorretamente pelos modelos. Conforme demonstra a tabela 6, o nível
de acerto do modelo desenvolvido por Altman, Baidya e Dias foi de 76,3%, tendo sido
classificadas corretamente 29 empresas, por outro lado, de acordo com a tabela 7, o modelo de
Matias classificou corretamente 81,6% das empresas, sendo 31 das 38 empresas da amostra.
Tabela 6 - Matriz de classificação – Altman, Baidya e Dias.

Grupo Previsto
Solvente Insolvente
3
Solvente 16
13
Insolvente 6
Grupo Original
15,8%
Solvente 84,2%
68,4%
Insolvente 31,6%
Classificação

Total
19
19
100%
100%
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a. 76,3% dos casos originais
corretamente.
Fonte: Dados da pesquisa e Autores.

classificados

Tabela 7 - Matriz de classificação – Matias.

Grupo Previsto
Solvente Insolvente
3
Solvente 16
15
Insolvente 4
Grupo Original
15,8%
Solvente 84,2%
78,9%
Insolvente 21,1%
a. 81,6% dos casos originais classificados
corretamente.
Fonte: Dados da pesquisa e Autores.
Classificação

Total
19
19
100%
100%

A análise da qualidade dos modelos de regressão logística foi realizada por meio
do Likelihood Value, dos pseudos R² e do teste de Hosmer e Lemeshow. O Likelihood Value é
um indicador da qualidade do ajustamento aos dados, quanto menor o seu valor, melhor é o
ajustamento. Para medir o poder de explicação do modelo, são utilizados os Pseudos R² de Cox
e Snell e Nagelkerke, que demonstram os efeitos que as variáveis independentes causam na
variável dependente (MAROCO, 2007; ZANINI, 2007)
Para este estudo será utilizado o pseudo R² de Nagelkerke, que se assemelha ao
coeficiente de determinação da regressão linear, sendo que quanto maior for esta medida,
melhor o ajuste do modelo. Cabe ressaltar, que o pseudo R² de Nagelkerke tem escala de zero
a um, por outro lado, o pseudo R² de Cox e Snell é limitado e não alcança o valor máximo de
um (BRITO; ASSAF; CORRAR, 2009).
Tabela 8 - Resumo do modelo – Brito e Assaf Neto.

-2
Log
Cox & Snell R² Nagelkerke R²
Likelihood
27,749ª
0,481
0,641
Fonte: Dados da pesquisa e Autores.
Tabela 9 - Resumo do modelo – Scarpel e Milioni.

-2
Log
Cox & Snell R² Nagelkerke R²
Likelihood
48,035ª
0,115
0,153
Fonte: Dados da pesquisa e Autores.

Observa-se na tabela 8, que o -2 Log de Likelihood do modelo de Brito e Assaf Neto
é 27, 749, enquanto o modelo de Scarpel e Milioni é 48,035, conforme demonstra a tabela 9.
Assim, pode-se observar que as variáveis independentes do modelo de Brito e Assaf Neto
explicam melhor a variável dependente, uma vez que é o mais próximo de zero. Da mesma
forma, pode-se ainda dizer que o modelo de Brito e Assaf Neto possui um melhor ajustamento,
visto que o R² de Nagelkerke é maior do que o apresentado no modelo de Scarpel e Milioni.
Em seguida foi realizado o teste de Hosmer e Lemeshow, que estima a relação entre
os valores reais e os previstos da variável dependente. Diante disso, uma menor a diferença
entre a classificação observada e a prevista, indica um melhor ajuste do modelo, portanto o
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valor de qui-quadrado não deve ser significante, ou seja, é necessário que ele seja maior do que
0,05 (HAIR et al., 2009).
Tabela 10 - Teste de Hosmer e Lemeshow – Brito e Assaf Neto.

Qui-quadrado
5,158

df
8

Sig.
0,741

Fonte: Dados da pesquisa e Autores.
Tabela 11 - Teste de Hosmer e Lemeshow – Scarpel e Milioni.

Qui-quadrado
12,926

df
8

Sig.
0,114

Fonte: Dados da pesquisa e Autores.

Conforme demonstra a tabela 10, a significância do modelo de Brito e Assaf Neto
é 0,741, o que significa que o modelo é capaz de produzir 74% (setenta e quadro) por cento da
estimativa, próximo ao 100% (cem) por cento, assim suas e classificações são confiáveis. Em
contrapartida, o modelo de Scarpel e Milioni apresenta uma significância de 0,114, de acordo
com a tabela 11, estando acima do esperado, porém em um comparativo dos dois modelos, o
primeiro apresenta resultados melhores do que o segundo.
Para análise dos modelos de regressão logística, também foram desenvolvidas as
matrizes de classificação. Conforme demonstra a tabela 12, o modelo de Brito e Assaf Neto
classificou corretamente 78,9% das empresas, totalizando 30 empresas. Já o nível de acerto do
modelo de Scarpel e Milioni, de acordo com a tabela 13, foi de 73,7%, sendo 28 das 38 empresas
da amostra classificadas corretamente.
Tabela 12 - Matriz de classificação – Brito e Assaf Neto.

Grupo Previsto
Classificação
Solvente Insolvente
15
4
Solvente
4
15
Insolvente
Grupo
Original
78,9%
21,1%
Solvente
21,1%
78,9%
Insolvente
a. 78,9% dos casos originais classificados corretamente.

Total
19
19
100%
100%

Fonte: Dados da pesquisa e Autores.
Tabela 13 - Matriz de classificação – Scarpel e Milioni.

Grupo Previsto
Classificação
Solvente Insolvente
16
3
Solvente
7
12
Insolvente
Grupo
Original
84,2%
15,8%
Solvente
36,8%
63,2%
Insolvente
a. 73,7% dos casos originais classificados corretamente.

Total
19
19
100%
100%

Fonte: Dados da pesquisa e Autores.

Por fim, para medir a capacidade de discriminação de todos os modelos, foi
desenvolvido a curva ROC. Hosmer e Lemeshow (2000, apud CABRAL, 2013), apresentam
uma avaliação geral do resultado da área sob a curva ROC: área do intervalo entre 0,7 e 0,8
apresentam uma discriminação aceitável, já uma área entre 0,8 e 0,9 significa uma excelente
discriminação, por fim, a área acima de 0,9 representa uma excepcional discriminação.
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Figura 1. Curva ROC – Altman, Baidya e Dias.
Figura 2. Curva ROC – Matias.
Fonte: Dados da pesquisa e Autores.
Fonte: Dados da pesquisa e Autores.

Observa-se na figura 1, que o modelo de Altman, Baidya e Dias obteve uma
discriminação excepcional, uma vez que a área sob a curva foi de 0,906, enquanto o modelo de
Matias, demonstrado na figura 2, a área sob a curva foi de 0,864 representando uma
discriminação excelente.

Figura 3. Curva ROC – Brito e Assaf Neto.
Fonte: Dados da pesquisa e Autores.

Figura 4. Curva ROC – Scarpel e Milioni.
Fonte: Dados da pesquisa e Autores.

Por fim, a curva ROC do modelo desenvolvido por Brito e Assaf Neto, representada
na figura 3, revela que a área sob a curva é de 0,911, indicando um excepcional poder de
discriminação do modelo. Por outro lado, o modelo de Scarpel e Milioni na figura 4
demonstram uma discriminação aceitável, visto que a área sob a curva foi de 0,701.
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5. CONCLUSÃO
O objetivo deste estudo foi verificar o modelo mais adequado para classificação de
risco de crédito das companhias abertas brasileiras, comparando modelos de análise
discriminante e regressão logística. Para tanto, utilizou-se dois modelos para cada técnica
estatística escolhida.
Os modelos de risco de crédito desenvolvidos por meio da análise discriminante
apresentaram um autovalor satisfatório, no entanto a correlação canônica e o R² ficaram abaixo
do esperado, uma vez que 31% da variável dependente é explicada pelo modelo de Altman,
Baidya e Dias, e apenas 15% é explicado pelo modelo de Matias.
No que se refere à significância das funções discriminantes, pode-se observar que
nenhuma das funções é significante na diferenciação entre grupos, visto que todas apresentaram
valores maiores do que 0,05. De modo geral, os modelos demonstraram bons índices de
classificação, dado que o modelo de Altman, Baidya e Dias obteve 76,3% de acerto, e o modelo
de Matias atingiu 81,6% de classificações corretas.
Seguindo o processo, foi realizada a análise da qualidade dos modelos de regressão
logística, desta forma, pode-se contatar que o modelo desenvolvido por Brito e Assaf Neto
obteve um melhor ajustamento, uma vez que apresentou um menor valor de -2 Log de
Likelihood e maior pseudo R². Os resultados do modelo de Scarpel e Milioni ficaram muito
abaixo do esperado.
Em geral, os modelos de regressão logística apresentaram resultados satisfatórios
para o teste de Hosmer e Lemeshow, no entanto, o modelo de Brito e Assaf Neto demonstrou
maior capacidade de produzir estimativas e classificações confiáveis. Pode-se confirmar essa
observação através da matriz de classificação, na qual o modelo de Brito e Assaf Neto obteve
78,9% de acerto, e o modelo de Scarpel e Milioni classificou corretamente 73,7% das empresas.
Sendo assim, conclui-se que a técnica de regressão logística apresenta um ótimo
poder de discriminação, visto que o modelo de Brito e Assaf Neto apresentou resultados
excelentes em todas as análises, além disso, esta técnica possui uma maior flexibilidade, uma
vez que é possível utilizar variáveis de natureza numéricas e não numéricas.
Verifica-se que o modelo de Scarpel e Milioni apresentou resultados abaixo do
esperado pois foram utilizadas apenas três variáveis independentes, que por sua vez não
possuíam um bom nível de significância e qualidade. No estudo realizado pelos autores, o
modelo desenvolvido alcançou 87% de classificações corretas, no entanto quando aplicado em
outra amostra, não obteve o mesmo nível.
Por fim, como recomendações para pesquisas futuras, propõe-se realizar o
comparativo com outras técnicas multivariadas como as redes neurais, também aplicar uma
quantidade maior de modelos de previsão de insolvência e utilizar o método de Lachembruch
para validação dos modelos.
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Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar os impactos dos principais mecanismos de
distribuição de resultados utilizados no Brasil – dividendos e juros sobre capital próprio (JCP).
Para tanto, foi realizado um estudo de caso descritivo e de abordagem quantitativa em uma
empresa do setor elétrico, denominada Alfa, no período de 2010 a 2015, com foco na otimização
tributária. O impacto tributário foi mensurado mediante a reprodução dos demonstrativos
econômicos financeiros, realizando uma conjugação de dividendos e de JCP sob a ótica da
empresa Alfa, do acionista e de ambos, simultaneamente (visão global). Considerando todos os
encargos pagos quando realizada a distribuição de resultado por meio de JCP, a isenção fiscal
ao utilizar os dividendos e o contexto global, conclui-se que os JCP devem ser considerados
como uma alternativa de distribuição de resultados desde que a soma das alíquotas de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), pagos
sobre o resultado da empresa naquele ano sejam superiores à alíquota de tributação dos JCP;
caso contrário, ocorrerá ineficiência fiscal.
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Palavras-chave: Dividendos, Juros Sobre Capital Próprio, Tributação.

Abstract: This paper aims to analyze the impacts of the main payout policy decisions used by
corporations in Brazil - Dividends and Interest on Equity (JCP). For that purpose, a descriptive
case study and quantitative approach was carried out in a company of the energy sector,
denominated “Alfa”, from 2010 to 2015, focusing on tax optimization. The tax impact was
measured by reproducing the financial economic statements, combining dividends and JCP and
considering the perspective of the company Alfa, of the shareholder and both simultaneously
(global view). Considering all charges paid when dividends are distributed through JCP, the tax
exemption when using dividends and the overall context, results show that, the JCP should be
considered as an alternative of profits distribution, provided that the sum of the aliquots of
Corporate Income Tax and Social Contribution on Net Income, paid on the result of the
company in that year are higher than the tax rate of the JCP, otherwise fiscal inefficiency will
occur.

Keywords: Dividends; Interest on Equity; Taxation.

1 Introdução
No Brasil, a decisão sobre a distribuição de resultados por meio de dividendos ou
pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) envolve um dos principais debates recentes
sobre finanças corporativas. A distribuição de dividendos, de acordo com o art. 202 da Lei
6.404/76, corresponde à parcela do lucro apurado por uma sociedade anônima, distribuída
aos acionistas por ocasião do encerramento do exercício social. O pagamento de JCP é
entendido como outra forma de distribuição de resultado e é regulado pela Lei 9.249/95 e suas
alterações.
Ambas as formas de distribuição de resultados apresentam similaridades, uma vez
que são possibilidades de distribuição dos resultados das empresas permitidas pelas leis
brasileiras. A distribuição de resultados por meio de tais mecanismos somente poderá ser
realizada se houver lucro líquido do exercício apurado, lucros acumulados ou reservas de lucros
conforme a Lei 6.404/76 e a Lei 9.249/95 e suas posteriores alterações.
Apesar de os mecanismos apresentarem similaridades conceituais, há diferenças
quanto ao regime tributário e restrições em relação ao montante total que pode ser distribuído.
Nesse sentido, é necessário refletir sobre o seguinte questionamento: Qual das duas formas de
distribuição de resultados é mais vantajosa para a empresa, para o acionista ou para ambos?
Para responder a tal questionamento, este estudo busca analisar os impactos da decisão pela
distribuição de resultados via dividendos ou JCP, no contexto de uma empresa do setor elétrico
listada na Brasil Bolsa Balcão (B3), com foco na otimização tributária e o intuito de expor uma
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composição mais eficiente na distribuição de lucros, uma menor carga tributária e,
consequentemente, propiciando mais eficiência e competividade para a empresa.
Este trabalho se justifica pela importância da utilização adequada dos mecanismos
de distribuição de lucros e pela análise dos impactos das diferentes decisões tomadas pelos
gestores. Além disso, o contexto recente da economia brasileira de crise e queda nas receitas da
maior parte das empresas faz com que tal decisão seja ainda mais significativa, principalmente
pelo seu impacto na eficiência tributária e financeira da empresa. Conforme apresenta Rocha
(2017), mesmo com uma queda de 15% em relação ao montante distribuído em 2015, no ano
de 2016 as empresas listadas na B3 pagaram R$ 68 bilhões em dividendos e JCP. A escolha de
uma empresa pertencente ao setor elétrico deve-se ao fato deste possuir um histórico de bom
pagador de dividendos em relação aos demais setores, conforme destacado por Decourt e
Procianoy (2012).
A empresa utilizada na análise é uma sociedade anônima de grande porte, com
ações negociadas na B3, do setor elétrico e da área de transmissão de energia. Em função de
não haver tempo hábil para resposta da empresa em relação à permissão para utilização do seu
nome e, por questões éticas, informações de identificação da empresa não serão mencionadas.
Cumpre esclarecer que todos os dados e informações granjeados para a demonstração das
simulações propostas são de domínio público e foram obtidas por fontes, tais como os sites da
empresa e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Dessa forma, essa empresa é tratada
neste estudo como empresa Alfa e o período analisado foi o de 2010 a 2015.
Este artigo está estruturado da seguinte forma: a seção 2 apresenta o referencial
teórico, que aborda a distribuição de dividendos e os juros sobre o capital próprio. A seção 3
descreve a metodologia do estudo. Na seção 4, serão discutidos os resultados encontrados. E,
por fim, a seção 5 irá destacar as conclusões.

2 Fundamentação Teórica
A fundamentação teórica é apresentada em duas subseções. A primeira dedica-se à
apresentação da distribuição de dividendos no Brasil. Na segunda, é abordado o conceito de
juros sobre capital próprio, assim como os principais requisitos para sua distribuição nas
empresas brasileiras.

2.1 A distribuição de dividendos
Requião (1995) define dividendos como sendo a fração de lucros que corresponde
a cada ação. Em uma definição mais ampla, Sá e Sá (l990) afirmam que o dividendo é entendido
como a porção do lucro da empresa designada a remunerar o capital do sócio ou do acionista.
Os autores destacam que o estatuto de cada empresa, geralmente, fixará as normas de atribuição
dos dividendos e as formas de pagamento. Nesse sentido, os dividendos representam uma
destinação do lucro do exercício, dos lucros acumulados ou de reservas de lucros aos acionistas
da companhia, e sua distribuição está entre os temas mais debatidos no campo das finanças
corporativas (IUDÍCIBUS et al., 2010).
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Para Speranzini (1994), até o início da década de 1960, acreditava-se que as
empresas deveriam pagar dividendos generosamente. No Brasil, a Lei 6.404/76 faz distinção
clara dos tipos e possibilidades de pagamento de resultados. Ressalta-se que, diferentemente de
muitos outros países, dentre eles os Estados Unidos, a distribuição de dividendos é atualmente
isenta de imposto de renda no País.
Segundo Futema, Basso e Kayo (2009), no Brasil, a tributação sobre os dividendos
acontecia até o ano de 1995. De 1996 até a presente data (2018), os dividendos não passaram
por tributações relativas ao imposto de renda. A Lei 6.404/76 deixa a cargo do estatuto a fixação
de dividendo mínimo a ser distribuído. Mas, de acordo com o artigo 202, poderão ser
distribuídos, no mínimo, 50% do lucro líquido com os acréscimos e deduções estabelecidos,
sendo garantido o mínimo legal de 25% em caso de omissão do estatuto. No entanto, se a
empresa for de capital fechado, a assembleia poderá deliberar, caso não haja oposição de
qualquer acionista presente, a distribuição de dividendo menor do que 25% do lucro.
Conforme Iudícibus et al. (2010), existem divergências na interpretação do mínimo
legal. Na visão dos autores, uma corrente jurídico-societária entende que a companhia
constituída após o dispositivo não tem a obrigatoriedade citada. Os estatutos de 82,1% das
companhias brasileiras de capital aberto apresentaram, no final de 2012, 25% de seu lucro
líquido como dividendo obrigatório (PROCIANOY; VANCIN, 2016).
Analisando pela lente do mercado de capitais, a distribuição de dividendos tem
outras implicações. Na perspectiva de Gordon e Shapiro (1956), os dividendos esperados são a
principal variável de retorno com a qual os acionistas e os investidores determinam o valor da
ação, representando, dessa maneira, uma fonte de fluxo de caixa para os acionistas, além de
fornecerem informações sobre o desempenho atual e futuro da empresa. Nesse sentido, a
política de dividendos tem forte impacto no comportamento do investidor. Para Gordon (1959),
os dividendos nada mais são do que a forma de pagamento que os investidores esperam receber
do que foi rendido por meio do capital investido na empresa. Gordon (1959) prevê, ainda, a
existência de uma relação direta entre a política de dividendos da empresa e seu valor de
mercado.
Dentre as principais teorias sobre dividendos, destaca-se a Teoria Residual dos
Dividendos, que, assim como ressaltam Baker e Smith (2006), a empresa somente irá pagar
dividendos se estes forem residuais. Ou seja, o pagamento ocorrerá apenas depois de cumpridas
três etapas: (i) Definição de nível ótimo de custo de capital por meio da interseção de
oportunidade de investimento e custo marginal do capital necessário; (ii) Definição da estrutura
ideal de capital visando a suportar o item anterior; (iii) Utilização de lucros retidos para suportar
o item “ii” desde que as fontes de financiamentos tenham custo superior; caso contrário,
captação no mercado e distribuição do dividendo “residual” serão as melhores decisões. No
caso do Brasil, essa teoria não se aplica muito em função da possiblidade de dedução fiscal das
dívidas onerosas (SANVICENTE, 2017).
A Teoria da Irrelevância dos Dividendos é derivada em grande parte do trabalho de
Modigliani e Miller (1961), que descrevem que a forma de financiamento da empresa não afeta
seu valor. Sendo assim, sob essa ótica, a maneira como a empresa distribui dividendos não afeta
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o preço da ação, pois a decisão de distribuição dos lucros também influencia aspectos da
estrutura de capital das empresas, o que determina o valor da empresa. Desse modo, são o
retorno e o risco de seus ativos.
A teoria de Modigliani e Miller (1961) é ainda determinada pelo efeito clientela, no
qual os acionistas procuram empresas com determinado padrão de distribuição de dividendo.
Conforme descrevem Loss e Sarlo Neto (2003), quando os investidores são capazes de
encontrar ações com os padrões de dividendos de sua escolha, chega-se a um equilíbrio, no qual
o valor de mercado não é afetado pela política de dividendos. Por outro lado, a Teoria da
Relevância dos Dividendos, derivada dos trabalhos de Lintner (1956) e Gordon (1959), entende
que a distribuição de dividendos tem total relação com o valor da empresa, utilizando o
argumento de que “mais vale um pássaro na mão do que dois voando” é descrito que dividendos
agora valem mais do que dividendos e ganhos no futuro.
Em um estudo seminal sobre o tema, Lintner (1956) desenvolveu um modelo que
retrata o comportamento dos dividendos. Para Silva e Brito (2005), o modelo de Lintner (1956)
possui três premissas importantes para a política de dividendos: (i) assume que para a
administração da empresa a estabilidade dos dividendos deve ser privilegiada, porque isso é
reconhecido pelo mercado; (ii) o determinante mais importante para qualquer mudança na
distribuição de dividendos é o lucro; e (iii) a política de dividendos é decidida a priori, sendo
as demais decisões tomadas após a definição dessa política (FUTEMA; BASSO; KAYO, 2007).
Com intuito de demonstrar a participação das políticas de dividendos no
gerenciamento dos resultados das empresas, Rodrigues Sobrinho, Rodrigues e Sarlo Neto
(2014) estudaram as empresas brasileiras de capital aberto. Os achados indicaram que as
empresas que realizam maiores pagamentos de dividendos estão associadas a maiores níveis de
gerenciamento de resultados. Melo e Fonseca (2015), por sua vez, pesquisaram as relações entre
divulgação de fato relevante pelas empresas e as suas respectivas distribuições de lucro, na
forma de dividendos ou JCP, e concluíram que, independentemente dessa divulgação, existe o
retorno anormal com a aplicação de estudo de evento, evidenciando mudança no
comportamento das ações com base nas informações divulgadas.
Após exposição do panorama legal e mercadológico sobre dividendos, é
imprescindível que sejam mencionadas as principais restrições e/ou limitações que afetam a
política de dividendos. A figura 1 expõem essas restrições/limitações.

Figura 1 – Restrições e/ou limitações que afetam a política de dividendos
Restrições legais e restrições contratuais
Restrições internas – falta de caixa
Perspectivas de crescimento – taxa de crescimento alta requer financiamento alto; desse modo, pode ocorrer
redução de distribuição e empresas maduras com baixa taxa de crescimento podem distribuir mais dividendos
e, geralmente, têm mais acesso ao mercado
Percepção do mercado sobre o padrão de pagamento de dividendo (GITMAN, 1984)
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2.2 Juros sobre o Capital Próprio
Os JCP é um mecanismo brasileiro de remuneração dos resultados, usado para
distribuir os lucros para sócios, acionistas e titulares de uma determinada organização,
conforme definido na Lei 9.249/95 e suas alterações posteriores. Os JCP permitem dedução
fiscal, uma vez que são entendidos pela legislação como um empréstimo dos sócios à empresa.
Nesse sentido, têm tratamento similar ao de uma dívida onerosa dentro dos limites legais.
Os JCP são regulados pela Lei 9.249/95, artigo 9º, e tratados, segundo a legislação
tributária, como despesa financeira para a empresa que os declarar, fazendo com que haja uma
redução no lucro tributável, constituindo, então, um benefício, uma vez que reduz a base de
cálculo e, consequentemente, o valor a ser pago de Imposto de Renda e Contribuição Social.
Cabe aqui ressaltar que, conforme a Lei 6.404/76, os JCP têm tratamento similar ao
de dividendos quanto à forma e montante a ser distribuído. De acordo com a Lei 6.404/76, o
pagamento de JCP pode ser deduzido do valor do dividendo mínimo obrigatório. Segundo a
Lei 9.249/95, o teto a ser utilizado como pagamento de JCP é o resultado da aplicação, pro rata
dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) sobre o patrimônio líquido, porém o montante
passível de dedução para efeitos de determinação do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social limita-se ao maior dos seguintes valores:
I - 50% do lucro líquido do exercício antes da dedução desses juros;
II - 50% do somatório dos lucros acumulados e reserva de lucros sem computar o
resultado do período em curso.
Para os efeitos do limite referido no item “I”, o lucro líquido do exercício será
aquele após a dedução da contribuição social sobre o lucro líquido e antes da dedução da
provisão para o imposto de renda sem computar, porém, os juros sobre o patrimônio líquido.
Os requisitos para distribuição de JCP se equivalem aos dos dividendos descritos
no artigo 201 da Lei 6.404/76, o qual preconiza que as companhias somente poderão pagar
dividendos à conta de lucro líquido do exercício, de lucros acumulados e de reserva de lucros;
e à conta de reserva de capital, no caso das ações preferenciais de que trata o § 5º do artigo 17.
O pagamento de JCP está sujeito à incidência de imposto sob a alíquota de 15% retido na fonte.
Essa Lei criou um incentivo fiscal equivalente ao benefício dos impostos sobre dívida
normalmente vigentes em outros lugares do mundo. Para o cálculo de JCP, são excluídas a
Reserva de Correção Monetária Especial e as Reservas de Reavaliação de bens ainda não
realizados como mencionado na Lei 8.200/1991.
Existe, também, a viabilidade de utilização do valor creditado líquido do imposto
incidente na fonte para aumento de capital na empresa, o que não exclui o direito de
dedutibilidade da despesa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) conforme
previsão da Instrução Normativa SRF nº 41, de 22 de abril de 1998, e do § 9º do artigo 9º da
Lei 9.249/95. Além disso, para pessoa jurídica investidora tributada pelo lucro real, o Imposto
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de Renda – Pessoa Jurídica (IRPJ) poderá ser compensado valendo-se do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (IRRF) no recebimento dos JCP, ou seja, com o valor retido por ocasião do
pagamento ou crédito de juros a título de remuneração de capital. A Lei faculta, ainda, a
possibilidade de utilização do JCP, que é para o aumento do capital social, conforme faculta o
transcrito:

[...] § 9º À opção da pessoa jurídica, o valor dos juros a que se refere este artigo
poderá ser incorporado ao capital social ou mantido em conta de reserva destinada a
aumento de capital, garantida sua dedutibilidade, desde que o imposto de que trata o
§ 2º, assumido pela pessoa jurídica, seja recolhido no prazo de 15 dias contados a
partir da data do encerramento do período-base em que tenha ocorrido a dedução dos
referidos juros, não sendo reajustável a base de cálculo nem dedutível o imposto
pago para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido...

Entretanto, verifica-se que, normalmente, as empresas não utilizam essa ferramenta
por desconhecimento. Mas os JCP apresentam-se como mais uma alternativa na busca de
eficiência em estrutura tributária excessiva do Brasil. Estudos como os de Brito, Lima e Silva
(2009) e Gouveia e Afonso (2013) sugerem que a atual estrutura tributária brasileira favorece
a remuneração aos sócios por JCP, tornando as empresas mais propensas a tal.
Em um estudo sobre JCP, Decourt e Procianoy (2012) realizaram um survey com Chief
Financial Officers (CFOs) de empresas listadas na B3, em dezembro de 2008, com a finalidade
de conhecer o processo decisório da distribuição de lucros dessas empresas. Os autores
identificaram que os principais fatores que são analisados para a definição dos dividendos são
o lucro líquido do exercício e a geração de caixa do período. Foi constatado também que o uso
do JCP é adotado pela maioria das empresas respondentes, devido ao benefício fiscal que essa
forma de distribuição de resultados proporciona.
Gomes, Takamatsu e Machado (2015) procuram observar os principais fatores que
levam as empresas a decidir entre dividendos e JCP na distribuição de seus resultados. A
amostra selecionada englobou 115 empresas de capital aberto listadas na B3, que distribuíram
algum tipo de proventos no ano de 2012. O estudo utilizou de uma técnica de regressão logística
para explicar os determinantes da política de distribuição de proventos e os resultados mostram
que empresas do setor de construção e transporte tendem a distribuir dividendos, enquanto
empresas com alto valor de mercado priorizam o pagamento de JCP. Dessa forma, os autores
sugerem que, uma vez que o uso de JCP é mais vantajoso em relação a benefícios fiscais, o
mercado tende a valorizar empresas que utilizam dessa forma de distribuição de resultados,
aumentando seu valor de mercado.
Em um estudo mais recente, Fagundes e Petri (2017) analisam as vantagens do JCP
como forma distribuição de resultados, a fim de alcançar o benefício fiscal sem que as empresas
atuem na informalidade. Os autores afirmam que as empresas brasileiras acabam praticando a
informalidade, com o propósito de diminuírem a carga tributária e assim, obter vantagens
competitivas em seus custos. Para tanto, foram analisados os demonstrativos contábeis das
Revista de Finanças e Contabilidade da UNIMEP– REFICONT – v. 6, n. 2, Jul/Dez – 2019 Página 42

ISSN: 2358-2693

empresas GOL e LATAM, no período de 2010 a 2015. Como não foi feito uso do JCP por
nenhuma das empresas da amostra, os autores elaboraram uma simulação com o intuito de
verificar qual seria a economia caso tivessem optado por essa forma de distribuição de
resultados. As conclusões finais apontam que ambas obteriam um ganho financeiro de R$ 38
milhões, confirmando a premissa inicial do estudo.

3 Método de Pesquisa
Este estudo é de carácter descritivo e de abordagem quantitativa, segundo Gil
(2010), pois as informações podem ser extraídas, analisadas e classificadas a partir de dados
numéricos. Quanto ao método de pesquisa, foi utilizado o estudo de caso, que, na perspectiva
de Yin (2001), é uma investigação empírica, a qual pesquisa um fenômeno contemporâneo
dentro de seu contexto da vida real. Ou seja, o fenômeno a ser investigado, o “caso”, deve estar
inserido em um contexto concomitante ao momento em que se deseja realizar a investigação.
O estudo de caso pode ser entendido ainda como uma observação detalhada de um contexto ou
indivíduo (BALOGUN; HUFF; JOHNSON, 2003).
Para Decourt e Procianoy (2012), o setor elétrico se diferenciou dos demais setores
por uma participação relevante no pagamento de dividendos, sendo reconhecido como bom
pagador de resultados pelo mercado. As informações utilizadas são de uma companhia aberta,
do setor elétrico, mais especificamente da área de transmissão de energia, com ações negociadas
na B3, cujos dados estão disponíveis no site da CVM, bem como no site da própria empresa. O
período analisado é de 2010 a 2015. A delimitação do período justifica-se por ser um tempo no
qual houve um grande volume de pagamento de distribuição de lucro pela empresa.
Conforme já convencionado, a empresa será nomeada como empresa Alfa. A
seleção da empresa Alfa foi em função de o setor ser reconhecido como bom pagador de
dividendos. As demonstrações financeiras estão disponíveis, bem como o grande volume de
distribuição dos resultados no período. Os principais dados utilizados são encontrados no
Balanço Patrimonial (BP) e nas Demonstrações de Resultado da Empresa (DRE).
Os dados para o desenvolvimento desse estudo foram obtidos das demonstrações
financeiras consolidadas dessas empresas, disponíveis no próprio site da B3. Por meio das
informações disponíveis nas demonstrações financeiras, propõe-se a inserção de pagamentos
de distribuição de resultado compostos por JCP e dividendos, buscando a melhor opção para a
redução da carga tributária. Dessa forma, serão analisados os impactos fiscais sob a ótica da
empresa Alfa, do acionista e de ambos conjuntamente (visão global). A operacionalização das
variáveis foi realizada por meio do software Excel 2016.
Foram utilizados apenas extratos da DRE e do BP, contemplando apenas as contas
necessárias para o estudo. Outro ponto relevante é que, para explicitar o ganho e/ou a perda
tributária, foram deduzidos dos lucros líquidos os dividendos. O objetivo é demonstrar o ganho
ou a perda tributária ao final do período após o pagamento de todas as obrigações da empresa,
inclusive com os sócios. Assim sendo, foram desconsiderados os regimes de competência e de
caixa apenas para análise didática do impacto tributário na escolha da composição do portfólio
de distribuição de resultados.
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No tocante ao componente fundamental no cálculo de JCP, a TJLP (Figura 2), a
qual representa o custo básico dos financiamentos concedidos pelo BNDES, que foi instituído
pela Medida Provisória nº 684, de 31/10/94, tem período de vigência de um trimestre-calendário
e é calculada a partir de parâmetros-meta da inflação estabelecida pelo Conselho Monetário
acrescida do prêmio de risco. No caso concreto, foi calculada a taxa média da TJLP a.a.

Figura 2 – Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
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Fonte: BNDES, 2017 (adaptado pelos autores).

4 Análise dos Resultados
4.1 Cálculo de JCP
Conforme a Lei 9.249/95, o valor de JCP é obtido pelo resultado da multiplicação
da TJLP pelo patrimônio líquido da empresa, sendo que, do patrimônio líquido, são excluídas
as reservas de reavaliações. No entanto, para o cálculo de JCP da empresa em estudo, foram
excluídos também os dividendos adicionais propostos, haja vista que, diante do princípio da
prudência, entende-se que estes representam um compromisso estabelecido da empresa para
com os sócios; isto é, encontram-se no patrimônio líquido apenas momentaneamente.
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A Tabela 1 traz o valor de JCP máximo que a empresa poderia pagar. Todavia,
como poderá ser verificado nas Tabelas 2 e 3, a vantagem de se utilizarem os JCP como
possibilidade de dedutibilidade tributária também encontra limite na legislação.

Tabela 1 – Extrato do Balanço Patrimonial da Empresa Alfa
Patrimônio Líquido (Valores expressos em milhares de reais)
Período

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.312.536

1.312.536

3.042.035

3.042.035

3.042.035

3.042.035

Reserva de Capital

594.507

594.507

594.507

594.507

594.507

594.507

Reserva de Lucros

345.429

345.429

201.059

522.833

333.333

417.864

-

-

-

-

-

-

2.252.472

2.252.472

3.837.601

4.159.375

3.969.875

4.054.406

6,00%

6,00%

5,75%

5,00%

5,00%

6,25%

135.148

135.148

220.662

207.969

198.494

253.400

Capital Social

Dividendos Adicionais
Patrimônio Líquido
TJLP
Cálculo JCP

Fonte: CVM, 2017 (adaptado pelos autores).

4.2 Tributação dos dividendos e JCP
O conceito, inscrito no artigo 202 da Lei 6.404/76, de dividendo também é abarcado
pelos JCP. Atualmente, a distribuição de dividendos é isenta de tributação. Os JCP, por sua vez,
são tributados em 15% de imposto de renda retido na fonte sobre o valor a ser distribuído. Dessa
forma, a cada R$100,00 distribuídos por meio de JCP, apenas R$85,00 chegarão ao bolso do
acionista e R$15,00 ficarão retidos para pagamento de impostos.
Dentro dos limites legais, o valor de JCP é entendido pela legislação como um
empréstimo dos sócios à empresa. Dessa maneira, tem tratamento tributário diferenciado,
permitindo que seja incluído na despesa financeira da empresa e reduzindo, assim, o lucro
tributável. Desse modo, os JCP proporcionam um pagamento de imposto de renda e
contribuição social menor dentro de limites e/ou restrições.
A primeira restrição apontada é o regime tributário utilizado pela empresa. Nesse
caso, apenas empresas que apuram o lucro pelo regime tributário lucro real podem utilizar o
benefício. Além disso, há os limites legais definidos para alcance do benefício fiscal, que,
conforme já mencionado, limitam-se ao maior dos seguintes valores de acordo com a legislação
vigente:
I - 50% do lucro líquido do exercício antes da dedução desses juros;
II - 50% do somatório dos lucros acumulados e reserva de lucros sem computar o
resultado do período em curso.
No caso da empresa Alfa, tem-se:
Revista de Finanças e Contabilidade da UNIMEP– REFICONT – v. 6, n. 2, Jul/Dez – 2019 Página 45

ISSN: 2358-2693

Tabela 2 – Extrato da Demonstração de Resultados da Empresa Alfa
Resultados do Período (Valores expressos em milhares de reais)
Período

2010

2011

2012

2013

2014

Resultados Antes das Despesas Financeiras

-22.533

843.182

688.974 1.004.092 1.149.545 1.206.434

Equivalência Patrimonial

446.785

27.721

249.307

261.937

346.351

308.358

Receitas Financeiras

10.228

50.965

120.644

94.177

52.297

52.189

Despesas Financeiras

-56.090 -213.108 -340.460 -352.310

-219.316

-331.837

Imposto de Renda e Contribuição Social

50.240

-213.361 -129.283

-219.861

-153.147

Lucro Líquido

428.630

495.399

589.182 1.058.291 1.109.016 1.081.997

Cálculo JCP - limite 50% (I)

214.315

247.700

294.591

50.395

529.146

554.508

2015

540.999

Fonte: CVM, 2017 (adaptado pelos autores).

Tabela 3 – Extrato do Balanço Patrimonial da Empresa ALFA
Patrimônio Líquido (Valores expressos em milhares de reais)
Período

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.312.536

1.312.536

3.042.035

3.042.035

3.042.035

3.042.035

Reserva de Capital

594.507

594.507

594.507

594.507

594.507

594.507

Reserva de Lucros

345.429

345.429

201.059

522.833

333.333

417.864

2.252.472

2.252.472

3.837.601

4.159.375

3.969.875

4.054.406

172.715

172.715

100.530

261.417

166.667

208.932

Capital Social

Dividendos Adicionais
Patrimônio Líquido
Cálculo JCP - limite 50% (II)

Fonte: CVM, 2017 (adaptado pelos autores).

Observa-se que a conta lucros acumulados não consta no patrimônio da empresa
Alfa. Com o advento da Lei 11.638/2007, as sociedades por ações devem destinar totalmente o
saldo de lucro acumulados por proposta da administração da companhia ao final do período.
Desse modo, a única conta utilizada no cálculo da Tabela 3 foi reserva de lucro. Na comparação
entre os valores mencionados, verifica-se que o inciso I reflete o maior valor e será o
considerado para efeito das simulações.
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A restrição para a distribuição dos resultados tanto para dividendos como para JCP
é a insuficiência de caixa, pois o fato de obter lucro não quer dizer que existe caixa para
pagamento de distribuição. A decisão quanto ao instrumento financeiro utilizado para
distribuição de lucros da empresa, muitas vezes, está definida em estatuto. Nesse caso, para
empresas S.A., a alteração de estatuto requer assembleia geral. Além disso, há acionistas que
preferem receber dividendos com a devida isenção de imposto agora do que ter que pagar 15%
de imposto para obter um aproveitamento tributário.

4.3 Histórico de distribuição de resultados
De acordo com seu estatuto social, a empresa Alfa deve distribuir pelo menos 50%
do seu lucro líquido. A companhia teve uma distribuição de resultados bem expressiva. A
Figura 3 mostra o histórico de pagamento de dividendos da empresa em milhões de reais desde
2010.

Figura 3 – Dividendos distribuídos de 2010 a 2015

1011

759

741

757

589

106

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fonte: Sites da empresa Alfa e da CVM.

4.4 Reprodução e comparação
A proposta do estudo é realizar a reprodução com dados da empresa Alfa visando
a demonstrar que a distribuição de lucros por meio de JCP pode ser mais benéfica para a
empresa do ponto vista tributário. Inicialmente, calculou-se o máximo de JCP que poderia ser
pago pela empresa no período de 2010 a 2015. Em seguida, foi calculado o valor total de JCP
que poderia ser alcançado pelo benefício fiscal conforme a Tabela 4.
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Tabela 4 – Limite de dedutibilidade
Período

2010

2011

2012

2013

2014

2015

JCP

135.148

135.148

220.766

207.968

198.493

253.340

Cálculo de JCP - Limite 50% (I)

214.315

247.700

529.463

327.743

554.508

540.999

Fonte: CVM, 2017 (adaptado pelos autores).

Verifica-se que, em todos os anos, poderia ter sido pago o valor máximo de JCP e
que este poderia ser utilizado para dedução do imposto de renda e de contribuição em sua
totalidade. A Tabela 5 apresenta o extrato da DRE contemplando a dedução dos dividendos.
Foram considerados os dividendos pagos pela empresa de forma que se simulou
apenas a composição entre dividendos e JCP. Outro ponto relevante é o fato de que a empresa
Alfa, em função do mercado no qual está inserida, tem isenções fiscais específicas e créditos
fiscais que já permitiam o pagamento inferior a 34% referente ao imposto de renda e
contribuição social.
Na Tabela 5, não foram consideradas as distribuições de resultado via JCP;
incorporaram-se apenas as distribuições por dividendos. Cabe ressaltar que, conforme
mencionado anteriormente, o tratamento dispensado aos JCP é o mesmo de uma dívida onerosa
para a empresa. Assim sendo, o valor relativo aos JCP será incluso na despesa financeira
deduzindo-se a base de cálculo para o pagamento de imposto de renda e contribuição.

Tabela 5 – Extrato de demonstração de resultado da empresa Alfa
Resultados Antes das Despesas Financeiras (Valores expressos em milhares de reais)
Período

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Resultados Antes das Despesas
Financeiras

-22.533

843.182

688.974

1.004.092

1.149.545

1.206.434

Equivalência Patrimonial

446.785

27.721

249.307

261.937

346.351

308.358

Receitas Financeiras

10.228

50.965

120.644

94.177

52.297

52.189

Despesas Financeiras

-56.090

-213.108

-340.460

-352.310

-219.316

-331.837

Resultado Antes do IRPJ e CSLL

378.390

708.760

718.465

1.007.896

1.328.877

1.235.144

IRPJ e CSLL

50.240

-213.361

-129.283

-50.395

-219.861

-153.147

Lucro Líquido

428.630

495.399

589.182

957.501

1.109.016

1.081.997

Dividendos Pagos

-106.000

-741.000

-589.000

-759.000

-1.011.000

-757.000
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Saldo Líquido

322.630

- 245.601

182.000

198.501

98.016

324.997

Fonte: CVM, 2017 (adaptado pelos autores).

As Tabelas 6 e 7 trazem a simulação do ganho tributário decorrente da utilização
de dividendos e JCP e a composição total de dividendos e JCP, respectivamente.

Tabela 6 – Simulação de Custo Evitado
Extrato Demonstração de Resultados Alfa
Resultados Antes das Despesas Financeiras (Valores expressos em milhares de reais)
Período

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Resultados Antes das Despesas Financeiras -22.533

843.182

688.974 1.004.092 1.149.545 1.206.434

Equivalência Patrimonial

446.785

27.721

249.307

261.937

346.351

308.358

Receitas Financeiras

10.228

50.965

120.644

94.177

52.297

52.189

Despesas Financeiras

-56.090 -348.256 -561.226 -560.279

-417.810

-585.178

Resultado Antes do IRPJ e CSLL

378.390

573.612

497.699

799.927

1.130.383

981.803

IRPJ e CSLL

50.240

-172.677 -89.558

-39.996

-187.020

-121.735

Lucro Líquido

428.630

400.935

759.931

943.363

860.068

Dividendos Pagos

-106.000 -605.852 -368.234 -551.031

-812.506

-503.659

Saldo líquido

322.630 -204.917

Ganho Tributário

-

408.141

40.684

39.907

208.900

130.857

356.409

39.725

10.399

32.841

31.412

Fonte: CVM, 2017 (adaptado pelos autores).

Tabela 7 – Composição de dividendos e JCP
Período

2010

2011

2012

2013

2014

2015

JCP

-

135.148

220.766

207.969

198.494

253.341

Dividendos

106.000

605.852

368.234

551.031

812.596

503.659

Total

106.000

741.000

589.000

759.000

1.011.090

757.000

Fonte: Simulação realizada pelos autores.

Apenas no ano de 2010, não foi feita a distribuição de resultados por meio de JCP,
uma vez que a empresa apresentava crédito fiscal e, nesse caso, o instrumento seria ineficiente.
Todavia, nos demais anos, verificou-se que o menor custo evitado foi de R$10.398 milhões em
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2013 e o total de benefício fiscal no período analisado foi superior a R$150 milhões de reais.
Vale ressaltar que essa é uma visão exclusiva do ponto vista da empresa. Apesar da tributação
dos JCP, o valor relativo ao pagamento de imposto seria desembolsado de qualquer forma pela
empresa. Mas se fossem utilizados os dividendos, a empresa não teria o ganho tributário
indicado.

4.5 Visão do acionista e visão global
Até o momento, a análise foi desenvolvida apenas sob o ponto de vista da empresa,
que a princípio desembolsará o mesmo valor para pagamento de distribuição seja por meio de
JCP ou dividendos. Dessa forma, considerando que os JCP são tributados em 15% de IRPJ, o
valor recebido pelo acionista será inferior conforme indicado na Tabela 8.
Em uma situação hipotética em que a empresa Alfa tenha apenas um acionista e
este resolva avaliar o planejamento tributário em relação ao JCP, visando à menor carga
tributária para ambos, conjuntamente, constata-se que a utilização em todos os anos gerou uma
ineficiência tributária em 2013 e 2015. Nos anos de 2013 e 2015, observa-se, pela DRE, que,
em função de isenções e/ou subsídios obtidos pela empresa Alfa, a tributação de IRPJ e CSLL
foi inferior a 15%. Nessas situações, considerando a menor carga tributária global (acionista e
empresa ao mesmo tempo), os JCP são ineficientes.
Desse modo, considerando o panorama global (acionista e empresa conjuntamente),
a eficiência tributária máxima seria de cerca de R$30 milhões de reais; ou seja: a utilização de
JCP apenas nos anos em que o valor da CSLL e do IRPJ for superior a 15%. Caso contrário,
gera uma ineficiência quando analisadas as cargas tributárias totais pagas pela empresa e pelo
acionista.

Tabela 8 – Visão Fiscal do Acionista e Visão Global
Período

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-

114876

187651

176773

168720

215340

Dividendos

106000

605852

368234

551031

812506

503659

Total

106000

720728

555885

727805

981226

718999

Ganho Tributário

-

40684

39725

10398

32840

31412

IRRJ JSCP

-

20272

33115

31195

29774

38001

Eficiência Tributária

-

20412

6610

-20797

3066

-6589

JSCP Rec

Fonte: elaborado pelos autores, 2017.

Tabela 9 – Planejamento Tributário Global
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Período

2010

2011

2012

2013

2014

2015

JSCP Rec.

-

114876

187651

-

168720

-

Dividendos

106000

605852

368234

759000

812506

503659

Total

106000

720728

555885

759000

981226

757000

Ganho Tributário

-

40684

39725

-

32840

-

IRRJ JSCP

-

20272

33115

-

29774

-

Eficiência Tributária

-

20412

6610

-

3066

-

Fonte: BNDES, 2017 (adaptado pelos autores).

Dessa forma, por meio das análises foi possível observar que o uso de JCP como forma
de distribuição de resultados, em detrimento do pagamento de dividendos e obedecendo aos
seus limites legais, pode gerar notáveis ganhos para as empresas, corroborando com o apontado
nos estudos de Malaquias et al. (2007) e Fagundes e Petri (2017).

5 Conclusão
Este estudo buscou, inicialmente, esclarecer as principais diferenças entre as formas
de distribuição de resultados aplicadas no Brasil, com foco específico em dividendos e juros
sobre capital próprio. Observa-se que, perante a legislação, elas apresentam similaridades
conceituais, porém trazem diferenças quanto ao regime de tributação em que estão inseridas.
Os JCP são entendidos como uma dívida da empresa para com os sócios. Nesse
caso, é possível utilizá-los para dedução do lucro líquido. Cabe ressaltar que foi realizada a
escolha de uma empresa, a qual apresentou uma crescente distribuição de resultados no período
de 2010 a 2015. O cálculo para aplicação de JCP não apresenta complicação, mas há que se
discernir a diferença entre possibilidade de utilização de JCP como distribuição de resultado e
o limite de dedutibilidade. O primeiro é um cálculo realizado sobre contas do patrimônio líquido
conforme já descrito. O segundo, o limite de dedutibilidade apresentado no cálculo
simplificado, é o máximo que empresa poderá utilizar para dedução do lucro e,
consequentemente, obter o benefício com a redução da base cálculo do imposto de renda e da
contribuição social. Nesse caso, percebe-se que o limite para dedutibilidade da empresa Alfa é
muito superior ao valor máximo que a empresa poderia pagar de JCP.
O estudo concentra-se no impacto da carga tributária quando da utilização
diversificada do portfólio de instrumentos de distribuição de resultados, especificamente de
uma composição entre dividendos e JCP da empresa Alfa no período de 2010 a 2015,
comparando os seus resultados obtidos sob três óticas – a da empresa Alfa, a do acionista e a
da visão global, na qual é analisada a menor carga tributária considerando tanto o acionista
como a empresa. Na visão da empresa, verifica-se que, todas as vezes em que se utilizou a
composição entre dividendos e JCP, constatou-se que houve ganho para a empresa, uma vez
que sempre ocorre o achatamento da base de cálculo do imposto de renda e contribuição social
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em função da possibilidade de inclusão integral de JCP como despesa financeira, fazendo com
que o lucro líquido seja reduzido. Porém, essa é uma visão unidimensional, haja vista que não
existe preocupação com o acionista, mas apenas com a empresa. Quando o foco do estudo é
apenas o acionista, percebe-se que ocorre uma redução dos resultados recebidos pelo acionista,
o que representa novamente uma visão unidimensional do acionista. Isso se deve ao fato de que
os JCP são tributados pelo imposto de renda em 15%, que é retido na fonte.
Ao realizar a análise conjunta com visão global observando todos os impactos dos
pontos de vista da empresa Alfa e do acionista, busca-se minimizar ao máximo a carga tributária
paga por ambos. Nesta análise, nota-se que existe vantagem em utilizar os JCP, porém não de
forma indiscriminada. Então, observa-se que, nos anos de 2013 e 2015, a utilização foi
ineficiente. Mesmo com as limitações legais e/ou operacionais, a isenção tributária dos
dividendos e a dedução fiscal possibilitada pelos JCP proporcionam um custo evitado superior
de R$150 milhões na ótica apenas da empresa. Por outro lado, houve uma redução significativa
nos dividendos recebidos pelos acionistas em função da tributação de 15% conforme já
mencionada.
Diante dos resultados, conclui-se que a utilização de JCP do ponto de vista global
é indicada quando as alíquotas totais de IRPJ e CSLL forem superiores à de JCP. Em uma
terceira análise, em que se propõe a não utilização de JCP no período de 2013 a 2015, obtémse ainda um custo evitado em torno de R$30 milhões de reais. Ante ao exposto, ratifica-se a
necessidade do planejamento tributário na análise das opções de distribuição de lucros,
considerando todo o contexto tributário no qual a empresa está inserida, com intuito de permitir
que as empresas obtenham ganhos tributários e possam utilizá-los como vantagem competitiva.
Os resultados encontrados não podem ser generalizados, uma vez que se trata de
um estudo de caso. No entanto, este estudo contribui para a discussão acerca da distribuição de
resultados das empresas brasileiras. Nesse sentido, propõe-se, para pesquisas futuras, a análise
com amostra composta por empresas com regime tributário similar e diferenciado com o
objetivo de verificar se o resultado permanecerá inalterado.
Referências
BAKER, H. K.; SMITH, D. M. In search of a residual dividend policy. Review of Financial
Economics, v. 15, n. 1, p. 1-18, 2006.

BALOGUN, J.; HUFF, A. S.; JOHNSON, P. Three responses to the methodological
challenges of studying strategizing. Journal of Management Studies, v. 40, n. 1, p. 197-224,
2003.

BRASIL. Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/>. Recuperado em: 15 maio 2016.
Revista de Finanças e Contabilidade da UNIMEP– REFICONT – v. 6, n. 2, Jul/Dez – 2019 Página 52

ISSN: 2358-2693

BRASIL. Lei n. 9.249, de 26 de dezembro de 1995. Disponível em:
<http://www.receita.fazenda.gov.br/>. Recuperado em: 15 maio 2016.

BRASIL. Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Disponível em:
<http://www.receita.fazenda.gov.br/>. Recuperado em: 15 maio 2016.

BRASIL. Regulamento do Imposto de Renda – RIR 1999, de 26 de março de 1999.
Disponível em: <http://www.receita.fazenda.gov.br/>. Recuperado em: 15 maio 2016.

BRITO, R. D.; LIMA, M. R.; SILVA, J. C. O Crescimento da Remuneração Direta aos
Acionistas no Brasil: Economia de Impostos ou Mudança de Características das Firmas?
BBR-Brazilian Business Review, v. 6, n. 1, p. 62-81, 2009.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Deliberação CVM n. 207, de 1996.
Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/>. Recuperado em: 15 maio 2016.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Instrução Normativa CVM n. 247, de 1996.
Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/>. Recuperado em: 15 maio 2016.

DECOURT, R. F.; PROCIANOY, J. L. O Processo Decisório sobre a Distribuição de Lucros
das Empresas Listadas na BM&FBOVESPA: Survey com CFOs. Revista Brasileira de
Finanças, Rio de Janeiro, v. 10, n. 4, p. 461-498, 2012.

FAGUNDES, Caio; PETRI, Sérgio Murilo. Juros sobre capital próprio: um estudo da
contribuição no resultado tributário nas empresas GOL E LATAM. Revista da UNIFEBE, v.
1, n. 22, p. 55-86, 2017.

FUTEMA, M. S.; BASSO, L. F. C.; KAYO, E. K. A estrutura de capital, os dividendos e os
juros sobre o capital próprio: evidências empíricas no caso brasileiro de 1995 a 2004. 2006.
ENANPAD, XXXI. Rio de Janeiro, 2007.

Revista de Finanças e Contabilidade da UNIMEP– REFICONT – v. 6, n. 2, Jul/Dez – 2019 Página 53

ISSN: 2358-2693

FUTEMA, M. S.; BASSO, L. F. C.; KAYO, E. K. Estrutura de capital, dividendos e juros
sobre o capital próprio: testes no Brasil. Revista Contabilidade & Finanças, São Paulo:
USP, v. 20, n. 49, p. 44-62, 2009.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

GITMAN, L. J. Princípios da administração financeira. 3. ed. São Paulo: Harbra, 1984.

GOMES, P. H. C. P. N.; TAKAMATSU, R. T.; MACHADO, E. A. Determinantes da Política
de Remuneração do Capital Próprio: Dividendos versus Juros sobre Capital Próprio. Reunir:
Revista de Administração, Contabilidade e Sustentabilidade, v. 5, n. 2, 2015.
GORDON, M. J. Dividends, earnings, and stock prices. The review of economics and
statistics, v. 41, n. 2, p. 99-105, 1959.

GORDON, M. J.; SHAPIRO, E. Capital equipment analysis: the required rate of profit.
Management Science, v. 3, n. 1, p. 102-110, 1956.

GOUVEIA, F. H. C.; AFONSO, L. E. Uma análise das formas de remuneração dos sócios por
meio do planejamento tributário. RAM. Revista de Administração Mackenzie, v. 14, n. 2,
p. 70-98, 2013.

IUDÍCIBUS, S. D.; SANTOS, A.; GELBCKE, E. R.; MARTINS, E. Manual de contabilidade
societária: aplicada a todas as sociedades – de acordo com as normas internacionais e do CPC.
São Paulo: Atlas, 2010.

LINTNER, J. Distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings and
taxes. The American Economic Review, v. 46, p. 97-103, May 1956.

LOSS, L.; SARLO NETO, A. Política de dividendos, na prática, é importante? Revista
Contabilidade & Finanças, São Paulo: USP, Edição Comemorativa, p. 39-53, out. 2003.

MALAQUIAS, R. F.; GIACHERO, O. S.; COSTA, B. E.; LEMES, S. Juros sobre o capital
próprio: uma análise envolvendo a empresa pagadora e o acionista recebedor. Revista
Contabilidade, Gestão e Governança, v. 10, n. 2, 2009.
Revista de Finanças e Contabilidade da UNIMEP– REFICONT – v. 6, n. 2, Jul/Dez – 2019 Página 54

ISSN: 2358-2693

MELO, F. J.; FONSECA, M. W. Política de dividendos no Brasil: uma análise na reação do
mercado a anúncios de distribuição de dividendos. Revista Contemporânea de
Contabilidade, v. 12, n. 27, p. 137-164, 2015.

MODIGLIANI, F.; MILLER, M. H. Dividend policy, growth and the valuation of shares.
Journal of Business, v. 34, p. 411-433, 1961.

REQUIÃO, R. Curso de direito falimentar. 1. ed., São Paulo: Saraiva, 1995. 286 p.

ROCHA, D. Com lucros em queda, empresas reduzem distribuição de dividendos. Revista
Exame, 27 jul. 2017. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/revista-exame/com-lucrosem-declinio-empresas-reduzem-distribuicao-de-dividendos/>. Acesso em: 10 dez. 2017.

RODRIGUES SOBRINHO, W. B.; RODRIGUES, H. S; SARLO NETO, A. Dividendos e
accruals discricionários: um estudo sobre a relação entre a política de distribuição de
dividendos e a qualidade dos lucros. Revista Contemporânea de Contabilidade, v. 11, n.
24, p. 3-24, 2014.

SÁ, A. L.; SÁ, A. M. L. Dicionário de contabilidade. 8. ed. São Paulo: Atlas, 1990.

SANVICENTE, A. Z. Teoria residual da política de dividendos: um experimento natural.
Working Paper 446, FGV, 2017. Disponível em
<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/18015/TD%20446%20%20Antonio.pdf>. Acesso em: 11 dez. 2017.

SPERANZINI, M. M. Efeito da política de dividendos sobre o valor das ações no
mercado brasileiro de capitais. 1994. Tese (Doutorado em Administração)-Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994.

SILVA, J. C.; BRITO, R. D. Testando as previsões de trade-off e pecking order sobre
dividendos e dívida para o Brasil. Finance Lab Working Paper, v. 35, n. 1, p. 37-79, 2005.

Revista de Finanças e Contabilidade da UNIMEP– REFICONT – v. 6, n. 2, Jul/Dez – 2019 Página 55

ISSN: 2358-2693

VANCIN, F. D.; PROCIANOY, J. L. Os fatores determinantes do pagamento de dividendos:
o efeito do obrigatório mínimo legal e contratual nas empresas brasileiras. Revista Brasileira
de Finanças, v. 14, n. 1, p. 89-123, 2016.

YIN, R. K. Estudo de caso: Planejamento e Métodos. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

Revista de Finanças e Contabilidade da UNIMEP– REFICONT – v. 6, n. 2, Jul/Dez – 2019 Página 56

ISSN: 2358-2693

Mulheres e investimentos: a representatividade feminina no mercado financeiro à luz
das finanças comportamentais
Ione Carvalho Santos
ionecarvalhosantos18@gmail.com
Universidade Federal de Sergipe
Thayná Lima Vieira
thaynavieira15@hotmail.com
Universidade Federal de Sergipe
Joenison Batista da Silva
joenisonbatista@hotmail.com
Universidade Federal de Sergipe
Recebido em 04/04/2020
Aprovado em 03/12/2020
Resumo
Diversos estudos já buscaram identificar as diferenças existentes no perfil de homens e
mulheres em diversas dimensões do conhecimento. Quando partimos para o enfoque dos
investimentos, temos que, historicamente, a maior parcela dos investidores refere-se ao público
masculino. Sendo assim, levando-se em consideração a importância da investigação sobre a
participação da mulher no mercado financeiro, esse trabalho teve como objetivo geral analisar
as características e o comportamento de mulheres sergipanas que já fazem algum tipo de
aplicação financeira. Além disso, como objetivo específico, buscou-se traçar o perfil feminino
no mercado financeiro levando-se em consideração seu comportamento à luz das finanças
comportamentais. As Finanças Comportamentais podem ser definidas como um campo do
conhecimento voltado ao estudo das escolhas dos investidores financeiros, a partir de
observações empíricas e de pressupostos psicologicamente realistas. O estudo trata-se de uma
pesquisa de cunho quantitativo, mediante a utilização de análise descritiva. A amostra foi
representada por 54 mulheres investidoras do estado de Sergipe. Quanto à coleta dos dados, foi
realizada mediante a aplicação de questionário eletrônico, visando facilitar o acesso e respostas
das investidoras. Os resultados apontaram que entre as investidoras sergipanas predomina um
perfil moderado de investir, notando-se que assumem pouco risco em razão de tratarem a
segurança de suas aplicações financeiras como uma prioridade.
Palavras-chave: Finanças Comportamentais. Mulheres Investidoras. Mercado Financeiro
Abstract

Several studies have sought to identify the differences in the profile of men and women in
different dimensions of knowledge. When we start focusing on investments, historically, the
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largest share of investors refers to the male audience. Thus, taking into account the importance
of research on the participation of women in the financial market, this work aimed to analyze
the characteristics and behavior of women from Sergipe who already make some type of
financial application. In addition, as specific objectives, we sought to trace the female profile
in the financial market taking into account her behavior in the light of behavioral finance.
Behavioral Finance can be defined as a field of knowledge aimed at studying the choices of
financial investors, based on empirical observations and psychologically realistic assumptions.
The study is a quantitative research, using descriptive analysis. The sample was represented by
54 women investors from the state of Sergipe. As for data collection, it was carried out through
the application of an electronic questionnaire, in order to facilitate access and responses by
investors. The results showed that among the Sergipe investors there is a moderate profile of
investing, noting that they take little risk due to treating the security of their financial
investments as a priority.
key words: Behavioral Finance. Investor Women. Financial market.

1 INTRODUÇÃO
No cenário atual brasileiro, um assunto de grande relevância que levanta muitas
discussões é a desigualdade de gênero. Apesar de ser um assunto que está em evidência
atualmente, basta olhar para o passado para que se perceba que esse problema está presente
desde os primórdios da história, principalmente ao falar-se na desigualdade financeira existente
entre homens e mulheres, ao qual reflete e evidencia-se na forma feminina de investir.
Com o passar do tempo, os investimentos foram tornando-se mais conhecidos no
país e investir se tornou uma boa alternativa para a obtenção de ganhos mais rápidos, fazer
planos a curto e longo prazo, sendo possível realizar sonhos que levariam muito mais tempo
para se concretizar caso o dinheiro não tivesse sido aplicado.
Segundo dados do Raio-X do Investidor, pesquisa realizada pela ANBIMA, com
apoio do Datafolha, edição de 2018, onde foram entrevistadas 3374 pessoas, em 152 municípios
brasileiros, ao ser perguntado se possuíam algum dinheiro aplicado em produtos financeiros,
no ano de 2017, concluiu-se que 42% dos brasileiros entrevistados afirmaram ter saldo em
algum tipo de aplicação. Em razão da representatividade nacional da pesquisa, esse percentual
equivalia, à época, a 41 milhões de pessoas. Constatou-se por meio dela, que dos números
apresentados na pesquisa, 55% dos investidores são homens, com uma renda acima da média,
sendo que 43% dos mesmos, pertencem à classe A/B, além de possuir um maior nível de
escolaridade. Dentre os investimentos escolhidos pelos brasileiros existe uma preferência pela
caderneta de poupança, seguida da previdência privada e em terceiro lugar os fundos de
investimentos e os títulos privados.
Nesse sentido, pode-se observar que ainda há um conservadorismo na escolha do
investimento e que de forma geral, os brasileiros investem pouco, chamando a atenção para as
mulheres, que possuem uma participação menor neste cenário.
Fazendo uma análise dos dados apresentados, percebe-se que há um grande desafio
a ser enfrentado, o qual refere-se à busca por aumentar a participação e representatividade das
mulheres no mercado investidor brasileiro. No entanto, dada a sua complexidade, faz-se
necessário estudos aprofundados sobre o tema, que analisem todas as variáveis envolvidas,
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descubram-se quais as razões e que possibilitem iniciativas que objetivem a inserção de mais
mulheres nesse meio.
Conforme enaltecido por Kim Kiyosaki (2006, p. 15):
Tratando-se de dinheiro, os homens e as mulheres são diferentes, histórica,
psicológica, mental e emocionalmente. Essas diferenças são a razão essencial para
tantas mulheres de hoje estarem “no escuro” quando se trata de dinheiro e
investimentos.

Dentre as variáveis que podem ser citadas para uma análise dos motivos que
afastam o público feminino do mercado investidor estão: 1- A renda (o fato de não sobrar
dinheiro para investir), e; 2 - A falta de conhecimento com relação ao assunto, pois a
desinformação traz receio para a realização de algo novo.
Com relação à segunda variável, a economista ItaliCollini, co-fundadora do Núcleo
de Pesquisa em Gênero e Raça (Genera) da Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade (FEA) da USP, em entrevista dada ao site Exame, no ano de 2018, afirma que:
“Além de ter aulas de finanças na universidade, precisamos falar de finanças pessoais no
ensino médio, precisamos falar de finanças de um jeito que não seja excludente”.
Outro fato que pode ser mencionado é o comportamento de aversão ao risco, sendo
este amplamente estudado e explicado pela Teoria do Prospecto, desenvolvida por Kahneman
e Tversky (1979).
Tendo em vista a importância da investigação sobre a participação da mulher no
mercado financeiro, esse artigo traz como objetivo geral analisar as características e o
comportamento de mulheres sergipanas que já fazem algum tipo de aplicação financeira. Já os
objetivos específicos visionam traçar o perfil dessas investidoras e possibilitar que com base
nesses dados seja possível conhecer as razões pelas quais não há uma representatividade
feminina maior neste cenário.
O presente artigo encontra-se estruturado em 4 tópicos além dessa introdução, onde
encontra-se a contextualização do assunto, a problemática, o objetivo e a estrutura do artigo. O
segundo tópico traz o Referencial Teórico contendo definições e um aprofundado detalhamento
sobre o tema em investigação, ou seja, configura-se de forma mais analítica. O terceiro tópico
evidencia os procedimentos metodológicos e a amostra, seção onde são esclarecidos os métodos
usados para a obtenção de dados e a forma que os mesmos serão trabalhados e como estão
estruturados.
O quarto tópico evidencia a análise dos resultados, obtida mediante a captação e
interpretação dos dados das respondentes. Por fim, o último tópico retrata as considerações
finais, onde são explicitadas as conclusões da pesquisa realizada, bem como sua contribuição
para o estudo do tema e sugestões para futuros trabalhos que venham a ser desenvolvidos nesta
mesma seara.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 O Mercado Financeiro
O mercado financeiro é entendido como sendo o ambiente onde os recursos
excedentes da economia (poupança) são direcionados para o financiamento de empresas e de
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novos projetos (investimentos) (SOBRINHO, 1997). No mercado financeiro tradicional, o
dinheiro depositado em bancos por poupadores é utilizado pelas instituições financeiras para
financiar alguns setores da economia que precisam de recursos. Por essa intermediação, os
bancos cobram do tomador do empréstimo (no caso as empresas) uma taxa - spread -, a título
de remuneração, para cobrir seus custos operacionais e o risco da operação. Quanto maior for
o risco de o banco não receber de volta o dinheiro, maior será a spread.
Para Osias Brito (2013), o mercado financeiro brasileiro apresenta intenso uso de
tecnologia e produtos com alta complexidade. Como decorrência do período inflacionário e da
amplitude geográfica do país, o mercado financeiro brasileiro tem-se caracterizado por elevados
investimentos em tecnologia, e é considerado hoje referência internacional entre países
emergentes e até entre países mais desenvolvidos.
Segundo Lemes Jr e Cherobin (2010), investimento pode ser conceituado como
sendo toda aplicação de capital em algum ativo tangível ou não, cuja finalidade seja obter
retorno futuro. Considerando a existência de vários tipos de investimentos, Hoji (2011)
classifica os investimentos em dois grupos, sendo eles:
1- Investimentos financeiros: aplicação em ativos ou natureza financeira, como caderneta de
poupança, certificado de depósito bancário entre outros;
2 - Investimentos operacionais: é a operação em dinheiro em ativos que criam receita, como
imóveis e máquinas.
Tratando-se ainda do termo “investidor” o autor Benjamin Graham (1973, p.37)
tenta estabelecer uma formulação precisa para diferenciar o investimento da especulação.
Conforme o autor, "uma operação de investimento é aquela que, após análise profunda, promete
a segurança do principal e um retorno adequado. As operações que não atendem a essas
condições são especulativas."
Outro ponto importante a ser observado quando o assunto é mercado financeiro,
refere-se aos perfis dos investidores. Em estudo disponibilizado pelo Banco Central do Brasil
em seu Caderno de Educação Financeira e Gestão de Finanças Pessoais (2013), destacou-se que
a definição do perfil de investidor está relacionada ao “tripé dos investimentos”, retratando os
três fatores “fundamentais” utilizados na análise de um investimento, quais sejam: 1 - A
liquidez (refere-se à capacidade de um investimento ser transformado em dinheiro, a qualquer
momento e por um preço justo); 2 - O risco (oposto de segurança, é a probabilidade de
ocorrência de perdas) e; 3 - A rentabilidade (é o retorno, a remuneração do investimento.
De acordo com o Caderno de Educação Financeira e Gestão de Finanças Pessoais
(BCB, 2013), os investidores podem ser classificados em:
1 - Conservador: é aquele que prioriza liquidez e segurança, faz todo possível para diminuir o
risco de perda, inclusive aceita ter um retorno menor.
2 - Moderado: está disposto a correr certo risco, abrindo um pouco mão da liquidez e
segurança, em favor de um retorno potencial mais elevado.
3 - Arrojado ou Agressivo: prioriza o retorno. No caso do investidor agressivo, geralmente se
presume que é um investidor mais experiente, com mais dinheiro e que tem uma maior
tolerância a perdas para que seu investimento renda o máximo possível.
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2.1.1 Alternativas de Investimento
Segundo informações retiradas do Tesouro Nacional da Fazenda, o Tesouro
Direto é um Programa do próprio tesouro desenvolvido em parceria com a BM&F Bovespa
para venda de títulos públicos federais para pessoas físicas, por meio da internet.
Seu objetivo é democratizar o acesso aos títulos públicos, ao permitir aplicações
com apenas R$ 30,00. Os títulos públicos são ativos de renda fixa, ou seja, seu rendimento pode
ser dimensionado no momento do investimento, ao contrário dos ativos de renda variável (como
ações), cujo retorno não pode ser estimado no instante da aplicação. Dada a menor volatilidade
dos ativos de renda fixa frente aos ativos de renda variável, este tipo de investimento é
considerado mais conservador, ou seja, de menor risco. Ao comprar um título público,
emprestamos dinheiro para o governo brasileiro em troca do direito de receber no futuro uma
remuneração por este empréstimo, ou seja, receberá o que emprestou mais os juros sobre esse
empréstimo.
Outro tipo de investimento muito utilizado é a caderneta de poupança. Segundo
dados da InfoMoney (2018), o número de pessoas que têm conta poupança representa 85%
(62,6 milhões de contas) de todos os investidores brasileiros, sendo assim a caderneta de
poupança é considerada o investimento mais popular do país. A aplicação financeira é bastante
simples porque é isenta de Imposto de Renda e taxas de administração. Lembrando que, para
aplicações feitas até 03/05/2012 terá o rendimento fixo de 6,17% a.a. mais a taxa referencial
(TR). Já os depósitos feitos a partir de 04/05/2012 quando a taxa de juros estiver acima de 8,5%
ao ano, o rendimento da poupança será fixo em 0,5% ao mês mais a TR. Quando a taxa de juros
estiver abaixo ou igual a 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da Taxa SELIC (Taxa Média
Ajustada dos Investimentos Diários ajustados pelo Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia) mais a TR. O retorno do investimento é atualmente bastante baixo, inclusive no ano
de 2019 possui rentabilidade negativa.
Conforme Finanças Femininas – Investimentos para iniciantes (2019), o Certificado
de Depósito Bancário - CDB é um tipo de título emitido pelos bancos, no qual você empresta
dinheiro para a instituição e recebe juros de volta. O banco firma um acordo de que se você
"emprestar" dinheiro, depois de um tempo, devolverão o valor com juros. No fim das contas,
os juros são a sua remuneração por ter feito o empréstimo ao banco.
A Letra de Crédito Imobiliário – LCI e a Letra de Crédito de Agronegócio – LCA
também são investimentos que oferecem menos risco e têm um funcionamento parecido com o
CDB. A LCI é ideal para quem quer investir a longo prazo, porque não existe liquidez todo dia
e tem períodos específicos para resgatar o dinheiro. Se o CDB é um empréstimo para o banco,
a LCI é um empréstimo para financiar o crédito imobiliário e a LCA para crédito agrícola.
Já no que concerne aos Fundos de Investimento, temos que são instrumentos que
reúnem as aplicações de vários investidores, para serem rentabilizados em conjunto no mercado
financeiro. Ao comprar as cotas de um determinado fundo, o investidor aceita as suas regras de
funcionamento e a sua política de investimento.
2.1.2 A Participação Da Mulher No Campo Dos Investimentos
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD
(2019), foi possível constatar que em 2018 o rendimento médio das mulheres ocupadas na faixa
etária entre 25 e 49 anos era de R$ 2.050,00, o que equivalia a aproximadamente 79,5% dos
valores recebidos pelos homens nessa mesma faixa etária. Constatou-se ainda, que o valor
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médio da hora trabalhada pelas mulheres era de R$ 13,00, correspondendo a aproximadamente
91,5% do valor recebido pelos homens.
Com base nos dados apresentados, percebe-se que persistem as diferenças sociais
entre homens e mulheres, um dos fatores que podem explicar a tímida participação delas nos
investimentos.
De acordo com dados do Tesouro Direto (2018), em março, as aplicações do
Tesouro Direto chegaram a 2,65 bilhões, maior valor da série histórica, ultrapassando o recorde
anterior, de janeiro de 2017. No período, o público feminino respondeu por 68,6% (ou 49.734)
dos 72.530 novos investidores cadastrados no programa, maior percentual da série histórica,
refletindo a campanha de incentivo à participação feminina no Tesouro Direto realizada na
semana de 8 de março. Para efeito de comparação, no mês anterior à campanha o ingresso de
mulheres no programa representou 31,9% dos cadastros.
Ao todo, o programa atingiu 1.321.811 participantes inscritos, o que representa um
aumento de 86,5% nos últimos doze meses. Já o aumento no número de investidores ativos (que
efetivamente possuem aplicações) foi de 19.566, sendo que a participação de mulheres atingiu
a marca de 25,2% (ante 24,8% no mês anterior). Dessa maneira, o total de investidores ativos
no programa alcançou 461.535, correspondendo a uma variação de 68,3% nos últimos doze
meses.
Conforme pesquisa realizada pelo Banco Central do Brasil - BCB em 2017,
aproximadamente 65% dos homens concordam que se sentem capazes de administrarem
sozinhos suas finanças, contra 54% das mulheres. Percebe-se que os homens são mais
autoconfiantes em relação ao seu conhecimento em finanças. Em geral, as mulheres ou confiam
menos em seu conhecimento financeiro ou reconhecem ter pouco conhecimento, já cerca de
40% delas declaram possuir conhecimento fraco ou muito fraco.
Com relação à distribuição do destino dado ao dinheiro, o percentual de mulheres
que não guardaram dinheiro nos últimos doze meses é maior do que o dos homens, 53,5% e
48,4%, respectivamente. Os homens, de acordo com as respostas, também tendem a guardar
mais dinheiro do que as mulheres, seja poupando, guardando em casa, aplicando em
investimentos e/ou em previdência privada.
Segundo pesquisas realizadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM em
outubro de 2018, pouco mais da metade daqueles que investem faz isso todos os meses,
enquanto 22,8% investem a cada 2 ou 3 meses e 16,2% não têm frequência definida
(aumentando para 20,6% entre as mulheres). Em média, os investidores fazem 9,2 aportes de
investimento por ano.
Constatou-se também que os investidores da Classe A/B são os que mais conhecem
opções de investimento como a Cadernetas de Poupança (85,8%), a Previdência Privada
(53,5%), os Títulos de Capitalização (44,5%) e os Fundos de Investimento (36,1%), dentre
outros. Vale mencionar ainda que a Caderneta de Poupança é menos conhecida entre os mais
jovens (70,6%, contra 91,0% entre os mais velhos), enquanto o Tesouro Direto é mais
conhecido entre os homens (31,1%, contra 19,5% entre as mulheres).
2.1.3 Mercado Eficiente
Um mercado eficiente é aquele no qual os preços dos ativos sempre refletem
completamente todas as informações disponíveis que são processadas por agentes
maximizadores de utilidade e minimizadores de risco (FAMA, 1992).
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Andrei Shleifer (2015) defende que existem três condições que podem levar à
eficiência de mercado:
1- Racionalidade: Todos os investidores são racionais, quando uma informação nova
for disponibilizada ao mercado, todos os investidores ajustariam suas estimativas de
preço.
2- Desvios da racionalidade independentes: A eficiência do mercado não requer
pessoas racionais, apenas que as irracionalidades se contrabalancem.
3- Arbitragem: Gera lucro na compra e venda simultânea de títulos diferentes, mas
substitutos.
De acordo com Macedo Jr., Kolinsky e Morais (2011), em um mercado financeiro
eficiente, os preços dos ativos refletem o consenso geral sobre todas as informações disponíveis
sobre a economia, os mercados financeiros e a empresa específica envolvida. Esses preços se
ajustam rapidamente a novas informações. Assim, em um mercado financeiro eficiente, a
compra e venda de qualquer título pelo preço vigente no mercado nunca será uma transação
com valor presente líquido positivo.
Um fator que vem sendo muito debatido nos últimos anos, diz respeito aos fatores
emocionais e cognitivos no tocante às decisões financeiras. Nesse enfoque, cabe tratarmos sobre
a evolução do campo das finanças, evidenciando o processo evolutivo das finanças tradicionais
até o que hoje é denominado de finanças comportamentais.
2.2 Finanças Modernas
Conforme, Ardalan (2004), as finanças modernas passaram a proceder como se
assim existisse um comportamento financeiro externo e testar empiricamente declarações
teóricas considerando tal comportamento financeiro para determinar a sua “verdade”.
Diferentemente das finanças tradicionais, as finanças modernas nasceram dentro da academia
e de lá seguiram para o mundo do mercado financeiro.
Uma decisão ótima equivale a maximização da utilidade esperada do investidor
(maior retorno menor risco). Investidores racionais sempre buscam maximizar sua utilidade
esperada, ou seja, obter mais retorno com menor risco. Uma definição precisa e clara da
racionalidade foi dada por Bernstein (1997, p.187):
Sob condição de incerteza, a racionalidade e a mediação são essenciais para a tomada
de decisões. As pessoas processam as informações objetivamente: os erros que
cometem na previsão do futuro são erros aleatórios, e não o resultado de uma
tendência obstinada para o otimismo ou o pessimismo. Elas respondem às novas
informações com base em um conjunto definido de preferências. Elas sabem o que
querem, e lançam mão das informações em apoio às suas preferências.

Ainda segundo Bernstien (1997), Markowitz (1952), um dos precursores das
finanças modernas, trabalhava no nascente ramo de programação não linear, onde teve contato
com as ideias de Von Neumann e Morgenstern e a teoria dos jogos.
De acordo com essa teoria, os agentes econômicos alternam constantemente seus
movimentos para evitar que seus oponentes lucrem ao conhecerem seus movimentos. Assim,
não é possível fazer previsões econômicas, pois o comportamento dos agentes econômicos é
constantemente alterado, buscando garantir a imprevisibilidade de seus atos. Na área de
economia, a teoria dos jogos é fundamental na medida em que procura encontrar estratégias
racionais em situações em que o resultado depende não só da estratégia própria de um agente e
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das condições de mercado, mas também das estratégias escolhidas por outros agentes que
possivelmente têm estratégias diferentes e objetivos comuns (CONSTANTINO et al., 2016).
Para Macedo Jr., Kolinsky e Morais (2011), as primeiras críticas modernas
foram feitas a partir da constatação de estudos empíricos que demostraram que os preços de
alguns ativos, em alguns momentos, poderiam apresentar tendências, o que contraria a hipótese
da eficiência dos mercados.
Basu (1977) constatou que empresas com relação preço/lucro elevada tendiam a
apresentar um desempenho fraco subsequente. Já Daniel Kahneman (1979) e Amos Tvesky
(1972) identificaram várias situações em que o ser humano tomava decisões com vieses que o
afastavam da racionalidade plena. Isso contraria os pressupostos básicos da teoria dos mercados
eficientes, que considera que quem decide se comporta sempre de forma racional. Também,
Tversky (1972) e Kahneman (1979) notaram que os humanos, algumas vezes, não consideram
todas as possibilidades de escolha no processo de decisão. Eles demonstram que os humanos
procuram simplificá-lo, na tentativa de tornar a tarefa mais simples e rápida.
2.2.1 Finanças Comportamentais
Finanças comportamentais é o estudo da influência psicológica sobre o
comportamento dos profissionais financeiros e o efeito subsequente nos mercados. Esse
comportamento é de interesse porque ajuda a explicar por que e como os mercados podem ser
ineficientes (SEWELL, 2007). De acordo com Carol Franceschini (2015, p.177), Finanças
Comportamentais podem ser definidas também como um campo de conhecimento voltado ao
estudo das escolhas dos investidores financeiros, a partir de observações empíricas e de
pressupostos psicologicamente realistas. Já Lintner (1998), define finanças comportamentais
como o estudo por meio do qual os investidores interpretam e agem frente às informações para
decidir sobre investimentos.
Para Lobão (2012), mais concretamente, as finanças comportamentais preocupamse em estudar a forma como as decisões dos agentes se afastam do previsto pelas finanças
tradicionais e as consequências da existência de agentes que tomam as suas decisões de forma
não totalmente racional (ou seja, com racionalidade limitada).
O principal objetivo das finanças comportamentais é a identificação e compreensão
das ilusões cognitivas que fazem as pessoas cometerem erros sistemáticos na avaliação de
valores, probabilidades e riscos, levando em consideração que os indivíduos nem sempre agem
racionalmente. Não há negativa que a maioria das decisões econômicas é tomada de forma
racional e deliberada. Mas consideram que, se não forem levadas em conta também as decisões
emocionais e automáticas, os modelos econômicos serão falhos para explicar o funcionamento
dos mercados.
Os psicólogos israelenses Kahneman e Tversky ao fazerem um estudo empírico,
com base na Teoria da Racionalidade Limitada, apresentada por Simon (1955), chegaram à
conclusão de que a decisão tomada não era racional, pois sofria influência de vieses de decisão
revelados pelos resultados encontrados, que apontavam o uso de regras simplificadoras sendo
chamadas de Heurísticas de Julgamento.
À luz dos pressupostos de Tversky e Kahneman (1974) algumas das pincipais
heurísticas que se descatacam são:
A Heurística da Representatividade: é o julgamento por estereótipos ou por
modelos mentais de aproximação.
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A Heurística da Disponibilidade: os indivíduos tendem a julgar como mais
prováveis os acontecimentos que recordam melhor, por serem mais salientes ou mais recentes.
A Heurística da Ancoragem e Ajuste: a ancoragem e o ajustamento insuficiente
são estratégias de simplificação que se traduzem na escolha de um ponto de referência
relativamente arbitrário (âncora) que vai influenciar demasiado o julgamento.
Aversão ao Risco: anteriormente à teoria das perspectivas, o mercado financeiro
conhecia apenas a teoria da utilidade esperada, a qual afirma que os ganhos e as perdas possuem
o mesmo peso no processo de decisão do investidor. Na teoria do prospecto, ficou demonstrado
por Kahneman que as perdas possuem um peso maior na decisão de investimento.
Ainda segundo Tversky e Kahneman (1974), falando-se em ganhos, as pessoas são
avessas a perdas, evidenciando que é melhor um ganho certo, ainda que menor, do que buscar
obter um ganho maior, incerto. Contrapondo-se, é preferível, arriscar a perder mais de modo
incerto, do que aceitar uma perda menor, porém, certa. A partir desses achados chegaram a
função de valor psicológico.
A teoria do prospecto é uma área de estudo dentro das Finanças Comportamentais,
uma vez que, a teoria nos reporta que o importante não é o resultado, mas a reação ou
comportamento adotado quando se ganha ou perde. De acordo com Falleiro (2014), a Teoria
do Prospecto é uma teoria não convencional de modelo de tomada de decisão, pois ela permite
que a forma como o prospecto é apresentado explique as escolhas do indivíduo, algo incomum
nos modelos econômicos consagrados.
Na Teoria da Utilidade Esperada, as escolhas são realizadas tendo em conta os
resultados inerentes a cada uma das escolhas e a probabilidade de ocorrência desse resultado.
Já na Teoria do Prospecto, as probabilidades são substituídas por uma função de ponderação e
as utilidades são substituídas por uma função valor que é definida em termos de ganhos e perdas
e não em termos de riqueza final (LOBÃO, 2012). Na teoria referida, os indivíduos tomam suas
decisões em duas fases distintas. Na primeira, o problema é apresentado com base nos
princípios heurísticos e regras que foram utilizadas para simplificar a tomada de decisão; e na
segunda fase, ocorre a avaliação dos prospectos na sua forma apresentada. A forma de
apresentação desses prospectos pode gerar escolhas diferentes (TVERSKY; KAHNEMAN,
1974).
Conforme Macedo Jr., Kolinsky e Morais (2011), de acordo com a teoria do
prospecto, as pessoas dão peso inferior aos resultados prováveis em comparação aos que são
obtidos com certeza. Confirmando assim o efeito certeza que contribuiu para a aversão ao risco
nas escolhas que envolvem ganhos seguros. As pessoas geralmente descartam componentes que
são compartilhados por todas as probabilidades em consideração.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa foi classificada pela abordagem quantitativa. No que concerte a
estudos de ordem quantitativa, tem-se que é um tipo de pesquisa que visiona traduzir, mediante
números, os dados que foram coletados, possibilitando que seja feita uma descrição
quantificada de atitudes, opiniões e tendências (CRESWELL, 2010).
O método científico utilizado neste artigo pode ser configurado como uma pesquisa
de cunho descritivo, tendo em vista que seu propósito é descrever as características
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comportamentais de investidores (ALVARENGA, 2018). De acordo com Vieira (2002), o
objetivo principal da pesquisa descritiva está atrelado à busca por conhecer e efetuar a
interpretação da realidade com base na observação, na descrição, classificação e pela
interpretação dos fatos, não havendo a interferência do pesquisador com o intuito de modificála.
Pertinente à perspectiva temporal, esse estudo classifica-se como possuindo um
corte transversal, tendo em vista que os aspectos de pesquisa estarão sendo estudados em um
momento específico do tempo, ou seja, não houve a investigação em um longo transcurso
temporal (NEUMAN, 1997).
Visionando coletar os dados necessários para esse estudo, foi construído um
questionário eletrônico na plataforma On-line Google Formulários, a qual fornece um link
eletrônico que permite ao público investigado responder de forma remota. No que tange à
estrutura e construção do referido questionário, tem-se que foram adotadas três etapas de
investigação com o público alvo, qual seja, o de mulheres investidoras.
O questionário foi então composto das seguintes partes:
Parte I – Perfil Sociodemográfico da Amostra: Nessa primeira parte do
questionário, composta por 10 questões, objetivou-se traçar um perfil das respondentes no que
tange a fatores como a escolaridade, renda, faixa etária, estado civil e experiência no mercado
financeiro.
Parte II – Teste de Perfil Comportamental: Nessa parte do questionário, buscouse identificar o perfil comportamental das investidoras no que tange a influência de vieses
comportamentais em suas decisões. Para tanto, utilizou-se de questionário adaptado de Ferreira
(2005), o qual buscou mensurar o perfil comportamental e obter um diagnóstico do seu público
alvo. De acordo com Ferreira (2005, p. 29) “esse diagnóstico possui metodologia específica que
combina uma série de problemas e questões consagradas na literatura de finanças
comportamentais”. O autor distribuiu as questões em 5 (cinco) categorias (framing; excesso de
confiança; ancoragem e ajustamento; aumento do comprometimento; representatividade), as
quais, ao serem respondidas em desacordo com o padrão estabelecido, receberá determinada
pontuação que será posteriormente comparada à pontuação total possível de sua categoria e,
com isso, será demonstrado qual ou quais os tipos de viés observados nas decisões das mulheres
investidoras (FERREIRA, 2005, p. 30).
Parte III – Teste de Perfil do Investidor: A terceira parte do questionário,
composta de 7 questões, buscou traçar o perfil das investidoras, tomando-se como base o
questionário elaborado por Ferreira (2005). Conforme o autor, os investidores(as) podem ser
classificados(as), quanto ao seu perfil, em: Muito Conservador, Conservador Moderado,
Moderado, Agressivo e Muito Agressivo.
A coleta dos dados ocorreu entre os meses de outubro e dezembro de 2019,
acarretando em 54 questionários respondidos e válidos para a análise dos resultados, a qual
segue detalhada no próximo tópico.

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
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Com o intuito de identificar o perfil de mulheres sergipanas que realizam algum
tipo de investimento e analisar seu comportamento, para que seja possível conhecer os motivos
pelos quais não há uma representatividade maior do público feminino, serão expostos os dados
obtidos, bem como a análise dos resultados apresentados. A análise em questão constitui-se em
3 momentos, inicialmente com a caracterização da amostra, posteriormente sob a perspectiva
comportamental das participantes, e, por conseguinte considerando o teste de perfil do
investidor.
4.1 Características Da Amostra
Antes de serem demonstrados os resultados do perfil comportamental das mulheres
investidoras, torna-se de grande relevância descrever como se estruturou o perfil da amostra
das respondentes, sendo evidenciados aspectos como: a faixa etária das participantes, estado
civil, escolaridade, profissão, remuneração e grau de experiência no mercado financeiro.
Após o processo de divulgação do questionário eletrônico, obteve-se um total de
respondentes de 54 mulheres investidoras, sendo considerado um número razoável para a
proposta da pesquisa. O primeiro ponto a ser destacado diz respeito à faixa etária dessas
mulheres. Observou-se na pesquisa que a maior parte está na faixa etária entre 25 e 35 anos,
correspondendo a aproximadamente 59,3% do total da amostra. Em seguida, encontram-se
aquelas na faixa de 36 a 45 anos com 20, 4%, acima de 45 anos com 11,1% e abaixo de 25 anos
com 9,2%.
Além da idade, outros fatores também puderam ser constatados, como por exemplo
o estado civil das respondentes. Constatou-se mediante o levantamento dos dados que, 64,8%
das respondentes são casadas. Por meio da pesquisa pode-se ver também que com relação ao
local onde moram, 66,7% possuem casa própria, 20,4% residem em moradia alugada, e outras
12,9% vivem em outro tipo de residência, na casa dos pais ou em local de propriedade de
parentes.
Um fator também analisado e que é de suma relevância diz respeito ao nível de
escolaridade das participantes, onde foi possível constatar que cerca de 35,2% possuem ensino
superior completo, 46,3% são pós-graduadas, 14,8% ainda não concluíram o curso de nível
superior, e 3,7% estudaram até o ensino médio. Conforme estes dados, podemos notar que a
grande maioria das respondentes possuem um nível de escolaridade de nível superior. Esse
resultado pode demonstrar, por exemplo, que o fato de estas mulheres possuírem um nível de
escolaridade mais avançado, pode ser considerado como fator impulsionador no desejo de
investir, tendo em vista que o conhecimento que possuem é tido como fator decisivo para
entrada no mercado financeiro.
Com relação a área de atuação das participantes, foi possível notar que há uma
grande diversidade, dentre as quais destacam-se as áreas administrativa, financeira,
hipnoterapia, ensino, engenharia, bancos, gestão, contabilidade, dentre outras. Percebe-se que
em boa parte das profissões elencadas, podemos ter uma gama de conhecimentos muito ricos
sobre o mercado de investimentos, fator esse que pode também influenciar no desejo em
adentrar nesse campo.
Quanto a renda salarial mensal, 13% das participantes possuem renda de até R$
1.300,00; 27,8% de R$ 1.301,00 a 3.000,00; 25,9% de R$ 3.001,00 a 6.000,00; 14,8% de R$
6.001,00 a 10.000,00 e 18,5% acima de R$ 10.000,00.
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Quando questionadas sobre qual o grau de experiência que possuíam no mercado
financeiro, apurou-se que, cerca de 25,9% alegou não possuir experiência e 38,9% são pouco
experientes, ao passo que 31,5% tem experiência mediana e apenas 3,7% são profissionais do
mercado financeiro. Já quanto à forma que utilizam para escolher onde irão investir seu
dinheiro, 51,9% afirmou receber consultoria em aplicações, ao passo que 27,8% busca
informações através da internet, 18,4% se utilizam de opinião de familiares e amigos e 1,9%
fazem cursos na área de educação financeira.
Pertinente aos tipos de investimentos que já foram realizados pelas investidoras,
observou-se que os mais procurados são: Planos de Previdência (51,9%), Ações (37%), LCA e
LCI (35,2%), Fundos Imobiliários (29,6%), Títulos Públicos (22,2%) e Debêntures (11,1%).
Além dessas opções, foi também destacada a opção de investimento em Criptomoedas e
Aplicações na Poupança.
Quando indagadas sobre o principal motivo que as levam a investir, notou-se que
51,9% delas investem com o intuito de obter uma rentabilidade superior ao que foi investido,
ao passo que 25,9% visionam essas aplicações como forma de guardar dinheiro, 13% investem
como uma forma de preservar o patrimônio e 7,3% buscam a diversificação dos seus
investimentos. Apenas 1,9% das respondentes alegou que o objetivo almejado é viver da
rentabilidade de ativos financeiros.
Agora que já foram retratadas as características que delineiam a amostra dessa
pesquisa, partimos para a análise do comportamento das mulheres investidoras, cujo propósito
é o de entender como o comportamento e os aspectos cognitivos, elencados nas finanças
comportamentais, interferem na decisão de investir.
4.2 Perspectiva Comportamental
Nessa parte da pesquisa, buscou-se identificar o perfil comportamental das
investidoras no que se refere à influência dos vieses comportamentais em suas decisões sobre
investir. Conforme enaltecido na metodologia, utilizou-se do questionário elaborado por
Ferreira (2005), cujo intuito principal foi o de analisar o perfil comportamental e obter um
diagnóstico do seu público alvo.
De acordo com Ferreira (2005), no que tange ao comportamento dos investidores,
5 (cinco) categorias podem ser utilizadas para classificar os tipos de vieses que podem
influenciar em suas decisões, sendo elas: framing; excesso de confiança; ancoragem e
ajustamento; aumento do comprometimento, e; representatividade).
Sob a perspectiva comportamental das participantes foi possível constatar,
mediante as respostas do questionário, a presença nítida de dois tipos de vieses, quais sejam: o
viés de aumento do comprometimento e o framing. Passemos então a observar cada situação.
Em um primeiro momento, com o intuito de identificar em qual tipo de categoria
encaixam-se as respondentes, as mesmas foram apresentadas à seguinte situação: “Como
presidente de uma empresa fabricante de aviões, você investiu R$10.000.000,00 do dinheiro
da companhia em um projeto de pesquisa. O objetivo foi construir um avião que não fosse
detectado pelos radares convencionais; em outras palavras, um avião que passasse
despercebido pelos radares. Quando o projeto está 90% completo, outra firma começa a
comercializar um avião que não pode ser detectado por radares. Além disso, está claro que o
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avião da outra firma é muito mais rápido e mais econômico do que o avião que sua companhia
está construindo. A pergunta é: Você deve investir os restantes dos 10% dos fundos de pesquisa
para terminar o seu avião que passa despercebido pelos radares?”
Tendo como base a referida situação acima, indagou-se às investidoras se
continuariam o projeto de construção do avião, sendo que já havia sido investido R$
10.000.000,00 ou se não faria mais sentido continuar com o projeto. Constatou-se que 77,8%
das respondentes afirmaram que continuariam com o projeto mesmo sabendo que uma
concorrente está muito à frente nesse quesito. Percebe-se com esse resultado um
direcionamento para o viés “aumento de comprometimento”. Ou seja, notou-se que, mesmo
observando a desvantagem em relação à concorrente, as respondentes entendem que o mais
adequado é se comprometer com a decisão inicial.
Com base no que retrata esse viés, tem-se que muitas das vezes as pessoas tendem
a não reconhecer um erro ou uma perda por vários motivos e acabam insistindo em determinada
situação. Um desses motivos, por exemplo, possui ligação com a aspecto emocional, o qual
enseja em uma tentativa de justificar a decisão anterior (de investir nesse projeto) e não admitir
que ocorreram possíveis falhas.
Já no que se refere ao viés enquadrado na categoria framing, tem-se que ao se
deparar com uma determinada situação, a decisão tomada poderá ser influenciada pela forma
em que o problema (situação) está sendo apresentado.
Cabe salientar que as escolhas realizadas são passíveis de mudança, em função da
forma como a situação de escolha é apresentada, caso a situação for entendida de forma
positiva, isso poderá levar a um tipo de decisão, por outro lado, se a avaliação for negativa, a
decisão tenderá a ser outra. A decisão pode se mostrar inconsistente em função das várias
possibilidades de como a situação é apresentada ou como são avaliados.
Conforme pode ser notado na tabela abaixo, ao serem deparadas com a
possibilidade de ganho adicional em suas férias, as investidoras optaram em ambas as situações
pela divisão do tempo adicional em dois anos seguidos. Nota-se aqui que o efeito do Framing
na tomada de decisão não afetou as investidoras, tendo em vista que mesmo com uma alteração
na forma de exposição do enunciado, as mesmas não tiveram suas decisões alteradas
(enviesadas).
Tabela 1 – Respostas das Investidoras
Imagine que seu emprego atual lhe dê férias de 30 dias por ano. Como recompensa pelo seu
excelente trabalho, o presidente da companhia (ou concelho de administração) lhe concede um
bônus de 14 dias de férias. Você tem a seguinte escolha a fazer:
A- Tirar os 14 dias extras de descanso esse ano.
27,8%
1
B- Tirar 7 dias extras de descanso esse ano e 7 dias extras de descanso no 72,2%
próximo ano.
A- Tirar 44 dias de descanso esse ano e 30 dias de descanso no próximo ano. 27,8%
2
B- Tirar 37 dias de descanso esse ano e 37 dias de descanso no próximo ano. 72,2%

Fonte: elaborado pelos autores (2020)
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Já na tabela 2, conforme podemos notar na situação 1, quando não é apresentada
chances de perda, as investidoras optam pela opção que possibilita uma maior chance de ganho,
mesmo sendo esse ganho de menor valor em relação à outra opção. Podemos com isso perceber,
que houve um comportamento mais conservador no momento da decisão. Em contrapartida, se
observamos a situação 2, notamos que, quando deparadas com a possibilidade de perder
dinheiro, optaram pela alternativa que possibilita um maior ganho e uma menor perda.
Tabela 2 – Respostas das Investidoras
Escolha entre:
A- 25% de chance de ganhar R$ 30,00 e 75% de chance de ganhar R$ 0,00.
1
B- 20% de chance de ganhar R$ 45,00 e 80% de chance de ganhar R$ 0,00.
A- 25% de chance de ganhar R$ 240,00 e 75% de chance de perder R$ 760,00.
2
B- 25% de chance de ganhar R$ 250,00 e 75% de chance de perder R$ 750,00.

61,1%
38,9%
12,9%
87,1%

Fonte: Elaborado pelos autores (2020)
Já na situação exposta na tabela 3, podemos notar que quando o assunto envolve
apenas ganhos, as investidoras optam pela possibilidade de ganhar o maior valor, mesmo essa
situação apresentando um maior risco de não ganhar nada. Por outro lado, ao se defrontarem
com a segunda situação, que evidencia a possibilidade de perda, as mesmas optam pela
possibilidade de não perder nada, mesmo com uma chance pequena, do que uma perda certa
com um menor valor.
Tabela 3 – Respostas das Investidoras
Imagine que você se defronta com o seguinte par de decisões concorrentes. Primeiro examine
ambas as decisões e, em seguida, indique as opções preferidas.
A- Um ganho certo de R$ 240,00
37,1%
1
B- 25% de chance de ganhar R$ 1.000,00 e 75% de chance de ganhar R$ 0,00. 62,9%
C- Uma perda certa de R$ 750,00
40,7%
2
D- 75% de chance de perder R$ 1.000,00 e 25% de chance de perder R$ 0,00. 59,3%

Fonte: elaborado pelos autores (2020)
Tendo como base as situações apresentadas, percebemos que as respondentes
apresentam aversão ao risco quando se fala em ganhos, mas são atraídas pelo risco no âmbito
da perda, uma vez que, a perda é sentida com mais intensidade que o ganho.
4.3 Perfil Das Investidoras
Conforme mencionado no Referencial Teórico, os investidores podem ser
classificados de acordo com alguns perfis, os quais podem estar relacionados a fatores
fundamentais como a liquidez, o risco e o retorno.
Para analisar os resultados do Teste de Perfil do Investidor foi levado em
consideração um conjunto de perguntas que representam determinadas características, cujo
propósito foi o de identificar quais se encaixam ao público da pesquisa. Dentre as
características, temos: a renda, os dependentes, o dinheiro disponibilizado para despesas e o
planejamento do tempo de resgate do principal e aceitação do risco.
Após o tratamento dos dados, notou-se que, mulheres que possuem renda familiar
anual mais baixa (menos de R$ 120.000,00), que optam por liquidez em curto prazo, que
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tenham dependentes e utilizam grande parte da renda para pagamento de despesas, foram
classificadas com um perfil conservador. Para essas mulheres, que representaram 1,85% da
amostra, o investimento em ações nunca tinha ocorrido devido ao desconforto para investir no
mercado de ações.
Similarmente, nota-se que há investidoras com perfil Conservador Moderado,
sendo estas 14,81% da amostra. As respondentes que se enquadraram nessa classificação são
mulheres com menos dependentes, as quais usam uma proporção menor da renda com as
despesas e embora priorizem muito a segurança, estão dispostas a enfrentar um pequeno risco.
Notou-se na análise dos dados que a maior parte das investidoras (48,15%),
possuem um perfil Moderado. Ou seja, enquadram-se nessa classificação aquelas mulheres com
poucos ou nenhum filho, cuja renda familiar é baixa e que talvez precisem do valor investido
em menos de 10 anos. Tem-se que apesar de se sentirem inseguras diante dos riscos, o
aceitariam, mediante um potencial de ganho maior.
Outro perfil de investidora também observado em algumas participantes é o
Agressivo Moderado, este representando 27,78% do total de respondentes. Investidoras
classificadas nesse perfil foram caracterizadas como possuindo renda familiar anual relevante,
poucos filhos ou nenhum, não precisam de liquidez por um período de tempo mais longo que o
de outras participantes e já investiram em ativos que demandam um grau de disposição em
encarar riscos.
Por fim, tratando-se de investimentos que demandam maior risco, destaca-se o
perfil Agressivo, representado por 7,41% das respondentes. Nessa classificação, destacam-se
mulheres investidoras com um perfil de renda familiar elevada, não possuem dependentes, não
precisam de liquidez por muito tempo e estão dispostas a correr riscos para obter ganhos
maiores, sentindo-se confortáveis mediante as variações do mercado financeiro.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O artigo em questão trouxe como proposta realizar uma análise sobre mulheres
sergipanas que investem, buscando esclarecer os motivos pelos quais não há uma
representatividade maior das mesmas nas finanças. Objetivou-se conhecer as características e
o comportamento delas em diferentes situações, contribuindo assim para a definição do perfil
investidor, que é reflexo da forma dessas mulheres investirem seu dinheiro e do que se leva em
consideração no momento de fazer aplicações financeiras.
Diante do que foi exposto pôde-se observar que fatores históricos como a
desigualdade social, de gênero, salarial contribuem negativamente para que a participação da
mulher seja ainda menor no mercado financeiro. Nota-se também que elas detêm um perfil
moderado e com objetivos claros e específicos que as levam a investir parte da sua renda.
Conclui-se, portanto, que há um longo caminho a ser percorrido pelas investidoras
sergipanas no que diz respeito ao maior entendimento sobre o mercado financeiro e que talvez
reflita numa alteração nos seus perfis de investidoras tornando-as ainda mais capazes e
eficientes ao escolher os melhores produtos para as suas carteiras. Além de poderem disseminar
o conhecimento obtido, atraindo assim outras mulheres para esse campo.
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Resumo
A busca pela eficiência organizacional é muito difundida nas organizações privadas onde as
compras são responsáveis por grande parte dos gastos. Uma compra bem feita garante produtos
que satisfaçam as necessidades da empresa. Em se tratando de empresas públicas, esta busca é
orientada a partir de princípios constitucionais e leis visando o melhor benefício para o gasto
realizado pelo ente público. Este artigo aborda a questão das compras públicas, com foco na
qualidade das especificações através da análise das licitações, onde o objeto de pesquisa foi a
aquisição de pneus. Foi elaborada uma metodologia orientada pelas normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (INMETRO), jurisprudências e recomendações do Tribunal de Contas da União
(TCU) e das Leis n° 8.666/93 e 10.520/02. Com esta metodologia foram analisados vários
editais publicados no período entre 2013 e 2014 no poder executivo estadual de Santa Catarina.
Este estudo se caracteriza como uma pesquisa documental, descritiva, de cunho qualitativo e
também um estudo de caso. A análise realizada a partir do rol de quesitos de qualidade indica
que os editais carecem de quesitos que limitem a aquisição de produtos de baixa qualidade.
Palavras-chave: Compras. Licitações. Editais. Pneus.
Public biddings: an analysis on the quality of the notice for the purchase of tires

Abstract
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The pursuit for organizational efficiency is very widespread in private companies where
expenses with purchases are responsible for much of the spending. When the purchase is well
made it ensures products that meet the needs of businesses. In public companies, this search is
guided from constitutional principles and laws, seeking the best benefit for the expenditure
made by the public entity. This article addresses the issue of public procurement, focusing on
quality of specifications through the analysis of bids, where the research object was the
acquisition of tires. Oriented methodology was developed by the standards of Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (INMETRO), jurisprudence and recommendations of Tribunal de Contas da União
(TCU) and the laws number 8.666/93 and 10.520/02. With this methodology were analyzed
several notices published between 2013 and 2014 in the state executive branch of Santa Catarina
State. This study is characterized as a documentary research, descriptive, qualitative as well as
a case study. The analysis from the quality list of questions indicates that the edicts lack of
questions that limit the purchase of low-quality products.
Keywords:
Purchase. Biddings. Notice. Tires.
1 INTRODUÇÃO
A função compras apresenta uma nova e ampliada visão nas organizações, em um
momento em que as empresas veem no planejamento estratégico novos horizontes com
resultados possíveis, através da integração das diversas áreas da empresa. Estudos e avaliações
indicam que estas devem estar integradas, compartilhando da visão, missão e valores da
organização. E não seria diferente na área de compras, responsável por grande parte dos gastos,
trazê-la mais perto da cúpula gerencial, não negligenciá-la, são novos pressupostos que
garantirão a adequada aquisição de insumos, e estes com custos competitivos.
Neste sentido, Viana (2010) destaca que o objetivo fundamental de compras, através
da Administração de Materiais é determinar quando e quanto adquirir. No setor privado o
controle da gestão de materiais e do setor de compras é fundamental. No setor público, não é
diferente, visto que a gestão de recursos públicos, recursos dos quais devem prestar contas os
gestores, é atrelada a princípios constitucionais, infraconstitucionais e leis que a regem.
Todavia, nem sempre ocorrem boas aquisições na administração pública, por especificações de
objetos editalícios mal elaborados que permitem margens a interpretações dúbias, resultando
em produtos ou insumos de má qualidade. Conforme estudos de Nascimento, et al. (2011) e
Medeiros, et al. (2014) a qualidade dos produtos adquiridos através de licitações fica aquém
daquela desejada.
Desta forma este artigo tem como objetivo principal analisar os critérios
estabelecidos e a metodologia aplicada nos editais de compras de pneus do Estado de Santa
Catarina nos anos de 2013 e 2014. Nesta pesquisa busca-se verificar se os editais avaliados
atendem aos quesitos elaborados, principalmente no tocante a qualidade e eficiência,
previamente para uma licitação.
Esta pesquisa tem sua justificativa no fato de que uma licitação malfeita pode
resultar em produtos de baixa qualidade e consequentemente desperdício de recursos públicos,
estes do contribuinte. Menciona-se o fato de que com a introdução de Emenda Constitucional
nº 19 se adicionou o princípio da eficiência trazendo seguinte redação, “art. 37. a administração
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pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência [...]”(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988).
Neste sentido, conceitua Meirelles (2010 p. 98) que “o princípio da eficiência exige
que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional.”,
aliando a isso o princípio da economicidade elencado na Lei nº 8.666/93 que indica que os
processos licitatórios devem atender a necessidade administrativa com o melhor possível dentro
dos requisitos de preço harmonizado à qualidade.
Para a elaboração da metodologia de análise de um edital dentro dos quesitos de
qualidade e eficiência, foi efetuado levantamento bibliográfico, utilizando-se de referencial
teórico da área de gestão de materiais, da Constituição Federal de 1988 (CF), Lei nº 8.666/93
(Lei das licitações e Contratos Administrativos), além de artigos e das recomendações e
jurisprudências do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Controladoria Geral da União
(CGU), e principalmente, nos quesitos de qualidade, as normativas do Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e a Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).
O artigo terá sua estrutura dividida em tópicos, iniciando com a introdução, seguida
da fundamentação teórica, onde são analisados estudos anteriores e todo arcabouço necessário
de informações para este estudo. Em seguida será descrita a metodologia elaborada em que se
apoiaram as análises dos editais pesquisados. Na sequência apresentar-se-á os resultados
obtidos da pesquisa. Por fim, destacam-se as considerações finais acerca do estudo proposto.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Neste tópico serão abordados os referencias utilizados como base teórica para o
estudo e está dividido em duas partes, sendo a primeira sobre compras e a segunda sobre
licitações.
2.1 Compras
As aquisições são uma das mais importantes atividades de uma empresa, como
afirma Gonçalves (2010, p.244) “A fabricação de produtos, a operação de uma ferrovia, a
administração de uma escola, hospitais, serviços municipais etc. Dependem todos, entre outros
fatores, de uma boa administração no suprimento de seus materiais e serviços.” Ou seja, uma
rede de abastecimento de insumos deficiente acarreta prejuízos a toda operação da empresa.
Para suprir suas demandas, na maioria dos casos, as empresas recorrem às compras.
Para Viana (2011) comprar significa procurar e providenciar a entrega de materiais, na
qualidade especificada e no prazo adequado, a um preço justo, para o funcionamento, a
manutenção ou a ampliação da empresa. A função compras, para Dias (2010) é um segmento
essencial da empresa, pois antes de iniciar qualquer atividade produtiva, os insumos devem
estar disponíveis, e durante o processamento deve haver um suprimento constante de materiais.
No segmento industrial, comercial e demais setores produtivos privados a função
compras é responsável por grande parcela dos custos e deve ter atenção especial. Todavia, no
setor público não há diferenças na importância que uma boa aquisição traz à produtividade das
atividades desempenhadas. Por isso, a especificação correta do insumo, ou produto a ser
adquirido pela Administração pública é meritória e substancial dentro das atividades inerentes
à mesma. Gonçalves (2010) elucida que a função compras requer planejamento e
acompanhamento, e diligências para garantir que o produto será recebido no momento
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esperado. Neste sentido, a Administração Pública possui prerrogativas frente ao privado. São
as chamadas cláusulas exorbitantes, presentes em todos os contratos de cunho administrativo,
que põem a Administração em uma posição superior frente a quem contrata com esta, a fim de
asseverar que o interesse público, fito maior seja atendido com economicidade do dinheiro
público, mas, ao mesmo tempo, com qualidade. Estas cláusulas estão presentes na Lei de
Licitações e Contratos Administrativos que entre outras prevê: rescisão unilateral, fiscalização,
aplicação de multas, etc. Mas mesmo com estas cláusulas exorbitantes não se pode garantir
boas aquisições para o Poder Público, visto que existem outros fatores e características que
influenciam nas compras governamentais.
Nascimento, et al. (2011) verificaram que nem sempre a proposta mais vantajosa é
a que garante a satisfação do usuário final em estudo que objetivou verificar a relação entre a
qualidade dos produtos adquiridos por licitação e a sua utilização em sala de aula. Para
Medeiros, et al. (2014) a qualidade dos produtos adquiridos por processos licitatórios
condicionados ao menor preço é um assunto controverso, pois o “menor preço” deveria chamarse “melhor preço”, a fim de agregar boa qualidade a preço justo. Segundo seus estudos, há a
percepção de aquisição de produtos inferiores nas licitações.
A função compras tem por objetivos, como trata Gonçalves (2010 p. 249) as
seguintes premissas:
-Comprar de forma eficiente, maximizando o ganho para a empresa, dentro dos
padrões éticos.
-Garantir o suprimento de materiais, nas quantidades e nos prazos exigidos pelos
usuários.
-Criar e desenvolver de forma permanente e intensiva um cadastro de fontes de
suprimentos que dê garantias quanto ao fluxo de materiais a serem abastecidos nas
empresas.
-Manter uma boa articulação tanto internamente nas empresas, quanto com o mercado
em geral e, especialmente, com o mercado fornecedor dos insumos e produtos
exigidos pelas empresas.
-Criar rotinas e procedimentos dentro dos processos de aquisição que sejam ágeis e
que permitam um efetivo controle de todo o processo.

Portanto a função comprar devem garantir tanto a eficiência quanto a eficácia dos
materiais comprados, no entanto no setor público como visualiza-se a seguir esta pode ser uma
premissa um tanto controversa.
2.2 Licitações
Em compras o processo de negociação, apesar do aspecto competitivo, não é uma
disputa entre as partes em que uma destas deve sobrepujar e a outra, necessariamente sair em
desvantagem, como afirma Dias (2010), quando numa negociação as duas partes saem
ganhando, diz-se que houve uma boa negociação. Segundo Gonçalves (2010), em uma
negociação há a ponderação entre as partem na busca de uma convergência de pontos de vista
quando do encerramento das negociações, chegando a um acordo selado por um contrato.
Na Administração Pública, a margem para negociações é muito restrita, sendo que
as aquisições possuem um procedimento formal, chamado licitação, que como salienta
Meirelles (2010) só dispensável, dispensada ou inexigível nas hipóteses previstas em Lei (rol
taxativo). E isto é condição básica para os contratos administrativos.
O conceito de licitação é:
[…] é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública
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seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse, inclusive o da
promoção do desenvolvimento econômico sustentável e fortalecimento de cadeias
produtivas de bens e serviços domésticos (MEIRELLES, 2010, p.283).

Ou seja, a licitação não possui apenas como finalidades o atendimento de uma
necessidade requisitória da Administração e atender ao interesse público, mas possui função
social de proporcionar desenvolvimento ao país, premissa do Estado.
As licitações ainda devem obedecer aos princípios, tanto constitucionais explícitos:
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, quanto os princípios
implícitos estabelecidos, que são: supremacia do interesse público sobre o privado,
indisponibilidade do interesse público, continuidade do serviço público, finalidade, autotutela,
razoabilidade, proporcionalidade, motivação, segurança jurídica, probidade administrativa,
hierarquia, especialidade e controle e tutela. Além destes, a Lei nº 8.666/93 salienta outro
princípio importante, que é a vinculação ao instrumento convocatório, ou seja, a administração
ao publicar um edital, está vinculada às cláusulas que estão estabelecidas neste. Decorre disto,
o dever da Administração de elaborar editais detalhados em suas cláusulas, abrangendo o maior
número de hipóteses, mas concisos não abrindo margem a interpretações errôneas que
consequentemente trarão prejuízos a esta e ao interesse público.
Para Gonçalves (2010) compras envolve negociação, que diz respeito à estratégia
para vencer várias etapas, para que no final um acordo possa ser realizado entre as partes
envolvidas. Nas licitações, em consonâncias com a Lei n° 8.666/93, o processo licitatório iniciase com a elaboração do edital convocatório que estabelecerá em suas cláusulas o objeto a ser
adquirido, condições de pagamento, sanções por inadimplemento da prestação por parte do
contratado, etc.
Inicialmente, deve-se especificar o material a ser adquirido. Viana (2011) coloca
que a especificação adquire uma grande importância, visto que dela depende uma compra
correta, essencial às atividades da empresa. Detalhada e completa, evita a compra de materiais
em desacordo com as necessidades.
Um aspecto impactante é uma especificação errada ou incompleta, que pode ser um
dos fatores que permitem a entrada de materiais de baixa qualidade nos procedimentos
licitatórios, como indica o TCU (2010, p. 210): [...] “especificação incompleta do bem, obra ou
serviço a ser contratado impede o licitante de fazer boa cotação e de apresentar a melhor
proposta”.
O processo licitatório, em sua fase interna, deve obedecer ao seguinte
procedimento, segundo orientação do TCU (2010, p. 140):
• sequência de atos preparatórios:
• solicitação expressa do setor requisitante interessado, com indicação de sua
necessidade;
• aprovação da autoridade competente para início do processo licitatório,
devidamente motivada e analisada sob a ótica da oportunidade, conveniência e
relevância para o interesse público;
• autuação do processo correspondente, que deverá ser protocolizado e numerado;
• elaboração da especificação do objeto, de forma precisa, clara e sucinta, com base
em projeto básico ou em termo de referência apresentado; (grifo do autor)
• elaboração de projeto básico, prévio e obrigatório nas licitações para contratação
de obras e serviços, em caso de concorrência, tomada de preços e convite;
• elaboração de termo de referência, prévio e obrigatório nas licitações para
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contratação de bens e serviços comuns, em caso de pregão;
• estimativa do valor da contratação, por comprovada pesquisa de mercado, em pelo
menos três fornecedores do ramo correspondente ao objeto da licitação;
• indicação dos recursos orçamentários para fazer face à despesa;
• verificação da adequação orçamentária e financeira, em conformidade com a Lei
de Responsabilidade Fiscal, quando for o caso;
• elaboração de projeto executivo, que pode ser concomitante com a realização da
obra ou serviço;
• definição da modalidade e do tipo de licitação a serem adotados.

Quanto ao tipo de pregão, este pode ser presencial ou eletrônico. A Lei nº 10.520/2002
instituiu a modalidade de licitação denominada pregão presencial onde a disputa pelo fornecimento é
feita por meio de propostas e lances em sessão pública. No pregão eletrônico, estabelecido pelo Decreto
Nº 5.450, de 31 de maio de 2005, os participantes não precisam estar presentes e o processamento do
pregão ocorre através da utilização da tecnologia da informação (internet). Este pode ser vantajoso por
ampliar as ofertas e dar maior transparência ao processo do pregão.

Em relação à aquisição de bens e contratação de serviços em geral, o Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), através da Secretaria de Logística e Tecnologia
da Informação, expediu a Instrução Normativa nº 5, que dispõe sobre os procedimentos
administrativos básicos para a realização da pesquisa de preços. Ela estabelece em seu artigo 2º
a seguinte ordem taxativa para os parâmetros que serão utilizados na pesquisa de preços:
I - Portal de Compras Governamentais www.comprasgovernamentais.gov.br;
II – pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou
de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;
III – contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos
180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; ou
IV – pesquisa com os fornecedores.

Ainda, estabelece-se no parágrafo segundo, que o resultado será a média aritmética
ou menor dos preços obtido em cada parâmetro. Outro ponto a destacar é no parágrafo sexto,
que indica que não serão considerados preços inexequíveis ou excessivamente elevados, nem
preços levantados em sítios de leilão ou intermediação de vendas. Já em relação à quantidade
mínima de preços que deverão ser levantados, salvo justificativa da autoridade competente, será
de no mínimo três preços ou orçamentos.
Percebe-se que nas recomendações e instruções normativas não se faz menção a
requisitos de qualidade, apenas em relação a preços e ordem de locais a serem levantados. O
que, por conseguinte, abre margem à discricionariedade do administrador em relação a
qualidade que este deseja, consequentemente cada processo licitatório possuirá características
e critérios de qualidade distintos.

3 METODOLOGIA
Esta pesquisa pode ser caracterizada como de cunho qualitativo, que conforme
Gerhardt e Silveira (2009) é um tipo de pesquisa mais aprofundado em relação a pesquisas
quantitativas, não se preocupando com representatividade numérica. Neste sentido, a população
de editais de licitação de todos os órgãos da Administração Pública em todos os anos, teve como
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amostra analisada, selecionada intencionalmente por julgamento, os editais emitidos pelos
órgãos do poder executivo estadual de Santa Catarina nos anos de 2013 e 2014. Estes tiveram
por objeto avaliado a compra de pneus, consistindo na sua totalidade 18 editais.
Também pode ser caracterizada como uma pesquisa descritiva, que tem por
finalidade analisar as informações (editais) e descrever os fatos e fenômenos daí decorridos.
Que no caso está relacionado às aquisições feitas pela Administração Pública Estadual por
meios licitatórios.
Este estudo buscou avaliar, através da análise dos editais de licitações, as
especificações publicadas comparando estas com especificações elaboradas segundo critérios
julgados importantes para garantia da qualidade. Para isso adotou-se os requisitos de qualidade
elaborados por institutos que expedem normas e regulamentam a qualidade do objeto de estudo,
no caso pneus, que são o INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia) e ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
Quanto aos procedimentos, esta pesquisa adota a pesquisa documental, pois teve
por base materiais não analisados (fonte primária) que são os dados oficiais, neste caso, os
editais consultados.
A análise dos dados foi efetuada em três fases, segundo a orientação de Campos
(2004): i ) Fase de pré-exploração com leitura do material; ii) Seleção das unidades de análise;
e iii) Processo de categorização e subcategorização, sendo que a categorização será, a priori,
com base em um guia com questões elaboradas conforme a especificação a seguir, elaborada
segundo normativa do INMETRO, que é a Portaria n.º 482, de 07 de dezembro de 2010. Esta
dispõe sobre os “requisitos de avaliação da conformidade para pneus novos, destinados a
motocicletas, motonetas, ciclomotores, automóveis de passageiros, inclusive os de uso misto e
rebocados, veículos comerciais, comerciais leves e rebocados [...]” (PORTARIA Nº 482, 2010,
p.1) e na lei de Licitações nº 8.666/93 e as orientações e jurisprudências do TCU.
A partir da análise documental dos editais efetuou-se a análise dos dados utilizandose de estatística descritiva (tabelas e gráficos), que para Paternelli (2002) é a parte da estatística
que procura somente descrever o comportamento dos dados sem efetuar inferências em um
grupo maior. Para isso foram elaborados gráficos com os valores de presença e ausência dos
requisitos levantados no questionário de requisitos analisados em relação à totalidade de editais
da amostra.
O Quadro 1 apresenta os quesitos de qualidade que foram considerados como
importantes na elaboração de um instrumento de edital coerente e com atributos que diminuam
as chances de que a administração compre itens com baixo nível de durabilidade e eficiência.
A partir deste instrumento foram elaborados questionamentos avaliados nos editais analisados.
Quadro 1 - Quesitos utilizados na análise dos editais
Questionamento

Sim

Não

O edital está na modalidade Menor Preço?
Faz-se menção a marca de produto?
Caso positivo para a questão anterior. Há justificativa?
Requisito de especificação

Presente no Ausente no
edital?
edital?

O edital referencia a necessidade de certificação do INMETRO para o objeto que será
adquirido?
O edital menciona a especificação do produto conforme normas da ABNT?
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O edital especifica o uso em que será utilizado o pneu? (fora de estrada, urbano, uso
misto)
O edital menciona as medidas de largura de banda de rodagem e perfil?
O edital menciona a especificação de tipo de construção do pneu? (R=Radial,
D=Convencional)
É feita indicação da velocidade máxima que o pneu deve suportar?
O edital menciona a capacidade de carga que o pneu deve suportar?
O edital menciona se o pneu deve ser com ou sem câmara?
Menciona-se no edital a aplicação de testes pré (com envio de amostras) ou pós-compra?
O edital especifica a quilometragem que o pneu deve durar?
O edital estipula data de fabricação do pneu?
Fonte: Elaborado pelos autores.

Para a especificação dos pneus quanto às medidas de largura de banda de rodagem
e perfil, utilizou-se padrão de leitura expresso no Quadro 2.

Quadro 2 - Método de leitura da especificação do pneu

EXEMPLO DE MEDIDA: 175/70R1382T; onde: 175(a)/ 70(b) R(c) 13(d) 82(e) T(f)
a) indica a largura nominal da secção do pneu, em milímetros;
b) esse número indica a série ou o perfil do pneu, isto é, a relação percentual entre a altura e a largura
da secção do pneu. Quanto menor for esse número, mais baixo será o perfil do pneu, ou seja, um
pneu da série 60 (195/60R14) tem um perfil mais baixo e uma aparência mais larga do que um pneu
da série 70, e assim sucessivamente;
c) indica que o pneu é de construção radial;
d) indica o diâmetro interno do pneu, em polegadas (= diâmetro do aro);
e) o número, neste caso específico 82, é chamado de Índice de Carga, isto é, indica a capacidade de
carga máxima que o pneu pode suportar (vide Quadro 3);
f) a letra, neste caso específico T, significa Símbolo de Velocidade e indica a velocidade máxima a
que o pneu pode ser submetido (vide Quadro 4).
Fonte: http://www.goodyear.com.br/pneus-carro/conservando-pneu/lendo-pneu/

Para a especificação dos pneus quanto ao índice de capacidade de carga, utilizouse padrão de leitura expresso no Quadro 3.

Quadro 3 - Equivalência índice capacidade de carga
EQUIVALÊNCIA ENTRE O ÍNDICE DE CARGA E A CARGA MÁXIMA DETERMINADA PARA O
PNEU
ÍNDICE CARGA ÍNDICE CARGA ÍNDICE CARGA ÍNDICE CARGA ÍNDICE CARGA
DE
MÁXIMA DE
MÁXIMA DE
MÁXIMA DE
MÁXIMA DE
MÁXIMA
CARGA KG
CARGA KG
CARGA KG
CARGA KG
CARGA KG
60
250
71
345
82
475
93
650
104
900
61
257
72
355
83
487
94
670
105
925
62
265
73
365
84
500
95
690
106
950
63
272
74
375
85
515
96
710
107
975
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64
280
75
387
86
530
97
730
65
290
76
400
87
545
98
750
65
300
77
412
88
560
99
775
67
307
78
425
89
580
100
800
68
315
79
437
90
600
101
825
69
325
80
450
91
615
102
850
70
335
81
462
92
630
103
875
Fonte: http://www.goodyear.com.br/pneus-carro/conservando-pneu/lendo-pneu/

108
109
110
111
112
113
114

1000
1030
1060
1090
1120
1150
1180

Para a especificação da velocidade máxima permitida para o uso do pneu,
utilizou-se padrão de leitura expresso no Quadro 4.

Quadro 4 - Equivalência letra velocidade
EQUIVALÊNCIA ENTRE O SÍMBOLO DE VELOCIDADE E A VELOCIDADE MÁXIMA
CORRESPONDENTE
SÍMBOLO DE VELOCIDADE
VELOCIDADE MÁXIMA KM/H
N
140
P
150
Q
160
R
170
S
180
T
190
U
200
H
210
V
240
W
270
Y
300
Fonte: http://www.goodyear.com.br/pneus-carro/conservando-pneu/lendo-pneu/

Com a análise elaborada foi possível realizar as inferências quanto aos requisitos
de qualidade presentes ou ausentes nos editais analisados, e se estes possuem requisitos que
indicam uma menor possibilidade de aquisições de produtos com baixa qualidade.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os editais analisados foram obtidos no portal de compras do poder executivo do
Estado de Santa Catarina, sendo o período em que foram efetuadas as análises o mês de
novembro de 2014.
Em uma análise primária quanto aos requisitos legais, propostos na Lei nº 8.666/93,
objeto da licitação, verificou-se que modalidade licitatória, condições de pagamento, e demais
requisitos, estavam presentes nos editais, percebeu-se que há uma padronização dos mesmos,
até mesmo na ordem dos itens enumerados.
Com relação à análise da modalidade licitatória, em todos os editais analisados, a
modalidade escolhida para licitação foi o pregão, esta é disciplinada na Lei nº 10.520 de julho
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de 2002. Utilizada, como refere o artigo 1º, para a aquisição de bens e serviços comuns. Já em
relação a critério de escolha, utilizou-se em todos os editais, o menor preço, o que para
Fernandes (2004) é um equívoco, pois obriga a administração a aceitar qualquer produto.
Com relação ao tipo de pregão dos editais avaliados, houve uma ampla utilização
do presencial em detrimento do eletrônico, mesmo com as vantagens deste sobre o primeiro.
Percebe-se uma clara oportunidade de ampliação de ofertas nos editais, com possíveis ganhos
através de um maior número de participantes. A Figura 1 demonstra os quantitativos percebidos
no estudo.
Figura 1 – Tipos de pregão dos editais

1

Presencial
Eletrônico
17

Fonte: Elaborado pelos autores.

Outro fator analisado é a indicação de marca, pois apesar da regra nas licitações
seja a não indicação de marcas, o TCU (2010, p. 220) em seu acordão 2.300/2007 diz:
É ilegal a indicação de marcas, salvo quando devidamente justificada por
critérios técnicos ou expressamente indicativa da qualidade do material a ser
adquirido, nos termos do § 7o do art. 15 da Lei no 8.666/1993. Quando
necessária a indicação de marca como referência de qualidade ou facilitação
da descrição do objeto, deve esta ser seguida das expressões “ou equivalente”,
“ou similar” e “ou de melhor qualidade”, devendo, nesse caso, o produto ser
aceito de fato e sem restrições pela Administração. Pode a Administração
inserir em seus editais cláusula prevendo a necessidade de a empresa
participante do certame demonstrar, por meio de laudo expedido por
laboratório ou instituto idôneo, o desempenho, qualidade e produtividade
compatível com o produto similar ou equivalente a marca referência
mencionada no edital. Acórdão 2300/2007 Plenário (Sumário).

Nos 18 editais em que se fizeram análises quanto a possíveis indicações de marcas,
não houve indicações de marca, podendo-se inferir que não há uma busca de critérios técnicos
por parte dos órgãos licitantes que justifiquem a escolha por determinada marca que possua
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melhor qualidade.
A Figura 2 mostra os resultados da avaliação dos requisitos especificativos que,
segundo a metodologia elaborada conforme INMETRO e ABNT, deveriam ser contemplados
na elaboração de editais que possuam por objeto a compra de pneus para veículos leves.
Na Figura 2 estão relacionados onze dos requisitos avaliados e também demonstra
os quantitativos de cada um destes, no que se refere à ausência ou presença do quesito nos
editais avaliados.
A partir das análises, percebe-se que as especificações carecem de requisitos de
qualidade, sendo que as únicas unanimidades foram quanto à modalidade do edital (menor
preço) e à especificação das medidas do pneu, especificação esta que apenas permite
compatibilizar o pneu com as rodas dos veículos que as utilizarão, todavia, os editais pecam,
nos quesitos que trazem parâmetros de qualidade, como seguir as normas da ABNT, a aplicação
de pré-testes, quilometragem mínima que o pneu deve durar e datas de fabricação e validade
que o pneu deve estar enquadrado.
Figura 2 – Requisitos avaliados nos editais

O edital menciona as medidas de largura de banda de rodagem e perfil?
O edital referencia a necessidade de certificação do INMETRO para o objeto que será adquirido?
O edital estipula data de fabricação/validade do pneu?
O edital especifica a quilometragem que o pneu deve durar?
O edital menciona a espeficação de tipo de construção do pneu? (R=Radial, D=Convencionál)
O edital menciona a especificação do produto conforme normas da ABNT?
O edital menciona se o pneu deve ser com ou sem câmara?
O edital menciona a capacidade de carga que o pneu deverá suportar?
É feita indicação de qual a velocidade máxima o pneu deve suportar?
O edital especifica o uso em que será utilizado o pneu? ( fora de estrada, urbano, uso misto)
Menciona-se no edital a aplicação de testes pré (com envio de amostras ) ou pós compra?
SIM

NÃO

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Fonte: Elaborado pelos autores.

Além da ausência de marca, apenas um requisito aparece ausente em todos os
editais avaliados, a aplicação de testes pré (com envio de amostras) ou pós-compra. Este
requisito normalmente enfrenta a dificuldade quanto às condições de se realizar testes com
amostras, devido à sua complexidade. Também há de se salientar que normalmente as marcas
ofertadas são conhecidas e utilizadas em linhas de montagem de veículos, o que atestaria sua
qualidade relativa.
Dentre os requisitos avaliados como críticos no estudo, aparece a especificação
quanto ao uso do pneu (fora de estrada, urbano, uso misto), com apenas uma presença nos
editais. Dado as diferentes condições de uso dos veículos, esta informação poderia ser
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interessante nos casos de editais para veículos que trafegam pelas estradas do interior dos
municípios do estado, que normalmente são de terra.
Outros pontos críticos a serem salientados, são demonstrados pelos resultados dos
quesitos velocidade máxima que o pneu deve suportar e a capacidade de carga que o pneu
deverá suportar, onde apenas três editais contemplam cada especificação. Sendo os pneus
utilizados para uso em diferentes veículos, trajetos e condições, estes quesitos podem ser
determinantes para a vida útil do pneu. Portanto, poderiam ser considerados nos editais.
Também com três presenças, aparece o quesito com ou sem câmara. Embora
atualmente quase todos os veículos utilizem pneus sem câmara, é imprescindível deixar isso
claro no edital. Assim, seria importante estar presente nos editais para aquisição de pneus.
Os requisitos tipo de construção do pneu (R=Radial, D=Convencional) e
especificação do produto conforme normas da ABNT aparecem em quatro dos editais avaliados.
Ambos requisitos são essenciais para o uso adequado dos pneus, principalmente o primeiro,
pois de acordo com o tipo de estrada onde serão utilizados os veículos a que se destinam os
produtos, poderá ter sua vida útil comprometida. Já quanto às normas da ABNT, estas podem
ajudar a garantir a qualidade do produto pneu.
Outros dois requisitos aparecem com cinco presenças nos editais, data de fabricação
do pneu e a quilometragem que o pneu deve durar. A baixa presença destes requisitos nos editais
é preocupante, pois influencia diretamente na relação custo-benefício do produto adquirido pelo
ente público. Caso não especificado em edital a data de fabricação, um fornecedor pode ofertar
um pneu prestes a ter sua validade extinguida, oferecendo riscos à condução de veículos nesta
condição e exigindo sua substituição (mesmo estando o pneu “borrachudo”). Como
mencionado, a durabilidade do pneu está relacionada ao custo por quilômetro rodado, quanto
maior for esta, menor o custo para o erário público.
O requisito necessidade de certificação do INMETRO para o objeto que será
adquirido, está entre os com maior presença nos editais analisados, com oito citações. Embora
também estabeleça normas para assegurar a qualidade, como a ABNT, a certificação INMETRO
aparece com maior frequência. Destaca-se aqui, novamente, a necessidade de ter normas gerais
e claras que buscam a homogeneidade das especificações e a garantia mínima de atendimento
a padrões que visam à qualidade de produtos. Estas podem se dar pelas normas ABNT e
INMETRO, portanto, imprescindível a presença destas nos editais.
Por fim, considerando-se o que recomenda o TCU (2010 p. 219), “[...] é importante
que o ato convocatório da licitação defina claramente critérios de análise dos produtos
ofertados, os quais deverão levar em conta fatores de qualidade, durabilidade, funcionalidade e
desempenho, dentre outros julgados necessários[...]”, a utilização das licitações para a aquisição
de materiais por parte da administração é um instrumento que isonomicamente, escolhe a
melhor proposta, mas esta nem sempre está atrelada a menor preço, então esta deve utilizar os
instrumentos legais que permitem especificar melhor a qualidade do objeto a ser adquirido,
evitando produtos com desgaste prematuro ou inadequados ao uso em que serão empregados.
Para uma boa especificação, a utilização das normativas do INMETRO e ABNT, mostrou-se de
grande valia, em conjunto com a Lei de Licitações e Contratos, Lei nº 10.520/02 e as
recomendações do TCU.

5 CONSIDERAÇOES FINAIS
Este estudo atinge seus propósitos, ao conseguir avaliar os critérios e metodologia
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aplicada aos editais de compras de pneus pelo Estado de Santa Catarina no período analisado.
A análise realizada valida as informações do referencial teórico acerca da Lei das
Licitações e as recomendações e jurisprudências do Tribunal de Contas da União, bem como os
quesitos citados nas normativas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(INMETRO) e a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Através da metodologia utilizada conseguiu-se avaliar de forma assertiva quais
quesitos são ignorados nos editais e sinalizar aos gestores e/ou técnicos que formulam os editais
caminhos para melhorar estes de forma a aumentar a eficiência dos gastos públicos. Pode-se
perceber que a maioria dos quesitos não estão presentes nos editais, permitindo a aquisição de
materiais de qualidade inferior.
Apoiado nos dados pode-se afirmar que o processo licitatório, a partir dos editais
analisados, tem muito que evoluir no sentido de prover informações nestes editais que
minimizem ou até mesmo impeça a compra de materiais de qualidade inferior.
Recomendam-se treinamentos para as equipes licitatórias e atualizações
jurisprudenciais constantes, visto que o mundo jurídico está em constante mudança.
Como limitações do estudo, destaca-se o período de apenas dois anos envolvendo
os editais analisados, e de abarcar apenas um material de aquisição do Estado, no caso pneus.
Quanto a estudos futuros, recomenda-se a aplicação desta metodologia para outros
editais, do mesmo tipo de material, de períodos diferentes e de autarquias distintas a esta
analisada.
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Resumo
A busca por um adequado planejamento tributário vem crescendo de forma considerável entre
as empresas, tendo em vista que o país possui ampla, complexa e mutável legislação tributária.
Diante disso as empresas sentem a necessidade de uma orientação profissional e a contabilidade
utiliza-se dessa ferramenta para atender essa demanda. Sendo assim, o estudo objetiva realizar
um comparativo entre os impostos pagos antes e depois da alteração do simples nacional e
assim realizar uma análise sobre qual o regime tributário mais viável para uma empresa
prestadora de serviços de fisioterapia na cidade de Mossoró/RN apurar seus tributos. Para isso,
esta pesquisa foi realizada por meio de um estudo de caso e classifica-se como qualitativa,
descritiva, documental e com técnica de tratamento dos dados a análise de conteúdo. Os
resultados das simulações realizadas entre os regimes tributários, com base no faturamento da
empresa, apontam que a melhor opção seria optar pelo lucro presumido, uma vez que a mesma
não possui folha de pagamento e devido a isso ao optar pelo Simples Nacional acaba se
enquadrando no anexo V que possui altas alíquotas.
Palavras-chave: Planejamento Tributário. Simples Nacional. Regimes de apuração.
Abstract

The search for adequate tax planning has been growing considerably among companies,
considering that the country has broad, complex and changeable tax legislation. Therefore,
companies feel the need for professional guidance and accounting uses this tool to meet this
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demand. Thus, the study aims to make a comparison between the taxes paid before and after
the change of the national tax and thus carry out an analysis on which tax regime is more viable
for a company providing physiotherapy services in the city of Mossoró / RN to determine its
taxes . For this, this research was carried out through a case study and is classified as qualitative,
descriptive, documentary and with data analysis technique, content analysis. The results of the
simulations carried out between the tax regimes, based on the company's billing, point out that
the best option would be to opt for the presumed profit, since the company does not have a
payroll and because of that, when choosing the Simples Nacional it ends up fitting in Annex V,
which has high rates.
Keywords: Tax Planning. Simple national. Calculation regimes.
1 INTRODUÇÃO
Decorrente de uma crescente demanda empresarial, nos mais diversos setores,
expande-se a busca por um adequado planejamento tributário, como Zanatta e Maroni Neto
(2015) explanam bem sobre isso, ao analisam a elevação da carga tributária como fator de
competitividade nas empresas. Sendo assim, o planejamento deve ser direcionado e congruente,
levando em consideração diversos fatores e atentando a cada particularidade da empresa
analisada. Conforme explana Fabretti (2009), o planejamento tributário define-se como um
estudo realizado de maneira preventiva, ou seja, antes da execução do fato administrativo,
investigando seus possíveis efeitos jurídicos e econômicos e as alternativas legais menos
onerosas. Desse modo é possível obter uma boa economia fiscal e até mesmo a redução dos
tributos, através do bom uso de métodos e procedimentos técnicos que possibilitam o estudo
adequado e personalizado das diversas atividades empresariais e setores.
Dentre os diversos setores que movimentam e possuem significativa relevância na
economia e desenvolvimento do nosso país, o setor de serviços está em uma posição de
destaque. Conforme apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018),
ele foi responsável por 75,8% do PIB nacional e apresentou registro de atividades positivas em
todas as sete atividades pesquisadas. Assim, é interessante dar uma atenção especial a esse tipo
de empresa, buscando a promoção de estudos que possam auxiliá-las de alguma forma, como
por exemplo, através de um adequado planejamento tributário para que, a partir dele, ocorra a
otimização em seus pagamentos de tributos, o que acabará refletindo positivamente de inúmeras
formas.
O presente estudo realizou uma análise em uma empresa prestadora de serviços de
fisioterapia na cidade Mossoró/RN, que realizava a apuração de seus tributos pelo regime do
Simples Nacional, regido pela LC n° 123/06. Em 2016 foi publicada a Lei Complementar nº
155/2016 esta passou a viger a partir de janeiro de 2018. A LC trouxe alterações no Simples e
seus respectivos anexos, faixas e alíquotas de tributação, então fez-se necessário a realização
de um estudo e planejamento tributário na empresa para confirmar se essa é realmente a opção
mais viável. Sendo assim, realizou-se a comparação entre os regimes tributários, baseando-se
no faturamento e situação da empresa, para encontrar a opção financeiramente mais vantajosa.
Diante disso, foi realizada um comparativo, com base no faturamento da empresa,
entre os tributos pagos no ano de 2017 e 2018. Para o ano de 2018, sendo realizada uma
simulação aplicando as alíquotas vigentes em cada faixa e anexo versus as alíquotas aplicadas
ao regime de lucro presumido, assim surge a seguinte questão problema: Qual o regime
Revista de Finanças e Contabilidade da UNIMEP– REFICONT – v. 6, n. 2, Jul/Dez – 2019 Página 91

ISSN: 2358-2693

tributário mais viável, após a alteração na lei do Simples Nacional, para apuração de
impostos em uma empresa de fisioterapia localizada na cidade de Mossoró-RN?
Para resolver a problemática proposta, o estudo tem como objetivo geral realizar
um comparativo entre os percentuais de impostos pagos antes e após a alteração do simples
nacional, considerando os dois anexos possíveis de enquadramento, assim identificando o
regime tributário mais viável de apuração de impostos para a empresa estudada. Vale salientar
que a empresa não possui folha de pagamento o que afetará diretamente a diretriz do cálculo
que indicará o anexo no qual a mesma será enquadrada.
O desenvolvido da pesquisa justifica-se em virtude de ser uma nova vertente dentro
da temática de planejamento tributário, pois a alteração legislativa passou a viger em janeiro de
2018, que causou certa inquietação tanta para classe contábil, quanto para os empresários que
viram os valores de tributos a pagar alterando-se de forma considerável, portanto, foi observado
um potencial de estudo devido à complexidade e significância das mudanças. Além do mais,
considera-se que a carga tributária é uma das maiores preocupações das empresas e suas
discussões devem ser incrementadas e expandidas para poder atender as necessidades das
organizações (SANTOS; SASSE, 2018).
Este trabalho encontra-se estruturado em cinco seções, incluindo esta introdução.
A segunda seção apresenta a revisão de literatura, composta pelos seguintes temas:
planejamento tributário, regimes tributários e estudos anteriores correlatos a temática; e em
seguida, na terceira seção, apontam-se os procedimentos metodológicos adotados para o seu
desenvolvimento. Na sequência, a quarta seção apresenta a discussão dos resultados do estudo,
seguida pela quinta seção, que discute as considerações e por fim, estão dispostas as referências
utilizadas como suporte bibliográfico.
2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
O Brasil é um país que possui alta carga tributária sobre as empresas e apresenta
legislação complexa sobre o assunto. Tributo é considerado como toda prestação pecuniária
compulsória, em moeda ou cujo valor expresso, que não constitua anuência de ato ilícito,
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa vinculada. Assim, a empresa irá
realizar o recolhimento desses tributos a cada ente federativo, conforme a obrigatoriedade,
sendo então necessário conhecer e avaliar a viabilidade de cada negócio (ZANATTA;
MARONI NETO, 2015).
Conforme explica Fabretti (2009) o planejamento tributário é um estudo realizado
preventivamente, antes do fato administrativo ser realizado, buscando os efeitos jurídicos,
econômicos e alternativas, dentro da lei, menos onerosas. A partir disso, vê-se a importância da
realização do planejamento tributário como um instrumento preventivo, o estudo e análise
devem ser realizados de forma a prever situações e procurar caminhos menos dispendiosos.
A falta de planejamento tributário pode ocasionar diversos problemas para as
empresas, como Oliveira (2004) explana que qualquer que seja a forma de tributação escolhida
pela empresa, pode-se verificar que a falta de planejamento estratégico tributário pode deixar a
empresa mal preparada para os investimentos futuros, devido a uma possível insuficiência de
caixa, gerando um desgaste desnecessário de investimento forçado para cobertura de gastos que
não estavam previstos.
Por esses motivos, enfatiza-se muito na atualidade a necessidade da realização de
um planejamento tributário para empresas, independentemente do seu porte, de sua área de
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atuação ou de seus níveis de faturamento. O planejamento tributário abrangerá o estudo de seus
mais diversos tributos, trazendo vantagem competitiva, melhor fluxo de caixa, dentre outras
melhorias (LIMA, 2017).
Apesar de ser um tema já bastante debatido e conhecido, ainda há a ideia errônea
que o planejamento tributário está ligado à sonegação, ou algum tipo de atividade ilícita, como
destaca Young (2008) que o planejamento tributário não é sinônimo de não cumprimento de
obrigações fiscais, é na verdade um direito previsto na constituição federal, que dá ao
contribuinte poderes para agir, dentro da lei. Além de compreender aspectos fiscais, abrange
também aspectos contábeis, financeiros, societários e jurídicos, sendo dessa forma,
multidisciplinar. Sendo assim, nota-se que o profissional de contabilidade poderá usar o
planejamento tributário como uma ferramenta para melhoria e de resultados das empresas,
sejam ele financeiros ou não, por isso, sendo decisivo para a continuidade e alavancagem da
empresa.
2.2 REGIMES TRIBUTÁRIOS
Os regimes tributários são as opções disponíveis que a pessoa jurídica possuiu para
a escolha de como irá realizar o recolhimento de tributos em determinado ano calendário. Souza
e Pavão (2017) explicam que cada regime tributário possui legislação própria que definirá todos
os procedimentos a serem seguidos, são eles: Lucro Real, Lucro Presumido, Lucro Arbitrado e
Simples Nacional. Existem também as hipóteses em que a legislação especificará quais
empresas não poderão se enquadrar em cada regime, ou seja estarão proibidas, esses critérios
podem levar em consideração o tipo de atividade, receita bruta, dentre outros, conforme se
explicará a seguir.
O Lucro Real é definido como o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária, ou seja, nesse
tipo de regime é realizado um cálculo, onde considera-se o lucro apurado e realiza-se ajustes
realizando ajustes nesses valores, conforme a atividade realizada pela empresa e seguindo o que
determina a lei regulamentadora (MOURA; SILVA; PINHEIRO, 2017).
Segundo Pinto (2013) para o lucro real serão adicionados ao lucro líquido do
período-base, quando: a) os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e
quaisquer outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido, que, de acordo com o
Regulamento do Imposto de Renda, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real; b) os
resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não incluídos na apuração do lucro
líquido que, de acordo com o Regulamento do Imposto de Renda, devam ser computados na
determinação do lucro real. E nas exclusões e compensações, na determinação do lucro real,
poderão ser excluídos do lucro líquido, no período-base, quando: a) os valores cuja dedução
seja autorizada pelo Regulamento do Imposto de Renda e que não tenham sido computados na
apuração do lucro líquido contábil do período-base; b) os resultados, rendimentos, receitas ou
quaisquer outros valores incluídos na apuração que, de acordo com o Regulamento do Imposto
de Renda, não sejam computados no lucro real; c) prejuízos fiscais apurados em períodos-base
anteriores, nas condições definidas na legislação.
Após esses cálculos de ajustes e compensações chega-se à base de cálculo sobre a
qual serão calculados os tributos. A Lei nº 9.718/98 define quais as empresas estão obrigadas a
realizar seu regime de apuração através do lucro real, são elas:
Quadro 1: Situações de apuração do lucro real
EMPRESAS

SITUAÇÕES
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Cuja receita total no ano-calendário anterior seja superior ao limite de R$ 78.000.000,00
(setenta e oito milhões de reais) ou proporcional ao número de meses do período, quando
inferior a 12 (doze) meses;
Cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos, valores
II
mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de
arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de
capitalização e entidades de previdência privada aberta;
III
Que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior;
Que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais relativos à
IV
isenção ou redução do imposto;
Que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal pelo regime de
V
estimativa, na forma do art. 2° da Lei n° 9.430, de 1996;
Que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria
creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a
VI
pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo
ou de prestação de serviços (factoring);
Que explorem as atividades de securitização de créditos imobiliários, financeiros e do
VII
agronegócio.
Fonte: Elaborado pelos autores (2019) com base em Pinto (2013).
I

Além das pessoas jurídicas que se enquadrem em um desses incisos, as pessoas
jurídicas mesmo que não se enquadrem em nenhuma dessas situações de obrigatoriedade
poderão optar por apurar os seus tributos pelo Lucro Real. As alíquotas aplicadas neste regime
são 15% de IRPJ, a parcela da base de cálculo que ultrapassar o resultado da multiplicação de
R$ 20.000,00 pelo número de meses do período será tributada também pela alíquota de 10% a
título de adicional de IRPJ e 9% de CSLL para fins de apuração dos tributos devidos.
Já para apuração de Pis e Cofins é adotado e regime de apuração não-cumulativo,
onde considera-se créditos de impostos nas entradas e débitos nas saídas, conforme o tipo de
operação, e a partir disso realiza-se a apuração para chegar ao valor final que poderá ser credor
ou devedor. As Alíquotas aplicadas para o Pis e Cofins são, respectivamente, 1,65% e 7,6%.
No Lucro Presumido, as apurações realizadas não possuem tantas exigentes e itens
de obrigatoriedade quanto as do lucro real, o art. 13 da Lei 9.718/98 explica que a pessoa
jurídica cuja receita bruta total no ano-calendário anterior tenha sido igual ou inferior a R$
78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) ou a R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos
mil reais) multiplicado pelo número de meses de atividade do ano-calendário anterior, quando
inferior a 12 (doze) meses, poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro presumido.
Sendo assim, toda pessoa jurídica que não esteja nos itens de obrigatoriedade do
lucro real e respeitem os limites de valores citados acima, poderá optar por realizar a apuração
de seus tributos pelo regime de lucro presumido. Pinto (2013) explica que o lucro presumido é
calculado com base no faturamento trimestral, ou seja, a própria receita bruta, que abrange as
vendas, excluindo as canceladas, os descontos concedidos e os impostos não cumulativos
cobrados, e ao contrário do lucro real, não considera as despesas e custos.
Para determinar os percentuais considerados para o comparativo no regime de
Lucro presumido observou-se a legislação vigente que define os percentuais de cada tributo.
São eles: 5% de ISS, na esfera municipal, definido na LC 96/2013. 0,65% de PIS e 3% COFINS,
definidos no Decreto n° 4.524/02; já a CSLL e IRPJ, conforme Decreto 3.000/09, é considerado
o percentual de 32% sobre a receita bruta, determinado para as atividades de serviço em geral
e sobre o resultado incidirá 15% de IRPJ e 9% DE CSLL. Há a determinação de limite mensal
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de R$ 20.000,00 ou R$ 60.000,00 ao trimestre, que quando ultrapassados, deverá ser calculado
um acréscimo de 10% de IRPJ.
O sistema tributário brasileiro apresenta uma grande complexidade, visando
facilitar e incentivar as Microempresas e as empresas de pequeno porte (EPP), surgiu a Lei
complementar 123 em 2006, unificando todos os impostos, de cada ente federativo, devidos por
essas empresas em uma única guia.
O Simples Nacional é, conforme a Receita Federal (2019), um “regime
compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006.” A Receita também define as principais características do regime, são elas: ser
facultativo; ser irretratável para todo o ano-calendário; abrange os seguintes tributos: IRPJ,
CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, ISS e a Contribuição para a Seguridade Social destinada
à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica (CPP); recolhimento dos tributos abrangidos
mediante documento único de arrecadação - DAS; disponibilização às ME/EPP de sistema
eletrônico para a realização do cálculo do valor mensal devido, geração do DAS e, a partir de
janeiro de 2012, para constituição do crédito tributário; apresentação de declaração única e
simplificada de informações socioeconômicas e fiscais; prazo para recolhimento do DAS até o
dia 20 do mês subsequente àquele em que houver sido auferida a receita bruta; possibilidade de
os Estados adotarem sublimites para EPP em função da respectiva participação no PIB. Os
estabelecimentos localizados nesses Estados cuja receita bruta total extrapolar o respectivo
sublimite deverá recolher o ICMS e o ISS diretamente ao Estado ou ao Município (SOUSA;
MENÊZES, 2018).
A LC 123/06 permaneceu vigente até o ano de 2017 e a partir de 2018, que a LC
155/16 entrou em vigor, trazendo significativas mudanças. As principais foram no que diz
respeito aos anexos, que enquadram as empresas conforme suas atividades, e às faixas que
tiveram uma redução e acréscimo de uma coluna referente à parcela a deduzir (SANTOS;
SASSE, 2018).
Há também como regime de apuração o Lucro arbitrado, que não é exatamente uma
opção, a empresa será enquadrada nesse regime em casos específicos. A Lei nº 8.891/95
determina quando o lucro da pessoa jurídica será arbitrado, conforme encontra-se disposto no
Quadro 2 a seguir.
Quadro 2: Situações de apuração do lucro arbitrário
EMPRESAS
SITUAÇÕES QUE SERÁ ENQUADRADA
O contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime de
tributação de que trata o Decreto-Lei nº 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na
I
forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras
exigidas pela legislação fiscal;
A escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude
ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
II
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
O contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
III
escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de que trata o art. 45,
parágrafo único;
IV
O contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
O comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir o disposto
V
no § 1º do art. 76 da Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958
Fonte: Elaborado pelos autores (2019) com base Fabretti (2009).
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Desse modo, nota-se que o regime de tributação por meio lucro arbitrado apresenta
um caráter punitivo. Por isso, não é considerado um regime em que o próprio contribuinte possa
realizar a opção de maneira espontânea, ou através de um planejamento tributário, por exemplo,
sendo assim, no presente trabalho não realizaremos nenhuma simulação baseada nessa forma
de apuração.
Fabretti (2009) explana que para a fixar um percentual, poderá ser utilizada a receita
para fixação do percentual a ser aplicado no Lucro Arbitrado, quando esta for conhecida. Ou
poderá tomar por base o valor do capital social da empresa, de seus ativos, do patrimônio
líquido, folha de pagamento, compras, aluguel das instalações ou lucro líquido, apurados nos
anos calendários anteriores.
2.3 ESTUDOS ANTERIORES
Observando pesquisas relacionadas ao tema, seja no comparativo das mudanças do
Simples Nacional, ou nos comparativos relacionados a comparações entre os regimes
tributários, notamos que os estudos em seus resultados, acredita-se que isso ocorra em função
pela quantidade de dados e serem levados em consideração para cada cálculo. Sendo assim, é
considerado as particularidades de cada empresa em cada estudo realizado.
Quadro 3: Estudos anteriores relacionados ao tema
Autor
Título
Objetivo Geral
Algumas
considerações sobre Comparar as formas de
tributação que se
o planejamento
Zanatta e
aplicam às pequenas
tributário: uma
Maroni
empresas, para
comparação por
Neto
verificar qual o
meio de simulação
(2015)
impacto sobre o
entre o Simples, o
resultado.
Lucro Presumido e
o Lucro Real.
Comparativo da
Identificar e analisar
tributação do IRPJ
qual é o melhor regime
e CSLL nos
tributário para a
regimes tributário
Moura,
empresa prestadora de
lucro real, lucro
Silva e
serviços no ramo de
presumido e
Pinheiro
atividades educacionais
simples nacional (2017)
no ensino fundamental
estudo de caso
e buscar a redução da
escola nova visão
carga tributária.
LTDA.

Principais Resultados
Nessa pesquisa os autores concluíram que os
métodos Simples e Lucro Presumido limitam a
competitividade da empresa, enquanto o Lucro
Real permite a sua continuidade por impor a
menor carga tributária em relação ao
faturamento e por gerar uma margem de lucro
bastante superior aos outros sistemas.

Ao comparar os três regimes tributário o que
mais se mostrou vantajoso para a empresa foi o
regime Simples Nacional onde a empresa
apresentou uma economia de R$ de IRPJ e de
R$ CSLL em comparação ao regime tributário
lucro presumido e de R$ de IRPJ e R$ de CSLL
em comparação ao lucro real.

Apurou os impostos no Simples Nacional, no
Avaliar os regimes de Lucro Real e Presumido, e concluiu que o
tributação, buscando a Simples Nacional foi o regime tributário que
A necessidade do
melhor opção para o
Souza e
planejamento
obteve êxito na redução de custos. Ressaltando
enquadramento de
Pavão
tributário visando à
que é extremamente importante o planejamento
determinada empresa, tributário e ao contrário do que ficou claro
(2017)
redução dos custos
procurando sempre
nas organizações.
neste estudo nem sempre o simples nacional é
alcançar os melhores
a melhor opção, devendo ser analisado caso a
resultados econômicos. caso.
Planejamento
Identificar por meio de Constatou-se que a opção pelo Simples
Lima
tributário: analise
uma comparação entre Nacional permite uma economia de R$
(2017)
de uma
o Lucro Presumido,
11.140,49 quando comparado ao Lucro
intermediadora de
Lucro Real e o Simples Presumido e de R$ 8,223,38 se comparado ao
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negócios
financeiros
localizada no
município de
Ituiutaba – MG.

Nacional qual o melhor
regime tributário para
uma empresa do ramo
de intermediação de
negócios e serviços de
terceiros.

Sousa e
Menêzes
(2018)

A nova sistemática
de cálculo do
simples nacional a
partir de 2018: Um
estudo do impacto
tributário nas
empresas
prestadoras de
serviços submetidas
ao anexo II.

Analisar o impacto
tributário decorrente da
Lei 155/16 nas
empresas prestadoras
de serviços submetidas
ao anexo III.

Silva
Junior e
Vidal
(2018)

Análise da 6ª faixa
do simples
nacional: os índices
que revelam o
momento de mudar
de regime de
tributação em
atividade contábil.

Analisar a lei que rege
o Simples, apresentar o
que mudou a partir de
2018 e obter bases
científicas para tomada
de decisão entre sair e
permanecer no regime.

Santos e
Sasse
(2018)

Possibilidade de
redução de tributos
do Simples
Nacional para 2018
quanto ao
reposicionamento
dos anexos III, V e
VI.

Apurar quais os
impactos fiscais para as
empresas prestadoras
de serviços, de acordo
com o
reposicionamento dos
antigos anexos III, V e
VI para os novos
anexos III e V.

Planejamento
tributário com
Analisar a melhor
ênfase na lei
maneira para um
complementar nº
empresário individual
Leite e
155/16: Um estudo
com atuação na
Souza
de caso em uma
prestação de serviços
Neto
empresa prestadora
de fonoaudiologia
(2018)
de serviço de
localizada na cidade de
fonoaudiologia da
Mossoró/RN apurar
cidade de
seus tributos.
Mossoró/RN.
Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

Lucro Real, no ano de 2016, sendo considerada
a mais viável.

Os resultados indicaram que quando não há
alterações no faturamento em um certo espaço
de tempo o anexo em vigor mostra-se mais
vantajoso se comparado ao vigente até
dezembro de 2017 e ocorre uma redução de
0,21%. Se houver acréscimo mensal de 10% na
receita bruta há um acréscimo de 0,21% na
nova sistemática, se comparada a anterior. E ao
estabelecer um decréscimo de 10% sobre o
faturamento mensal, houve redução de 0,49%
em relação ao cálculo antigo. A partir disso,
nota-se a necessidade de realização do
planejamento tributário, pois cada empresa, e
até mesmo a mesma empresa, quando alterados
seus dados, podem obter diferentes resultados.
Concluíram que o novo simples se mostra
vantajoso até que alcance a sexta faixa de
tributação, mas deixam claro também que esse
resultado se aplica ao estudo de caso realizado
e destacou a importância de realizar um
planejamento tributário para cada empresa,
pois os resultados tendem a variar conforme as
peculiaridades de cada uma.
Os autores concluíram que as empresas
enquadradas no anexo V com o fator “r”
ligeiramente inferior a 0,28 terão seus tributos
majorados. Também frisam a possibilidade de
aumentar o fator “r”, com apenas o aumento de
pró-labore, por exemplo, e assim reduzir os
tributos pagos pelo simples nacional. Como os
demais autores, também frisam que os
resultados são baseados em empresas e casos
específicos e para aplicação em outras
empresas seria necessária a análise de sua
situação.
Realizou-se um comparativo entre os regimes
para verificação de qual deles, considerando os
números da empresa, como faturamento e folha
de salários, e a partir dessa comparação
concluíram que a melhor maneira para a
empresa apurar tributos seria optando pelo
Simples Nacional e possuindo um fator “r”
igual ou superior a 28%. Caso a empresa
obtivesse esse percentual no fator, poderia
obter uma redução em mais de 60% de seus
tributos a recolher.

De acordo com o levantamento apresentado no Quadro 3, é possível perceber que
ainda existe uma escassez na produção científica relacionada a temática em questão, bem como,
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pode-se analisar que, mesmo diante a incipiência de estudos, o desenvolvimento de pesquisas
nessas área ocorreu em mais frequência nos últimos cinco anos, mostrando assim, a necessidade
do desenvolvimento de estudos nessa área, tendo em vista a complexidade do assunto e a
relevância do tema.
Percebe-se então, as contribuições destacadas nesse levantamento realizado e o
quão complexo essa temática é considerada, expandindo até mesmo para diversos eixos e outras
realidades. Dessa forma, o presente estudo visa contribuir com a produção científica sobre a
temática, incrementar o mercado e suprir as lacunas existentes.
3 METODOLOGIA
Este estudo possui como objetivo principal realizar uma análise e definir qual seria
a forma mais viável para uma empresa que presta serviços de fisioterapia na cidade MossoróRN realizar a apuração de seus impostos e dessa forma, desenvolveu-se uma pesquisa
caracterizada como um estudo de caso e do tipo descritiva, qualitativa e documental.
Por analisar uma única empresa, realizando o aprofundamento neste caso
específico, o presente estudo caracteriza-se com um estudo de caso, utilizado em situações para
contribuir com o conhecimento que temos dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais,
políticos e de grupo, além de outros fenômenos relacionados (YIN, 2005). Sendo assim, um
método que possui abordagens específicas de coletas e análise de dados, pois aplica-se a uma
empresa específica e análise de seus dados.
O estudo caracteriza-se também como descritivo, que tem como objetivo a
descrição das principais características de determinada população, fenômeno ou o
estabelecimento de relações entre variáveis, uma vez que se pretende, além de outros objetivos,
estabelecer, a partir de comparação, qual o melhor regime tributário para apuração de impostos
da empresa estudada (GIL, 2008).
No que se refere aos procedimentos, este estudo adotou o tipo documental, pois
foram coletados dados e documentos a partir de arquivos disponibilizados pela empresa,
contendo valores referentes ao faturamento dos anos de 2017 e 2018 através dos extratos do
Simples Nacional, ou seja, os dados foram coletados a partir de fontes secundárias fornecidas
(RAUPP; BEUREN, 2013).
Já para o tratamento dos dados, realizou-se a técnica de análise de conteúdo, que
designa um conjunto de técnicas de análise dos materiais disponíveis, visando obter indicadores
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção (variáveis inferidas) destes materiais (BARDIN, 2011).
O comparativo entre os regimes, abarcou somente o simples nacional e o lucro
presumido, entre os quatro regimes disponíveis na tributação brasileira. Desconsiderando-se,
portanto, o lucro real e o lucro arbitrado, o primeiro em razão da empresa não possuir controle
de contabilidade regular e não dispor das informações necessárias para realizar a simulação. Já
o lucro arbitrado foi desconsiderado tendo em vista ser uma apuração semelhante ao lucro
presumido, porém sendo um método de punição realizado pelo fisco.
A pesquisa buscou realizar a descrição dos regimes tributários, com foco nas
alterações realizadas pela LC n° 155/16. Foi analisada a carga tributária incidente sobre a receita
bruta da empresa conforme a Lei complementar 123/06, que teve validade até dezembro de
2017, e também, a carga tributária após as alterações realizadas pela Lei complementar n°
155/16, que entrou em vigor a partir de janeiro de 2018. Além disso, realizou-se o cálculo dos
tributos no regime do lucro presumido para avaliar qual seria a forma mais viável de tributação.
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A empresa desde sua abertura, no ano de 2013, realiza a apuração de seus impostos
pelo Simples Nacional, que até o ano de 2017 estava enquadrada no anexo III, porém após a
vigência da Lei 155/06 e as alterações trazidas pela mesma, a empresa passou para o anexo V,
pois não possui folha de pagamento e seus recolhimentos são realizados através de RPA. Então,
foi levantado o questionamento a respeito se esse seria realmente o melhor regime para a
empresa considerando seu faturamento médio e sua folha de empregados, que no caso é
inexistente.
Para determinar os percentuais considerados para o comparativo no regime de
Lucro presumido observou-se a legislação vigente que define os percentuais de cada tributo.
São eles: 5% de ISS, na esfera municipal, definido na LC 96/2013; 0,65% de PIS e 3% COFINS,
definidos no Decreto n° 4.524/02; já a CSLL e IRPJ, conforme Decreto 3.000/09, é considerado
o percentual de 32% sobre a receita bruta, determinado para as atividades de serviço em geral
e sobre o resultado incidirá 15% de IRPJ e 9% DE CSLL. Há a determinação de limite mensal
de R$ 20.000,00 ou R$ 60.000,00 ao trimestre, que quando ultrapassados, deverá ser calculado
um acréscimo de 10% de IRPJ.
Tendo em vista que a empresa estudada não excedeu o limite mensal de R$
20.000,00 ou R$ 60.000,00 trimestral do seu lucro presumido para apuração com o a soma do
adicional de 10% do IRPJ, conforme previsto no decreto n° 3.000/99, foi adotada a alíquota
direta. Essa foi calculada da seguinte forma: multiplicou-se o percentual de presunção pelas
alíquotas de IRPJ, que é 15%, e CSLL, que é 9%. Então, obteve-se o seguinte: IRPJ (32% x
15%) = 4,8% e CSLL (32% x 9%) = 2,88%.
No regime de simples nacional, para definir-se em qual anexo a empresa analisada
se enquadrará, é calculado o fator R, o qual tem sua forma de cálculo e aplicação definidos na
LC n° 155/16 da seguinte forma:
Fator R = FP12
RBT12
Onde:
i.
ii.

FP12: Folha de pagamento e encargos dos últimos doze meses;
RBT12: Receita bruta acumulada nos últimos doze meses.

Caso o fator R seja > 0,28 a empresa será enquadrada no anexo III, se o fator R for
< 0,28 a empresa será enquadrada no anexo V, onde as alíquotas são um pouco mais altas,
tornando a opção mais onerosa. Devido a empresa não possuir folha de pagamento, não é
necessário realizar o cálculo, sabendo-se, portanto, que a empresa irá ser enquadrada logo no
anexo V.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Neste tópico são apresentadas as tabelas comparativas com os valores de
faturamento da empresa e alíquota vigente em cada período. No primeiro momento os valores
serão referentes ao ano de 2017 calculados com base na LC 123/06. Em seguida os valores de
2018, conforme a LC 155/16, realizando então uma simulação com o fator “r” abaixo e acima
de 0,28. Por fim, os resultados de impostos pagos pela empresa, caso ela optasse pelo regime
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Lucro Presumido. Não foi realizada simulação com o Lucro Real e Arbitrado, pois a empresa
não possui despesas significativas para realizar as compensações, no caso do lucro real, e o
lucro arbitrado possui um caráter punitivo, o que também não seria viável para essa análise.
4.1 Simples Nacional conforme a LC n° 123/06
A Lei Complementar nº 123/06 instituiu o Simples Nacional e era constituída da
seguinte forma: cinco anexos, onde em cada um especifica-se as atividades que deverão se
enquadrar no mesmo. Cada anexo possui suas tabelas, contendo 20 faixas de receita bruta anual,
que indicam as alíquotas a serem utilizadas na apuração dos tributos devidos mensalmente
abrangidos pelo Simples Nacional. Conforme elenca Oliveira (2013) os impostos e
contribuições abrangidos pelo sistema são: IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, COFINS, IPI (quando a
empresa realizar atividade industrial), Contribuição Patronal – CPP para a seguridade Social,
ICMS (quando houver atividade de venda de mercadorias) e ISS (quando houver prestação de
serviços). Empresas que prestam serviços de fisioterapia, de acordo com a LC n° 123/06, estão
enquadradas no anexo III, onde as alíquotas variam de 6% a 17,42%, conforme a receita bruta
apurada nos últimos 12 meses, sem parcela a deduzir.
Tabela 1: Resultado da empresa analisada pelo Simples Nacional de acordo com a LC 123/06 – 2017
RECEITA BRUTA
IMPOSTO A
MÊS
FATURAMENTO
ALÍQUOTA
ACUMULADA 12M
PAGAR
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ

R$ 93.260,09
R$ 60.124,34
R$ 70.235,09
R$ 90.074,84
R$ 93.485,09
R$ 105.674,84
R$ 105.737,75
R$ 105.377,75
R$ 103.352,50
R$ 105.737,75
R$ 101.872,50
R$ 105.737,75

TOTAL
R$ 1.140.670,29
Fonte: Dados da pesquisa (2019).

R$ 965.332,20
R$ 981.751,04
R$ 969.991,63
R$ 963.385,47
R$ 978.557,81
R$ 998.451,65
R$ 1.030.263,99
R$ 1.059.160,49
R$ 1.087.946,99
R$ 1.098.157,31
R$ 1.112.659,27
R$ 1.126.167,63

12,42%
12,42%
12,42%
12,42%
12,42%
12,42%
12,42%
12,42%
12,54%
12,54%
12,54%
12,54%

R$ 11.582,90
R$ 7.467,44
R$ 8.723,20
R$ 11.187,30
R$ 11.610,85
R$ 13.124,82
R$ 13.132,63
R$ 13.087,92
R$ 12.960,40
R$ 13.259,51
R$ 12.774,81
R$ 13.259,51
R$ 142.171,29

Na análise realizada, foi considerado o ano de 2017 (último ano de vigência da LC
123/06) e mostra os percentuais aplicados em cada mês e quanto a empresa pagou de tributos.
Neste ano a receita bruta acumulada nos últimos 12 meses variou entre R$ 965.332,20 (primeiro
mês) e R$ 1.126.167,63 (último mês), assim a empresa enquadrou-se inicialmente na sexta faixa
(receita bruta acumulada de 900.000,01 a 1.080.000,00) e posteriormente foi para a faixa
seguinte (receita bruta acumulada de 1.080.000,01 a 1.260.000,00), assim, saindo da alíquota
de 12,42% para a de 12,54%. O total de faturamento apurado no ano calendário foi de R$
1.140.670,29 e montante de tributos correspondeu a R$ 142.171,29, o equivalente a 12,46%,
considerando os totais.
De acordo com Moura, Silva e Pinheiro (2017) o regime do Simples Nacional se
mostrou mais vantajoso para adotar em empresas desse ramo e com porte semelhante ao
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analisado nesse estudo, quando comparados com os regimes tributários pelo lucro presumido e
pelo lucro real, principalmente no que diz respeito a diminuição nos pagamentos referente ao
IRPJ e a CSLL, gerando uma economia anual considerável.
A composição das alíquotas foi realizada conforme demonstrado na Tabela 2 a
seguir.
Tabela 2: Composição dos percentuais do Simples Nacional Anexo III – LC 123/06.
Alíquota
IRPJ
CSLL
Cofins
PIS/Pasep
12,42%

0,57%

CPP

ISS

0,57%

1,73%

0,40%

4,92%

4,23%

12,54%
0,59%
0,56%
Fonte: Adaptado da LC 123/06 (2019).

1,74%

0,42%

4,97%

4,26%

4.2 Simples Nacional conforme a LC n° 155/16
4.2.1 Simulação com fator “r” acima de 0,28 - Anexo III
A Lei Complementar 155/16, entre as várias alterações na lei que instituiu o Simples
Nacional, trouxe também a análise e cálculo do fator “r” para definir, de acordo com o resultado,
se a empresa em questão seria enquadrada no anexo III (caso o fator “r” fosse maior ou igual a
0,28), ou não anexo V (quando o fator “r” for inferior a 0,28). No presente estudo, a empresa
efetua seus recolhimentos através de recibo de pagamento autônomo (RPA), o que não gera
encargos, como os recolhimentos efetuados na folha de pagamento, sendo assim não há valor
de folha de pagamento a ser considerado no cálculo. Deste modo a simulação realizada abaixo
seria apenas para o caso de a empresa analisar a viabilidade de admitir funcionários via folha
de pagamento, para haver a possibilidade do fator “r” chegar a 0,28 e ela ser enquadrada no
anexo III.
Tabela 3: Resultado da empresa analisada pelo Simples Nacional de acordo com a LC 155/16, Anexo III – 2018
RECEITA BRUTA
IMPOSTO A
MÊS
FATURAMENTO
ALÍQUOTA
ACUMULADA 12M
PAGAR
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ

R$ 108.827,75
R$ 95.492,00
R$ 104.972,75
R$ 100.857,50
R$ 106.877,75
R$ 101.107,50
R$ 113.421,65
R$ 25.090,71
R$ 190.285,25
R$ 104.477,75
R$ 138.016,81
R$ 136.407,75

TOTAL
R$ 1.325.835,17
Fonte: Dados da pesquisa (2019)

R$ 1.140.670,29
R$ 1.156.237,95
R$ 1.191.605,61
R$ 1.226.343,27
R$ 1.237.125,93
R$ 1.250.518,59
R$ 1.245.951,25
R$ 1.253.635,15
R$ 1.173.348,11
R$ 1.260.280,86
R$ 1.259.020,86
R$ 1.295.165,17

12,88%
12,92%
13,01%
13,09%
13,12%
13,15%
13,14%
13,16%
12,96%
13,17%
13,17%
13,25%

R$ 14.012,14
R$ 12.335,26
R$ 13.655,99
R$ 13.206,08
R$ 14.021,43
R$ 13.295,62
R$ 14.903,08
R$ 3.301,20
R$ 24.665,80
R$ 13.761,87
R$ 18.175,75
R$ 18.071,61
R$ 173.405,82

No ano de 2018, a empresa faturou R$ 1.325.835,17 e pagou R$ 173.405,82 em tributos,
o que equivale a 13,08% do faturamento. Comparando com o ano de 2017, o acréscimo no
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percentual foi pouco significante, uma vez que houve um aumento de R$185.164,88 no
faturamento anual, o que consequentemente alterou também a receita bruta acumulada para
valores maiores, influenciando então as alíquotas. Houve redução de faixas nos anexos e
acréscimo de parcela a deduzir a ser realizada após o cálculo da alíquota, deste modo o uso das
faixas serve para a realização dos cálculos para encontrar o percentual efetivo, e não utilizar o
que está vinculado a faixa, como acontecia antes da alteração na lei. A fórmula utilizada para
encontrar as alíquotas foi a seguinte:
Alíquota efetiva = (RBT12 x alíquota nominal da faixa) – parcela a deduzir da faixa
RBT12
Onde: RBT12 = Receita bruta acumulada nos últimos doze meses.
4.2.2 Simulação com fator “r” abaixo de 0,28 - Anexo V
Conforme explicado no item anterior, quando o fator “r” ficar abaixo de 0,28, que
é o caso da empresa estudada, pois a mesma não possui folha de pagamento, a empresa será
enquadrada no anexo V. Nesse anexo as alíquotas são superiores às do anexo III, conforme
tabela abaixo. Para encontrar a alíquota efetiva realiza-se o mesmo cálculo demonstrado
anteriormente. Os valores de faturamento utilizados também foram os do ano calendário 2018,
ou seja, a empresa apresentou um total de R$ 1.325.835,17 de faturamento e pagou de impostos
um total de R$ 253.214,68. O valor paga em tributos representa 19,10% do faturamento no ano
calendário. Observa-se que, comparando com o apurado no anexo III, houve um aumento de
R$ 79.808,86.
Tabela 4: Resultado da empresa analisada pelo Simples Nacional de acordo com a LC 155/16, Anexo V - 2018
MÊS

FATURAMENTO

RECEITA BRUTA
ACUMULADA 12M

ALÍQUOTA

IMPOSTO A
PAGAR

JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ

R$ 108.827,75
R$ 95.492,00
R$ 104.972,75
R$ 100.857,50
R$ 106.877,75
R$ 101.107,50
R$ 113.421,65
R$ 25.090,71
R$ 190.285,25
R$ 104.477,75
R$ 138.016,81
R$ 136.407,75

R$ 1.140.670,29
R$ 1.156.237,95
R$ 1.191.605,61
R$ 1.226.343,27
R$ 1.237.125,93
R$ 1.250.518,59
R$ 1.245.951,25
R$ 1.253.635,15
R$ 1.173.348,11
R$ 1.260.280,86
R$ 1.259.020,86
R$ 1.295.165,17

19,00%
19,02%
19,06%
19,11%
19,12%
19,13%
19,13%
19,14%
19,04%
19,14%
19,14%
19,18%

R$ 20.678,23
R$ 18.163,60
R$ 20.013,01
R$ 19.269,44
R$ 20.432,64
R$ 19.344,46
R$ 21.694,79
R$ 4.801,35
R$ 36.235,32
R$ 20.000,34
R$ 26.418,90
R$ 26.162,60

TOTAL
R$ 1.325.835,17
Fonte: Dados da pesquisa (2019).

R$ 253.214,68

Durante o ano calendário, observou-se que, assim como no anexo III, houve uma
crescente alteração na alíquota efetiva. No anexo V, ocorreu de forma mais discreta, porém por
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já ter início com um percentual muito elevado, comparado ao do anexo III, representou uma
mudança considerável para a empresa.
Por meio de estudos como Sousa e Menêzes (2018) e Silva Junior e Vidal (2018),
percebe-se que a adoção do novo simples se mostra vantajoso até que alcance a sexta faixa de
tributação, mas deixam claro também que esse resultado se aplica ao estudo de caso realizado,
em que deve-se levar em conta os aspectos relacionados a cada empresa, mostrando assim que
faz necessário a realização do planejamento tributário, pois cada empresa, e até mesmo a mesma
empresa, quando alterados seus dados, podem obter diferentes resultados.
4.3 Enquadramento no Lucro Presumido
Aqui foi utilizado também os valores de faturamento de 2018 aplicados à alíquota
de 16,33% representando as somas dos percentuais dos impostos apurados pelo lucro
presumido, sendo eles: 4,80% (IPJ); 2,88% (CSLL); 3% (COFINS); 0,65% (PIS) e 5% (ISS).
Como a empresa não possui folha de pagamento optar pelo lucro presumido não traria
alterações em seus encargos trabalhistas, portanto todos os impostos a serem recolhidos seriam
os totais demonstrados na Tabela 5 abaixo mês a mês.
Tabela 5: Resultado da empresa analisada pelo Lucro Presumido - 2018
MÊS

FATURAMENTO

ALÍQUOTA

IMPOSTO A PAGAR

JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ

R$ 108.827,75
R$ 95.492,00
R$ 104.972,75
R$ 100.857,50
R$ 106.877,75
R$ 101.107,50
R$ 113.421,65
R$ 25.090,71
R$ 190.285,25
R$ 104.477,75
R$ 138.016,81
R$ 136.407,75

16,33%
16,33%
16,33%
16,33%
16,33%
16,33%
16,33%
16,33%
16,33%
16,33%
16,33%
16,33%

R$ 17.771,57
R$ 15.593,84
R$ 17.142,05
R$ 16.470,03
R$ 17.453,14
R$ 16.510,85
R$ 18.521,76
R$ 4.097,31
R$ 31.073,58
R$ 17.061,22
R$ 22.538,15
R$ 22.275,39

TOTAL
R$ 1.325.835,17
Fonte: Dados da pesquisa (2019).

R$ 216.508,88

Considerando a opção pelo lucro presumido teve-se um total de R$ 216.508,88 de
impostos a pagar, e como não há uma alteração mensal na alíquota esse valor representa
exatamente 16,33% do montante faturado no ano calendário de 2018 e quando se compara esse
valor com apurado com empresa enquadrada no simples nacional no anexo V, nota-se que há
uma diferença significativa.
Dessa forma, a empresa realizaria uma economia de R$ 36.705,80 mudando do
anexo V para o lucro presumido, considerando os valores de faturamentos apresentados no ano
de 2018. Se a tendência da empresa for o crescimento também seria recomendável optar pelo
lucro presumido, uma vez que alíquota aqui permanece fixa e no simples nacional irá variar
conforme a receita bruta acumulado nos últimos 12 meses e o faturamento mensal.
Por fim, realizou-se um comparativo entre os regimes de tributação analisados
nessa pesquisa, com o intuito de melhor explanar em qual deles seria mais vantajoso para a
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empresa estudada se enquadrar e auferir de redução no pagamento de impostos. Os resultados
foram dispostos na Tabela 6 a seguir.
Tabela 6: Comparativo de impostos a pagar conforme enquadramento em cada regime analisado.
Simples Nacional
Simples Nacional
Simples Nacional
Lucro
MÊS
LC 123/06
LC 155/16 - Anexo III
LC 155/16 - Anexo V
Presumido
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ

R$ 11.582,90
R$ 7.467,44
R$ 8.723,20
R$ 11.187,30
R$ 11.610,85
R$ 13.124,82
R$ 13.132,63
R$ 13.087,92
R$ 12.960,40
R$ 13.259,51
R$ 12.774,81
R$ 13.259,51

TOTAL
R$ 142.171,29
Fonte: Dados da pesquisa (2019).

R$ 14.012,14
R$ 12.335,26
R$ 13.655,99
R$ 13.206,08
R$ 14.021,43
R$ 13.295,62
R$ 14.903,08
R$ 3.301,20
R$ 24.665,80
R$ 13.761,87
R$ 18.175,75
R$ 18.071,61

R$ 20.678,23
R$ 18.163,60
R$ 20.013,01
R$ 19.269,44
R$ 20.432,64
R$ 19.344,46
R$ 21.694,79
R$ 4.801,35
R$ 36.235,32
R$ 20.000,34
R$ 26.418,90
R$ 26.162,60

R$ 17.771,57
R$ 15.593,84
R$ 17.142,05
R$ 16.470,03
R$ 17.453,14
R$ 16.510,85
R$ 18.521,76
R$ 4.097,31
R$ 31.073,58
R$ 17.061,22
R$ 22.538,15
R$ 22.275,39

R$ 173.405,82

R$ 253.214,68

R$ 216.508,88

Como pode ser visualizado, os dados da Tabela 6 apresentam um comparativo entre
os impostos a pagar conforme os regimes de tributação analisados nesse estudo. De forma geral,
se fosse analisado somente os dados apresentados, percebe-se que empresa auferia uma maior
economia se adotasse o Simples Nacional, entretanto, o fato da empresa não possuir folha de
pagamento e caso optasse pelo Simples Nacional, se enquadraria no anexo V e estaria sujeita a
alíquotas mais altas.
Dessa forma, ao se analisar os regimes de tributação Simples Nacional (LC 155/16)
e o Lucro Presumido, a empresa objeto desse estudo acarretará uma economia no pagamento
de impostos caso seja optante do Lucro Presumido. Esses resultados reforçam a ideia da
importância em se realizar um planejamento tributário adequado e que possa atender aos
objetivos da empresa, levando em consideração que cada empresa deve ser analisada de forma
única e seria necessária a análise de sua situação, conforme apontam os estudos de Leite e Souza
Neto (2018) e Santos e Sasse (2018).
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao concluir o estudo, notou-se que um bom planejamento tributário é de
fundamental importância para a avaliação e escolha de enquadramento de regimes de uma
empresa, pois tal escolha irá impactar a empresa desde sua área financeira, até a sua
continuidade no mercado. O trabalho visava, através de um comparativo entre os percentuais
de impostos pagos antes e após a alteração do simples nacional, identificar o regime tributário
mais viável para apuração de impostos. Ao analisarmos uma empresa prestadora de serviços de
fisioterapia, na cidade de Mossoró, percebe-se que houve um significativo impacto nas
apurações de seus impostos após alteração na lei do Simples Nacional, trazido pela LC n°
155/16.
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Dadas tais conclusões, infere-se que este trabalho contribuirá de forma prática para
empresas que desempenhem atividades que, conforme o fator “r”, possam ser enquadradas no
anexo III ou V, visualizarem as diferenças entre os anexos. Presume-se também que o estudo
sirva de apoio para demais trabalhos envolvendo o tema, visto que a alteração legislativa
ocorreu em 2016, mas só passou a vigorar em 2018, não possuindo, portanto, grandes números
de estudos sobre o assunto.
Observando os estudos anteriores sobre o tema realizados antes da mudança na
legislação, note-se uma tendência de resultados a indicarem maior viabilidade pela opção do
regime do Simples Nacional, apesar de que em alguns casos, como foi citado a opção por esse
regime restringe o crescimento das empresas. Os estudos realizados após a alteração legislativa
apresentam resultados diversos, acreditando-se, portanto, que irá depender de cada situação e
perfil de empresa estudada, mas é possível notar que houve uma maior complexidade na análise
dos dados, tornando o planejamento tributário cada vez mais necessário.
No presente estudo, através das simulações realizadas, notou-se que se a empresa
possuísse folha de pagamento e após o cálculo do fator “r” pudesse ser enquadrada no anexo
III, a mudança não teria um grande impacto, pois os tributos continuariam na mesma faixa de
valores mantendo a compatibilidade com os valores de faturamento. Porém a empresa não
possui folha de pagamento e acabaria sendo enquadrada no anexo V que possui alíquotas mais
altas e a diferença de valores de impostos pagos chega a valores muito altos. Ao simular os
valores no regime de lucro presumido viu-se que, no caso apresentado, seria a melhor a opção,
pois a empresa pagaria os tributos em alíquota fixa mensal e esta apresenta um percentual bem
inferior em relação ao anexo V, sendo, portanto, a opção mais viável para a empresa
considerando suas atuais circunstâncias.
Conclui-se então que, o planejamento tributário é uma ferramenta de grande
importância para melhorar a gestão dos recursos em uma empresa, mesmo que ela não seja de
grande porte, como a empresa analisada que é de pequeno porte e que por meio do planejamento
tributário realizado, obteve uma economia considerável em tributos, sem deixar de obedecer a
nenhum princípio legal e podendo assim alocar esses recursos da forma que for mais
conveniente para manter a continuidade de seu negócio.
Sendo assim, o estudo contribuirá de forma prática para a expansão dos
conhecimentos das empresas prestadoras de serviços que estejam em processo de análise dessas
mudanças após a implantação do novo simples como também para a classe contábil que
recorrentemente realiza esse tipo de análise para direcionar os seus clientes. Espera-se
contribuir também com a literatura, visto que, por ser muito recente, ainda é um tipo de estudo
escasso, de modo que desperte interesse para que outros pesquisadores passem a explorar ainda
mais essa temática.
Em relação às limitações, este estudo, além de ser um específico em uma empresa
de uma determinada área, também leva em consideração o cálculo do fator “r”, que tem por
base a folha de pagamento da empresa e seus valores de faturamento anuais, sendo assim não
poderá servir de base e ser aplicado em outras empresas, pois deverá ser considerada cada
particularidade, valores e alíquotas correspondentes. Sugere-se para pesquisas futuras a
simulação com uma empresa que possua folha de pagamento, a análise de outros anexos da Lei,
realização de comparativos entre o antes e depois dessa alteração, possíveis impactos, vantagens
e desvantagens causados por essa alteração nas empresas do simples nacional.
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