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Caros leitores,
 
Finalmente, publicamos mais um número da RAUnP.

Não preciso dizer que as dificuldades continuam enormes: como ainda não temos um Qualis que propor-
cione pontuação, recebemos poucas submissões, o que é compreensível. Além disso, e pior que isso, grande 
parte dos artigos que recebemos não possui qualidade suficiente para publicação e, consequentemente, não 
são aprovados por nosso exigente corpo de pareceristas. Ou seja, pouco se aproveita do pouco que recebemos. 
Apesar disso, pode ficar certo, leitor, independente das dificuldades, não vamos jamais publicar artigos que 
não contribuam para o avanço teórico e prático, nem para o aprimoramento da discussão científica. Preferimos 
continuar publicando os cinco artigos mínimos semestrais e adiar um pouco nossa entrada no seleto grupo das 
revistas com pontuação no Qualis.

Mas temos boas notícias: (1) o Prof. Alípio Veiga, nosso colega do Mestrado Profissional em Administração 
da UnP, aceitou nos auxiliar no aprimoramento da revista; (2) a Patrícia Gallo chegou para reforçar a equipe 
da Editora UnP e seus esforços já se traduzem na inserção da RAUnP, a partir do próximo número, assim es-
peramos, no Repositório Científico da UnP no SEER e (3) contamos com o apoio do Prof. Jair Santos, editor-
-chefe da Revista Gestão e Planejamento. A orientação de quem já chegou lá é muito importante para nosso 
planejamento. 

Este número conta com cinco artigos, um deles no idioma espanhol, e uma entrevista. Não há resenha 
dessa vez, infelizmente. Os artigos tratam de temas variados: Leonardo José Seixas pinto debate os conceitos 
e a aplicabilidade da gestão de custos sob a ótica da cadeia de valores, do posicionamento estratégico e dos 
direcionadores de custos e conclui que as principais vantagens da gestão estratégica de custos são a eliminação 
dos custos que não adicionam valor à empresa, a apuração mais precisa dos custos unitários, a priorização da 
qualidade dos produtos e o aperfeiçoamento no processo produtivo; David Ferreira Lopes Santos e Luís Peres 
Zotes apresentam a valoração de uma empresa pelo fluxo de caixa descontado e pela teoria das opções reais. A 
contribuição do estudo de caso está no fato das duas técnicas serem adaptadas para o segmento das pequenas e 
médias empresas; Luiz Cláudio Schleder Sampaio de Almeida e Antônio Marcos Duarte Júnior descrevem os 
principais desafios enfrentados e as soluções adotadas pela Petrobras durante suas três primeiras certificações 
(2006, 2007 e 2008) para o atendimento à LSOx; Laércio Matos Ferreira, Francisco Correia de Oliveira e Eli-
zabeth Castelo Branco buscam entender as razões pelas quais a produção de softwares no Nordeste do Brasil 
é pouco beneficiada por instrumentos de financiamento. Uma das razões apresentadas é justamente a singu-
laridade do setor no que diz respeito às exigências de garantias tradicionais; e Jorge Assef Lutif Júnior, Hélio 
Roberto Hékis, Fernanda Cristina Barbosa Pereira Queiroz e Natália Veloso Caldas de Vasconcelos apresentam 
um estudo de caso da avaliação financeira para a alavancagem de resultados, obtendo evidencias de que as altas 
taxas de juros praticadas atualmente forçam alterações nas políticas de giro em estoque, de fornecedores e de 
endividamento como forma de recuperar os custos e despesas incorridos durante o ciclo operacional.

Já a seção de Entrevista tem o a satisfação de entrevistar o Prof. Kléber Nóbrega, docente do Mestrado 
Profissional em Administração da UnP, que, desde 2009, conduz o programa Leituras Conectivas. Nesse pro-
grama, idealizado e operacionalizado pelo professor Kléber, são apresentados e discutidos livros relacionados 
a temas científicos, com o intuito de disseminar o conhecimento para o público empresarial e acadêmico.

Esperamos que vocês gostem.
Boa leitura.

Rodrigo Leone
Editor
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EnsAIO sObRE GEsTãO EsTRATéGIcA 
DE cusTOs: um DEbATE sObRE Os 
cOncEITOs E ApLIcAbILIDADE

sTRATEGIc cOsT mAnAGEmEnT: A DEbATE AbOuT cOncEpTs 
AnD AppLIcAbILITy

Leonardo José Seixas Pinto
Mestre em Ciências Contábeis, Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Professor Assistente de Contabilidade da Universidade Federal Fluminense
leonardojspinto@bol.com.br

Resumo
O incremento de novas tecnologias aplicadas no parque fabril vivenciada no final do último século transformou profundamente 
a forma de produzir gerando conseqüentemente alterações significativas nos custos totais de produção. A forma como os 
custos são apropriados aos produtos nos métodos tradicionais de custeio é ineficiente, pois são demasiadamente simplistas 
e foram modeladas em ambientes econômicos estáveis. A partir daí, diversas críticas foram feitas à contabilidade gerencial 
como sistema de apoio na tomada de decisões. Com intuito de “cobrir” esta lacuna informacional, surge em 1986 a Gestão 
Estratégica de Custos. Buscou-se nesta pesquisa exploratória e bibliográfica - elaborada em forma de ensaio - definir o que é 
Gestão Estratégica de Custos sob a ótica da análise da cadeia de valores, análise do posicionamento estratégico e análise dos 
direcionadores de custo. Concluiu-se que as principais vantagens observadas na adoção da Gestão Estratégica de Custos é 
a eliminação dos custos que não adicionam valor, maior precisão na apuração dos custos unitários de produção mediante a 
utilização obrigatória do custeio baseado em atividades, priorização da qualidade dos produtos e aperfeiçoamento no processo 
produtivo, incentivo ao uso do estoque justo e utilização de poucos e confiáveis fornecedores. No entanto, por trás da eficiente 
gestão de custos prometida pela Gestão Estratégica de Custos, destacamos a complexidade na implementação devido ao 
elevado rigor de teorias embutidas neste modelo de gestão, fazendo com que ele seja exclusivo das grandes indústrias e fora 
da realidade brasileira.

Palavras-chave: Gestão estratégica de custos. Contabilidade gerencial. Pequenas e médias empresas.

AbstRAct
The rise of new technologies applied in the manufacturing facility experienced at the end of the last century has transformed the 
way of generating therefore produce significant changes in total production costs. The way costs are appropriate to the products 
in traditional costing methods is inefficient because they are too simplistic and were modeled in stable economic environments. 
Since then, several criticisms were made to management accounting as a support system in making decisions. In order to "cover" 
this informational gap, appears in the 1986 Strategic Cost Management. We attempted in this exploratory research and literature 
- written in the form of test - to define what is Strategic Cost Management from the perspective of the analysis of value chain 
analysis of strategic positioning and analysis of cost drivers. It was concluded that the main advantages found in the adoption 
of the Strategic Cost Management is the elimination of costs that do not add value, higher accuracy in the determination of unit 
costs of production through the compulsory use of activity-based costing, prioritization of product quality and improvement in 
the productive process, encouraging the use of inventory and fair use of few trusted suppliers. However, behind the efficient 
management of costs promised by the Strategic Cost Management highlight the complexity of implementation due to the high 
accuracy of theories built into this model of management, causing it to be unique and outside of the major industries of the 
Brazilian reality.

Key words: Strategic cost management. Management accounting. Small and medium enterprises.
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1 InTRODuÇãO

A notória modificação no processo produtivo das 
indústrias observado nos últimos 30 anos, ocasiona-
do através da introdução da tecnologia nos parques 
fabris, apresenta mudanças importantes para a apli-
cação da contabilidade gerencial, o qual foi modelada 
em ambientes estáveis no início do século XX. Com o 
advento da globalização, iniciou-se um novo cenário 
competitivo, marcado pela incerteza e por mudanças 
velozes. Observa-se hoje nas indústrias um grande 
portifólio de produtos com ciclo de vida muito curto 
e clientes cada vez mais exigentes e repleto de op-
ções. Neste contexto, controles rígidos de estoques, 
tendendo a saldo zero, são implementados nas empre-
sas, com o intuito de minimizar desperdícios com o 
manuseio de estoques e, desta forma, não encoraja os 
gestores a produzir em larga escala para diluir cus-
tos fixos indiretos. A apropriação dos custos indire-
tos de fabricação de maneira racional, buscando para 
isto uma relação causa-efeito do custo deixou de ser 
assunto polêmico, pois já fora praticamente resolvi-
do com a chegada do custeio baseado em atividades, 
mas o que se discute é de que forma a contabilidade 
passa a atuar de forma estratégica nas organizações. 
A concorrência acirrada, a internacionalização das 
empresas, os fatores humanos, políticos, ecológicos, 
dentre outros, exige das organizações maior flexibi-
lidade para adaptar-se às mudanças, inserindo assim, 
a contabilidade efetivamente num contexto estratégi-
co. Mediante a tantas publicações sobre o assunto de 
Gestão Estratégica de Custos, contabilidade estraté-
gica, controladoria empresarial, gestão de custos etc, 
este artigo visa responder a simples pergunta: afinal, 
o que é Gestão Estratégica de Custos? E como imple-
mentar este sistema de gestão?

2 mETODOLOGIA DA pEsQuIsA

A metodologia da pesquisa está alicerçada na taxio-
nomia de Vergara (2004, p. 45-48), o qual classifica a 
mesma quantos aos fins e quantos aos meios. Quanto 
aos fins trata-se de uma pesquisa explicativa, pois tem 
como objetivo principal avaliar analiticamente o que é 
a Gestão Estratégica de Custos sob a ótica da análise da 
cadeia de valores, análise do posicionamento estratégi-
co e análise dos direcionadores de custo evidenciando 
a sua importância mediante a um novo cenário compe-
titivo o qual vivenciamos hoje. Esta pesquisa pode ser 
considerada como um estudo exploratório de acordo 
com Cervo, Bervian e Sival (2007), o qual esclarecem 

que este tipo de estudo tem por objetivo criar maior 
familiaridade com um fenômeno ou obter nova percep-
ção dele. De acordo com Andrade (2006, p. 124), “são 
finalidades de uma pesquisa exploratória, sobretudo 
quando bibliográfica, proporcionar maiores informa-
ções sobre determinado assunto; facilitar a delimitação 
de um tema de trabalho...”. Para Gil (1999, p. 43) “pes-
quisas exploratórias são desenvolvidas com objetivo de 
proporcionar visão geral, do tipo aproximativo, acerca 
de determinado fato.” Quanto aos meios é uma pes-
quisa bibliográfica sendo utilizada uma ampla biblio-
grafia e artigos, abrangendo os principais autores que 
debatem sobre o assunto, tratando-se de um trabalho 
teórico. Finalmente, a referida pesquisa pode ser classi-
ficada como ensaio, havendo assim interferência e crí-
tica dos autores, conforme esclarece Severino (2004, p. 
153) o qual define o estudo ensaio como:

estudo bem desenvolvido, formal, 
discursivo e concludente, consistindo 
em exposição lógica e reflexiva e em 
argumentação rigorosa com alto nível 
de interpretação e julgamento pessoal. 
No ensaio há maior liberdade por 
parte do autor, no sentido de defender 
determinada posição sem que tenha que 
se apoiar no rigoroso e objetivo aparato de 
documentação empírica e bibliográfica. 
De fato, o ensaio não dispensa o rigor 
lógico e a coerência de argumentação e 
por isso mesmo exige grande informação 
cultural e muita maturidade intelectual.

3 REVIsãO DA LITERATuRA

3.1 A cOnTAbILIDADE GEREncIAL nO 
pROcEssO DEcIsÓRIO

Atkinson et. al. (2000, p. 36) descrevem que a con-
tabilidade gerencial “é o processo de identificar, men-
surar, reportar e analisar informações sobre os even-
tos econômicos das empresas.” Acrescentam ainda os 
referidos autores (2000, p. 38) que “a contabilidade 
gerencial pode auxiliar os funcionários a aprenderem: 
como melhorar a qualidade das operações, como re-
duzir os custos operacionais e como aumentar a ade-
quação das operações às necessidades dos clientes”.

A contabilidade gerencial é responsável pela emis-
são de informações úteis e oportunas aos diversos 
usuários (principalmente internos), devendo ser estas 
informações de cunho financeiro e principalmente es-
tratégica e/ou operacional. 

Shank e Govindarajan (1997) relata-nos que a conta-

bilidade gerencial deve estar voltada para a Gestão Es-
tratégica de Custos e afirmam ainda que a contabilidade 
gerencial concedeu atenção parcial ao assunto de gestão. 

3.2 cRÍTIcAs AOs méTODOs DE 
cusTEIO E O suRGImEnTO DO 
cusTEIO bAsEADO Em ATIVIDADEs

A necessidade de apurar o quanto custa cada uni-
dade fabricada é fundamental para a gestão das indús-
trias. Esta informação será útil para elaborar o preço de 
venda, incentivar a venda dos produtos mais rentáveis, 
retirar o mesmo de linha de produção, dentre outras 
importantes utilidades. No entanto, a escolha do méto-
do de custeio para apurar o custo unitário é de funda-
mental importância para uma informação precisa, pois 
isto implica diretamente na apuração de resultados ge-
renciais da empresa. De acordo com Padoveze (2004, 
p. 44), o objetivo fundamental do método de custeio é 
“apurar o custo de uma unidade do produto fabricado”.

Os pesquisadores Miller e Vollmann destacaram 
no ano de 1985 o crescente e significativo aumento 
nos custos indiretos de fabricação em relação ao 
custo total de produção. Segundo os pesquisado-
res, os componentes básicos do custo de produção 
o qual é composto por matéria-prima, mão-de-obra 
direta, embalagens e custos indiretos de fabricação 
vêm sofrendo constantes modificações, onde ul-
timamente a mão-de-obra direta não é tão repre-
sentativa quanto os custos indiretos de fabricação, 
ficando claro que ocorreu um enxugamento na 
mão-de-obra em detrimento ao uso da tecnologia 
nos parques fabris o qual elevou o valor dos cus-
tos indiretos de fabricação. Atkinson et. al. (2000, 
p. 53) ao comentarem sobre os custos indiretos de 
fabricação, ensina-nos que: “muitas empresas in-
dustriais possuem, agora, custos indiretos que são 
cinco ou dez vezes maiores do que seus custos de 
mão-de-obra direta.” Nakagawa (1990, p. 25) com-
plementa a ideia ao afirmar que “a incidência em 
custos com materiais e mão-de-obra direta vem de-
crescendo e os custos indiretos de fabricação (CIF) 
como a depreciação, gastos com engenharia e pro-
cessamento de dados tem aumentado.”

Os métodos de custeio utilizados atualmente nas 
corporações são alicerçados em ideias do século 
passado. O Custeio Baseado em Atividades (ABC), 
conhecido como um dos mais recentes métodos de 
custeio utilizado pela contabilidade gerencial por 
atribuir acuradamente os custos indiretos aos produ-

tos, é baseado em ideias antigas, mas mesmo assim 
é considerado por alguns pesquisadores como a me-
lhor opção para a apropriação dos custos indiretos 
de fabricação. Leone (2000, p. 264) ao comparar o 
custeio ABC com outros métodos de custeio,  en-
sina-nos que o ABC não é um sistema novo, e sua 
ideia está alicerçada no custeio por absorção, onde 
acrescenta o professor que “todos os custos e despe-
sas serão alocados às atividades e, por meio destas, 
aos produtos e serviços. Neste caso, o critério ABC 
adota plenamente a filosofia do custeio por absor-
ção...” Nakagawa (1994, p. 41) esclarece-nos que “o 
ABC já era conhecido e usado por contadores em 
1800 e início de 1900. Outros registros mostram que 
o ABC já era bastante conhecido na década de 60”.

Os pesquisadores Johnson e Kaplan (1996, p. 10) 
orientam-nos que os atuais modelos de cálculos e aloca-
ções de custos indiretos atualmente utilizados são prati-
cados há 80 anos. Descrevem os autores que: “Em 1925, 
possivelmente todas as práticas de contabilidade geren-
cial hoje usadas haviam sido desenvolvidas: cálculos de 
mão-de-obra, matéria-prima e despesas gerais.”

Atkinson et. al. (2000, p. 51) relatam-nos que os 
sistemas de custeio utilizados nas empresas por longa 
data trazem informações distorcidas e esclarece-nos os 
referidos autores que: “Os sistemas tradicionais de cus-
tos que as empresas industriais têm usado por décadas 
para mensurar seus produtos estavam agora, entretan-
to, fornecendo informações altamente distorcidas”.

Jonhson e Kaplan (1993) publicaram um trabalho 
sobre a perda da relevância da contabilidade e atribu-
íram tal fato aos seguintes fatores: a) descentralização 
da gestão; b) forte viés que as informações gerenciais 
sofriam da contabilidade financeira; c) o fato de se 
ater a contabilidade de custos e relegar ao segundo 
plano a gestão de custos; d) produção acadêmica pou-
co expressiva na área de contabilidade gerencial, a 
qual foi pautada em um modelo simplificado de com-
portamento de empresas; e) o resultado contábil não 
mensurava o aumento ou diminuição real do valor 
econômico durante o período.

3.3 As InFORmAÇÕEs GERADAs pELA 
cOnTAbILIDADE GEREncIAL

A Contabilidade é um sistema de informação 
sendo seu objetivo informar com clareza, e desta 
forma, deve permitir aos seus diversos usuários, 
a avaliação da situação econômica e financeira da 
entidade facilitando assim a tomada de decisão. A 
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Contabilidade gerencial gera informações exclusi-
vamente para a administração e possui a liberdade 
destas não observarem as normas contábeis oriun-
das dos princípios contábeis e regras fiscais.

É função da contabilidade registrar, analisar e in-
terpretar fatos que ocorreram na entidade que afetaram 
de maneira positiva ou negativa o patrimônio, objeto 
de estudo da contabilidade. Como a análise de dados é 
baseada em dados históricos, diz-se que a contabilida-
de financeira é atrasada e não orientada para o futuro. 
Maher (2001, p. 44) esclarece-nos que “muitas organi-
zações têm tentado modificar um pouco seus sistemas 
de contabilidade financeira, para que também possam 
ser utilizados em finalidades gerenciais.”

Johnson e Kaplan (1996, p. 3) relata-nos que

O ambiente econômico contemporâneo 
exige excelência dos sistemas 
corporativos de contabilidade gerencial. 
Com a tremenda competição global, 
o rápido processo na tecnologia de 
processos e produtos e as violentas 
flutuações nas taxas de câmbio e 
preços das matérias-primas, o sistema 
de contabilidade gerencial de uma 
organização precisa fornecer informação 
oportuna e precisa, para facilitar os 
esforços de controle de custos, para 
medir e melhorar a produtividade, e para 
a descoberta de melhores processos de 
produção. O sistema de contabilidade 
gerencial também necessita informar 
custos precisos dos produtos, de modo 
que a fixação de preços, a introdução de 
novos produtos, abandono de produtos 
obsoletos e a reposta a produtos rivais 
possam se basear na melhor informação 
possível sobre as necessidades de 
recursos para aquele produto.

3.4 O EsTuDO DE EsTRATéGIA nA 
cOnTAbILIDADE

Na opinião de Lord (1996), o termo contabili-
dade estratégica surgiu em 1981 sendo utilizado 

por Simmonds, o qual delineou a mesma como 
aquela que servirá com informações para a toma-
da de decisão. De acordo com Prusak e McGee 
(1994, p. 9) “as empresas precisam elaborar estra-
tégias, traduzi-las em ação diária e garantir uma 
integração constante e efetiva entre a definição e 
a ação.” Para garantir o sucesso da organização 
através do planejamento estratégico, é necessário 
observar as variáveis contidas no ambiente inter-
no e externo das organizações, identificar o que 
adiciona e o que não adiciona valor no produto, 
para assim obter uma vantagem competitiva em 
relação aos concorrentes. 

A estratégia traçada pelas empresas para prospe-
rar exige criatividade e imaginação. A estratégia não 
é projeto programado, facilmente previsível e deve 
observar as variáveis humanas, culturais, tecnoló-
gicas, políticas, entre outras contidas no ambiente 
da organização. Identificar novos mercados e novas 
oportunidades e exige conhecimento e ousadia.

Kaplan e Norton (1987) acreditam que existe 
hoje, uma carência de informações não fornecidas 
pela contabilidade gerencial e afirmam que índices 
financeiros não são suficientes para uma análise 
adequada da empresa. O surgimento do Balanced 
Socrecard é uma resposta à falta de informações 
não concedida pela contabilidade gerencial tradi-
cional. Para Shank e Govindarajan (1997, p. 34) “A 
contabilidade gerencial substituiu a contabilidade 
de custos... A contabilidade estratégica vai suplan-
tar a contabilidade gerencial”.

Na opinião de Shank e Govindarajan o assun-
to de estratégia é pouco estudado nas escolas de 
contabilidade. Esclarece-nos os referidos autores 
(1997, p. 3) que “A gestão estratégica de custos 
recebeu apenas parcial atenção em uns poucos li-
vros entre os mais vendidos sobre contabilidade 
gerencial.” A contabilidade deve estar voltada para 
a estratégia das organizações, visto que estratégias 
são implantadas a fim das empresas possuírem uma 
vantagem competitiva.

Figura 1: Planejamento estratégico
Fonte: OLIVEIRA JÚNIOR, Perez. (2002: p. 40).

Onde estamos? Para onde queremos ir? Como iremos?

Um recente estudo publicado por Ferreira, Alves e 
Silva (2010) evidencia que o estudo de contabilidade 
estratégica no Brasil quanto no exterior é controverso 
em relação aos temas abordados nos principais livros 
de contabilidade gerencial. A pesquisa conclui que o 
custeio meta é o assunto mais abordado nos livros de 

contabilidade gerencial publicados no Brasil quanto 
no exterior, sendo os demais assuntos pertinentes à 
área apresentados em quantidades diferentes. Isto 
evidencia a abordagem confusa da contabilidade 
estratégica nos principais livros de contabilidade 
gerencial.

Gráfico 1: Comparação da frenquência de abordagens das práticas nos livros de contabilidade gerencial – 
nacional versus estrangeiros 
Fonte: Ferreira, Alves e Silva (2010: p. 91).

3.5 A cOnTRIbuIÇãO DA GEsTãO 
EsTRATéGIcA DE cusTOs À 
cOnTAbILIDADE GEREncIAL

O trabalho elaborado pela contabilidade gerencial 
com o aprimoramento das tecnologias de produção ocor-
rido com a revolução industrial foi bastante simples devi-
do à pouca variedade na produção de bens e a pouca com-
petitividade entre as indústrias da época. Para Johnson e 
Kaplan (1996, p. 3) “os primeiros indicadores de contabi-
lidade gerencial eram simples, mas pareciam atender bem 
às necessidades de proprietários e gerentes”.

O estudo de Gestão Estratégica de Custos (Cost 
Management Systems - CMS) foi iniciado no ano de 
1986 através de um fórum internacional organizado 
pela Computer Aided Manufacturing – International 
(CAM-I) o qual teve o intuito de  discutir as neces-

sidades da atual administração, visto que os modelos 
de sistema de custeio apresentados pela contabilidade 
gerencial não atendiam à  grande parte das necessi-
dades estratégicas e operacionais das empresas. Para 
Gomes e Salas (2001, p. 18), “a maior parte dos siste-
mas de contabilidade de gestão utilizados atualmente 
foi desenvolvida em condições muito diferentes das 
que observamos hoje”.

Shank e Govindarajan (1997, p. 4) nos ensinam 
que a Gestão Estratégica de Custos

É uma análise de custos vista sob 
um contexto mais amplo, em que os 
elementos estratégicos tornam-se mais 
conscientes, explícitos e formais. Aqui, 
os dados de custos são usados para 
desenvolver estratégias superiores a fim 
de se obter uma vantagem competitiva 
sustentável. 
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Complementam ainda os referidos autores (1997, 
p. 13) que a análise da cadeia de valor, de posicio-
namento estratégico e de direcionadores de custos, 
representa a Gestão Estratégica de Custos e traz in-
formações de custos sob uma luz muito diferente da 
contabilidade gerencial tradicional.

A análise da cadeia de valor busca compreender 
todos os processos de produção, desde a compra da 
matéria-prima até a venda do produto. A cadeia de 

valor é o conjunto de atividades criadoras de valor 
desde as fontes de matérias-primas básicas, passando 
por fornecedores de componentes e até o produto fi-
nal entregue nas mãos do consumidor. 

Ao analisarmos a cadeia de valor, somos levados a 
refletir sobre a vantagem competitiva. Porter acredita 
que uma vantagem competitiva sustentável pode ser 
apresentada com base no custo ou na diferenciação 
do produto.

A análise do posicionamento estratégico leva a 
corporação a refletir sobre as seguintes questões: 
a que “fatia” do mercado a empresa está interes-
sada? O que a administração tem feito para atingir 
este mercado? Que tecnologia é utilizada em nos-
so ambiente competitivo? Temos esta tecnologia? 
Vamos competir com diferenciação do produto ou 
com baixo custo? Estas análises permitem projetar 
o futuro da empresa e observar como ela está posi-
cionada estrategicamente.

A análise de direcionadores de custo nos leva a 
refletir inicialmente que o volume não é um fator para 
direcionar custos, e que uma escolha apropriada e ra-
cional de distribuir os custos indiretos de fabricação 
torna a empresa mais competitiva. O Custeio Baseado 
em Atividades (ABC) é o método utilizado pela Ges-
tão Estratégica de Custos para mensurar e apropriar 
os custos indiretos. Para Nakagawa (1990, p. 33), “o 
Custeio Baseado em Atividades (ABC) é a espinha 
dorsal da Gestão Estratégica de Custos”.

Figura 2: Cadeia de valor
Fonte: Maher (2001: p. 25)

P&D Desenho Produção Marketing Distribuição Serviço 
ao cliente

Um dos focos observados na implantação da 
Gestão Estratégica de Custos é a busca pela com-
preensão das causas do desperdício na cadeia produ-
tiva. Atualmente, há uma grande complexidade na 
produção e muitas indústrias não elaboram os seus 
produtos sozinha, necessitando principalmente de 

matéria-prima e produtos de vários fornecedores. 
Por esta razão, a medida em que, a procura por for-
necedores aumenta, o Just-in-Time (JIT) torna-se 
um grande aliado em ambientes modernos de pro-
dução. Além disto, acredita-se que a redução de es-
toques ocasionada com a implantação do JIT reduz 

Tabela 1: Diferenças na Gestão de Custos causadas por diferenças na estratégia
 

Principal ênfase estratégica
 Diferenciação do produto Liderança de custo

Importância dos custos planejados  Não muito importante Muito importante
dos produtos na avaliação de desempenho

Importância de conceitos como orçamento  Moderado a baixo Alto a muito alto
flexível para controle de custo de fabricação

Importância observada nos orçamentos Moderado a baixo Alto a muito alto

Importância na análise dos custos de marketing Crítico para o sucesso Geralmente não é feito numa base formal

Importância do custo de produto  Baixo Alto
como um dado na decisão de preço

Importância da análise de custo do concorrente Baixo Alto

Fonte: Shank e Govindarajan (1997: p. 20).

o desperdício. Para Shank e Govindarajan (1997, p. 
15-16), o sucesso do JIT consiste em uma boa par-
ceria entre as empresas compradora e fornecedora. 
Para Nakagawa (1990, p. 19-20), fica muito difícil 
a implantação do JIT em empresas que utilizam o 
sistema de custeio tradicional. O JIT é a parte cen-
tral da Filosofia de Excelência Empresarial, e este 
deve ser assumido pela empresa como um todo e não 
apenas pela produção isoladamente. Expõe ainda 
Nakagawa (1990, p. 11) que a Filosofia de Excelên-
cia Empresarial consiste em: i) Fazer as coisas cor-
retamente na 1ª vez, ii) Ter agilidade na preparação 

de máquinas e nos arranjos para a produção e iii) 
Ter o envolvimento das pessoas. A junção destes três 
itens compõe a Filosofia de Excelência Empresarial 
e quando aplicada na empresa busca a redução de 
desperdícios, a minimização do custo depois de feito 
como o atendimento a garantias e busca o contínuo 
aperfeiçoamento dos produtos.

A eliminação das atividades que não adicionam 
valor é também uma busca incansável na Gestão Es-
tratégica de Custos. Estas atividades são aquelas que 
acarretam custos para a empresa e quando eliminadas 
não reduz a qualidade do produto.

Itens Gestão de Custos Tradicional Gestão Estratégica de Custos

Custo Indireto de fabricação (CIF) O CIF é rateado de acordo com o O CIF é rateado através de uma relação de   
 volume de produção ou de outra causa e efeito. Utiliza o Custeio Baseado
 forma arbitrária.  em Atividades (ABC) para apropriar o CIF.

Custo da qualidade e desperdícios Não é contemplado. Busca eliminar os desperdícios     
  ocorridos na produção e custos pós-fabricação
  com o atendimento a garantias e outros.

Valor agregado Não é contemplado. Busca identificar através da cadeia     
  de valor o que adiciona valor no produto.

Produção e estoques Prioriza a produção em escala  Busca e prioriza a qualidade da produção   
 para diluir os custos fixos e não se  independente da diluição dos custos fixos.  
 preocupa com o conseqüente  Elabora o aperfeiçoamento contínuo
 aumento nos estoques dos produtos e programas de redução de
  estoques como o just-in-Time.

Estratégia Não é contemplado. Elabora estratégia para se posicionar     
  no mercado. Competir com qualidade ou
  baixo custo são estratégias genéricas.

Qualidade Acredita que a mão-de-obra  Acredita que a qualidade é responsabilidade
 operária é a responsável pela de todos e não somente dos operários.
 qualidade de seus produtos. Desta forma, a perda da qualidade é
 Elabora rotinas de inspeção de fábrica ocasionada pela inclusão de matéria-prima de
 para controlar a qualidade. qualidade inferior, operação difícil de ser
  executada, utilização de equipamentos 
  inadequados etc.

Relação com os Fornecedores Não é contemplado. Acredita que os fornecedores são parceiros     
  fundamentais pelo fato da análise da cadeia de 
  valor. A ideia não é ter muitos fornecedores.

Tabela 2: Tratamento dispensado pela Gestão de Custos tradicional comparados com a Gestão Estratégica 
de Custos

Fonte: Adaptado de Shank e Govindarajan (1997: p. 274).
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4 cOncLusÕEs E REcOmEnDAÇÕEs

Após significativas e constantes mudanças no pro-
cesso produtivo, vislumbradas a partir do ano de 1970, 
iniciou-se uma série de críticas aos métodos de custeio, 
principalmente pela arbitrariedade na alocação dos cus-
tos comuns. Diversos pesquisadores como Kaplan e 
Norton (1987) Atkinson et. al. (2000), Sakurai (1997), 
Horngren et. al. (1997), Gomes e Salas (2001) garantem 
que os sistemas de custos utilizados atualmente pelas 
empresas obsoletas, pois foram desenhados em ambien-
tes diferentes do qual vivenciamos hoje e não atende às 
necessidades estratégicas das empresas. Surge então, o 
custeio baseado em atividades com intuito de minimi-
zar a distorção derivada pela arbitrariedade na alocação 
dos custos indiretos, gerando também a possibilidade de 
rastrear e assim eliminar, o que não adiciona valor no 
produto e/ou serviço. No entanto, o surgimento do cus-
teio baseado em atividades não foi suficiente para inserir 
a contabilidade gerencial no patamar em que a mesma 
se encontra na atualidade, perdurando assim as críticas 
feitas por Jonhson e Kaplan (1993) os qual descrevem 
que a contabilidade gerencial não é mais relevante nas 
organizações atribuindo este fato à descentralização 
da gestão; ao forte viés que as informações gerenciais 
sofriam da contabilidade financeira; ao fato de se ater 
à contabilidade de custos e relegar ao segundo plano a 
gestão de custos; à produção acadêmica pouco expres-
siva na área de contabilidade gerencial e também pela 
condição da mesma ser pautada em um modelo simplifi-
cado de comportamento de empresas em que o resultado 
contábil não mensurava o aumento ou diminuição real 
do valor econômico durante o período.

Mediante um cenário com árduas críticas à conta-
bilidade gerencial como fonte geradora de informa-
ções nas organizações, surge no ano de 1986 a Gestão 
Estratégica de Custos com a intenção de suprir infor-
mações não fornecidas pela contabilidade gerencial 
tradicional, sendo estas com foco estratégico, incluin-
do assim a contabilidade gerencial definitivamente 
no processo decisório e estratégico nas organizações 
(SHANK e GOVINDARAJAN, 1997). Anteriormen-
te ao surgimento da GEC, fora apresentada o conceito 
de Balanced Socorecard por Kaplan e Norton (1987) 
na tentativa de preencher a lacuna das informações 
ineficientes geradas pela contabilidade gerencial.

A espinha dorsal da Gestão Estratégica de Custos é 
a utilização do custeio baseado em atividades, segundo 
afirmação feita por Nakagawa (1990) em sua tese de 
pós-doutorado. Shank e Govindarajan, em nossa opi-
nião, foram os autores que mais contribuíram para a 

ampliação deste novo conceito de gerenciamento de 
custos voltados para a estratégia empresarial o qual ga-
rante controle total de custos e redução de desperdícios. 
Segundo os referidos autores, os dados gerados pela 
contabilidade de custos passam a ser pautados na estra-
tégia da organização através da análise da cadeia de va-
lor, análise do posicionamento estratégico e análise dos 
direcionadores de custos. A análise da cadeia de valor 
estabelece uma avaliação minuciosa dos fornecedores 
e processos para então eliminar o que não adiciona va-
lor ao produto e/ou serviço, onerando assim o preço do 
produto o qual ao mesmo tempo é despercebido pelo 
consumidor como um atributo importante. A análise do 
posicionamento estratégico estabelece a forma como a 
direção da empresa decidiu competir indicando o ma-
rket share conquistado e a conquistar e o que a em-
presa irá fazer na prática para alcançar seus resultados 
esperados. E finalmente, a análise dos direcionadores 
de custos indica a possibilidade da adoção de variados 
de direcionadores para alocar custos aos departamen-
tos e/ou produtos possibilitando assim mais acurácia na 
informação, sendo obrigatoriamente o uso do custeio 
baseado em atividades (NAKAGAWA, 1990).

As principais vantagens observadas na adoção da 
Gestão Estratégica de Custos é a eliminação dos custos 
que não adicionam valor, maior precisão na apuração 
dos custos unitários de produção mediante a utilização 
do custeio baseado em atividades, priorização da quali-
dade dos produtos e aperfeiçoamento no processo pro-
dutivo, incentivo ao uso do estoque justo e utilização de 
poucos e confiáveis fornecedores. Mediante a todos os 
benefícios trazidos pela Gestão Estratégica de Custos, 
parece-nos óbvio que a adoção deste modelo é almejada 
por todas as indústrias. No entanto, por trás deste mo-
delo excepcional de gestão de custos, está contido um 
ritual teórico muito grande, trazendo consigo uma possí-
vel aversão por sua implantação nas pequenas e médias 
indústrias brasileiras.

Sugerimos pesquisas de campo a serem feitas nas 
indústrias que implementaram a Gestão Estratégica de 
Custos apontando as dificuldades encontradas na ado-
ção deste modelo de gestão. Uma hipótese provável 
é a constatação de que as empresas que dizem adotar 
a filosofia da Gestão Estratégica de Custos fazem de 
maneira parcial. Sugerimos ainda pesquisas junto às 
pequenas e médias indústrias apontando como elas 
executam o mapeamento e controle dos custos e de que 
forma a Gestão Estratégica de Custos pode ser inserida 
como ferramenta gerencial sabendo que estas empresas 
possuem, na maioria das vezes, limitações financeiras e 
de pessoal (quantidade física e pessoal desqualificado). 
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mETODOLOGIAs pARA VALORAÇãO DE 
pEQuEnAs E méDIAs EmpREsAs

mEThODOLOGIEs FOR VALuATIOn OF smALL AnD mEDIum 
FIRms

Resumo
O presente artigo tem por objetivo apresentar as duas principais ferramentas para valoração de empresas, o Fluxo de Caixa 
Descontado e a Teoria das Opções Reais. Para tanto, apresenta-se os fundamentos teóricos das metodologias e um estudo de 
caso onde a situação de uma empresa é analisada pelas duas técnicas. O trabalho se voltou para o segmento das pequenas e 
médias empresas, objetivando entregar a estas, instrumentos de avaliação financeira mais racional que os modelos subjetivos 
até então predominantes neste segmento. A importância da valorização deste público está intrinsecamente relacionada a 
necessidade de se equilibrar os objetos de pesquisa em finanças, cujo predomínio ocorre sempre nas grandes empresas. 
Verifica-se no final que a Teoria das Opções Reais é a ferramenta mais robusta para aferição do valor de uma empresa e da 
riqueza dos proprietários em razão sua capacidade de captar as flexibilidades das decisões gerenciais.
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This article aims to present the two primary tools for business valuation, the DCF and Real Options Theory. Therefore, we present 
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that more rational subjective hitherto prevalent in this segment. The importance of this public value is intrinsically related to the 
need to balance the objects of research in finance, which always occurs predominantly in large companies. It appears that at the 
end of the Theory of Real Options is a more robust tool for assessing the value of a company and the wealth of the owners due 
to its ability to capture the flexibility of management decisions.
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1 InTRODuÇãO

A valoração de um ativo é um dos temas mais con-
troversos dentro da administração financeira, desde 
os trabalhos iniciais de Harry Markowitz. A transição 
das pressuposições de mercados eficientes às teorias 
comportamentais em finanças, passando pelas novas 
dimensões que a variável risco vem ganhando, tem 
criado novos desafios à academia em conseguir com-
preender os fatores que afetam o desempenho e o va-
lor das firmas no mercado.

Assim, tem-se empreendido grandes esforços no 
desenvolvimento e disseminação de novas aborda-
gens em valoração empresarial, nas quais, então, se 
insere a teoria das opções reais, que será abordada 
neste artigo.

No âmbito da  Micro Empresa (ME) e da Empresa 
de Pequeno Porte (EPP), as decisões inerentes à pre-
cificação de ativos passam a largo de qualquer ferra-
menta teórica, sendo de domínio aspectos subjetivos 
dos tomadores de decisão. Desta forma, a probabili-
dade de insucesso nas decisões são maiores, o que, 
de certa maneira, potencializa o índice de mortalidade 
e insucesso dos empreendimentos. Além da perda do 
capital, a alta mortalidade empresarial prejudica o de-
senvolvimento da cultura empreendedora, afetando, 
conseqüentemente, a dinâmica da economia.

Nesse contexto, tem-se como proposta, neste ar-
tigo, aplicar duas técnicas de valoração numa típica 
empresa de pequeno porte. A primeira técnica trata 
do desconto dos fluxos de caixa da empresa, também 
denominada de Fluxo de Caixa Descontado - FCD ou 
Valor Presente Líquido. Essa ferramenta é tradicional 
na literatura e amplamente aceita no mercado de capi-
tais (DAMODARAN, 2001; SANTOS, 2004). A se-
gunda ferramenta é a Teoria de Opções Reais - TOR, 
que será desenvolvida sob a égide binominal.

A escolha dessas duas técnicas, em detrimento de 
outras, deve-se à possibilidade de comparar duas fer-
ramentas que enxergam a mesma realidade sob óticas 
diferentes, tendo como modelo base o Fluxo de Caixa 
Descontado e suas potencialidades para as ME e EPP.

Desta forma, espera-se contribuir com uma maior 
promulgação das técnicas de valoração empresarial 
para firmas que passam “despercebidas” dos manu-
ais de finanças, além de continuar na divulgação das 
potencialidades da Teoria das Opções Reais sobre o 
tradicional Fluxo de Caixa Descontado.

2 mETODOLOGIA

Esta pesquisa tem como preocupação verificar se 
é possível, e em que condições, aplicar as técnicas de 
valoração empresarial em micro empresas e nas em-
presas de pequeno porte. Para tanto, tomou-se como 
objetivos:

• Estudar os principais instrumentos de precifi-
cação, com foco no FCD e TOR.

• Aplicar os instrumentos de valoração numa re-
alidade empírica.

2.3 TécnIcAs DE pEsQuIsA

Para atender aos objetivos do trabalho, buscou-se 
uma revisão bibliográfica centrada nos principais auto-
res, a fim de garantir o uso adequado das ferramentas. 
No segundo momento, lançou-se mão de um caso es-
pecífico de uma empresa prestadora de serviço na in-
dústria de óleo e gás em Macaé/RJ.

A empresa em análise seria alvo de um processo de 
incorporação, o que motivou os então gestores a com-
preender o efetivo valor do seu negócio. Essa situação 
permitiu ao autor o acesso à empresa, entrevista com 
os principais gerentes e com o contador, que também 
desempenhava a função de controller, o que permitiu o 
desenvolvimento do fluxo de caixa da empresa.

Após a entrega dos resultados e posterior condução 
do processo de negociação, a empresa objeto de análi-
se não autorizou a divulgação do seu nome, em razão 
do insucesso do negócio. Desta forma, será preservado, 
neste artigo, o nome dos gerentes, do contador e da pró-
pria empresa, a fim de garantir uma prerrogativa ética. 

Todavia, foi autorizada a divulgação dos dados fi-
nanceiros e esta condição possibilitou o desenvolvi-
mento de uma dissertação de mestrado e deste artigo, 
que tem como proposta a exposição de dois modelos 
de valoração para fins práticos, assim sendo, a deno-
minação da empresa passa a ser um “detalhe” que não 
invalida o esforço e os resultados da pesquisa.

A potencialidade do estudo de caso para o objeto 
desta pesquisa pode ser justificado em Yin (2001):

Como esforço de pesquisa, o estudo de 
caso contribui, de forma inigualável, para 
a compreensão que temos dos fenômenos 
individuais, organizacionais, sociais e 
políticos. Não surpreendentemente, o 
estudo de caso, vem sendo uma estratégia 
comum de pesquisa na psicologia, 
na sociologia, na ciência política, na 
administração, no trabalho social e no 
planejamento (...) Em resumo, o estudo 
de caso permite uma investigação para 

se preservar as características holísticas e 
significativas dos eventos da vida real – tais 
como ciclo de vida individuais, processos 
organizacionais e administrativos, 
mudanças ocorridas em regiões urbanas, 
relações internacionais e a maturação de 
alguns setores (YIN, 2001. p. 21).

Reconhece-se ainda, as limitações do método que 
não tem poder generalizador e possíveis replicações 
devem tomar como restrição as condições temporais, 
espaciais e idiossincráticas desta pesquisa. Portanto, o 
caso em análise tem como poder estender a aplicação 
da teoria, de modo a melhorar a compreensão do obje-
to em análise e da própria teoria, contribuindo, assim, 
com novas considerações críticas sobre o tema.

3 REFEREncIAL TEÓRIcO

3.1 FLuXO DE cAIXA DEscOnTADO

O modelo de Fluxo de Caixa Descontado - FCD é a 
metodologia mais disseminada e utilizada pelas empre-
sas, acadêmicos e profissionais na avaliação de proje-
tos, ativos e empresas. O FCD contempla um conceito 
muito importante na Teoria das Finanças, que é o valor 
do dinheiro no tempo, tendo como base uma taxa de 
risco constante ao longo do período de análise (ROSS; 
WESTERFIELD; JAFFE, 2002, DAMADORAN, 
2001, GITMAN; MADURA, 2003).

O foco central é identificar se o investimento a ser 
realizado agregará valor aos proprietários e agentes in-
teressados. Esse objetivo distancia do senso comum o 
olhar apenas para o lucro ou o valor patrimonial. Desta 
forma, tem-se um foco estritamente financeiro o contá-
bil, pois o valor a ser descontado está associado ao que 
o ativo irá gerar e não ao que este já gerou (lucro). 

Como as empresas são criadas teoricamente visando à 
perpetuidade, o modelo matemático para análise procura 
verificar se a empresa gerará para o proprietário um fluxo 
líquido de caixa maior do que a rentabilidade do capital 
investido pelo custo de oportunidade dos investidores.

Damadoran (2001) apresenta a seguinte fórmula 
para valorar empresas segundo esta metodologia:

Valor da empresa =   

Em que,
FCL  - Fluxo de Caixa Livre.
WACC - É a sigla inglesa do custo médio ponderado 

de capital.
g – taxa de crescimento esperada.

A estimativa do WACC contempla mais um dos 
tópicos controversos em finanças, principalmente ao 
se definir o custo do capital próprio. No tocante às 
ME e EPP, suas dívidas contraídas junto a terceiros 
possuem valor de face definido e taxas de juros pré-
fixadas, salvo algumas modalidades de financiamen-
to específicas. De toda forma, o valor de mercado da 
dívida e o custo desta é praticamente o mesmo valor 
estabelecido em contrato, o que permite a identifica-
ção do custo de capital de forma direta. Contudo, o 
custo do capital próprio não é de fácil mensuração e, 
no tocante às empresas que não atuam em bolsa, a sua 
estimação, em muitas oportunidades, é suportada por 
variáveis de proxi.

A taxa de crescimento esperada para o segmento 
da ME e EPP, na sua grande maioria, é aferida com 
base na subjetividade dos tomadores de decisão, não 
devendo ser maior que a taxa de crescimento da re-
gião ou do município. Para uma determinação mais 
sofisticada desta taxa, a literatura oferece alguns mo-
delos, como o encontrado em Ross, Westerfield e Ja-
ffe (2002).

Em se tratando de empresas com alavancagem fi-
nanceira, ou seja, empresas que utilizam recursos de 
terceiros para financiar parte do seu ativo, a correta 
valoração da riqueza dos proprietários é alcançada se-
gundo Damadoran (2001): Patrimônio líquido = Valor 
da empresa – Passivo.

O FCD tem grande apelo intuitivo, porém, sua 
abordagem tem recebido diversas críticas desde a dé-
cada de 80. Uma das limitações mais claras é a sua 
incapacidade em captar a flexibilidade gerencial no 
curso do tempo.

A partir da fórmula apresentada, admite-se que os 
administradores não poderão interferir nos processos 
e, por consequência, nos resultados da empresa, tendo 
em vista que o valor do FCL não se altera e nem o 
custo médio ponderado de capital. Num ambiente re-
pleto de incertezas como o atual, o pressuposto acima 
inválida, quase que por completo, o modelo. Dixit e 
Pindyck (1995) fazem severas críticas ao FCD, por 
tratar o investimento como uma obrigação irreversí-
vel e, principalmente, por não conseguir captar o va-
lor da flexibilidade gerencial no decorrer do projeto, 
à medida que novas informações vão sendo recebidas 
(SANTOS, 2004).

3.2 TEORIA DAs OpÇÕEs REAIs

A Teoria das Opções Reais – TOR é uma deriva-
ção das opções financeiras. Apesar de, desde Tales de 

(FCL)
(WACC) - g
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Mileto, o método ganhou força com os trabalhos de 
Black e Sholes em 1972 e Merton em 1973 (SAN-
TOS, 2004).

A opção financeira é um direito que entrega ao seu 
detentor a oportunidade de realizá-la ou não segundo 
suas avaliações. Esse conceito tem mudado a forma 
de pensar os investimentos empresariais, pois, pelo 
FCD, os mesmos são entendidos como uma obriga-
ção, que, depois de aceitos, devem ser levados a cabo, 
independentes das informações, que vão sendo rece-
bidas durante o processo.

A TOR ganha espaço na análise de investimentos, 
justamente por ser capaz de captar o valor da flexibili-
dade gerencial no decorrer do investimento, tendo em 
vista que esta não é uma obrigação, mas um direito 
que o investidor tem e que poderá diferi-lo, quando 
julgar mais apropriado.

Segundo Dezen (2001), os principais trabalhos 
que influenciaram o pensamento da TOR  foram, 
Myers (1977), Tourinho (1979), Kester (1984), Bren-
nam e Schwartz (1985), McDonald e Siegel (1985), 
Paddock (1988), Lehman (1989), Lohrenz (1991) e 
Pindyck (1993).

As opções podem apresentar as seguintes carac-
terísticas: compra ou venda. Para que a opção exis-
ta, faz-se necessário que ela apresente um prazo para 
exercício, preço de exercício, um ativo objeto e um 
prêmio, que o seu detentor terá que pagar para ter o 
direito de possuí-la.

As opções são classificadas segundo Trigeorgis, 
apud Santos (2004) em: 

• Opções de investimento em fase;
• Opções de alterar a escala de produção;
• Opção de abandonar;
• Opções de crescimento; e 
• Opções múltiplas.

Existem três técnicas para se valorar as opções: 
o modelo de Black-Sholes, a Simulação Monte Car-
lo e o modelo binominal de Cox, Ross e Rubinstein 
(SANTOS, 2004).

Para valoração da empresa, será utilizado o mo-
delo de distribuição binominal, pois pressupõe a pos-
sibilidade do exercício da opção antes do prazo de 
exercício e, ainda, conta com a não aferição do risco 
diversificável (opção do tipo americana). Essa condi-
ção não ocorre no modelo de Black-Sholes (opção do 
tipo européia).

A utilização do modelo binominal impõe que os 
valores do ativo em análise (subjacente) apresente, 

apenas, dois valores (ascendente e descendente) e 
que não exista oportunidade de ganhos de arbitragem 
(SANTOS, 2004).

Assim, em cada intervalo de tempo Δ t , o ativo sub-
jacente assumirá dois valores: um ascendente, carac-
terizado por u  (u>1) u; e um descendente, caracterizado 
por d  (d>1). Destarte, se      for o valor atual do ativo 
subjacente, o preço do mesmo para t = 1 seria alcança-
do por             , ou por             . Nas duas situações, o 
preço da opção seria       e      , respectivamente.

Existindo um aumento no preço do ativo subja-
cente, o valor da carteira será:

(01) S0 . uΔ – Fu

Em contrapartida, se houver uma redução no pre-
ço do ativo subjacente, ter-se-á:

(02) S0 . dΔ – Fd

Logo, para que a carteira ofereça um retorno livre 
de risco, (01) e (02) precisam ser iguais. Desta forma,

                    Fu  – Fd

   (03)     Δ =    ----------
                    S0u

  – S0d

   
Assim sendo, ∆ pode ser entendido como sendo a 

taxa de variação do preço da opção em relação à va-
riação do preço do ativo subjacente. Marreco (2001) 
chega à seguinte definição:

(04) S0 Δ – F = (S0 . uΔ – Fu) . e
-Rf . T 

Substituindo ∆ obtido pela equação (03) e (04) e 
simplificando tem-se:

(05) F = e-Rf . T . [ρ . Fu + (1 – ρ). Fd

Na qual, 

                e-Rf . T
  – d

(06)    ρ =   ----------
                  u – d

Percebe-se que os valores “u” e “d” são definidos 
segundo a variabilidade e o retorno esperado do ativo 
subjacente. De acordo com Hull,1999 (apud, MAR-
RECO, 2001), isso pode ser feito da forma descrita 
a seguir:

S1 = d . S0

Fu Fd

S1 = S0  . u

Δt nada mais é do que o intervalo entre os nós que 
possuem os valores do ativo subjacente em cada 
momento da vida do investimento. A probabilidade 
associada ao movimento ascendente “u” é dada por 
“ρ”, não obstante o movimento descendente “d” será 
1 – ρ. Portanto, o valor do ativo subjacente ao final do 
período será alcançado por S0 . e

μΔt , em que “μ” re-
presenta a remuneração esperada do ativo subjacente. 
Destarte, o valor esperado, considerando as probabi-
lidades, será dado por:

(07)    ρ . S0u
 + (1 – ρ) . S0 . d

Igualando a equação (07) à remuneração esperada 
do ativo subjacente, pode-se encontrar uma fórmula 
para calcular “ρ”.

                eμΔt – d
(08)    ρ =   ----------
                  u – d

Resta apenas o cálculo da variabilidade dos re-
tornos em cada período de tempo, sendo defiida 
por  σ . √Δt . 

Para ajustar ao modelo binominal a volatilidade, 
igualam-se as variâncias do retorno do ativo a arvore.

(09) ρ . u2 + (1 – ρ) . d2 – [ρ . u + (1 – p) d]2 = σ2 .Δt

Substituindo (08) em (09), é possível chegar aos va-
lores de “u” e “d”, assim, 

u = e σ.√Δt
 
 d = e -σ.√Δt  ou  d = 1

                                    
u

Em tempo, para o cálculo do valor da opção, faz-
se necessário determinar o preço de exercício do ativo 
subjacente e num processo de trás para frente, em que é 
possível chegar ao momento zero com o valor do ativo 
agora com a flexibilidade captada.

A metodologia a ser utilizada para realização desse 
cálculo é a abordagem probabilística neutra em relação 
ao risco. 

Ela parte de um portfólio de hedge 
composto de uma ação do ativo subjacente 
sujeito ao risco e uma posição vendida 
de “m” ações da opção que está sendo 
apreçada. O coeficiente de hedge, m, é 
escolhido de tal forma que o portfólio 

esteja livre de risco no curto período 
próximo. O portfólio de hedge não está 
sujeito a risco, pois se o valor do ativo 
subjacente a risco cai, o mesmo ocorre 
com a opção de compra (venda) feita 
sobre ele, mas como estamos vendidos 
na opção de compra, nossa riqueza 
aumenta. Se o coeficiente de hedge for 
exato, a perda com o ativo subjacente será 
anulada pelo ganho na posição vendida da 
opção de compra, e o resultado será livre 
de risco (COPELAND; ANTIKAROV, 
2001, p. 97).

A equação para encontrar a probabilidade neutra 
em relação ao risco pode ser encontrada em Copeland 
e Antikarov (2001).

(10)      C0 =   ρ . Cu + (1 – ρ) . Cd
                                  (1 + Rf)

Ainda, para encontrar o valor de  ρ e q, utiliza-se:

(11)      ρ =   (1 + Rf)  – d
                         (u – d)

(12)    q = 1 – ρ

Essas probabilidades não devem ser confundidas 
com aquelas que levaram o ativo a irem assumindo os 
valores na ascendente ou descendente, são puramente 
recursos matemáticos utilizados para ajustar o resulta-
do do fluxo de caixa, de modo que possam ser descon-
tados a uma taxa livre de risco.
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Figura 1:  Retorno sobre o Patrimônio Líquido
Fonte: Do Autor

A utilização da TOR para determinar o valor de 
uma empresa seguirá conforme Damadoran (2001) 
e Santos (2004).

A Figura 1 apresenta o valor de face da dívida 
como o preço de exercício, assim se o valor da em-
presa não alcançar o valor de face do capital de ter-
ceiros, a empresa tem a opção de abandonar o inves-
timento, isto é, poderá vender a empresa e liquidar 
a dívida, por outro lado sua oportunidade de ganho 
é ilimitada, obedecendo apenas à capacidade da em-
presa em gerar riqueza aos acionistas, através de de-
cisões gerenciais.

O processo do cálculo do valor da opção seguirá 
o modelo de quatro etapas de Copeland e Antikarov 
(2001):

√ 1º Passo: Estará sendo determinado o valor 
da empresa através do Valor Presente Líquido tradi-
cional, isto é, sem flexibilidade gerencial.

√ 2º Passo: Modelagem da incerteza, por meio 
de árvores de eventos. Nesse estágio, estará sendo 
determinado o valor da empresa no tempo como um 
processo estocástico, porém ainda sem flexibilidade.

√ 3º Passo: Identificar e incorporar flexibilida-
des gerenciais, criando uma árvore de decisões. As 
flexibilidades mudarão as características do investi-
mento, pois levarão em consideração as opções ge-
renciais no decorrer do investimento.

√ 4º Passo: Fazer a análise de opções reais. 

Neste último estágio, será feita a avaliação geral do 
projeto, incluindo todas as opções e oportunidades de 
decisão. Poderá ser observado que grandes incertezas 
envolvidas aumentarão o valor da opção do projeto, 
com efeito, a oportunidade de maximização da rique-
za dos acionistas.

4 AnÁLIsE E DIscussãO DOs 
REsuLTADOs

4.1 FLuXO DE cAIXA DEscOnTADO

A empresa que foi objeto de estudo deste artigo 
seria o resultado de um processo de incorporação de 
duas Empresas de Pequeno Porte, que participam da 
cadeia de petróleo na cidade de Macaé/RJ. Esse pro-
cesso foi estudado e desenvolvido na dissertação de 
mestrado do autor.

O Balanço Patrimonial da empresa, aqui chamada 
de Alfa, bem como as projeções de Caixa são deter-
minadas nas Tabelas 1 e 2.

O Balanço Patrimonial da empresa foi conseguido 
junto ao controller da empresa, a gestão financeira da 
empresa é intensa junto aos recursos de curto prazo. 
A empresa possui um ciclo operacional longo e de-
manda acentuado investimento em capital de giro, em 
especial para as contas operacionais do circulante: es-
toque e contas a receber.

Ativo
Circulante 390.967,00
Disponibilidade 4.000,00
Bancos 26.500,00
Aplicações Financeiras 29.957,00
Contas a Receber 250.000,00
Estoques 80.510,00
   
Realizável a Longo Prazo 150.000,00
Contas a Receber 150.000,00
   
Imobilizado 1.475.000,00
Móveis e utensílios  11.000,00
Computadores 14.000,00
Edificações	 800.000,00
Máquinas e Equipamentos 650.000,00
   
Total 2.015.967,00

Passivo
Circulante 316.302,00
Salários a pagar 67.502,00
Impostos a pagar 25.800,00
Fornecedores 163.000,00
Financiamentos 60.000,00
   
ELP 415.000,00
Resultados futuros 236.500,00
  
  
   
Capital Social 882.000,00
Lucros Acumulados 166.165,00
   
   
   
Total 2.015.967,00

Tabela 1: Balanço Patrimonial Alfa em 2004.
Fonte: Do Autor

Ano (2005)

 Otimista (40%) Provável (60%)
Receita  5.500.000,00 3.800.000,00
Custo Variável 3.410.000,00 2.356.000,00
Custo Fixo 510.000,00 510.000,00
EBTIBA 1.580.000,00 934.000,00
Depreciação 660.000,00 660.000,00
Juros 26.821,63 26.821,63
EBIT 893.178,37 247.178,37
Impostos 133.976,76 37.076,76
Lucro Líquido 759.201,61 210.101,61
Lucro Líquido 429.741,61

Tabela 2: Fluxo de Caixa Projetado
Fonte: Do Autor

A Tabela 2 apresenta o fluxo de caixa projetado da 
empresa para o ano de 2005. As vendas da empresa 
foram projetadas com base em dois cenários, cujas 
as probabilidades de ocorrência foram definidas pelos 
gestores, com base na experiência e na expectativa de 
demanda dos clientes.

Como se trata de clientes industriais numa ati-
vidade bem específica, reconhece-se que o conhe-
cimento dos administradores é fundamental para 
definição não só das projeções como também das 
probabilidades de ocorrência.
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O WACC da empresa foi determinado em 26,68% 
a.a. e a taxa de crescimento anual em 7%. O custo 
médio ponderado de capital considerou que o custo 
médio do passivo da empresa era de 30% a.a., muito 
impactado pelo custo de financiamentos assumidos 
junto a bancos comerciais. Em razão do endivida-
mento assumido e dos custos do capital de terceiros, 
os sócios atribuíam como um retorno mínimo espe-
rado para o capital investido de 28% a.a..

Portanto, o valor da empresa pelo FCD pode ser 
encontrado como segue:

Valor da empresa =    429.741,61   
                                (0,2668 – 0,07)
Valor da empresa =  R$ 2.183.787,03
Valor dos sócios =  2.183.787,03 – 967.802,00
Valor dos sócios =  R$ 1.215.844,39

Pode-se observar que o real valor do patrimônio 
líquido é superior ao valor contábil da empresa em 
16%. Essa diferença deve-se à mudança da perspec-
tiva contábil para a financeira, em que se considera 
que o valor da empresa está associado com a sua 
capacidade de gerar caixa no futuro a uma determi-
nada taxa de risco (WACC).

A taxa de crescimento foi estimada de forma mode-
rada pelos sócios, em razão do alto potencial de cresci-
mento da indústria de óleo e gás no Brasil. Desta for-
ma, pode-se observar a plena utilização do modelo de 
fluxo de caixa descontado, todavia, ressalta-se, ainda, 
a importância da subjetividade dos administradores na 
estimativa de alguns parâmetros, bem como na confia-
bilidade dos dados fornecidos pelas empresas.

4.2 TEORIA DAs OpÇÕEs REAIs

O processo de cálculo das opções reais, con-
forme os quatro passos de Copeland e Antikarov 
(2001), tem início com a determinação do valor 
presente líquido do investimento, neste caso, o va-
lor da empresa.

No segundo momento, deve-se identificar as 
incertezas inerentes ao futuro e estruturá-las numa 
árvore binominal. Na situação da empresa em 
questão, as suas incertezas estavam associadas à 
continuidade dos contratos já estabelecidos de for-
necimento de equipamentos à Petrobras e aquisição 
novos contratos junto a Petrobras e outras empre-
sas exploradoras e produtoras em território nacio-
nal (Shell, Devon e Chevron).

Os resultados consolidados deste quadro foram 
sintetizados no fluxo de caixa projetado nos dois ce-
nários expostos na Tabela 2. 

Na sequencia, são calculadas as probabilidades 
de ocorrência, admitindo que os valores seguem um 
processo estocástico do movimento geométrico bro-
wniano. O desvio padrão foi determinado em 40%, 
portanto, os movimentos da distribuição binominal 
seguirão:

u = e 0,4 √1   u = 1,49182

d =      1           d = 0,067032
       1,49182

O valor da empresa, segundo esse processo, segui-
rá a Figura 2:

2.183.787,03

3.257.827,42

1.463.836,22

4.860.107,40

2.183.787,03

981.238,76

7.250.428,26

3.257.827,42

1.463.836,22

657.744,01

Figura 2: Valor da empresa Alfa
Fonte: Do Autor

2.302.527,74

3.259.093,54

1.033.444,72

4.559.334,35

1.554.752,29

306.403,93

6.300.626,26

2.308.025,42

514.034,22

0,00

Figura 3: Valor do Patrimônio Líquido
Fonte: Do Autor

Verifica-se que o valor inicial da empresa é o valor 
da empresa pelo FCD calculado pelo modelo tradi-
cional. O valores que ocorrem na sequência são pro-
dutos dos movimentos ascendentes e descendentes do 
movimento browniano.

Pode-se observar que, no terceiro período, a empre-
sa pode assumir um valor de mercado inferior ao valor 
de face das suas dívidas, o que indicaria uma opção de 
abandono do negócio por parte dos investidores.

Essa situação poderia ocorrer na empresa em análi-
se se, ao longo do período, esta não conseguisse manter 
os contratos que, atualmente, sustentam as atividades 
da empresa. Nesta hipótese, a empresa poderia liquidar 
seus ativos para saldar a dívida e limitar o seu prejuízo.

Para aplicar a abordagem probabilística neutra em 
relação ao risco, precisa-se, primeiro, conhecer as 
probabilidades neutras em relação ao risco para o mo-
vimento ascendente e para o movimento descendente.

ρ =  (1+0,16) – 0,67032      ρ = 0,5961
       (1,49182 – 0,67032)

A Figura 3 apresenta o valor da empresa assumin-
do a flexibilidade da opção de abandono, tomando o 

valor de face da dívida como um valor de saída do 
investimento.

Observa-se que valor da empresa, no momento 
inicial, é superior ao valor calculado pelo FCD, essa 
superioridade ocorre em razão da capacidade da TOR 
em captar o valor da flexibilidade gerencial no curso 
do tempo, neste caso, a opção de abandono no mo-
mento 3. Nesta situação, o valor da empresa seria in-
ferior ao valor nominal das suas dívidas, com efeito, 
os sócios poderiam, antes de alcançar tal contexto, li-
quidar a empresa (processo de fusão, incorporação ou 
mesmo leilão dos ativos) para honrar as obrigações 
junto aos terceiros.

O valor correspondente aos sócios pela TOR será:
Valor dos sócios =  
Valor dos sócios =  
Por outro modo, pode-se dizer que a opção dos 

sócios em liquidar a empresa no momento 3 é de R$ 

118.881,35; o que é representativo para o porte da 
empresa.

5 cOncLusãO

O artigo atingiu o objetivo proposto ao desenvol-
ver as metodologias de valoração mais frequentes 
(FCD e TOR) e, ainda, em conseguir apresentar uma 
aplicação prática no âmbito das pequenas e médias 
empresas

O estudo de caso apresentado reforçou as idéias 
apresentadas no referencial teórico, em que a TOR 
se mostra mais sólida na construção dos dados em 
comparação com o FCD, mesmo sendo este último o 
predominante como ferramenta de análise.

A superioridade da TOR é comprovada, quando se 
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entende os investimentos, inclusive o da aquisição ou 
manutenção de uma empresa, como um direito e não 
uma obrigação, por conseguinte, os proprietários po-
derão sair do negócio, opção de abandono, quando o 
valor da empresa estiver próximo do valor de face da 
dívida, ou mesmo poderia ser determinado por estes 
um valor de saída, valor de exercício, que recuperasse 
os investimentos realizados.

No caso apresentado, de uma EPP, a diferença en-
tre uma metodologia e outra foi superior a R$ 118 
mil. Diferença relevante, que encerra o problema não 
apenas em apresentar as principais metodologias, 

como também em apresentar a TOR como a mais re-
comendada para empresas em condições de incerteza.

Todavia, a TOR requer uma modelagem mate-
mática um pouco mais avançada ao FCD e, com 
efeito, pode-se apresentar como uma grande difi-
culdade para as pequenas e médias empresas. As-
sim sendo, o uso do FCD pode ser aplicado ao uso 
da pura subjetividade ou dos valores patrimoniais, 
tendo em vista que esta metodologia encerra um 
conceito importante em finanças, que é aumentar a 
riqueza a partir da capacidade de gerar caixa futu-
ro, face uma taxa de risco.
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DEsAFIOs E sOLuÇÕEs DA 
pETRObRAs Em sEu pROjETO DE 
ATEnDImEnTO À LEI sARbAnEs-
OXLEy

chALLEnGEs AnD sOLuTIOns by pETRObRAs In ITs DRAFT 
cOmpLIAncE wITh sARbAnEs-OXLEy

Resumo
O inicio deste século foi um período de grandes desafios para a gestão de riscos corporativos nas grandes empresas. As 
dificuldades pelas quais passaram empresas como Enron (2001), WorldCom (2002), Arthur Andersen (2002), Tyco (2002), 
ImClone Systems (2002), Waste Management (2002) e Parmalat (2003), dentre outras, levaram a mudanças nos ambientes 
regulatórios, assim como a mudanças nas melhores práticas internas para a gestão de riscos corporativos. Um marco importante 
neste processo de transformação foi a promulgação da Lei Sarbanes-Oxley (LSOx) nos EUA em meados de 2002. Os impactos 
da LSOx sobre a gestão de riscos, transparência, responsabilização de executivos e governança corporativa de quase todas as 
grandes empresas do mundo foram marcantes. A Petrobrás, mesmo no Brasil, foi significativamente impactada pela LSOx. 
Este artigo descreve os principais desafios enfrentados e as soluções adotadas pela Petrobras durante suas três primeiras 
certificações (2006, 2007 e 2008) para o atendimento à LSOx. Diante da importância da Petrobras para a economia brasileira, 
o material disponibilizado neste artigo é de grande interesse para todas as demais empresas atuantes no Brasil, independente 
de setor econômico e tamanho.      

Palavras-chave: Gestão de Riscos. Regulação. Lei Sarbanes-Oxley.

AbstRAct
The beginning of this century was a period of great challenges for the corporate risk management areas in large companies. 
The problems faced by Enron (2001), WorldCom (2002), Arthur Andersen (2002), Tyco (2002), ImClose Systems (2002), 
Waste Management (2002) and Parmalat (2003), among others, forced significant changes in the regulatory environment, as 
well as the rapid evolution of best practices for corporate risk management. The Sarbanes-Oxley Act (LSOx) in the USA brought 
relevant impacts to the corporate governance of all companies in the world. One of these companies (subjected to the LSOx) was 
Petrobras, in Brazil. This article describes the main challenges faced by Petrobras during 2006, 2007 and 2008, as well as the 
solutions adopted in order to satisfy the requirements imposed by the LSOx. Given the importance of Petrobras for the Brazilian 
economy, the material described in this article is of great importance for all the other companies operating in Brazil.

Key words: Risk Management. Regulation. Sarbanes-Oxley Act.
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1 InTRODuÇãO

A importância da gestão de riscos corporativos 
cresceu nas últimas décadas no mundo (WORLD 
ECONOMIC FÓRUM, 2007a,b; CLAESSENS, 
DJANKOV; NENOVA, 2000). 

O ocorrido nos últimos dez anos com empresas, 
bancos e seguradoras como AIG, Arthur Andersen, 
Enron, ImClone Systems, Lehman Brothers, Waste 
Management, WorldCom e Tyco, dentre outras, con-
forme apresentado em Duarte Júnior e Varga (2003), 
Hamilton (2003), Hawkins e Cohen (2003) e Kaplan 
e Kiron (2004), dentre outros, ilustra de forma apro-
priada a necessária preocupação com a boa gestão de 
riscos corporativos. 

De forma similar, nomes como Bernard Ebbers/
WorldCom, Joe Berardino/Arthur Andersen, Kenneth 
Lay/Enron e Martha Stewart/ImClone Systems, den-
tre outros, trouxeram maior preocupação com trans-
parência, responsabilização legal, segregação de fun-
ções, conflitos de interesse etc.  

Segundo Zeno e Duarte Júnior (2009), a Lei Sar-
banes-Oxley (LSOx, Borgerth (2007), Deloitte Tou-
che Tohmatsu (2003), Paine e Weber (2004) e Peters 
(2007) de 2002 nos EUA foi criada como resposta aos 
escândalos corporativos e contábeis que envolveram 
diversas companhias de grande porte naquele país no 
início deste século. Ainda segundo os dois autores, 
a LSOx foi direcionada primariamente à questão da 
credibilidade das informações fornecidas pelas em-
presas aos mercados financeiro e de capitais.  

É importante ressaltar que a LSOx não pode ser 
entendida sem que seja considerada em conjunto com 
outros avanços regulatórios obrigatórios para bancos 
e seguradoras, como o Novo Acordo de Capital da 
Basiléia (NACB) e Solvência II. Comparações deta-
lhadas entre LSOx, NACB e Solvência II podem ser 
encontradas em Duarte Júnior e Lélis (2004) e Zacha-
rias e Duarte Júnior (2007). 

A Figura 1 ilustra de forma cronológica algumas 
das mais relevantes contribuições para as transforma-
ções experimentadas na gestão de riscos corporativos 
nos últimos trinta anos. 

A LSOx atingiu todas as empresas com papéis 
(ações, ADR’s e/ou títulos) listados nas bolsas de va-
lores norte-americanas, fossem elas americanas ou 
estrangeiras. Dessa forma, a Petrobras ficou sujeita 
à LSOx, tendo que satisfazer a  todas as demandas 
endereçadas às empresas estrangeiras listadas nas 
bolsas norte-americanas. Houve, deve-se mencionar, 
prazo maior para as empresas estrangeiras se adap-

tarem à LSOx (dois anos), o que facilitou a fase ini-
cial da implementação na Petrobras. Mesmo assim, 
os desafios enfrentados pela Petrobras foram muitos, 
todos devidamente cobertos por soluções propostas e 
desenvolvidas por seus profissionais com o assessora-
mento de consultoria externa. Os principais desafios 
experimentados e soluções desenvolvidas pela Petro-
bras estão descritos neste artigo. 

É importante mencionar que não há na literatura 
de finanças e/ou controladoria um artigo que descreva 
o processo de atendimento à LSOx por uma empresa, 
incluídas as brasileiras. Por outro lado, existem vários 
artigos/dissertações/relatórios publicados no Brasil 
que cobrem (de forma isolada) aspectos importantes 
considerados pela LSOx. Por exemplo, se tomarmos 
o conceito de governança corporativa, o assunto foi 
coberto em Borges e Serrão (2005), Coffee (1999), 
Costa et al (2006), Andrade e Rossetti (2006), Insti-
tuto Brasileiro de Governança Corporativa (2004), e 
Pereira e Vilaschi (2006), dentre outros. Se tomarmos 
o conceito de controles internos, temos Bergamini 
(2005) e Sanches (2007). Já para o conceito de comi-
tê de auditoria temos Furuta (2010) e Santos (2009). 
A questão dos lucros/resultados e sua relação com o 
nível de governança corporativa foi coberta por Lobo, 
Cunha e Guimarães (2008), Lobo et al (2008), e Men-
donça et al (2008), dentre outros.         

A metodologia adotada para a análise apresentada 
neste artigo foi o estudo de caso único incorporado, 
em linha com Yin (2005). Pela pouca disponibilidade 
de dados públicos sobre a implementação da LSOx 
em empresas brasileiras, assim como por se tratar de 
trabalho que examina tema contemporâneo, julgamos 
apropriada a utilização do estudo de caso. A escolha 
de caso único se justifica, pois até o momento da de-
finição do tema não havia pesquisas publicadas sobre 
os desafios enfrentado pela Petrobrás no seu projeto 
para o atendimento da LSOx. Como o estudo aborda 
um período de três anos de certificação da LSOx, e 
como consideramos cada ano como uma subunidade 
de análise, julgamos se tratar de caso único onde se 
deu atenção a diferentes subunidades. Por fim, du-
rante a fase de pesquisa foram coletadas informações 
primárias e secundárias: as primárias foram obtidas 
por meio de entrevistas com profissionais envolvidos 
no projeto desde seu início; as secundárias foram ob-
tidas por meio de informações disponíveis ao público, 
incluídos os relatórios de atividades do projeto e notí-
cias disponíveis na internet.    

Em termos de organização, este artigo considera, 
na próxima seção, a estrutura interna montada pela 

Petrobras para atender às demandas da LSOx. A se-
guir, listamos e comentamos os principais desafios e 
soluções experimentadas pela Petrobras no período 
entre a primeira certificação, em 2006, e a terceira, 

em 2008. Por fim, a conclusão aponta algumas con-
siderações dos autores sobre impactos que podem ser 
esperados pelas empresas brasileiras ao longo das 
próximas décadas como resultado da LSOx. 

2 EsTRuTuRAÇãO InTERnA InIcIAL

Em setembro de 2004, a Petrobras criou o Proje-
to Integrado de Sistemas e Métodos de Avaliação de 
Controles Internos (PRISMA) com o objetivo prin-
cipal de obter a primeira certificação de controles 
internos em atendimento à Seção 404 da LSOx (PE-
TROBRAS, 2007). Desde o seu desenho inicial, ficou 
estabelecido que o PRISMA deveria atingir todas as 
unidades operacionais da Petrobras, inclusive subsi-
diárias e controladas.

Conforme ilustra a Figura 2, o PRISMA foi criado 
dentro da Unidade de Auditoria Interna da Petrobras. 
De início foi monitorado pelo Comitê de Gestão de 
Controles Internos, coordenado pelo titular da Audi-
toria Interna, e composto por doze gerentes executi-
vos e pelo Diretor Financeiro da subsidiária Petrobras 
Distribuidora (BR).  

De novembro de 2004 até maio de 2006 os mem-
bros do PRISMA realizaram várias tarefas de en-

tendimento, compreensão e revisão de mapeamento 
de processos internos da Petrobras. Nessa primeira 
fase de trabalho, os processos internos foram repre-
sentados por meio de macrofluxos, todos aprovados 
pelos respectivos gestores. Adicionalmente foram 
realizadas avaliações de riscos e controles presentes, 
especialmente nos processos considerados “mais crí-
ticos” para a Petrobras. As informações obtidas pelo 
PRISMA foram armazenadas em portal institucional, 
desenvolvido internamente, o qual podia ser visto, já 
naquela época, como o embrião de sistema para ges-
tão integrada de riscos. 

Em abril de 2006, foi estruturada a Gerência 
Geral de Controles Internos (GGCI), vinculada à 
Gerência Executiva do Financeiro Corporativo, su-
bordinada ao Diretor Financeiro, conforme Figura 
2. A GGCI substituiu o PRISMA em todas as suas 
atribuições e responsabilidades, tendo sido o último 
descontinuado. Parte da equipe do PRISMA foi rea-
locada para a GGCI. 

Figura 1 - Ilustração da Evolução Regulatória nos Últimos Trinta Anos
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A GGCI ficou responsável pelo planejamento e 
operacionalização das ações visando à certificação de 
controles internos da Petrobras, assim como de suas 
subsidiárias e controladas. A GGCI também passou 
a avaliar a materialidade e riscos para o atendimen-
to à LSOx, revisão de processos, acompanhamento 
da autoavaliação de controles, realização de testes de 
aderência pelas auditorias interna e externa, assim 
como elaboração e envio de relatórios com os resul-
tados obtidos para o Presidente, Diretor Financeiro e 
membros do Comitê de Auditoria.       

É importante mencionar que um erro comum in-
corrido nas empresas brasileiras quando da monta-

gem do grupo responsável pela certificação relativa 
à LSOx foi repetido na Petrobras: falta de segregação 
de funções entre o PRISMA e a Auditoria Interna. 
Em outras palavras, a desvinculação das tarefas que 
foram depois alocadas à GGCI, e que não podiam 
estar subordinadas à Auditoria Interna, necessitava 
que pelo menos duas unidades distintas estivessem 
envolvidas entre a proposição, avaliação e acompa-
nhamento da autoavaliação dos controles de um lado, 
e a verificação da efetividade dos controles na prática, 
do outro lado. Dessa forma, a criação da GGCI ─ fora 
da Auditoria Interna ─ resolveu o problema de falta 
de segregação de atividades.    

Na próxima seção serão apresentados os princi-
pais desafios enfrentados e soluções adotadas pelos 
membros do PRISMA/GGCI ao longo dos anos de 
2006, 2007 e 2008. 

3 pRIncIpAIs DEsAFIOs 
EnFREnTADOs E sOLuÇÕEs 
ADOTADAs pELA pETRObRAs 

3.1 REcuRsOs humAnOs

Não deveria causar surpresa ao leitor o fato do 

primeiro grande desafio enfrentado pelo PRISMA 
em sua estruturação está relacionado à identificação 
e recrutamento interno de pessoal capacitado para a 
condução da primeira certificação relativa à LSOx. 

Por ter sido alocada inicialmente à Auditoria Inter-
na, a estruturação do PRISMA exigiu uma demanda 
extra aos auditores, já atarefados com suas ativida-
des rotineiras de avaliação dos controles praticados 
na Petrobras por meio do Plano Anual de Atividades 
de Auditoria. Em outras palavras, as atribuições do 
PRISMA poderiam sobrecarregar a então existente 
estrutura da Auditoria Interna. 

Um Grupo de Trabalho constituído por Gerentes 

Figura 2 - PRISMA e GGCI na Estrutura Interna da Petrobras

Executivos foi reunido e, ao final, encaminhou pro-
posta interna para a identificação de sessenta profis-
sionais para a constituição do PRISMA. Esses sessen-
ta profissionais deveriam ser recrutados em diferentes 
unidades da empresa com base em suas experiências 
profissionais e currículos. Como curiosidade, vale 
mencionar que o número de profissionais alocados ao 
PRISMA variou bastante ao longo do tempo, tendo 
atingido cento e sessenta em períodos de maior carga 
de trabalho; já na ocasião da primeira certificação, a 
GGCI (após a extinção do PRISMA) era composta 
por trinta e dois profissionais.

Outro desafio foi uniformizar conhecimentos, 
dado que, dentre os sessenta componentes iniciais do 
PRISMA, havia pessoas com experiências profissio-
nais tão díspares quanto aquelas vindas de unidades 
como Recursos Humanos e Abastecimento. Esses 
profissionais deveriam ser treinados para o trabalho 
visando não somente à primeira certificação, mas 
todas as demais certificações anuais, além de serem 
identificados como multiplicadores da cultura interna 
de gestão de riscos corporativos quando realocados a 
outras unidades da empresa, no futuro. 

Vários treinamentos internos foram organizados 
pela consultoria externa contratada para dar suporte 
à Petrobras no assunto LSOx: a Deloitte Touche To-
hmatsu (Deloitte) iniciou os trabalhos de assessoria 
técnica em novembro de 2004, após processo licita-
tório. Vale relembrar o fato das empresas estrangeiras 
listadas nas bolsas de valores norte-americanas terem 
tido dois anos a mais para a sua primeira certificação 
(final de 2006) quando comparadas às empresas nor-
te-americanas (que tiveram que se adequar à LSOx 
até o final de 2004), o que permitiu que as consulto-
rias com forte atuação no mercado norte-americano 
absorvessem e difundissem suas experiências para os 
mercados estrangeiros, como o brasileiro, o que ace-
lerou e melhor qualificou o treinamento interno dos 
profissionais envolvidos na certificação da Petrobras. 

3.2 cOnTRATAÇãO DA cOnsuLTORIA 
EXTERnA E DO AuDITOR 
InDEpEnDEnTE  

Como o leitor pode imaginar, o custo financeiro 
para a implementação e certificação da LSOx em 
uma empresa do porte da Petrobras é elevado. Nes-
se aspecto, houve o comprometimento da alta ad-
ministração com a dimensão financeira do projeto 
desde seu início. 

Uma primeira questão estava relacionada à con-
tratação da consultoria externa para auxiliar o PRIS-
MA. Destaca-se que desde o início do contrato com 
a consultoria externa eram previstas atividades bem 
definidas. Diante do número de deficiências de con-
troles identificados durante as primeiras fases de au-
toavaliação e testes de efetividade e com a extensão 
do prazo para a primeira certificação, houve necessi-
dade de aditamento ao contrato. 

Uma segunda questão estava relacionada à con-
tratação de auditoria externa para certificar o trabalho 
desenvolvido pelo PRISMA e o consultor externo, 
Deloitte. Um processo licitatório foi lançado em de-
zembro de 2005. Os serviços contratados deveriam 
cobrir os exercícios de 2006, 2007 e 2008, com pos-
sível extensão por mais dois anos. A empresa vence-
dora foi a KPMG, responsável pelas certificações dos 
três anos cobertos neste artigo. 

3.3 EsTRuTuRAs pARA cOnTROLEs 
InTERnOs E DEFInIÇãO DO EscOpO 
DA cERTIFIcAÇãO 

Uma vez encaminhada a questão da força de tra-
balho (empregados e mão- de-obra terceirizada) para 
o PRISMA, o próximo desafio foi o de selecionar 
uma estrutura de controles internos para processos 
(tais como COSO, COCO, ANZ etc.) e governança 
em tecnologia da informação (a ser escolhida entre 
COBIT, ISO 27000 etc.). 

O Public Company Accounting Oversight Board 
(PCAOB, órgão criado pela LSOx, subordinado a 
US Securities Exchange Commission, para supervi-
sionar as empresas de auditoria independente) emitiu 
em agosto de 2004 o padrão de auditoria Audit 
Standard n. 2 (AS2), mencionando explicitamente 
a estrutura COSO/1992 (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission, 1992) 
como exemplo de estrutura de controle. Assim, a 
Petrobras, com o auxílio de seus consultores exter-
nos, optou por essa publicação no caso de processos, 
durante as certificações de 2006 e 2007. A partir de 
2008, a Petrobras passou a utilizar a estrutura de 
controle COSO/2004 – Enterprise Risk Management 
(Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission, 2004), por considerá-la mais 
completa para a avaliação de seu ambiente interno 
de controle. 

Para o caso da governança em tecnologia da infor-
mação, a escolha para certificação 2006 foi o COBIT 
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3.2 (Information Systems Audit and Control Associa-
tion, 2003), que foi substituído pela versão COBIT 
4.0 (Information Systems Audit and Control Associa-
tion, 2005) em 2007 e, a partir de 2008, pela versão 
COBIT 4.1 (Information Systems Audit and Control 
Association, 2007). 

Dessa forma, o COSO e o COBIT foram adotados 
para a orientação do entendimento e gerenciamento 
de riscos corporativos na Petrobras. 

A gestão de riscos corporativos na Petrobras, em 
linha com o COSO/2004 – Enterprise Risk Manage-
ment, segue a estrutura ilustrada na Figura 3: 

a. Objetivos: Estratégicos, Operacionais, Rela-
tórios Financeiros e Conformidade.

b. Componentes: Ambiente Interno, Fixação de 
Objetivos, Avaliação de Riscos, Resposta a Risco, 
Atividades de Controle, Informação e Comunicação 
e Monitoramento.

c. Organização: Nível de Entidade, Divisão, 
Unidade e Subsidiárias.  

A estrutura de controles internos para tecnologia 
da informação na Petrobras, conforme o especifica-
do pelo COBIT 4.1, segue a estrutura ilustrada na 
Figura 4: 

a. Processos de TI: Domínios, Processos e Ati-
vidades.

b. Recursos de TI: Pessoas, Sistemas Aplicati-
vos, Instalações e Informações.

c. Requisitos de Negócio: Efetividade, Eficiên-

cia, Confidencialidade, Integridade, Disponibilidade, 
Conformidade e Confiabilidade.

Várias reuniões entre os membros do PRISMA e 
os consultores externos foram necessárias até a defi-
nição do escopo da primeira certificação. Em parti-
cular, foi definido nessas reuniões que o cálculo da 
materialidade dos processos e contas contábeis de 
maior relevância estaria baseado no lucro líquido da 
Petrobras. Como exemplo, em 2005 os membros do 
PRISMA, com base na materialidade calculada, iden-
tificaram 183 processos relevantes, com um total de 
quase 17.000 controles mapeados em 32 empresas do 
conglomerado Petrobras. 

O escopo era revisado a cada trimestre com o 
objetivo de detectar possíveis alterações no valor 
utilizado como base para a materialidade do pro-
jeto e, conseqüentemente, reavaliar a entrada de 
novos processos ou a saída de outros. A Tabela 1 
resume dados relativos às certificações nos anos 
de 2006, 2007 e 2008, com as respectivas quan-
tidades de processos e controles definidos para 
atender a LSOx. 

A redução nas quantidades de controles autoava-
liados e testados de 2006 a 2008 foi possível, princi-
palmente, devido ao:

a. Foco em controles de maior risco.
b. Aumento da utilização de controles automa-

tizados.
c. Projeto de identificação e avaliação dos con-

Figura 3: Cubo do COSO
Fonte: Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (2004).

troles diretos em nível de entidade (este tema será de-
batido na sub-seção 3.9).

3.4 pRAZO pARA A pRImEIRA 
cERTIFIcAÇãO

Ainda em 2004, os membros do PRISMA traba-
lhavam com a data de primeira certificação para o fi-
nal de 2005. Em função da complexidade da LSOx, 
da diversidade e amplitude de operações na Petro-
bras, e por a gestão de riscos corporativos se tratar 
de tema (na época) pouco conhecido nas empresas 
não-financeiras brasileiras, havia grande preocupação 
com a primeira certificação.

A solução escolhida foi a de aumentar o nível de de-
dicação dos empregados alocados ao PRISMA, assim 
como demandar maior presença da consultoria externa 
(que neste período chegou a ter trinta e cinco consul-
tores dedicados somente à certificação da Petrobras).   

Este cenário foi amenizado quando a SEC (em 
2005) transferiu a exigência da primeira certifica-

ção para as empresas estrangeiras listadas nas bolsas 
norte-americanas somente para o final de 2006, re-
duzindo, por conseguinte, a pressão nos empregados 
e consultores externos envolvidos naquela tarefa, na-
quele momento.

3.5 AQuIsIÇãO DE TEcnOLOGIA: 
FERRAmEnTA DE cOnTROLEs 
InTERnOs

Um projeto para certificar a maior empresa latino-
americana, e uma das dez maiores em termos de ca-
pitalização de mercado nas bolsas norte-americanas, 
demandava a aquisição (ou desenvolvimento) de re-
cursos tecnológicos compatíveis. 

Ou seja, era necessária a disponibilização para os 
gestores de ferramenta informatizada para auxiliar 
em tarefas como a guarda de informações sobre pro-
cessos, autoavaliações dos gestores com riscos detec-
tados e atividades de controle presentes, resultados 
das avaliações (pelo PRISMA/GGCI e pelos audito-

Figura 4: Cubo do COSO
Fonte: Information Systems Audit and Control 
Association (2007).

Tabela 1 - Quantidade de Processos e Controles do Escopo da LSOx

Fonte: Petrobras (2009b).

Ano Materialidade (R$ mil) Número de Processos Número de Controles  Número de Controles 
   Autoavaliados Testados     

2006 1.707.200 71 8.283 3.352
2007 1.457.453 72 4.298 1.977
2008 2.059.325 69 2.164 975
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res externos), assim como adequado gerenciamento 
automatizado de tarefas. Essa ferramenta deveria ser 
capaz de armazenar por, no mínimo, sete anos todas 
essas informações, assim como facilmente disponibi-
lizar (por meio da elaboração de relatórios) qualquer 
documentação para atendimento das demandas exigi-
das pela LSOx.        

Um grupo de trabalho foi constituído para analisar 
as três opções oferecidas no mercado pelas empre-
sas ARIS, IBM e SAP. A recomendação final foi pela 
aquisição da ferramenta MIC (Management of Inter-
nal Control), desenvolvida pela SAP, que foi julgada 
como tendo obtido os melhores resultados nos testes 
realizados para os requisitos especificados pelo grupo 
decisório do PRISMA. 

A escolha da ferramenta MIC/SAP não resolveu 
um problema de curto prazo: para o primeiro ano 
de certificação da LSOx a ferramenta não podia ser 
usada na Petrobras em virtude de incompatibilidades 
com os padrões da empresa. Foi necessária a adequa-
ção parcial da documentação resultante da primeira 
certificação em planilhas eletrônicas desenvolvidas 
pelos próprios componentes do PRISMA, resultando 
em uma ferramenta desenvolvida internamente deno-
minada PRISMA-MIC.  

Embora o PRISMA-MIC tenha cumprido de for-
ma aceitável seu papel em 2006, várias deficiências/
limitações foram experimentadas naquela primeira 
certificação, como impossibilidade de anexar evidên-
cias de entrevistas e testes realizados, assim como 
inexistência de um gerenciador automático de tarefas 
(para envio de tarefas por correio eletrônico para di-
ferentes empregados). 

Para o ano de 2007, a GGCI investiu para confi-
gurar o MIC/SAP para as necessidades específicas da 
Petrobras. Naturalmente, esse trabalho contou com a 
presença de profissionais da SAP, em contato próxi-
mo com empregados da Petrobras. Como resultado, 
toda a documentação da primeira certificação foi mo-
vido para o MIC/SAP, em linha com o demandado 
pela LSOx. 

A última etapa foi o treinamento de todos os gestores 
para uso do MIC/SAP, o que foi completado em 2007.   

3.6 AssInATuRA ELETRÔnIcA DOs 
GEsTOREs

O processo de assinatura (sign off) do Presidente 
(CEO) e do Diretor Financeiro (CFO), por ocasião do en-
cerramento da certificação, é requerido pela LSOx, tema 

este que envolve a Seção 302 e a Seção 404. As penalida-
des por declarações falsas podem chegar a vinte anos de 
reclusão e multa de até US$ 5 milhões, por evento. 

Assim, o PRISMA (e a GGCI depois) necessitava 
definir processo que atendesse a LSOx e que deixasse 
o Presidente e o Diretor Financeiro seguros no que se 
referia à efetividade do ambiente de controles inter-
nos da Petrobras. Ficou decidido que o processo de 
certificação se encerraria na Petrobras após as duas 
assinaturas eletrônicas. 

A intenção inicial foi a de implantar desde o pri-
meiro ano de certificação a assinatura eletrônica não 
somente do Presidente e do Diretor Financeiro, mas 
também de todos os gestores dos processos do escopo 
da LSOx, o que atestaria a eficácia (ou não) de seus 
controles internos. Para 2006 isto não foi possível, 
por limitações tecnológicas do PRISMA-MIC, como 
descrito na sub-seção anterior, sendo necessário adiar 
os planos de certificação eletrônica por um ano quan-
do foram extensivos a todos os gestores envolvidos.   

As certificações de 2007 e 2008 permitiram as 
assinaturas eletrônicas nos diversos escalões da ad-
ministração da Petrobras, no sistema MIC/SAP. No 
total, foram 289 assinaturas eletrônicas em 2007, 
subindo esse número para 439 em 2008, incluídos o 
Presidente, Diretor Financeiro, Diretores, Gerentes 
Executivos, Gerentes Gerais e Gerentes.  

3.7 nEGOcIAÇãO cOm A AuDITORIA 
EXTERnA pARA O pROcEssO DE 
cERTIFIcAÇãO

Segundo o padrão de auditoria AS2, emitido pelo 
PCOAB, o objetivo da auditoria externa no processo 
de certificação de uma empresa é expressar opinião 
acerca da avaliação da administração sobre a eficácia 
dos controles internos. Ou seja, o PRISMA/GGCI e a 
auditoria externa, KPMG, deveriam trabalhar de for-
ma alinhada para evitar/diminuir possíveis desencon-
tros de opiniões e percepções que pudessem impactar 
a emissão do parecer final. 

Em outras palavras, o trabalho do PRISMA/GGCI 
incluiu a preocupação em obter informações da au-
ditoria externa acerca dos trabalhos realizados. Essa 
é uma tarefa delicada, dado que não se pode cruzar a 
independência de opinião da auditoria externa, nem 
gerar situações desconfortáveis para ambas as par-
tes. Assim, a partir do final de 2006, várias reuniões 
semanais para acompanhamento e alinhamento de 
percepções ocorreram entre o pessoal do PRISMA/

GGCI, da Auditoria Interna da Petrobras, da KPMG e 
da Deloitte. Nessas reuniões as demandas da KPMG 
foram respondidas da seguinte forma: 

a. Questões relacionadas com a autoavaliação 
dos gestores eram dirimidas com a equipe do PRIS-
MA/GGCI.

b. Questões sobre testes de controle eram diri-
midas com a Auditoria Interna.

c. Questões sobre a metodologia utilizada e 
descrição dos controles implementados para a certi-
ficação eram dirimidas com a Deloitte. 

O processo de interação anteriormente descrito 
permitiu que o processo de certificação transcorresse 
de forma efetiva, facilitando o tratamento das defici-
ências, as quais deviam ser classificadas como defi-
ciência simples, significativa e fraqueza material, em 
linha com o estabelecido pelo PCAOB.  

Nas três primeiras certificações da Petrobras (2006, 
2007 e 2008) ocorreram poucos casos de deficiências, 
tendo sido todas classificadas como deficiência sim-
ples, a forma menos severa dentre as três categorias.  

3.8 GERAÇãO DE cuLTuRA pARA GEsTãO 
DE RIscOs E ATEnDImEnTO À LsOX

A primeira reação dos gestores na Petrobras à 
LSOx foi percebê-la como burocracia adicional a 
ser conduzida em suas atividades diárias. Ou seja, 
tais gestores não acreditavam que poderiam obter 
benefícios para suas atividades diárias advindas da 
aplicação da LSOx. Para o grupo do PRISMA (e pos-
teriormente GGCI) esse foi importante desafio a ser 
vencido desde os momentos iniciais do esforço para a 
certificação da Petrobras. 

A estratégia adotada foi seguir adiante em duas 
etapas: 

a. Buscar o aculturamento primeiramente da-
queles gestores diretamente envolvidos no processo 
de certificação. Durante o ano de 2006 a equipe do 
PRISMA foi treinada pela consultoria externa.   

b. Com a ajuda do primeiro grupo, buscar o acul-
turamento dos demais colaboradores, desde os gestores 
de nível hierárquico superior ao corpo de colaborado-
res. O primeiro passo da solução adotada foi o agen-
damento, durante o ano de 2006, de quase cinqüenta 
palestras na Petrobras, todas realizadas pelo Gerente 
Geral de Controles Internos, com o objetivo de impac-
tar diretamente o número máximo de colaboradores.   

Como o leitor deve imaginar, o esforço demanda-
do foi enorme para a efetiva superação desse desafio. 

Longe de finalizado, o processo de geração de cultura 
interna em uma empresa do porte da Petrobras é con-
tínuo, quer pela entrada de novos empregados, quer 
pela rotação de pessoas entre diferentes áreas. 

O desafio de geração de cultura interna para a ges-
tão de riscos corporativos já foi descrito em outros 
artigos para os casos de bancos e seguradoras, não 
tendo sido exclusivo da Petrobras com a LSOx (DU-
ARTE JÚNIOR; LÉLIS, 2004). 

Ainda em 2006, durante a primeira certificação, 
quando dos testes de efetividade realizados pela Au-
ditoria Interna na Petrobras, ficou claro para os mem-
bros do PRISMA que muitas autoavaliações não po-
diam ser confirmadas na prática pelos auditores, fruto 
por vezes de desconhecimento, e por outras vezes de 
pouco engajamento dos gestores que autoavaliavam. 

Ao final da terceira certificação (em 2008), os 
membros da Auditoria Interna e do GGCI já puderam 
observar melhora significativa por parte do corpo de 
colaboradores da Petrobras no que se refere tanto ao 
entendimento da LSOx (incluindo possíveis benefí-
cios), quanto ao desejo de participação para a melho-
ra da gestão de riscos corporativos na empresa.   

   
3.9 ADApTAÇãO AO nOVO pADRãO DE 
AuDITORIA EmITIDO pELO pcAOb Em 
2007

O PCAOB publicou em junho de 2007 novo Pa-
drão de Auditoria Audit Standard n.5 (AS5). Esse foi 
aprovado por unanimidade no mês seguinte pela US 
Securities and Exchange Commission. 

Conforme a Figura 5, o AS5 determinou que os 
controles deviam ser classificados em: 

a. Controles Indiretos em Nível de Entidade 
(CINE) são aqueles que não possuem atuação dire-
ta e claramente associada com a detecção de erros 
ou irregularidades em processos que podem causar 
impacto material nas demonstrações financeiras. Os 
CINE são normalmente autoavaliados pelos executi-
vos das diversas empresas ou unidades da Petrobras 
por meio de questionário anual elaborado e aplicado 
pela GGCI. Como o AS5 não alterou as demandas já 
colocadas pelo AS2 no que se refere aos CINE, não 
houve alteração no trabalho da GGCI nesse caso.  

b. Controles Diretos em Nível de Entidade 
(CDNE) são aqueles que podem prevenir ou detectar, 
tempestivamente, erros ou irregularidades de proces-
sos operacionais que podem resultar em impacto ma-
terial nas demonstrações financeiras. Os CDNE são 
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realizados pela média e alta gerência para monitorar 
o ambiente de controles de processos. 

c. Os Controles Operacionais (CO) estão na 
base da pirâmide e são aqueles classificados como 
ligados diretamente aos processos. São realizados pe-
los empregados da área ou por supervisores. 

Assim, surgiu novo desafio para a certificação 
de 2008, pois os CDNE não haviam sido cobertos 
pelo AS2. Por outro lado, a introdução dos CDNE 
permitiu que houvesse redução no número de con-
troles a serem testados pela Auditoria Interna, o 
que era positivo diante da complexidade das de-
mandas da LSOx.

A GGCI iniciou no final de 2007 projeto para iden-
tificação e posterior teste dos CDNE. Assim, a Petro-
bras foi uma das primeiras empresas brasileiras sub-
metidas à LSOx a desenvolver projeto para aproveitar 
os ganhos permitidos pelo AS5. O referido projeto foi 
levado adiante em cinco etapas, descritas como: 

a. Realizar as alterações necessárias na metodo-
logia de definição do escopo de processos para a certi-
ficação da LSOx ocasionadas em decorrência do AS5. 

b. Feitas as alterações acima mencionadas, visi-

tar as áreas de negócios e entrevistar gerências para 
identificar os CDNE. 

c. Correlacionar os CO dos processos analisa-
dos com os CDNE que os suportam, conforme identi-
ficação na etapa anterior.

d. Identificar estratégia de teste a ser adotada 
para cada processo selecionado para o escopo de cer-
tificação. Por exemplo, para aqueles CDNE operando 
e com evidência de documentação, testá-los direta-
mente; para aqueles processos em que os CDNE não 
estavam operando ou que apresentavam potenciais 
possibilidades de falhas na documentação, testar os 
CO (e, por conseguinte, os CDNE indiretamente). 

e. Encaminhar a lista com os controles a serem 
testados para a Auditoria Interna. 

Os resultados obtidos estão evidenciados na Tabela 
2 e Tabela 3, conforme dados disponibilizados em Pe-
trobras (2009a). Pode-se observar que as maiores redu-
ções foram experimentadas em relação aos controles 
de TI. De fato, toda a redução no caso de processos de 
TI foi obtida em 2008, não tendo sido esse o caso dos 
controles de processos, com reduções esperadas ainda 
para a certificação de 2009 (não coberta nesse artigo).

Figura 5	-	Classificação	dos	Controles	Segundo	AS5
Fonte: Adaptado do Padrão de Auditoria n.5 do PCAOB. 

 
 Autoavaliação Testes

2006 4144 1330

2007 1104 748

2008 139 113

Tabela 2 - Redução dos Controles Autoavaliados e Testados em TI
Fonte: Petrobras (2009a).

 
 Autoavaliação Testes

2006 4139 2022

2007 3194 1229

2008 2025 862

Tabela 2 - Redução dos Controles Autoavaliados e Testados em Processos
Fonte: Petrobras (2009a).

4 cOncLusãO

O processo de convergência regulatória para ban-
cos, seguradoras e empresas em geral iniciou-se no 
final do século passado. A LSOx é um componente 
importante no processo de convergência regulatória 
mundial. Em outras palavras, aqueles que diziam que 
a LSOx é muito rígida e complexa, faziam-no por 
desconhecer as demandas impostas pelo Novo Acor-
do de Capital da Basiléia aos bancos e pela Solvência 
II às seguradoras. 

Nesse artigo foram cobertos os desafios enfrenta-
dos e soluções adotadas pela Petrobras para a certifi-
cação LSOx nos anos 2006, 2007 e 2008. Por sua im-
portância para a economia brasileira, esse artigo pode 
servir de base para a melhor compreensão dos desa-
fios enfrentados por outras empresas locais. É pos-
sível estender este comentário para o caso de todas 
as empresas submetidas à LSOx, mesmo aquelas dos 
EUA e Europa, em função da reduzida quantidade de 
material publicado e disponível sobre a adequação de 
empresas norte-americanas e européias à LSOx.   

Dos três anos de certificação, o primeiro, 2006, foi 
sem dúvida o que apresentou os maiores desafios. O 
fato da Petrobras ter obtido no período 2006-2008 as 
certificações sem ressalvas ilustra a importância in-
terna dedicada ao tema e, mais ainda, os resultados 
satisfatórios obtidos. 

O impacto futuro da LSOx na Petrobras pode ser 
muito positivo se o esforço despendido até aqui pu-
der ser direcionado para a estruturação de grupo ain-
da mais atuante na grande área de gestão de riscos 
e controles corporativos, conforme Jeffrey (2008) 
relata para o caso de outras empresas no exterior. Na-
turalmente que dar passo em direção à estruturação 

de área para Entreprise Risk Management vai gerar 
novos desafios, assim como demandar maior investi-
mento em recursos financeiros e humanos. 

No que se refere aos impactos da LSOx nas em-
presas brasileiras em geral, pode-se esperar várias 
mudanças pelas próximas décadas. Mesmo incluí-
das aquelas empresas não submetidas diretamente à 
LSOx no dia de hoje, todas terão que se adaptar a pa-
drões de transparência, gestão de riscos e governança 
corporativa de empresas como a Petrobras. Não há 
caminho de volta para as empresas brasileiras que não 
seja seguir esses passos. Os investidores locais estão 
mais interessados e informados e, portanto, mais cui-
dadosos no que se refere a investir suas economias 
em empresas sem compromisso com transparência, 
gestão de riscos e governança corporativa. Ou seja, as 
empresas brasileiras que espontaneamente decidirem 
satisfazer a LSOx poderão obter, por exemplo, redu-
ção nos custos de financiamento, melhor percepção 
dos investidores quanto a seus produtos, e redução de 
perdas operacionais e legais. Até mesmo empresas de 
capital fechado podem se beneficiar com a adesão às 
melhores práticas de gestão de riscos em linha com as 
demandas da LSOx.  

Obviamente existe a questão de investimento ini-
cial para a implementação da LSOx em uma empresa. 
No início do processo de certificação os valores são 
maiores, não se pode negar. Entretanto, o PCAOB 
tem facilitado essa redução de investimentos, como 
ilustrado pela emissão do Audit Standard n.5 em 
2007. Em outras palavras, embora o investimento ini-
cial para a certificação LSOx seja relativamente alto, 
esse custo tende a cair ao longo do tempo, e os ganhos 
das empresas devem compensar os investimentos fei-
tos na melhor gestão de riscos.    
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LAs DIFIcuLTADEs DE LAs EmpREsAs 
DE sOFTwARE En EL AccEsO AL 
cRéDITO: ¿buROcRAcIA bAncARIA O 
cuLTuRA DE AuTOFInAncIAcIÓn?

ThE DIFFIcuLTIEs OF sOFTwARE cOmpAnIEs AccEss TO cREDIT: bAnk 
buREAucRAcy OR cuLTuRE OF sELF-FInAncInG?

As DIFIcuLDADEs DAs EmpREsAs DE sOFTwARE DE AcEssO AO cRéDITO: 
buROcRAcIA bAncÁRIA Ou cuLTuRA DE AuTO-FInAncIAmEnTO?

Resumen
Este trabajo busca comprender, por medio de un proceso de análisis comparativo de dos clusters de producción de software 
en el Nordeste del Brasil, las razones por las cuales la actividad es poco beneficiada por los instrumentos de financiación. Las 
dificultades de la industria nordestina de software para obtener financiaciones son asociadas, en el Brasil, en general a las 
propias singularidades del sector, caracterizado por productos intangibles, limitando su capacidad de atender a las exigencias 
de garantías reales tradicionales. Además de eso, las alternativas que vienen siendo encontradas para apoyar el desarrollo de 
las empresas de software, como la participación de inversores de riesgo, tienen como obstáculo la naturaleza conservadora 
de los inversores nacionales, y principalmente el poco desarrollado mercado de capitales; por eso, se generan dificultades de 
establecer mecanismos de salida para los inversores, al contrario de países tecnológicamente más desarrollados, como los 
Estados Unidos, en que un gran porcentual de capital de oportunidad es destinado a las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones. En un primer análisis, las dificultades de acceso a los instrumentos de crédito por lo que pasa la industria de 
informática, sobre todo las pequeñas y medianas empresas de software, no incluyen la carencia de programas de financiación, 
tampoco de recursos financieros para la actividad, sino la discrepancia entre los requisitos tradicionales para concesión de 
financiaciones, basados en garantías reales, y las altas tasas de incertidumbre inherentes al desarrollo del producto software, 
aliadas a la característica de estas empresas de situar la mayor parte de sus activos en el capital intelectual. La hipótesis 
principal de este trabajo atribuye la responsabilidad por la discrepancia entre la industria y las instituciones financieras, no sólo 
a la burocracia bancaria o al formato de los instrumentos de crédito, pero también a variables de naturaleza cultural.      

Palabras-clave: Cluster. Empresas de software. Crédito. Burocracia. Capital de riesgo.

Resumo
Este trabalho busca entender, através de um processo de análise comparativa de dois clusters de produção de software no 
Nordeste do Brasil, as razões pelas quais a atividade é pouco beneficiada pelos instrumentos de financiamento. As dificuldades 
da indústria nordestina de software para obter financiamento no Brasil estão associadas, geralmente, à própria singularidade 
do setor, caracterizado por produtos intangíveis, limitando sua capacidade de responder às exigências de garantias tradicionais. 
Além disso, as alternativas que vem sendo buscadas para apoiar o desenvolvimento de empresas de software, como a 
participação de capital de risco tem como obstáculo a natureza conservadora dos investidores nacionais, principalmente o 
mercado pouco desenvolvido de capitais; por isto, se estabelecem dificuldades para o estabelecimento de mecanismos de saída 
para os investidores, ao contrário de países tecnologicamente mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, onde uma grande 
porcentagem de capital de risco destina-se à tecnologia da informação e das comunicações. As dificuldades de acesso aos 
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1 LA InnOVAcIÓn cOmO mOTOR DEL 
DEsARROLLO EcOnÓmIcO DE pAÍsEs 
y REGIOnEs

A partir de la segunda mitad del siglo XX, los 
avances tecnológicos de la microelectrónica y de las 
telecomunicaciones se intensificaran, contribuyen-
do para la consolidación del acceso à la información  
como el más importante requisito pala la competitivi-
dad y supervivencia de empresas de cualquier porte. 
El fenómeno llamado “globalización de mercados”, 
acentuado a partir de los años 1970, presenta fuerte 
relación biunívoca con la expansión de las tecnologí-
as de la información y de las comunicaciones (TICs), 
pues en cuanto la tendencia a una economía global 
provoca un aumento de intensidad en la difusión de 
nuevas tecnologías en procesos de comunicación, 
al mismo tiempo las frecuentes innovaciones en las 
TICs suportan las tendencias a una economía cada 
vez más “globalizada” (LUNDVALL; BORRAS, 
2005, p. 612). 

Debe ser resaltado que el proceso de globalización 
no es algo inexorable, independiente de la voluntad 
de los agentes. El fenómeno debe ser visto como re-
sultado de decisiones políticas, principalmente cuan-
do se trata de la reglamentación de mercados.  Debe 
también ser puesto en relevo el echo de que el fe-

nómeno ocurre de manera distinta, sea en productos, 
procesos, estructuras, metodologías o mercados; lue-
go no se clasifica en la suposición de un fenómeno 
inducido por determinados actores, sino como un fe-
nómeno inductor del comportamiento de los agentes.   

Lo que llamamos “paradigma globalizante” ocurre 
de manera desigual, privilegiando regiones con más 
grandes posibilidades de avances económico y tecno-
lógico.  (TREVIÑO; HERNANDES, 1999, p. 11).  La 
infraestructura física, el conjunto de informaciones y 
la capacidad de absorción de nuevos conocimientos 
tecnológicos son factores determinantes de esta di-
versidad. La configuración de redes informáticas, re-
sultante de la posibilidad de cambio de informaciones 
entre computadoras, tiene se configurado una estruc-
tura adecuada para el intenso flujo y la diversidad de 
informaciones que caracteriza la Internet.   

El nuevo concepto de Internet como un sistema 
integrado de conexión de redes y computadoras dio 
origen a un conjunto de productos informáticos apro-
piados para su funcionamiento. Los programas de 
comunicación en el ámbito de la Internet se fueron 
haciendo cada vez más factibles para usuarios sin 
capacitación profundizada en informática, principal-
mente en las empresas que no actúan en el desarrollo 
de programas. Este fenómeno contribuyó para acen-
tuar aún más las discrepancias entre economías desar-

instrumentos de crédito por que passa a indústria da informática, sobretudo, para as pequenas e médias empresas de software, 
não incluem, em uma primeira análise,  a falta de programas de financiamento, ou recursos financeiros para a atividade, mas 
a discrepância entre os requisitos tradicionais de financiamento de subsídios com base em garantias reais e os altos índices de 
incerteza inerentes ao desenvolvimento de produtos de software, aliada à característica dessas empresas para colocar a maior 
parte dos seus ativos em capital intelectual. A hipótese principal deste trabalho coloca a responsabilidade pela discrepância 
entre a indústria e instituições financeiras não somente na burocracia bancária, ou no formato dos instrumentos de crédito, mas 
também em variáveis de natureza cultural.     

Palavras-chave: Cluster. Empresas de software. Crédito. Burocracia. Capital de risco.

AbstRAct
This work intends to understand through a process of comparative analysis of two clusters of software production in the Northeast 
of Brazil, the reasons why the activity has little benefit for financial instruments. The difficulties of the software industry in Brazil 
are associated, generally, the uniqueness of the sector, characterized by intangible products, limiting their ability to respond to 
the traditional demands. In addition, alternatives that are being done to support the development of software companies, such 
as the participation of venture capital is an obstacle to the conservative nature of domestic investors especially the undeveloped 
capital market, therefore, difficult to the establishment of exit mechanisms for investors, unlike most technologically developed 
countries like the United States, where a large percentage of venture capital is for information technology and communications. 
The difficulties of access to credit to the computer industry, especially for small and medium-sized software companies, do 
not include in a first analysis, the lack of funding programs, or financial resources for the activity, but the discrepancy between 
the traditional requirements of grant funding based and the high levels of uncertainty inherent in the development of software 
products, associated with the characteristic of these companies to put most of its assets in intellectual capital. The main 
hypothesis of this work places the responsibility for the discrepancy between the industry and financial institutions not only bank 
in the bureaucracy, or in the form of credit instruments, but also in cultural variables.

Key words: Cluster. Software companies. Credit. Bureaucracy. Venture capital.

rolladas y regiones con retardo tecnológico, porque 
las empresas localizadas en centros tecnológicamente 
más avanzados tuvieron prioritariamente condiciones 
de insertarse en el “mundo conectado”. 

La capacidad de absorción de nuevos conocimien-
tos tiene relación directa con el acervo de conocimien-
tos de una empresa, región o país. Esta también es una 
de las características de los países que obtuvieron la 
prioridad en la navegación en la Gran Red. La acumu-
lación de conocimientos tecnológicos ha fornecido – y 
seguirá forneciendo - a las naciones más avanzadas la 
habilidad necesaria para incrementar nuevos conoci-
mientos disponibles en los espacios comunes de opor-
tunidades que se revelan en el dinamismo evolutivo 
que ha caracterizado internet. De esta manera, la ha-
bilidad de adquisición de nuevos conocimientos será 
cada vez más vital para la performance económica de 
individuos, empresas, regiones y países (LUNDVALL; 
BORRAS, 2005, p.613). 

Además de la habilidad en la absorción de nuevos 
conocimientos, la eficiencia en la aplicación de las 
informaciones, en respuesta a los impactos causados 
por las turbulencias del ambiente económico, tiene 
importancia vital para la sustentación competitiva en 
los mercados internacionales. Las firmas, en particu-
lar, han buscado adecuarse a los requisitos impuestos 
por el nuevo paradigma con la frecuente inserción de 
modificaciones en sus estructuras organizacionales 
y dinámicas de producción y mercado. De entre las 
modificaciones impuestas por las mutaciones en el 
ambiente económico, se destacan: 

• la ampliación del espacio de alcance de las 
empresas más allá de los límites de sus estructuras 
físicas;

• la posibilidad de reparto de tareas por unida-
des fabriles que no necesariamente guarden proximi-
dad geográfica; 

• la necesidad de adición de contenido tecnoló-
gico en productos y servicios como factor de compe-
titividad; 

• la automación de actividades que no requie-
ran alto nivel de especialización o que sean dañinas a 
la fuerza humana de trabajo; 

• la posibilidad de simulación de los probables 
efectos de ensayos destructivos o peligrosos al hom-
bre. 

Los impactos de estos cambios en el modus 
operandi del tejido empresarial contribuyen para 
la concepción de un nuevo paradigma económico, 
basado en la absorção y utilización eficiente de in-
formaciones, facilitado por la difusión e integraci-

ón de las redes de ordenadores. El llamado “mun-
do conectado”, sin embargo, excluye contingentes 
poblacionales que no tienen acceso a la infraestruc-
tura necesaria para participar del reparto de infor-
maciones que internet proporciona. Además de eso, 
aunque el aumento de la conectividad entre usuarios 
de ordenadores haya impulsado el flujo de conoci-
mientos explícitos, la difusión de conocimientos 
tácitos depende fuertemente de factores relativos a 
la proximidad geográfica, por envolver relaciones 
de orden social y cultural (LUNDVALL; BORRAS, 
2005, p.613). El libre acceso a la formas codifica-
das de conocimiento las hizo omnipresentes, lo que 
ha contribuido para que el dominio de las formas 
tácitas de conocimiento se convierta en el elemento-
-llave para la sustentación competitiva e innovadora 
(CASSIOLATO et alli, 2006, p. 1). En este contexto, 
la comprensión de la importancia para el desarrollo 
local de las empresas vueltas al desarrollo de solu-
ciones informáticas merece especial atención, en 
función no sólo del carácter permeable del software, 
sino principalmente debido a su potencial de generar 
instrumentos de difusión y gestión de conocimientos. 

La capacidad singular del software de provocar in-
novación tanto en otros ramos de actividad cuanto en 
su propio proceso de producción credencia-lo como 
un agente singular en el contexto económico, y por 
eso interesante objeto de investigación, sobre todo 
por trabajos que utilizan como substrato conceptual 
las corrientes de pensamiento que atribuyen a la inno-
vación tecnológica el papel de motor del crecimiento 
económico de países y regiones. 

La visión económica del comportamiento del 
software, como principal agente inductor del para-
digma informático, reactiva el concepto de “des-
trucción creadora” (SCHUMPETER, 1961). Esta 
constatación es evidenciada por el empobrecimiento 
de las estructuras organizacionales vigentes, en razón 
del adviento de nuevas conformaciones exigidas por 
el paradigma informático. Coadunase, por eso, con 
las corrientes que consideran la innovación tecnológi-
ca como motor de crecimiento económico, aunque la 
persistencia de los grandes conglomerados industriales 
como conductores de las trayectorias tecnológicas en 
nivel mundial aún no justifique la connotación de “so-
ciedades post-industriales” (TIGRE et alli, 1997, p. 8).

El paradigma informático surge como contraposi-
ción al modelo keynesiano de la producción masiva, 
principalmente cuando las fuentes materiales de ener-
gía, como el petróleo, comienzan a entrar en colapso. 
La información, al contrario, se presenta como una 
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fuente inagotable de materia-prima, revelándose por 
eso elemento distintivo del poder de los actores en el 
escenario competitivo. La asimetría de informaciones 
y la disparidad en las dimensiones de las estructuras 
organizacionales y de los espectros de acción de los 
actores revélanse, de hecho, otras evidencias de la in-
capacidad de las teorías neoclásicas de persistir expli-
cando los fenómenos económicos. 

La teoría neoclásica considera el mercado como 
el local en que los productores buscan maximizar sus 
beneficios y los consumidores sus preferencias, con-
siderando sus respectivas restricciones tecnológica y 
presupuestaria. La acción de maximizar beneficios  - 
de manera conjunta y antagónica – de los ofertantes 
y demandantes determina el precio de equilibrio. Los 
neoclásicos perciben un mercado atomizado, en que 
los agentes poseen racionalidad substantiva y revelan 
homogeneidad de comportamiento. En consecuencia, 
ninguno de los agentes tiene poder de interferir ais-
ladamente en los precios o en las cantidades de sus 
concurrentes y en el resultado final (el equilibrio). La 
interferencia es agregada, o sea, todos los agentes in-
terfieren en la misma medida.

La preponderancia del pensamiento neoclásico - 
cuyo foco de análisis se dirige para el equilibrio de 
corto plazo, englobando conceptos como escasez y 
cambios - corroboró para que estudios que conside-
ran la innovación motor de crecimiento de países y 
regiones atravesasen un largo periodo de oscuridad. 
Lundvall (2001) afirma que los conceptos neoclási-
cos, “aunque reflejaran importantes fenómenos mun-
diales, traerían a la tona sólo algunos aspectos del 
sistema económico”.

A pesar del dominio de la ortodoxia neoclásica, 
la colocación de la innovación en el centro del análi-
sis económico ha ganado relevancia con la corriente 
literaria fundamentada en las ideas de Schumpeter 
(1961), publicadas en el inicio del siglo XX. Schum-
peter atribuía el poder de modificar escenarios eco-
nómicos al esfuerzo compulsivo del emprendedor, un 
agente capaz de vislumbrar la oportunidad de, por la 
introducción de innovaciones tecnológicas, conquis-
tar nuevos mercados, o consolidarse en el propio mer-
cado en que actúa.

En la década de 1970, la visión schumpeteriana de 
que la modificación de los escenarios económicos de 
países y regiones era restricta a individuos que tenían 
un talento natural para la percepción de “ventanas de 
oportunidad” fue sustituida por nuevas concepciones 
de los factores de inducción del desarrollo económi-
co. Las teorías que colocan la innovación tecnológica 

en el centro del cambio de los escenarios económicos 
de países y regiones en esa época fueran un contra-
punto, sin embargo, a los modelos neoclásicos de ex-
plicación de los fenómenos económicos, por autores 
que construyeron una línea de pensamiento evolucio-
nista, llamada “neoschumpetriana”.

La corriente neoschumpeteriana de pensamiento 
económico se intensificó a partir de trabajos de Nel-
son & Winter (2005), Dosi et alli (1988), Freeman 
(2005a) y Lundvall (2000). La retomada de estudios 
sobre la innovación tecnológica como motor de cre-
cimiento económico contribuyó decididamente para 
un repensar sobre el papel de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (PyMES) en la transformación de 
escenarios económicos. El mirar diferenciado para el 
papel de las PyMES se fundamentó en trabajos empí-
ricos que evidenciaban el potencial de transformación 
de escenarios económicos por la acción de esta cate-
goría de empresas. Además de eso, la desintegración 
de las grandes empresas durante el inicio de los años 
1970, ocasionada por la dificultad de respuesta de las 
grandes plantas a los estímulos ambientales, en un es-
cenario que ya se mostraba de acelerada mutabilidad, 
contribuyó para la transferencia para las pequeñas 
empresas del papel de agente modificador de escena-
rios, por su facilidad de adecuación a la mutaciones 
ambientales. 

No es coincidencia el hecho de que las corrien-
tes de pensamiento neoschumpetriano tengan se in-
tensificado en el mismo momento histórico en que se 
inició el proceso de difusión de la comunicación en 
red. La creciente complejidad de las conexiones entre 
redes y usuarios contribuyó para una nueva concepci-
ón de la innovación con un fenómeno complejo, no-
linear, que no tenía su génesis inducida únicamente 
por las demandas de los mercados o por el avance 
científico. Por otro lado, el escenario competitivo 
mundial se cambió en un ambiente en que la perma-
nente introducción de innovaciones tecnológicas y 
organizacionales se caracteriza como factor de super-
vivencia en los mercados. Percibiendo esta simbiosis 
entre el avance de las tecnologías de la información 
y de las comunicaciones (TICs) y los medios inno-
vadores, Castells (2003) resalta el papel de los me-
canismos innovadores en el avance de la tecnología 
de la innovación al afirmar que la “concentración de 
conocimientos científico-tecnológicos, instituciones, 
empresas y mano-de-obra calificada son las forjas de 
la innovación en la Era de la Información”. 

La intensa dinámica de los procesos innovadores 
impide que estos sean investigados bajo perspectivas 

estáticas y de convergencia al equilibrio. El pensa-
miento neo-schumpeteriano es por esta razón llamado 
de evolucionista. Nelson (apud EDQUIST, 1997) de-
fine el “cambio técnico como un proceso claramen-
te evolucionista, en que el generador de innovación 
continúa produciendo entidades de producción supe-
riores a aquellas existentes anteriormente y las fuer-
zas de ajuste trabajan lentamente”. Para el autor, las 
tecnologías desarrolladas son superiores solamente 
en un sentido relativo (y no óptimas en un sentido 
absoluto), y el sistema nunca alcanza un estado de 
equilibrio. 

Para los evolucionistas, el mercado es un espacio 
en que los agentes buscan deliberadamente y per-
manentemente se diferenciaren de sus concurrentes, 
objetivando conseguir ventajas competitivas que les 
proporcionen ganancias de monopolio, aunque de 
forma temporal (POSSAS, 2002). La acción delibe-
rada de los actores les asegura el poder de influir en 
el ambiente competitivo en su favor, obteniendo las 
ganancias de monopolio que la acción pionera de in-
troducción de nuevos procesos o productos en el mer-
cado les pueda conferir. En este prisma, empresas que 
cuentan con departamentos de investigación y desar-
rollo de productos innovadores detienen mayor poder 
de influencia en el direccionamiento de las corrientes 
tecnológicas. Este tipo de dispendio es prohibitivo 
para la mayor parte de las PyMES; luego el porte de 
la empresa es también un factor de asimetría en la 
búsqueda por ganancias de monopolio. 

2 LAs pEQuEÑAs y mEDIAnAs 
EmpREsAs DE sOFTwARE En EL 
EscEnARIO GLObALIZADO

Las dificultades de sustentación competitiva de las 
PyMES innovadoras, además de los altos costes de-
currentes de las actividades de investigación y desar-
rollo, se deben también al elevado grado de incerti-
dumbre presente durante el tiempo transcurrido entre 
la concepción de la idea y la entrada del producto en 
el mercado. Es, sin embargo, justamente esa asimetría 
de tamaño, comportamiento, capacidad de establecer 
relaciones y poder de intervención entre los agentes, 
que justifica el concepto del mercado como un espa-
cio en constante cambio, contradiciendo los postula-
dos neoclásicos de equilibrio estático. 

Un escenario económico en constante cambio, en 
lo que grandes emprendimientos conducen las rutas 
tecnológicas de las actividades en curso, hace com-

pleja la tarea de establecerse mecanismos que pro-
muevan ambientes propicios a la innovación para 
la creación y sustentación económica de emprendi-
mientos de menor porte. Esta relación de dominio se 
exacerba en la misma proporción de la intensidad de 
desnivel tecnológico entre las empresas dominantes 
y las bases empresariales locales, perjudicando inte-
racciones horizontales y consecuentemente el propio 
desarrollo local.

En suma, el escenario globalizado implica nece-
sidad de permanente conectividad, con estructuras 
flexibles que permitan la rápida difusión del conoci-
miento. En el campo de las innovaciones tecnológi-
cas esta modificación se hace necesaria en vista de 
la velocidad de la información - proporcionada por 
el diseminación de las tecnologías de información 
y comunicaciones - que, generando continuamente 
nuevas necesidades, provoca reducción de los ciclos 
de productos. Tales motivos hacen peligroso atribuir 
a la pequeñas y medias empresas una condición que 
les confiera ventaja, en un escenario de constantes 
cambios, en el aprovechamiento de las oportunidades 
de innovación traídas por los nuevos paradigmas tec-
nológicos, principalmente cuando se medita la posi-
bilidad de inserción de las PyMES ubicadas en países 
periféricos en ondas tecnológicas mundiales que ac-
túan en la frontera del conocimiento. 

En contrapartida a las posibles ventajas decurren-
tes de la versatilidad y adaptabilidad a los cambios 
que las estructuras flexibles de las pequeñas empresas 
puedan proporcionar, pesa el hecho de que el para-
digma globalizado se constituye gran amenaza para el 
bajo nivel de la mano de obra de las micro y pequeñas 
empresas ubicadas en la periferia, (FERREIRA; OLI-
VEIRA, 2003). Además de eso, “las organizaciones 
transnacionales, además de controlar en gran medida 
las áreas que componen el núcleo céntrico del pro-
greso tecnológico, detienen, a través del montaje de 
redes corporativas, la capacidad de realmente definir 
e implementar estrategias de competitividad de carác-
ter global” (LASTRES et alli, 1998). Por otro lado, 
esta afirmación no condena los países con retardo tec-
nológico - ni sus empresas - a una situación irrever-
sible de retraso en relación a las grandes potencias.

En resumo, es hecho que la dinámica de los mer-
cados internacionales es dictada por las grandes 
corporaciones transnacionales, lo que se constituye 
barrera a la inserción de otras empresas, principal-
mente aquellas localizadas en economías periféricas. 
Además de eso, “la heterogeneidad del universo de 
esas empresas hace difícil la implementación de polí-
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ticas de innovación a ellas destinadas (LA ROVERE, 
2001), porque la propia naturaleza de las PyMES es-
tablece algunos obstáculos para la definición de polí-
ticas”. Por ejemplo, "la simple exigencia de estar en 
día con las obligaciones fiscales para obtener crédito 
excluye la mayoría de las PyMES" (LA ROVERE, 
2001), haciéndose un gran obstáculo para que esas 
empresas hayan acceso a la líneas de crédito tradi-
cionales.  Además, el alto índice de incertidumbre 
que domina emprendimientos de micro y pequeñas 
empresas en economías periféricas representa un gran 
riesgo para las instituciones financieras tradicionales, 
que obviamente tienen como objetivo la generación 
de logros, y que pueden ver sus recursos comprome-
tidos en operaciones en que son altos el riesgo y la 
incertidumbre.

En las economías en que no hay ingestión de capi-
tales externos, las alternativas de financiación se con-
centran en las fuentes internas, para las cuales las em-
presas que actúan en actividades innovadoras, como 
la producción de software, en función principalmente 
de las dificultades de atención a los requisitos para 
obtención de crédito, encuentran dificultades de acce-
so, principalmente en inversiones de largo plazo. Este 
escenario hace aún más relevante la acción de las ins-
tituciones gubernamentales de fomento a la actividad 
innovadora, como sugiere Schumpeter (1961), pues 
son estos los actores que pueden ofrecer condiciones 
diferenciadas de financiación, en términos de plazos 
y de tasas de intereses. 

3 LA FInAncIAcIÓn DE pymEs DE 
EmpREsAs InnOVADORAs En LA 
REGIÓn nORDEsTE DEL bRAsIL

El principal agente financiero gubernamental para 
promoción del desarrollo en la Región Nordeste del 
Brasil es el Banco do Nordeste do Brasil. Fundado en 
1954, el BNB ha destacada actuación como instituci-
ón de desarrollo, y presenta como principal producto 
de apoyo a la inserción competitiva de las empresas 
nordestinas el Fondo Constitucional de Financiación 
para el Nordeste – FNE. De entre los instrumentos 
que componen el portfolio de productos financieros 
presentados por la Institución, en lo que toca a la pro-
moción de la innovación tecnológica, merecen desta-
que una línea de crédito con recursos reembolsables, 
el FNE-PRODETEC, y un programa de financiación 
no reembolsable destinado a proyectos de investiga-
ción y desarrollo, el FUNDECI. 

El Programa de Apoyo al Desarrollo Tecnológico 
- PRODETEC, creado en 1991, es un subprograma 
del FNE vuelto a la expansión de los segmentos que 
utilizan tecnologías avanzadas, y también a la adop-
ción de técnicas modernas de gestión y organización 
productiva. Los recursos del PRODETEC apoyan: 

• empresas localizadas en parques tecnológi-
cos o en incubadoras de empresas, buscando la trans-
ferencia de conocimientos generados en universida-
des y centros de investigación; 

• industrias de tecnología avanzada, buscando 
viabilizar la implantación o expansión de emprendi-
mientos basados en estas tecnologías; 

• compraventa y absorción de tecnología, bus-
cando viabilizar la transferencia de know-how y la 
formación de joint-ventures; 

• investigación y desarrollo en las empresas, 
inclusive la realización de proyectos cooperativos 
con universidades y centros de investigación. 

Además de los ítems arriba relacionados, los re-
cursos del PRODETEC pueden ser destinados a la 
implantación de programas de calidad, a la adopción 
de modernas técnicas de gestión, cambios de lay-out, 
design, capacitación, consultoría, automatización de 
procesos y obtención de certificaciones. 

Es importante destacar que los recursos del FNE 
son bastante competitivos en términos de tasas de 
interés y de plazos adecuados a la amortización de 
las financiaciones, principalmente para las pequeñas 
y medianas empresas. Además de eso, el programa 
confiere bonus de puntualidad del 15% para empren-
dimientos ubicados fuera del Semi-Árido y del 25% 
para las empresas que se localizan en esta sub-región. 
En relación a la vinculación de activos garantizadores 
de las financiaciones, la Institución ha estudiado, ade-
más de las tradicionales garantías reales y personales, 
nuevas modalidades de ingeniería financiera que pue-
dan responder a algunas especificidades, tales como 
las pacerías público-privadas – PPPs, y las empresas 
en las cuales los activos intangibles representan par-
cela significativa del patrimonio, esta última situaci-
ón característica de los emprendimientos innovadores 
en el desarrollo y producción de software. 

Otra importante herramienta de apoyo a la innova-
ción tecnológica en la Región Nordeste es el Fondo 
de Desarrollo Científico y Tecnológico del Nordeste 
– FUNDECI, creado en 1971 por resolución de la di-
rección del Banco del Nordeste, que tiene como ob-
jetivo general fomentar el desarrollo tecnológico de 
la Región. Los objetivos específicos son el apoyo a la 
realización de investigaciones tecnológicas visando 

al desarrollo de los sectores económicos de la Región 
y a las acciones y programas de difusión de tecnologí-
as que fortalezcan el sistema productivo de la Región. 

La selección de proyectos es divulgada amplia-
mente en las comunidades científica y empresarial, y 
en los últimos diez años ha sido potencializada por la 
orientación a la comunidad científica por medio de 
avisos, lo que en la opinión de su cuadro gestor con-
tribuye para la elevación de la demanda y para una 
mejor distribución de los recursos por el área de actu-
ación del Banco. 

Congregando instituciones públicas y privadas en 
sus proyectos cooperativos, el FUNDECI se revela 
importante herramienta para el desarrollo tecnológi-
co en el Nordeste. La legitimidad del instrumento y 
del propio papel jugado por el Banco en el fomento 
al desarrollo científico y tecnológico es atestada por 
el reconocimiento de organismos participantes del 
Sistema Nacional de Innovación, tales como la Fi-
nanciadora de Estudios y Proyectos – FINEP, y del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, evidenciados por 
términos de cooperación conjunta firmados por estas 
instituciones para apoyar conjuntamente proyectos de 
interés para la Región. 

4 LA InDusTRIA nORDEsTInA DE 
sOFTwARE y LAs FuEnTEs DE 
FInAncIAcIÓn

Este artículo es basado en un trabajo de investi-
gación, realizado junto a las empresas que componen 
clusters de producción de software en dos importan-

tes ciudades nordestinas, Recife y Fortaleza. El tra-
bajo, un estudio  comparativo entre las dinámicas de 
producción de software en las dos ciudades, se funda-
mentó en la aplicación de cuestionarios y entrevistas 
realizados junto a los representantes locales de los nú-
cleos de apoyo a la producción de software. 

Los cuestionamientos relativos a las fuentes de 
financiación buscadas por las empresas para sus 
proyectos innovadores concluyeran que hay una con-
siderable ingestión de recursos provenientes de las 
propias rentas de las empresas. 

Aunque la Región disponga de algunos eficientes 
instrumentos de aporte de recursos, inclusive no-re-
embolsables, la investigación reveló que las empre-
sas de Recife, en su mayoría, utilizan muy poco esas 
fuentes (Gráfico 1). La utilización de recursos propios 
cubre 88,2% de los recursos aportados en proyectos 
innovadores. De los recursos de terceros, 1,5% pro-
vén de entidades privadas y 9,8% del Consejo Nacio-
nal de Investigación y Desarrollo (CNPq). Las demás 
fuentes de financiación no fueron mencionadas. 

Los resultados de las encuestas permiten hacer 
algunas conclusiones sobre los motivos de la baja 
utilización de las fuentes no-reembolsables de finan-
ciación por parte de las empresas ubicadas en Recife, 
en el cluster llamado Porto Digital. La primera sería 
que las actividades de investigación y desarrollo en 
el área de software no se encuadran en los requisitos 
para selección de las entidades relacionadas. La se-
gunda sería debida a las raíces socio-culturales que 
moldearían la opción por el autofinanciación por par-
te de las empresas del sector. 

Gráfico 1 – Porto Digital: porcentuales de fuentes de financiación no-reembolsable para la innovación
Fuente: Investigación directa
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En relación al porcentual del 1,5% de recursos no-
-reembolsables para apoyo al desarrollo de innova-
ciones, oriundos de entidades privadas, se cree que se 
tratan de aportes de capital de riesgo, decurrentes de 
los esfuerzos recientes del gobierno estadual de cons-
titución de un fondo de venture capital para el sector. 

La ausencia de fuentes de financiación de fuentes 
externas es prácticamente total cuando se consideran 
recursos reembolsables. Cuestionados sobre los por-
centuales de recursos de esas fuentes en las activida-
des vueltas a la investigación, desarrollo e innovaci-
ón, los resultados obtenidos revelaron la inexistencia 
de proyectos financiados con recursos reembolsables.

En este punto, las características de alto riesgo e 
incertidumbre, y la dificultad de presentar garantías 
tradicionales, generalmente consideradas requisitos 
para la concesión de financiaciones de esta naturaleza, 
concursan fuertemente para los números presentados. 
El representante del núcleo local de apoyo a la indus-
tria de software (Softex) adiciona a estas justificacio-
nes “una correcta desconfianza de los empresarios del 
sector en relación a algunos productos financieros, en 
relación a la transparencia del proceso de desarrollo”. 
Otras justificaciones presentadas por el representante 
local residen en el exceso de burocracia en el trámi-

te de proceso de concesión de financiaciones y en la 
propia aversión de los empresarios del sector en con-
traer préstamos bancarios: 

[...] hay muy temor en tomar préstamos, 
no es considerado el efecto de incentivar 
negocios, proporcionado por las 
financiaciones bancarias. El pequeño 
empresario en general se enorgullece de 
no deber nada a nadie, porque teme perder 
su empresa o sus secretos para el agente 
financiero o para un inversor, o que los 
agentes apoyadores pasen a insertarse en 
las decisiones sobre el negocio. 

En resumo, la actividad de producción de software 
parece carecer de instrumentos financieros que contem-
plen sus particularidades. Las dificultades de obtención 
de recursos ciertamente contribuyen para el comporta-
miento avezo a la financiación bancaria, y por eso justi-
fican una mirada más profundizada de las instituciones 
financieras, en el sentido de buscar construir y adecuar 
instrumentos de aporte de capital a las singularidades de 
la actividad, aún porque son latentes las señales emana-
das por las empresas del sector de necesidad de nuevas 
sistemáticas de financiación (Tabla 1). 

OBSTÁCULOS No Relevante Baja  Mediana  Alta
  Importancia Importancia Importancia

Exigencia de aval/garantías por parte  4,55 9,09 22,73 63,64
de las instituciones financieras

Inexistencia de líneas de crédito  4,55 18,18 22,73 54,55
adecuadas a las necesidades de la empresa

Dificultades burocráticas para se utilizar las  4,55 4,55 36,36 54,55
fuentes de financiación existentes

Obstáculos fiscales que impiden el acceso a  4,55 36,36 18,18 40,91
las fuentes oficiales de financiación

Tabla 1 –	Porto	Digital:	obstáculos	a	las	fuentes	de	financiación
Fuente: investigación directa

inclusive los productos bancarios tradicionales, la 
situación es similar a la verificada en el proceso 
de investigación en Pernambuco, con las empresas 

utilizándose, en su gran mayoría (77%), de recur-
sos propios para financiar sus emprendimientos in-
novadores (Gráfico 2). 

El acceso a las fuentes de recursos tradicionales, 
aunque tratándose de bancos de desarrollo, es tam-
bién insignificante en el Ceará, así como en Pernam-
buco, destacándose el aporte de recursos privados, en 
torno a 8%, y de un 5% de la Fundación Cearense de 
Amparo a la Investigación (Funcap). 

Los cuestionamientos levantados sobre las causas 

del bajo porcentual de recursos financieros invertidos en 
la actividad en Pernambuco se repiten en el Ceará. Los 
problemas relacionados a la burocracia en el proceso de 
concesión de crédito y las dificultades de presentación 
de las garantías exigidas para la contratación de las fi-
nanciaciones bancarias siguen puntuando la relación de 
obstáculos apuntados por los respondientes (Tabla 2).

OBSTÁCULOS No Relevante Baja  Mediana  Alta
  Importancia Importancia Importancia

Dificultades burocráticas para se utilizar las  13,64 4,55 22,73 59,09
fuentes de financiación existentes

Exigencia de aval/garantías por parte  4,55 18,18 18,18 59,09
de las instituciones financieras

Inexistencia de líneas de crédito  9,09 18,18 18,18 54,55
adecuadas a las necesidades de la empresa

Obstáculos fiscales que impiden el acceso a  31,82 4,55 40,91 22,73
las fuentes oficiales de financiación

Tabla 2	–	Fortaleza:	obstáculos	al	acceso	de	las	empresas	a	la	fuentes	de	financiación
Fuente: investigación directa

En el cuestionario aplicado junto a las empresas 
del Porto Digital, por ejemplo, instrumentos de finan-
ciación adecuados fueron considerados importantes 
generadores de valor para la actividad. Vale destacar 
que esfuerzos en este sentido ya vienen siendo desar-
rollados por instituciones financieras vueltas al desar-
rollo, pero sin todavía lograr éxito relevante, como 
atestan los resultados de la aplicación de los cuestio-

narios y el propio testimonio del representante Softex, 
tomado en la etapa de entrevistas. 

De entre las fuentes de recursos financieros des-
tinadas a apoyar actividades innovadoras están los 
fondos de capital de riesgo, que fueran citados en 
la encuesta realizada en Pernambuco, pero no están 
presentes en la industria de software del estado de 
Ceará.  En relación a otras fuentes de financiación, 

 
Gráfico 2 –	Fortaleza:	fuentes	de	financiación	utilizadas	por	las	empresas	en	2006
Fuente: investigación directa

El proceso de entrevistas también reveló, en am-
bos casos, reclamaciones manifiestas sobre la falta 
de comprensión de las instituciones financieras, en 
la estructuración de las líneas de financiación, de las 
singularidades de la actividad de desarrollo y comer-

cialización de software. Una otra causa apuntada para 
la dificultad de acceso al crédito, en más pequeña in-
tensidad, fueron los intereses insertados en las contra-
taciones. Debe ser resaltado, en relación a este ítem, 
que la Región Nordeste dispone de recursos financie-
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ros en condiciones diferenciadas, principalmente en 
relación a las tasas de interés. 

Resáltense una vez más los esfuerzos que vienen 
siendo desarrollados por las instituciones de finan-
ciación al desarrollo en la tentativa de contemplar 
las especificidades de la actividad, cuya relevancia 
para la economía regional es justificada por los altos 
índices de retorno financiero que proporciona y por 
la permeabilidad del software en varias actividades 
económicas. 

5 cOncLusIOnEs y suGEREncIAs

La producción de software en el Nordeste del Bra-
sil ha encontrado obstáculos para se encuadrar en el 
espectro de las políticas industriales vigentes, espe-
cialmente en relación al acceso a los recursos finan-
cieros. En este aspecto, las PyMES enfrentan mayores 
problemas, en razón de las dificultades que enfrentan 
para atender a las exigencias de las instituciones fi-
nancieras para la obtención de recursos.

El trabajo de investigación en lo que fue basado 
este artigo reveló que, aunque la Región Nordeste 
del Brasil disponga de eficientes instrumentos de fi-
nanciación, inclusive no-reembolsables, las empresas 
de software, en su mayoría, se utilizan muy poco de 
esas fuentes. Los resultados comprueban que hay re-
almente falta de adaptación de los instrumentos, pero 
que raíces socio-culturales también contribuyen fuer-
temente para el alejamiento entre el sector y las polí-
ticas de financiación. 

Sin embargo, la relevancia de la actividad como 
inductora del desarrollo tecnológico de varios seg-
mentos justifica una intensificación aún mayor que 
los esfuerzos que ya están siendo desarrollados en 
la construcción de productos financieros adecuados 
a las singularidades de la actividad. La justificación 

de que el alejamiento entre los agentes financieros y 
las empresas de software es resultante de la incapa-
cidad de atención a los requisitos burocráticos, o a 
los altos índices de riesgo e incertidumbre inherentes 
a la actividad, debe ser por eso relegada. Las inno-
vaciones que han sido implementadas en los produc-
tos financieros, en relación a los trámites y requisitos      
burocráticos, no tienen surtido el efecto deseado. El 
reparto del riesgo e  incertidumbre, por medio de la 
formación de fondos de capitales de riesgo, por ejem-
plo, se ha resaltado como interesante alternativa para 
el apoyo financiero a la actividad. 

El carácter complejo y sistémico de la producci-
ón de software, impactando varios otros procesos de 
producción, sugiere que la implementación de ins-
trumentos vueltos a la industria de software consi-
dere los impactos que la inserción de nuevos progra-
mas venga a provocar en las dinámicas económicas 
locales. Hay necesidad, por eso, de que los instru-
mentos financieros sean reformulados y combinados 
para que sea maximizada su efectividad. Los nuevos 
productos financieros deberán considerar las empre-
sas de software en su posición relativa al ambiente 
en que se encuentran, y no más de manera absoluta, 
basándose únicamente en requisitos de competitivi-
dad de cada empresa. 

La adecuada aplicación de los recursos disponi-
bles para las empresas productoras de software es 
fundamental para el éxito comercial y sustentación 
económica de esos emprendimientos. La necesidad 
de elaboración de políticas que privilegien la activi-
dad se justifica por las características del producto 
software, que se ha destacado, en el contexto mun-
dial, por el potencial de transformación de escenarios 
económicos deprimidos en dinámicos, y consecuen-
temente, en una visión macroeconómica, para el éxito 
de las estrategias de catching-up de países y regiones. 
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Resumo
O presente artigo almeja esboçar as principais teorias sobre a estrutura teórica dos diversos métodos de análise econômico-
financeira em consonância com a liquidez, através de um estudo de caso. Este trabalho tem por finalidade abordar os benefícios 
que as diversas ferramentas financeiras trazem para este segmento e seus usuários, pois, através de dados concretos obtidos 
sobre as demonstrações contábeis, é possível avaliar e diagnosticar a situação econômico-financeira da empresa e, a partir 
desta realidade, tomar decisões mais coerentes com a real situação da mesma. A empresa Embramaq, objeto do estudo de 
caso, estava enfrentando diversos desafios, tais como a globalização da economia, os ambientes externos e internos cada vez 
mais dinâmicos, os clientes cada vez mais exigentes, as rápidas mudanças nos produtos e processos, especialmente em função 
de avanços tecnológicos.      

Palavras-chave: Liquidez Empresarial. Estratégia Financeira. Capital de Giro.

AbstRAct
This article aims to outline the main theories about the theoretical structure of the various methods of economic and financial 
analysis in line with the liquidity, through a case study. This study aims to address the benefits that the various financial tools to 
bring this thread and its users, because through concrete data obtained on the financial statements, can assess and diagnose 
the financial-economic situation of the company and from this fact, take decisions more consistent with the real situation of the 
same. The company Embramaq result of the case study was facing several challenges such as globalization of the economy, 
internal and external environments increasingly dynamic, each time demanding customers, rapid changes in products and 
processes, especially in according of technological developments.

Key-words: Corporate liquidity. Financial Strategy. Cash Conversion Cycle.

Campo de Pesquisa: Estratégia e Competitivida-
de: estudos empíricos, reflexões teóricas inovadoras 
e relatos de casos empresariais sobre a formulação, 
implementação e gestão de processos estratégicos em 
ambientes competitivos, assim como fatores sistêmi-
cos determinantes da competitividade das pequenas e 
médias empresas no contexto brasileiro e internacio-
nal. Os textos podem estar vinculados a áreas como 
marketing, finanças corporativas, logística e opera-
ções, gestão da tecnologia da informação, redes inter-
-organizacionais e desenvolvimento local. 

Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo 
realizar a avaliação financeira entre os anos de 1999 a 
2004 para a alavancagem dos resultados da empresa 
Embramaq, até então demonstrados como insatisfató-
rios frente a um volume crescente de vendas. 

Método: Este artigo tem como metodologia o estu-
do de caso, a análise empírica de conceitos e teorias e a 
análise das estratégias que adicionam melhorias operacio-
nais ou financeiras, que possam gerar resultados positivos 
significativos. Neste estudo de caso, foram utilizadas as 
principais análises, como, por exemplo, o uso da análise 
financeira como mecanismo de medir a liquidez que ex-
pressa a capacidade de pagamento que há na organização 
Embramaq. Vê-se, ainda, o equilíbrio financeiro e sua ne-
cessidade de investimento em capital de giro.

Resultados: Atualmente, com as altas taxas de 
juros praticadas, qualquer redução de endividamento 
corresponde a uma “taxa de retorno simbólica” tão alta 
quanto os juros que estamos deixando de pagar. Algu-
mas vezes, a opção é queimar estoques para gerar caixa 
para reduzir algum endividamento sufocante. O estudo 
do capital de giro e das alterações das políticas de giro 
em estoque, dos fornecedores e de endividamento é 
fundamental para a alavancagem operacional e finan-
ceira, pois a empresa precisa recuperar todos os custos 
e despesas incorridas durante o ciclo operacional e ob-
ter o lucro desejado, por meio da venda dos produtos.

Contribuição para a prática administrativa: A 
gestão organizacional se faz com base em diversos 
conjuntos de indicadores, cujo andamento, no seu dia 
a dia, leva em conta um ciclo contábil e financeiro 
relacionado intrinsecamente com o fluxo em ativos e 
passivos operacionais ou também chamado de circu-
lante, imprescindível para análise de qualquer tipo de 
organização empresarial, que se encontra em situação 
de solvência ou baixo capital de giro.

1 InTRODuÇãO

A gestão organizacional se faz com base em diver-
sos conjuntos de indicadores, cujo andamento, no seu 
dia a dia, leva em conta um ciclo contábil e financeiro 
relacionado intrinsecamente com o fluxo em ativos e 
passivos operacionais ou também chamado de circu-
lante. Para as empresas de venda de eletrodomésticos 
da linha branca, que é o caso da Embramaq, é um 
ciclo longo: começa desde os desembolsos para man-
ter estes equipamentos em estoque, até o custo com 
a distribuição dos mesmos tanto em mercado local 
como no exterior.

Dessa forma, o presente trabalho tem como obje-
tivo realizar a avaliação financeira entre os anos de 
1999 a 2004 para a alavancagem dos resultados da 
empresa Embramaq, até então demonstrados como 
insatisfatórios frente a um volume crescente de ven-
das. Propõe a análise das estratégias que adicionam 
melhorias operacionais ou financeiras, que possam 
gerar resultados positivos significativos.

Neste estudo de caso, foram utilizadas as principais 
análises, como, por exemplo: o uso da análise financei-
ra como mecanismo de medir a liquidez que expressa a 
capacidade de pagamento que há na organização Em-
bramaq, ou seja, suas condições financeiras de cumprir, 
no vencimento, todas as obrigações assumidas. Vê-se, 
ainda, o equilíbrio financeiro e sua necessidade de in-
vestimento em capital de giro; também a análise eco-
nômica, através de uma avaliação da rentabilidade e 
lucratividade do desempenho desta empresa estudada, 
observando o retorno sobre os investimentos realiza-
dos e a lucratividade apresentada pelas vendas; e, por 
fim, a análise administrativa, em que se ponderaram 
cálculos e alterações dos índices de rotação ou prazos 
médios (recebimento, pagamento e estocagem), tendo 
como intuito avaliar a capacidade da administração do 
capital de giro da organização Embramaq. Diante das 
circunstâncias expostas, as informações extraídas da 
análise servem para atender aos interesses de vários 
usuários, sejam pessoas físicas, sejam jurídicas, que 
tenham interesse no assunto abordado e que possam 
replicar estas estratégias.

Para o desenvolvimento do estudo, foi necessário, 
inicialmente, fazer levantamento bibliográfico, espe-
cialmente sobre os métodos utilizados para a análise 
dos fatores que demonstram a volatilidade dos recur-
sos, como os índices de solvência ou liquidez e das 
variações do comportamento financeiro, recorrendo-
-se, essencialmente, a livros de análise das demonstra-
ções contábeis e de administração financeira. E, para a 
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elaboração de planilhas e gráficos, foram utilizadas as 
ferramentas do programa Microsoft Office Excel 2003.

Por fim, o presente estudo está estruturado em seis 
capítulos, sendo eles: o primeiro é a introdução, em 
que são apresentadas informações relevantes sobre 
os principais conceitos a serem investigados ou ana-
lisados, a apresentação dos objetivos e do método de 
pesquisa utilizado para o desenvolvimento do trabalho; 
no segundo capítulo, será abordado o gestor e as estra-
tégias organizacionais, em que serão elucidadas infor-
mações de como o gestor toma as decisões balizadoras 
da informação; no terceiro capítulo, serão abordadas as 
técnicas de gerenciamento de estoque, compras e ven-
das, aprofundamento sobre as relações de estocagem 
e giro em uma empresa frente às situações de rentabi-
lidade e lucratividade operacional; no quarto capítulo, 
será apresentada a análise financeira, estabelecendo a 
análise dos dados obtidos na demonstração do resul-
tado do exercício e no balanço patrimonial; e o último 
capítulo é a conclusão, que compreende a síntese de 
tudo o que foi apresentado durante o trabalho, como 
também a análise crítica dos autores.

2 O GEsTOR E As EsTRATéGIAs 
ORGAnIZAcIOnAIs

A ferramenta de trabalho de um coordenador em 
uma empresa é, em especial, a informação. Esse ges-
tor fará um trabalho com qualidade se as informações 
de que dispõe forem de boa qualidade e fidedignas. 

As trajetórias representativas desta análise para o 
profissional tomador de decisão são as demonstrações 
financeiras, que fornecem as quantificações e as quali-
ficações dos resultados apurados em uma empresa, que 
se constituem na matéria-prima para chegar a uma sín-
tese sobre a situação patrimonial, econômica e finan-
ceira da organização analisada. Além das informações 
financeiras, esse gestor busca informações disponíveis, 
quanto ao grau de tecnologia, à concorrência, à capaci-
dade administrativa, ao mercado, à capacidade instala-
da e dos posicionamentos dos dirigentes, entre outras.

O objetivo primordial da grande maioria das em-
presas privadas é a obtenção de lucros para os seus 
proprietários, mediante a produção de bens ou servi-
ços para venda no mercado. Para que essa meta pos-
sa ser alcançada, a organização adquire os fatores de 
produção e com eles produz venda. Uma das áreas 
mais importante para a administração é aquela que 
cuida dos recursos financeiros, que se preocupa com 
dois aspectos cruciais: a rentabilidade e a liquidez. 
Na realidade, estes são os dois objetivos principais 

da gestão financeira: o melhor retorno possível do in-
vestimento (rentabilidade ou lucratividade) e a rápida 
conversão em dinheiro (liquidez).

As organizações, em especial as que operam com 
venda de eletrodomésticos da linha branca, estão 
diante de uma nova concepção em se tratando de ge-
renciamento financeiro, o alinhamento dos riscos de 
longo prazo, com os indicadores financeiros compa-
rados aos sistemas orçamentários mais eficientes, ad-
ministrando melhor seu capital de giro para diminuir 
as necessidades de caixa.

Busca-se sempre o melhor desempenho e equilí-
brio financeiro. Além disso, esses tipos de organiza-
ção poderão antecipar possíveis problemas de caixa, 
prevenindo as dívidas que acarretarão em dificulda-
des futuramente. Para alcançar esses pressupostos, é 
necessário um hábil monitoramento das despesas e 
dos custos variáveis, haja vista que a ausência deste 
monitoramento, especialmente dos estoques de pro-
dutos acabados, tem tido grande participação na que-
da do faturamento das empresas.

Segundo Valdério Freire (apud. ASSAF NETO, 
2010), em verdade, a preocupação do analista centra-
-se nas demonstrações contábeis da organização, das 
quais extrai suas conclusões a respeito de sua situa-
ção econômico-financeira, e toma (ou influencia) de-
cisões com relação a conceder ou não crédito, investir 
em seu capital acionário, alterar determinada política 
financeira, avaliar se a empresa está sendo bem ad-
ministrada, identificar sua capacidade de solvência 
(estimar se irá falir ou não), avaliar se é uma empresa 
lucrativa e se tem condições de saldar suas dívidas 
com recursos gerados internamente etc. 

Ainda conforme Valério (apud. MATARAZZO, 
2003, p.19), “deve-se guiar a formatação da análise a 
partir do raciocínio científico, contando também com a 
sensibilidade e experiência do gestor”.  O processo de 
tomada de decisão deve estar norteado pelas seguintes 
etapas: a identificação de premissas que melhor apre-
sentem as características de uma determinada organi-
zação; comparação com amostras ou padrões através 
da estatística, fazendo comparações com os concorren-
tes; diagnóstico ou conclusões é uma etapa diferente da 
comparação com padrões, pelo fato de serem analisa-
das, de fato, as informações obtidas nas etapas anterio-
res; decisões a serem tomadas, a partir das conclusões 
obtidas após os passos anteriores.  

Nota-se que a não realização de um planejamento 
alinhado às estratégias financeiras e operacionais da 
organização para seguir essas etapas faz com que a 
análise não atinja o seu ponto primordial, ou melhor, a 

sustentabilidade do negócio. Dessa maneira, o desem-
penho entrará em desarmonia, prejudicando, assim, a 
evolução dos negócios da empresa e o gestor não efe-
tivará o fornecimento de informações que sejam rele-
vantes, como as que ele gostaria de dar, pela ausência 
de dados imprescindíveis à interpretação dos dados. 

Para o gestor, a interpretação através de índices é a 
forma mais adequada de se chegar a ter dados concre-
tos da real situação de uma empresa em um momento 
determinado. As técnicas utilizadas foram aprimoradas 
com o passar dos anos, principalmente no que se diz 
respeito à insolvência, fazendo com que, atualmente, 
os índices tenham um embasamento científico.

3 TécnIcA DE GEREncIAmEnTO Em 
RAZãO DOs EsTOQuEs

Tal como contas a receber, os estoques representam 
investimentos significativos em várias empresas. Em 
uma industrial típica, os estoques podem muito bem 
superar o nível de 15% dos ativos e em uma empresa 
varejista, como é o caso da Embramaq, objeto de estu-
do deste trabalho, os estoques podem representar mais 
de 25% dos ativos. As grandes organizações de varejo 
devem centralizar seus esforços no gerenciamento pela 
redução do valor aplicado em estoques, buscando, as-
sim, a redução do capital investido como imobilizado 
nesse ativo e, conjuntamente, em encontrar a melhor 
forma possível de administrar os três grandes custos 
inerentes ao estoque: custo de excesso, custo da venda 
perdida e custo de oportunidade.

De acordo com Godinho Filho (2006), alguns 
modelos de tamanhos de lotes são: o clássico lote 
econômico de compra; a quantidade lote por lote; a 
quantidade pedida é exatamente igual à necessidade; 
o método das necessidades fixas do período, cujo ta-
manho de lote é igual à demanda de um período pre-
determinado, como, por exemplo, uma semana ou 
um mês; a quantidade do pedido periódico; é o lote 
econômico de compra (LEC) arredondado para uma 
quantidade inteira de períodos; o método do menor 
custo total, o tamanho de lote é aquele que minimiza 
o custo total geral, entre outros.

Conforme Pozo (2001, p.43-48), o método do LEC 
nas empresas de varejo, ao realizarem pedidos de ele-
trodomésticos na linha branca para armazenagem em 
estoque, é a forma mais adequada de minimizar esses 
custos, pois “há um dimensionamento real das necessi-
dades de estoques em relação à demanda, às variações 
de mercado, às negociações com os agentes fornecedo-

res e à satisfação do cliente, otimizando-se os recursos 
disponíveis e minimizando os estoques e custos”. 

Esses estoques, sendo mínimos, devem ser utiliza-
dos pelas empresas que operam com eletrodomésti-
cos na linha branca, ou seja, as empresas poderão usar 
esse recurso não para especular no sistema financeiro 
e estagnar, mas para aprimorar seus recursos nos pro-
cessos de manufatura, na aquisição de novos equipa-
mentos ou adicionais, para expandir ou diversificar 
sua produção, tornando-se mais eficaz e competitiva.

O estoque é um dos principais alvo para redução, 
não apenas pelo tamanho de seu custo agregado de 
oportunidade, mas também pelo seu valor no balan-
ço patrimonial, afetando diretamente o retorno sobre 
o investimento dos acionistas. A gestão de estoques 
procura fixamente a diminuição dos valores em es-
toques, agindo para mantê-los no mínimo possível e 
dentro de níveis de segurança, tanto monetário quanto 
aos volumes para atender à demanda. 

4 AnÁLIsEs OpERAcIOnAIs E 
FInAncEIRAs

Marion (2006, p.45-47) ressalta que, para que a 
empresa comece a operar de fato, ela precisa de capi-
tal (dinheiro, bens, recursos). “Capital próprio signi-
fica recursos dos próprios sócios ou acionistas (fonte 
interna de capital) e capital de terceiros, recursos de 
indivíduos ou entidades emprestados à empresa (fon-
te externa de capital)”.

A análise financeira é crucial para a organização 
que pretende evoluir, pois se podem obter subsídios 
sobre a posição econômica e financeira e a comparabi-
lidade com o mercado em que está inserida. É através 
dessas informações que o gestor obterá conhecimentos 
de como a organização deve ser avaliada ou mensurada 
em um determinado período, se merece crédito ou não, 
se a mesma tem envergadura de pagar seus compro-
missos, se vem sendo bem administrada, se sua ativi-
dade operacional oferece rentabilidade que atenda às 
perspectivas dos proprietários de capital e se irá falir, 
ou se continuará operando, dentre outros fatores.

Então, liquidez pode ser traduzida como a disposi-
ção que a organização tem para saldar seus débitos ou 
dívidas com o que angaria ou tem a receber. Consiste 
em uma relação entre ativo circulante (disponibilida-
des, aplicações financeiras, contas a receber) e passi-
vo circulante (contas a pagar, dívidas com fornecedo-
res, salários etc). 

De acordo com os autores Matarazzo (2003), Assaf 
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Neto (2010), Gitman (2004), Iudícibus (2000), é apresen-
tado, abaixo, alguns indicadores relacionados aos tipos de 
liquidez, assim como o conceito de capital de giro.

Liquidez Geral: Ativo Circulante + Realizável a 
Longo Passivo Circulante + Exigível a Longo Pra-
zo. “Quanto à empresa, possui no Ativo Circulante e 
Realizável a Longo Prazo para cada $ 1,00 de divida 
total”. Permite ao analista fazer analises de liquidez 
em relação ao Ativo Circulante e Realizável a Lon-
go Prazo frente a certas quantidades de obrigações de 
curto e longo prazo.

Liquidez Corrente: Ativo Circulante Passivo Cir-
culante. “Quanto à empresa, possui no Ativo Cir-
culante para cada $ 1,00 de Passivo Circulante”. O 
analista poderá identificar a liquidez da empresa em 
relação às aplicações de recursos de curto prazo para 
certas quantidades de obrigações de curto prazo.

Liquidez Seca: Disponível + Aplicações Finan-
ceiras + Clientes de Rápida Conversibilidade em Di-
nheiro Passivo Circulante. “Quanto à empresa, possui 
no Ativo Líquido para cada $ 1,00 de Passivo Circu-
lante”. Possibilita ao analista fazer julgamento da li-
quidez da empresa em relação ao Ativo Liquido para 
uma certa quantidade de dívidas de curto prazo. 

Capital de Giro: Ativo Circulante – Passivo Cir-
culante. Quanto à empresa, possui Ativo Circulante 
Líquido. Possibilita ao analista fazer julgamento da 
situação financeira liquida da empresa de curto prazo.

Conforme Oliveira (2005), diante das considerações 
apresentadas, percebe-se que os gestores deverão estar 
preparados para lidar com essas situações, relacionadas 
ao desempenho financeiro, tendo em vista que a empre-
sa poderá correr sérios riscos de liquidez, e, consequen-
temente, poderá ter dificuldade em obter resultados eco-
nômicos capazes de subsidiar essa liquidez.

Há também um indicador denominado de endivi-
damento, que é a relação entre as obrigações de curto 
prazo, passivo circulante, mais o exigível de longo 
prazo dividido pelo patrimônio líquido da organiza-
ção. Lembrando que este patrimônio é o capital que 
foi investido pelos sócios no início e durante a exis-
tência da empresa. Há índices de endividamento para 
o curto e para o longo prazo.

Hoji (2006, p.29) afirma que: “a liquidez é a dis-
posição de saldar endividamento de curto prazo”. De 
forma geral, a liquidez é pautada com as disponibili-
dades mais os direitos e bens realizáveis de curtíssimo 
prazo, ou melhor, a liquidez é relacionada exclusiva-
mente com estas disponibilidades de curtíssimo pra-
zo, que são exatamente as contas de caixa, bancos e 
aplicações financeiras. Por essa razão, o gestor de uma 

organização adota o regime de caixa para planejar, exe-
cutar e controlar o caixa da organização, por trabalhar 
com mais precisão sobre a movimentação dos recursos 
operacionais, ou melhor, os circulantes da empresa.

Iudícibus (2000, p.79) também adverte quanto 
à utilização desse índice, ao afirmar que “é preciso 
ponderar que, no numerador, estão abrangidos itens 
diversos, como valores pagos antecipadamente, como 
é o caso de despesas antecipadas”. No denominador, 
constam as dívidas e obrigações vencíveis a curtíssi-
mo prazo. É necessário, como de resto para muitos 
outros índices, estar atento às questões dos prazos de 
a receber a curto prazo, estoques e demais despesas.

Os fatores de liquidez se limitam a evidenciar se 
existe ou não o mecanismo de liquidar obrigações, 
não abrangendo, por exemplo, indicadores como os 
prazos de pagamento e recebimento. Apesar disso, são 
de enorme importância para o norteamento da gestão 
organizacional, por demonstrarem disposição de cur-
to prazo para tomada de decisões, afetando, direta ou 
indiretamente, outras áreas de valores da empresa. Os 
recursos operacionais de curtíssimo prazo acabam se 
tornando o “centro” da estratégia organizacional, pois 
são através deles, e baseados neles, que, em muitas 
ocasiões, os negócios são orientados.

Somente é possível utilizar as variáveis de liquidez 
e endividamento se forem correlacionadas com dados 
históricos estatísticos e de passado. Eles subsidiam as 
instituições financeiras creditícias para as negociações 
de empréstimos tanto de curto como de longo prazo, 
em favor do suprimento de capital de giro operacional 
das organizações em desequilíbrio financeiro. Dessa 
forma, são importantes na administração e na imagem 
da empresa no mercado financeiro.

Van Horne (1995, p.139) indica que “a questão da 
estabilização financeira está atrelada às deliberações 
ligadas à estrutura de ativo e passivo operacional cir-
culante”. Para ele, uma maneira de eliminar desequi-
líbrios financeiros está atrelada ao fato de precaver-se 
à incerteza com uma determinada margem de segu-
rança. Segundo o autor, se não forem devidamente 
provisionados.

4.1 GEsTãO DOs FLuXOs 
FInAncEIROs – cApITAL E 
nEcEssIDADE DE GIRO

A gestão do caixa flutuante se faz com base em 
outros indicadores. Uma diretriz extremamente ne-
cessária é se avaliar o grau de necessidade de capital 

de giro (NCG) que uma organização precisa, frente as 
suas operações rotineiras, para manter seus estoques 
e o desenvolvimento operacional. É a quantidade de 
recurso que a organização precisa para continuar fun-
cionando e operando: para comprar insumos, pagar 
seus funcionários, manter estoques, etc. A necessida-
de de capital de giro permite entender como se dá a 
administração da empresa: em relação às origens e 
aplicações de recursos, se os está gerindo; se está au-
mentando estoques, se está reduzindo prazos de rece-
bimentos de curto prazo, etc.

O funcionamento da organização no seu dia a dia 
leva em conta um ciclo financeiro. Para as organiza-
ções de venda de eletrodomésticos da linha branca, 
este ciclo é demasiadamente curto, pois envolve ape-
nas entrada e revendas de mercadorias muitas vezes 
em poder de terceiros (com os fabricantes). Para que 
aconteça o giro destas operações, o gestor solicita ao 
capital próprio, ao lucro e caixas gerados, a emprés-
timos, isto é, origina de obrigações próprias ou para 
com terceiros, por isso as aplicações são frutos de 
endividamentos, sendo estes de curto e longo prazo. 
Haverá diversas modalidades para que isso aconteça, 
sendo atrelados taxas de juros, impostos e custos de 
oportunidades distintas. Ao optar por colocar dinheiro 
na compra de um insumo e estocá-lo, o administrador 
poderá eliminar outras diversas probabilidades para 
usar o mesmo recurso. 

A NCG está mais empregada no lado das aplica-
ções de curto prazo, isto é, em ativos circulantes da 
organização, como contas a receber e estoques. Inclu-
sive, as entradas de vendas a prazo (contas clientes) 
correspondem a produtos fabricados que saíram do 
estoque para os consumidores. Na verdade, é um esto-
que na casa do cliente. Para gerenciar de maneira ade-
quada, o administrador precisa desenvolver maneiras 
de reduzir os prazos de recebimento e aumentar os 
prazos com os fornecedores, isto é, os  pagamentos de 
curto tornarem-se de longo prazo. Com isso, ele reduz 
a NCG. Numericamente, esta necessidade de capital 
de giro é a soma pela qual as contas a receber (contas 
clientes) mais os estoques superam as contas a pagar 
(contas fornecedores).

Não só o cálculo da necessidade de capital de giro 
é um indicador gerencial importante, outras diretrizes 
servem para análise gerencial, uma delas é extrema-
mente crucial, obtida através das projeções do fluxo 
de caixa, são como as sobras de recursos da empresa, 
são administrados. É a relação entre o que a organi-
zação tem investido, ou em saldos bancários ou em 
empréstimos a terceiros, menos os financiamentos e 

dívidas de curtíssimo prazo, dividendos e imposto de 
renda a pagar.

É também extremamente disseminado o conceito 
de capital de giro operacional, que representa a dife-
rença entre aplicações circulantes e origens circulan-
tes, ou seja, todas as contas de curto prazo do ativo e 
passivo. De maneira geral, englobam as necessidades 
de capital de giro e as sobras de caixa em um único 
número. Este indicador não é tão aplicado, porque, se 
a organização tiver um volume significativo de dívi-
das no curto prazo, dará uma estranha informação que 
necessita de um capital operacional baixo para seu 
funcionamento. É por isso que é interessante separar 
em necessidades de capital de giro e sobras de caixa.

5 O EsTuDO DE cAsO: EmbRAmAQ

A empresa estudada denomina-se Embramaq. 
Atua no ramo de industrialização e venda direta no 
varejo e atacado de produtos da linha branca, como 
geladeiras, lava-louça, lava-roupas e freezers.

A Embramaq, entre o período de 1999 a 2004, vem 
apresentando crescente volume de vendas, isto é, au-
mento gradual do faturamento da empresa de forma 
satisfatória, porém, o resultado não acompanha este 
crescimento, haja vista que há uma relação inversa, 
enquanto o faturamento está elevado, os resultados lí-
quidos apresentam níveis insatisfatórios, apresentan-
do, de um ano para outro, prejuízo do exercício.

5.1 AnÁLIsE DA EsTRuTuRA 
FInAncEIRA DA EmbRAmAQ

Com base nas tabelas 01 e 02 abaixo, a organiza-
ção precisa melhorar a estrutura de composição de re-
cursos, já que não existem regras fixas. A natureza do 
endividamento, as taxas de juros e os riscos, quando 
comparados com o retorno que tais recursos propiciam 
uma vez investidos, devem ser, por sua vez, compara-
dos com os custos alternativos da captação de capital 
de risco de longo prazo e não de curto prazo como vem 
adotando e ao mesmo tempo com elevadíssimos juros.

Mesmo que durante certo tempo inicial (1999) a Em-
bramaq se tenha beneficiado de uma taxa de endivida-
mento significativa, surgiu, a partir de 2000, pela gran-
deza dos custos financeiros, o endividamento adicional, 
em que a tendência é atingir níveis indesejáveis para ma-
nutenção da saúde financeira desta organização, mesmo 
porque os emprestadores de dinheiro, a partir de certo 
grau de endividamento, aumentam seus riscos de apli-
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Muitas vezes, a empresa possui um índice alto de 
endividamento, como é o caso sabido da Embramaq 
(maior que 50%), e dispõe de ativos fixos financiados 
quase pela totalidade do capital de terceiros ao invés 
de capitais próprios. Uma forma de solucionar o pro-
blema é vender ativos e reduzir as dívidas de curto 
prazo, que, normalmente, têm as maiores taxas de ju-
ros. Atualmente, com as altas taxas de juros pratica-
das, qualquer redução de endividamento corresponde 
a uma “taxa de retorno simbólica” tão alta quanto os 
juros que estamos deixando de pagar. Algumas vezes, 
a opção é queimar estoques para gerar caixa para re-
duzir algum endividamento sufocante.

 No caso da Embramaq, como estratégia, bus-
cam a ampliação das exportações no viez de reduzir o 
ciclo financeiro (adiantamento de contrato de câmbio 
- ACC) sobre vendas futuras. Há o inconveniente de 
que a ciclicidade dos preços interfere nos valores no 
momento de se resgatá-los. A retirada de ACC impli-
ca em se somar caixa ao ativo (nova disponibilidade) 
e se criar uma dívida de curto prazo no passivo (já que 
o prazo máximo de resgate é de 180 dias).

 Avaliando esses indicadores, poderemos sa-
ber quanto o funcionamento da empresa demandou 
de capital, quanto ele gerou, quanto gastou e quanto 

sobrou. Quando queremos entradas de capital, po-
demos fazê-las através de retenção de lucros, aporte 
de capital pelos acionistas com aumento do patrimô-
nio líquido (PL), ou, então, aumento das dívidas no 
longo prazo. O PL, muitas vezes, é melhorado pela 
subscrição de novas ações, ou por capitalização pelos 
acionistas. A redução do ativo imobilizado também 
permite a entrada de capital, o que é conseguido pela 
venda de algum bem (terrenos, equipamentos, etc.).

Para a Embramaq, devem interessar: reduzir as 
necessidades de capital de giro; aumentar a entrada de 
capital; garantir disponibilidades para eventualidades 
e ter liberdade financeira.

Uma das formas para se reduzir as saídas de caixa 
ou necessidades de capital de giro da Embramaq é 
através de adequada gestão dos estoques e das contas 
a pagar e a receber. Fica uma pergunta: será que a 
área de vendas está consciente do que ela faz quando 
vende grandes quantidades a um cliente e lhe dilata 
substancialmente o prazo por razões de “fidelidade” 
nas compras? Este questionamento é feito em virtude 
da comparabilidade das contas clientes (duplicatas a 
receber) em favor das variações de estoques e forne-
cedores existentes entre os anos de 1999 a 2000. 

Outra questão: e quando vende para um possível 

cação de capital, aumentando, portanto, a taxa de juros.

Tabela 1 – Quadro Comparativo de Vendas a Prazo e Total Vendido – R$ mil
Fonte: Elaborado pelos autores

Tabela 2 – Quadro Analítico do Capital de Giro Líquido e Permanente - Extraído da Embramaq – R$ mil
Fonte: Elaborado pelos autores

inadimplente, só para se mostrar eficiente em vender 
tudo que é comprado? A Embramaq estará reduzindo 
estoques, mas a entrada de caixa será postergada. Se 
a Embramaq buscar dinheiro no curto prazo, mesmo 
tendo muito a receber, a situação é, no mínimo, cons-

trangedora para a administração e mais onerosa à or-
ganização.

A situação da Embramaq pode ser avaliada global-
mente, sem necessidade de inserir todos os esforços 
em custos, já que sobre preços há pouca ação.

Tabela 3 – Quadro Analítico da Rentabilidade Bruta - Extraído da Planilha da Embramaq – (%)
Fonte: Elaborado pelos autores

5.2 AnÁLIsE DAs VARIÁVEIs DE 
REnTAbILIDADE E VEnDAs A pRAZO

Expressar a rentabilidade em termos absolutos 
tem uma utilidade informativa bastante reduzida. De 
maneira geral, deve-se relacionar o resultado líquido 
(receita líquida) da Embramaq com algum valor que 
expresse a dimensão relativa do mesmo, para analisar 
quão bem se saiu entre 1999 a 2004. 

Com base nas tabelas 03, 04 e 05, poderíamos dizer 
que a empresa taxa de rentabilidade do lucro bruto sobre 
a receita aquela que permite à empresa manter e desen-
volver suas atividades sem ter que procurar outros capi-
tais (próprios ou de terceiros). É lógico que tudo está li-
gado à natureza dos produtos, em especial de geladeiras 
e lava-roupas, às condições de baixa captação de finan-
ciamentos de longo prazo para que a Embramaq tenha 

para se desenvolver e à conjuntura econômica favorável, 
que não acompanhou este crescimento de mercado. 

Através dessa análise, podemos perceber, tam-
bém, a importância de dois fatores: o custo operacio-
nal – influindo diretamente na margem de lucro; e o 
movimento de vendas – influindo diretamente na ro-
tatividade e, indiretamente, na margem de lucro (atra-
vés da variação do custo operacional).

O sucesso da Embramaq depende, também, das 
condições em que são administrados os recursos dire-
tamente relacionados com o capital de giro, em espe-
cial das vendas a vista em relação ao volume de vendas 
a prazo (contas clientes). Percebe-se que a empresa 
adotou, nos últimos seis anos, uma política de aumento 
no volume de vendas a prazo em desencontro com o 
volume de compras a prazo, a qual se manteve equi-
librada nos últimos anos, denotando, assim, compras 

Tabela 4 – Quadro Comparativo da Relação de Compra e Vendas a Prazo – Embramaq – R$ mil
Fonte: Elaborado pelos autores

Tabela 5 – Quadro Comparativo da Relação dos Custos sobre as Receitas – R$ mil
Fonte: Elaborado pelos autores
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em quase sua totalidade a vista para suprimento dessas 
vendas, desfavorecendo, assim, seu poder de liquidez, 
tanto de curto como de longo prazo.

Na tabela 05, é possível constatar a relação dos cus-
tos e dos riscos assumidos, isto é, a evolução de vendas 
a prazo, no decorrer dos anos, faz com que a empresa 
assuma custos e riscos que a venda a vista não oferece, 
principalmente aumento gradativo desde volume a pra-
zo em desacordo com o crescimento de vendas a vista. 
A Embramaq precisa adotar uma postura de redução 
dos custos com a estrutura de crédito e cobrança, haja 
vista que houve um crescimento, na mesma proporção, 
do volume de provisão para os devedores, podendo ter 
sido ocasionado pela queda da qualidade dos produtos 
ou, em especial, pela falta de política quanto à conces-
são destes créditos (vendas a prazo).

De acordo com a capacidade produtiva em atender 
mais de 20% da demanda instalada nacional, consta-
ta-se potencial de crédito dos clientes, principalmente 
devido à redução dos índices de inflação e aumento 
considerável do PIB, proporcionando, assim, aumen-
to gradativo do poder de compras pelos consumidores 
de baixa renda (classe c e d), a Embramaq deverá ado-
tar política agressiva quanto a vendas dos 02 (dois) 
principais itens da categoria “branca”, consumidos 
por essas classes: geladeiras e lava-roupas; É notório 
que para os demais itens, como lava-louças e freezer, 
o volume não é tão significativo, principalmente por 
nossa classe média alta representar menos de 1% da 
população brasileira. No período de 1999 a 2004, não 

houve perda significativa de poder aquisitivo do valor 
dos créditos (inflacionários).

Causas da existência de contas a receber: a utili-
zação do crédito pode ser vista tanto como método de 
venda, quanto arma contra a concorrência. Esta polí-
tica de crédito constitui importante elemento para a 
consecução dos objetivos de venda e serve de instru-
mento de procura para o que a empresa oferece para 
o mercado. A expansão das operações da Embramaq 
provoca a necessidade de financiamento ou de cré-
dito, gerando a possibilidade de utilizar os recursos 
de produção, sem contrapartida, até que os mesmos 
estejam trazendo rendimentos próprios que permitam 
remunerar os fornecedores.

5.3 A ROTATIVIDADE E A InFLuÊncIA 
nOs cusTOs E EsTOQuEs

Estes quocientes abaixo, na tabela 06, importantís-
simos, representam a velocidade com que elementos 
patrimoniais se renovam durante determinado período 
de tempo. Por sua natureza, têm seus resultados apresen-
tados em dias. Para a Embramaq, a importância de tais 
quocientes consiste em perceber que se paga as compras 
a prazo em um prazo quase 3X (três vezes) menor do 
que os recebimentos de clientes (vendas a prazo), afe-
tando bastante na posição de liquidez e rentabilidade da 
embramaq, tendo, assim, que fazer constantes resgates 
com capital de terceiros de curto prazo com taxas altas 
para honrar compromissos operacionais.

É importante salientar, conforme Iudícibus (1982, 
p.86), “um acréscimo da rotação do estoque não sig-
nifica necessariamente aumento de lucro”. O estoque 
apresentado se renova, em média, de 170 em 170 dias 
durante o ano, gerando, assim, um alto custo de ma-
nutenção e baixa captação de recursos de curto prazo 
para quitação de dívidas de curto prazo. Enquanto na 
rotação das contas a pagar, ou melhor, das compras 

a prazo diretas com fornecedores, identifica-se qual 
o número de vezes em que são renovadas as dívidas 
com fornecedores da Embramaq num determinado 
período de tempo. 

Assim, como a empresa demora muito mais para 
receber suas vendas a prazo do que para pagar suas 
compras a prazo, irá necessitar mais capital de giro 
adicional para sustentar suas vendas, criando-se um 

Tabela 6	–	Quadro	Comparativo	da	Rotatividade	e	Influência	sobre	Estoques	e	Custos	-	Quocientes	
Fonte: Elaborado pelos autores

Tabela 7 – Fluxo de Caixa - Relação dos Recebimentos e Pagto frente aos Empréstimos – R$ mil
Fonte: Elaborado pelos autores

círculo vicioso difícil de romper.
Percebe-se, também, que, apesar de haver um au-

mento nas despesas, as outras receitas operacionais, 
dentre elas os juros sobre obtenção de capital de ter-
ceiros, aumentaram o prejuízo, fazendo com que a 
empresa obtivesse, entre 2000 a 2004, um aumento 
exponencial do prejuízo em relação ao faturamento. 

A situação financeira da embramaq encontra-se 
no rumo de uma falência, se mantiver a atual estra-
tégia, pois não terá futuramente mais capacidade de 
pagamento, já que está gradativamente piorando seus 
retornos financeiros.

Sugere-se para a empresa Embramaq que verifi-
que a não necessidade de possuir estoques altos, pois 
estes constituem parcela não tão significativa do ativo 
operacional, por se tratar de uma empresa industrial, 
visto que, em contrapartida, o passivo circulante cres-
ceu mais em relação ao ativo circulante, o que dimi-
nui sua capacidade de pagamento. 

O melhor a ser feito, em nossa opinião, seria redu-
zir o elevado valor que a empresa possui em estoques, 
trabalhando somente com o necessário.

5.4 FATOREs cOnDIcIOnAnTEs 
DO InVEsTImEnTO Em cOnTAs A 
REcEbER 

• Aumento do volume das vendas a prazo e de-

sacordo com a política de compras a prazo.
• A proporção entre o custo direto do produto 
e o valor de venda faturado é extremamente alto, afe-
tando, assim, a relação de contas a receber (recebíveis 
até 360 dias) com os pagamentos a prazo (pagamen-
tos ate 360 dias).
• A sazonalidade das vendas (rotação de es-
toques) não acompanha as compras a prazo (rotação 
de fornecedores), afetando, assim, as regras quanto a 
limites de crédito, às políticas de prazo de crédito e, 
principalmente, a possíveis políticas de descontos da 
empresa.
• A política de concessão de crédito envolve 
um equilíbrio entre os lucros nas vendas a prazo e o 
custo de manutenção de valores a receber, adicionado 
aos possíveis prejuízos decorrentes de dívidas inco-
bráveis, o que não está acontecendo, haja vista que 
esta proporcionalidade não ocorre. 
• O estabelecimento de limites para a conces-
são de crédito, ou seja, os valores máximos financi-
áveis pela empresa para cada cliente faz com que a 
Embramaq tenha que recorrer a empréstimos de curto 
(até 360 dias) e longo prazo (acima de 360 dias) para 
manter seu capital de giro líquido e poder de compras.
• A Embramaq precisa reformular a política de 
cobrança, incluindo os métodos de cobrança (instru-
mentos, agressividade relativa, etc.), principalmente 
aumentando estabelecimento de descontos por paga-
mento antecipado, visando acelerar o recebimento de 
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valores devidos pelos clientes da Embramaq.
Já na tabela 07, entre 2002 e 2004, a Embramaq 

encontrou dificuldades para sobreviver em virtude da 
ausência de capital de giro próprio para movimentar 
as atividades operacionais da empresa, bem como 
do excessivo valor de empréstimos captados de cur-
to prazo e especialmente em virtude de uma dívida 
captada referente a grandes volumes de empréstimos 
entre 1999 e 2000, ocasionando, assim, altos custos 
financeiros que comprometem os resultados das ati-
vidades a partir de 2000.

O custo financeiro alto, devido a juros sobre estes 
empréstimos, reconhecido, inclusive, do aumento do 
resultado de EBITA, quando do uso do capital de ter-
ceiros, por exemplo, reduz o lucro da empresa, e este, 
sem dúvida nenhuma, é a melhor fonte de reposição e 
manutenção do capital de giro, sendo fato de reconhe-
cer o grande fator decisivo para redução gradativo do 
resultado frente ao crescimento das vendas.

Com o aumento da necessidade de mais competi-
tividade, em decorrência da concorrência acirrada e 
do aumento da renda per capita, e, em especial, com 
a redução do desemprego, com base nos dados da in-
flação, PIB e demais fatores,  faz-se necessário que 
a Embramaq repense suas linhas estratégicas, em es-
pecial as linhas de produtos centrados nos segmen-
tos mais produtivos em termo de venda: geladeiras e 
lava-roupas.

Com base nos dados, também se percebe dificulda-
de no giro mais rápido dos estoques, o que representa 
volumes financeiros que estão "imobilizados", muitas 
vezes por longos períodos. Por essa razão, torna-se 
necessário manter os estoques em níveis adequados, 
negociando reposição no menor tempo possível, evi-
tando, assim, imobilização de recursos financeiros.

Os clientes, de forma geral, estão exigindo pra-
zos maiores para pagar suas compras, em virtude, 

principalmente, das condições que o mercado, de 
modo geral, vem impondo aos hábitos de consumo 
e às condições de compras. Os fornecedores estão 
diminuindo os prazos concedidos nas compras, tam-
bém com o objetivo de melhorar a performance do 
capital de giro de suas empresas. Por outro lado, a 
Embramaq precisa ampliar os prazos com esses for-
necedores, haja vista que foi concedido nos últimos 
três anos (2001 a 2003) uma política agressiva de 
prazos nas vendas a prazos, desde que sejam aplica-
dos os encargos financeiros.

A empresa perde a condição de continuar existin-
do, quando não dispõe de capacidade para pagar suas 
dividas. A Embramaq poderá quebrar por ter proble-
mas relacionados com a sua liquidez, ou seja, com 
o seu poder de pagamento. As prováveis causas que 
estão contribuindo para que isso aconteça são: fato-
res de caráter operacional e decisões estratégicas que, 
por alguma razão, não estão dando certo, como: volu-
mes de vendas inadequados em produtos específicos, 
como freezers; aumento da inadimplência nos recebi-
mentos não na mesma proporção destas vendas a pra-
zo; e, em especial, altos valores de custos e margem 
de ganhos reduzida em relação às expectativas;

5.5 sITuAÇãO FInAncEIRA

Com base na tabela 08 abaixo, a Embramaq apre-
senta uma péssima situação econômica, com elevada 
participação de capitais de terceiros (passivos - de cur-
to e de longo prazo) em relação ao capital próprio e aos 
investimentos (ativos). A partir de 2000, essa relação 
prejudicou a liquidez da empresa, por não ter em mãos 
recursos numerários suficientes para a liquidação de 
seus compromissos de curto prazo, tendo que recorrer, 
anualmente, a novos empréstimos, unicamente para li-
quidar recursos operacionais (fluxo de caixa).

Tabela 8 – Participação das Desp. Financeiras (Juros) e das Devoluções sobre o Lucro – (Par.%)
Fonte: Elaborado pelos autores

Este último aspecto – a insuficiência de recursos 
para o pagamento das obrigações - é o que caracteri-
za a situação ruim financeira da Embramaq, afetando 

drasticamente a sua capacidade de pagamento, tendo, 
assim, que recorrer, anualmente, a altos valores de 
empréstimos de curto prazo.

Segundo a tabela 09, no estudo da capacidade de 
pagamento em curto prazo, tendo em vista as dívidas 
vencíveis no exercício seguinte ao balanço, constata-se 
que a Embramaq não está contando, no mesmo perío-
do, com valores disponíveis e rentáveis em montante 
suficiente para o resgate das mesmas. No caso da liqui-
dez corrente, índices inferiores à unidade revelam, em 
princípio, situação financeira deficitária. Dessa forma, 
podemos enquadrar os resultados obtidos nas seguintes 
situações: ruim = menor que 0,5; apertada = de 0,5 a 

0,7; satisfatória = de 0,8 a 1,0; boa = maior que 1,0.
A tabela 09 também traz uma análise da liquidez 

imediata, indicando resultados que devem ser vistos 
com maior cuidado. A natureza dos estoques e sua 
facilidade de comercialização foram analisadas e ti-
radas desse fator de avaliação, haja vista o teor de 
liquidez das mesmas. Portanto, considerando que di-
ficilmente pelo menos parte dos estoques deixará de 
ser vendida, podemos considerar como “ruim” índi-
ces até ligeiramente inferiores à unidade

6 cOnsIDERAÇÕEs FInAIs

Apesar das limitações da análise, é possível fazer 
algumas recomendações para maximizar o resultado 
da empresa, no que tange ao resultado líquido anual 
e ao capital de giro: a Embramaq deve gerar caixa 
operacional ao longo do tempo, para que não ocorra 
a descapitalização; a organização pode melhorar os 
resultados econômicos e financeiros, administrando, 
adequadamente, o ciclo financeiro. O esforço de re-

dução do ciclo financeiro deve ser feito por todas as 
áreas da empresa, por meio de políticas eficientes de 
crédito, descontos financeiros, compras etc.  E m 
qualquer caso, a taxa de desconto obtida ou conce-
dida deve justificar-se economicamente; assegurar 
interromper o processo de produção, o que poderia 
levá-lo a comprar grandes lotes, desnecessariamente, 
para obter descontos.

Sob o aspecto financeiro, a empresa deve compa-
rar os preços à vista e a prazo antes de decidir pela 

Gráfico 1 – Antes e depois das Alterações – Relação do Faturamento  e do Resultado Líquido – Embramaq

Fonte: Elaborado pelos autores

Tabela 9 – Análise dos Índices de Solvência e Lucratividade – Quociente (Var)
 Fonte: Elaborado pelos autores
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forma de financiamento dos estoques, procurando 
optar pelas compras a vista, mas caso seja a prazo, 
analisar a taxa de juros e analisar o custo-benefício.

As vendas a prazo geram riscos de inadimplência 
e despesas com análise de crédito, cobrança e recebi-
mento, mas alavancam as vendas, isto é, aumentam o 
volume de vendas e o lucro, portanto, deve-se otimi-
zar as vendas a prazo para aumentar o nível de opera-
ções e o giro dos estoques e, assim, ganhar a escala e 
maximizar a rentabilidade.

Nesse sentido, o adiamento de mais investimen-
tos para propiciar a formação de uma reserva finan-
ceira contribuiria para uma reoxigenação do capital 
de giro, mesmo que prejudique, em um primeiro 
momento, a lucratividade da empresa. Todavia, esse 
tipo de decisão carece de uma análise mais criteriosa, 
sendo necessário viabilizar um estudo que indique o 
volume de capital de giro que se precisa e qual seria o 
custo do capital ao contrair uma eventual dívida para 
alavancar tal decisão.

A Embramaq necessita recorrer a capitais de ter-
ceiros a longo prazo, ao invés de a curto prazo. O 
“realizável a longo prazo”  deve ser maior que o “exi-
gível a longo prazo”, sendo assim, deve ampliar o vo-
lume de investimento em ativos de longo prazo atre-
lado a financiamento de longo prazo (melhorias dos 
processos produtivos – aperfeiçoamento tecnológico 
e ampliação da capacidade produtiva com produtos: 
geladeiras e lava-roupas);

Os financiamentos a longo prazo geralmente não 
“apertam” tanto a empresa, pois os prazos de resgate 
são, de uma forma, dilatados e bem equacionados, se 
contratados através de instituições financeiras públi-
cas ou através de programas de desenvolvimento do 
governo federal.

Já que a situação de liquidez está muito relacio-
nada a contas a pagar e a contas a receber; a aplica-
ções financeiras; a dívidas de curto e longo prazo; ao 
custo dos produtos vendidos/ margem; ao crescimen-

to das vendas; aos estoques; e à receita operacional 
será necessário que a Embramaq adote políticas mais 
agressivas com clientes que possam enumerar um vo-
lume maior de vendas a vista, alinhadas a uma nova 
política de cobrança das vendas a prazo (descontos 
por antecipações), inclusive que fortaleça o processo 
produtivo, para que haja concentração na questão de 
custos operacionais e não afete tanto a margem bruta 
das vendas operacionais.

O índice de endividamento da Embramaq, que 
é a relação entre o passivo circulante (curto prazo) 
mais o exigível de longo prazo dividido (dívidas no 
longo prazo) pelo patrimônio líquido, vem apresen-
tando queda em virtude, principalmente, dos altos 
juros cobrados em relação aos empréstimos contra-
ídos. Já que o patrimônio líquido é o capital dos só-
cios (“shareholder’s equity”) e que quanto menor o 
quociente, melhor, que a Embramaq adote política 
de captação de recursos centrada mais em capital de 
terceiros de longo prazo e até mesmo com capital pró-
prio como política de financiamento de seus ativos do 
que dos capitais de terceiro de curto prazo. Há índices 
de endividamento para o curto e para o longo prazo.

Uma forma de solucionar o problema é vender 
ativos e reduzir as dívidas de curto prazo, que nor-
malmente têm as maiores taxas de juros. Atualmen-
te, com as altas taxas de juros praticadas, qualquer 
redução de endividamento corresponde a uma “taxa 
de retorno simbólica” tão alta quanto os juros que es-
tamos deixando de pagar. Algumas vezes, a opção é 
queimar estoques para gerar caixa para reduzir algum 
endividamento sufocante.

Por fim, o estudo do capital de giro e alterações 
das políticas de giro em estoque, fornecedores e de 
endividamento é fundamental para a alavancagem 
operacional e financeira, pois a empresa precisa recu-
perar todos os custos e despesas incorridas durante o 
ciclo operacional e obter o lucro desejado, por meio 
da venda dos produtos.
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LEITuRAs cOnEcTIVAs

Contexto: 
Como aproveitar melhor o pouco tempo que temos para conhecer os livros lançados no mercado? Você tem 

lido todos os livros que gostaria de conhecer? Esta é a proposta do Leituras Conectivas, um programa coorde-
nado pelo professor doutor Kleber Nóbrega, do Mestrado em Administração da UnP, que tem como proposta a 
realização de reuniões para apresentação e discussão de livros. Como instrumento de disseminação de conhe-
cimento o programa tem atendido a um público empresarial e acadêmico, com um elevado nível de aceitação. 
Convidamos o professor coordenador do programa, para ser o entrevistado desta edição de nossa revista.
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RaUnP:  O que é o Leituras Conectivas (LC)?
Kleber:  Trata-se de um programa para apresen-
tação e discussão de livros atuais ou clássicos, 
cujo objetivo principal, além da disseminação 
de conhecimento, é o aproveitamento do pouco 
tempo de que dispomos, para conhecer obras mo-
dernas e ou relevantes. O principal mote do LC é 
proporcionar conhecimento rápido e inteligente, 
permitindo que os participantes se mantenham 
atualizados e possam abordar questões de rele-
vancia para sua vida pessoal e profissional.

RaUnP:  Como surgiu idéia do programa?
Kleber:  Surgiu da necessidade que percebemos, 
no mercado, de atualização constante dos pro-
fissionais, bem como da “avalanche” de livros 
lançados no mercado pelas editoras. Para você 
ter uma idéia, somente nos estados Unidos, no 
ano de 2007, foram lançados 11.000 livros de ne-
gócios. E nós, professores, pesquisadores, con-
sultores estamos continuamente acessando livros 
bons ou melhores, cujo conteúdo pode e traz con-
tribuições às questões ligadas a assuntos pesso-
ais ou empresariais, só que nem sempre temos 
espaço para disseminar tudo o que lemos. E nem 
lemos tudo o que desejamos, afinal nossa capaci-
dade individual tem um limite. Então pensamos 
em fazer reuniões onde pudéssemos “contar” um 
pouco do que lemos.

RaUnP:  Como funciona?
Kleber:  O LC tem uma proposta dividida 
em duas partes. Na primeira, LEITURAS, são 
apresentados, de forma sucinta porém inteira, 
os livros selecionados para o evento. Quando 
falamos inteira, queremos nos referir ao fato 
de que os livros não são resumidos compro-
metendo o conteúdo. A essência de cada livro 
é preservada e transmitida, de modo que o 
participantes possa compreender a mensagem 
principal do livro e, a partir daí, extrair lições 
ou indicações para sua vida pessoal ou profis-
sional. A segunda parte, CONECTIVAS, existe 
por que os livros não são escolhidos aleatoria-
mente. Há uma preocupação em “conectar” as 
obras, de modo que um livro complemente o 
outro, ou às vezes contrarie o outro. A intenção 
é que a conexão entre conteúdos ou abordagens 
permita ao participante “leitor” a oportunidade 
de extrair suas conclusões sobre cada obra e al-
gumas lições a serem adotadas. Nesta segunda 

parte, os apresentadores debatem livremente 
com os participantes, alcançando o momento 
de riqueza maior do evento. As discussões têm 
sido o ponto alto do LC.

RaUnP:  Como são escolhidos os livros?
Kleber:  Há uma preocupação nossa em que os 
livros selecionados tenham fundamentação cien-
tífica ou vivencial, isto é, não são meros livros 
opinativos ou de ficção, em que o autor exponha 
suas idéias. Também não incluímos livros essen-
cialmente técnicos, pois achamos que o espaço 
para este tipo de livro está reservado para a sala 
de aula. Entre os critérios principais privilegia-
mos, alem da fundamentação, a contribuição 
efetiva ao mundo real, a complementariedade a 
obras técnicas, e o caráter inovador ou clássico. 
No início priorizamos livros de gestão, mas os 
participantes indicaram maiores níveis  de aceita-
ção, e até nos solicitaram, obras que “mexessem” 
com aspectos pessoais, seja ligados a decisões, 
sucesso, gestão financeira, entre outros temas. 
Ainda não inserimos romance, mas parece que 
um romance ou livro de história, devidamente 
contextualizado,pode trazer lições interessantes 
se colocados lado a lado com livros de temas 
mais específicos.

RaUnP:  Neste período, que resultados princi-
pais podem ser apontados?
Kleber:  Além de termos realizado mais de 30 
eventos (estamos apenas engatinhando), já dis-
pomos de mais de 85 livros disponíveis para re-
alização de novos eventos, seja estes abertos ou 
fechados. Os eventos abertos ocorrem em livra-
rias, associações, universidades, que promovem 
a realização do evento, direcionado ao seu pú-
blico-alvo. Já os eventos fechados ocorrem em 
empresas, instituições que têm um interesse es-
pecífico num tema a ser compartilhado com um 
conjunto de funcionários, estudantes  ou parcei-
ros. Podemos citar também um feedback  dos 
participantes – temos casos de empresários que 
tomaram decisão inspirados em idéias de alguns 
dos autores; profissionais liberais que têm po-
dido conversar com seus clientes, de diferentes 
áreas, aumentando a abrangência de temas que 
antes não dominavam; alunos têm especial inte-
resse pelas obras que, sem deixar de ser tecni-
camente corretas, complementam, com insights 
práticos o que vêem em sala de aula. Além disto 

vêm sendo publicados artigos em jornais, o site 
disponibiliza vídeos com resumo das apresenta-
ções, pequenos cursos tê sido gerados a partir de 
alguns livros.

RaUnP:  E numa Universidade, como a UnP, 
como tem sido?
Kleber:  O aluno acessa obras, digamos, tec-
nicamente corretas, nas disciplinas. Mas o pro-
fessor, nós professores, nem sempre temos o 
tempo para trazer alguns tópicos ou obras que 
não estejam diretamente ligados à disciplina. 
Um livro como “A arte de fazer acontecer” tem 
relação com administração do tempo, produti-
vidade, ser bem sucedido, planejamento, tem-
pos e métodos, mas não seria conveniente ser 
incluído numa disciplina. O LC permite isto, e 
as conexões com cada disciplina cursada po-
dem ser trazidas por ocasião das discussões. 
Tivemos depoimentos de alunos da UnP que 
se declararam admiradores da proposta do LC 
sobretudo por que não estamos trazendo livros 
de “auto ajuda”, mas por que ele enxerga ali, 

grandes temas unindo aspectos práticos e teó-
ricos convivendo em harmonia.

RaUnP:  Qualquer um pode participar? E 
apresentar?
Kleber:  O LC não faz restrição alguma quanto 
ao participante. Costumo  dizer que o programa 
é feito para quem gosta de conhecimento, inde-
pendente da área de atuação. Em outras palavras, 
o programa é feito para que gosta de ler, mas não 
tem tempo de ler tudo o que gostaria. Quanto as 
apresentadores, geralmente são profissionais li-
gados a educação, seja ensino o pesquisa, além 
de consultores e outros profissionais de gestão 
do conhecimento, que gostem de contar sobre as 
obras que leram e tenham, a grande disposição e 
capacidade de, em 20 minutos, resumir uma obra, 
independente do tamanho que tenha. A habilida-
de de prender a atenção dos participantes consti-
tui critério de seleção de substancial importância.  
Dispomos de uma metodologia específica para 
preparação e condução das apresentações e deba-
tes, que em fase de patenteamento. 
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO DA REVISTA RAUnP

1. ARTIGOS E CASOS
Os artigos submetidos à apreciação da RAUnP devem ser inéditos e não devem estar em processo de ava-

liação em nenhuma outra publicação. Os casos têm como objetivo apresentar aos leitores casos de empresas 
brasileiras e estrangeiras com enfoque nas linhas editoriais da revista. 

Os trabalhos (artigos e casos) devem ser apresentados observando-se as seguintes características técnicas:
g A ordem de apresentação dos itens deverá observar a NBR 6022 de 2003 (titulo, autoria, resumo, palavras  
 chaves, texto, referências, apêndice, anexo, tradução do resumo).
g Formatação: 
 Papel: A-4 (21,0 cm x 29,7 cm); 
g Editor de texto: Word for Windows 6.0 ou posterior; 
g Margens: superior e esquerda de 3 cm, inferior e direita de 2 cm;
g Fonte: Times New Roman;
g Tamanho: 12;
g Parágrafo: espaçamento anterior: 0, posterior: 0 pontos, entre linhas: 1,5, justificado; 
g Tamanho total do artigo: 16 páginas incluindo texto, ilustrações e referências;
g Título do artigo com, até 10 palavras, centralizado, em letras maiúsculas e negrito, nos idiomas português e inglês;
g Resumo e abstract: Entre 100 e 250 palavras. Deverá ressaltar o objetivo, a metodologia, os resultados  
 e as conclusões.
g Palavras chaves em português e inglês: de três a cinco;
g Citações: seguir NBR 10520 de 2002 da ABNT e adotar o sistema autor/data;
g Diagramas, quadros e tabelas devem ser apresentados com títulos e fontes completas;
g Referências: apenas aquelas citadas no corpo do trabalho e deverão ser apresentadas no final do texto, em  
 ordem alfabética, observando-se a NBR 6023 de 2002 da ABNT;
g Notas de rodapé devem ser de natureza explicativa e reduzidas ao máximo;
g Informações complementares: em arquivo separado, o autor deverá enviar: 
 Página 1: título do artigo; seguido da identificação do(s) autor(es) – nome completo, empresa ou instituição  
 à qual está ligado, cargo e e-mail. 
 Página 2: identificação do campo no qual se insere o artigo, objetivo, método, resultados e contribuição  
 para a prática administrativa.
  
2 RESENHA BIBLIOGRÁFICA
  A resenha tem como objetivo apresentar aos leitores lançamentos de obras recentes nas áreas da revista. 
Trata-se de uma apreciação crítica sobre livros e publicações científicas nacionais ou estrangeiras que apresen-
tem conteúdo consistente e inovador, de interesse do publico da RAUnP. O autor da resenha deverá indicar a 
área a qual a obra pertence, introduzir a obra, e apresentar uma análise crítica da mesma. Deverá destacar seus 
pontos fortes e fracos, bem como sua contribuição para a gestão das organizações.

As resenhas devem ser apresentadas observando-se as seguintes características técnicas:
g Formatação: 
 Papel: A-4 (21,0 cm x 29,7 cm); 
g Editor de texto: Word for Windows 6.0 ou posterior; 
g Margens: superior e esquerda de 3 cm, inferior e direita de 2 cm; 
g Fonte: Times New Roman; 
g Tamanho 12; 
g Espaçamento entre linhas: 1,5; 
g Tamanho: até 2 páginas.
g Referências completas de acordo com a NBR 6023 de 2002 da ABNT (título, dados editoriais da obra   
 comentada - local, editora, ano de publicação, total de páginas e ISBN).
g Deverá acompanhar: nome completo do autor, breve curriculum vitae informando titulação máxima, local  
 de obtenção do título, instituição que trabalha, cargo e e-mail.


