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APRESENTAÇÃO

Prezado(a) leitor(a), 

A Caminhos - Dossiê Gestão apresenta nesta edição onze artigos relacionados às 
temáticas provenientes da área das Ciências Sociais Aplicadas.

O primeiro artigo aborda “A Percepção dos Egressos do Curso de Ciências Contábeis 
da Unidavi quanto ao Desenvolvimento de suas Habilidades e Competências”. O segundo versa 
sobre “A Redução da Taxa Selic e o Aumento de Investidores na Bolsa de Valores Brasileira”. 
O terceiro está centrado na temática de “Análise Fundamentalista de Empresa do Ramo de 
Laticínios no Estado do Rio Grande do Sul”.  

O quarto artigo envolve o tema da “Controladoria Administrativa e Financeira - 
Funções, Estrutura e Importância para o Funcionamento das Organizações”. O quinto artigo 
trata de um tema emergente sobre “Criptomoedas Estatais: CBDC e o Futuro das Moedas 
Digitais”.  O sexto aborda o tema dos “Fundos de Índice - ETF ou Stock Picking: Um Estudo 
de Caso Sobre a Melhor Opção para o Investidor Comum”. 

O sétimo artigo versa sobre “Logística de Abastecimento de Insumos e Embalagens 
em uma Linha de Produção de Doces de Leite. E, o oitavo artigo traz “O Impacto da Baixa da 
Selic no Spread em Cooperativa de Crédito no Alto Vale do Itajaí -SC”. O nono artigo aborda 
o “Panorama sobre o Risco de Crédito no Sistema Financeiro Nacional e os Impactos no Alto 
Vale do Itajaí no Contexto da Pandemia de Covid - 19”. 

O décimo artigo evidencia o “Planejamento Tributário em uma Empresa do Ramo 
Farmacêutico localizada no Alto Vale do Itajaí”. E, para finalizar esta edição da Revista, o 
décimo primeiro artigo trata da “Viabilidade da Terceirização de Frota em uma Empresa do 
Ramo Alimentício de Médio Porte”. 

O corpo de autores apresenta professores, acadêmicos e demais pesquisadores que em 
muito contribuem para o avanço do conhecimento e fomento de soluções para a sociedade.

Assim, desejamos bons momentos de leitura, reflexão e aprendizado! 

Márcia Fuchter
Organizadora
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A PERCEPÇÃO DOS EGRESSOS DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA 
UNIDAVI QUANTO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS HABILIDADES E 

COMPETÊNCIAS

Luana Andressa Schelter1

Jeancarlo Visentainer2

          Andrei Stock3

Luciana Patrícia Rosa Dias4 

RESUMO
O presente artigo tem como objetivo avaliar a percepção dos egressos do curso de Ciências Contábeis da Unidavi 
quanto ao desenvolvimento de suas habilidades e competências no mercado de trabalho frente às habilidades 
propostas pelo projeto pedagógico do curso. E é esperado que esta pesquisa seja útil à instituição de ensino, para 
que a mesma tenha conhecimento se seus egressos estão colocando em prática no mercado de trabalho, o que 
aprenderam na instituição. Antes de ingressar no ensino superior, muitas pessoas possuem dúvidas a respeito dos 
melhores critérios de avaliação na hora de escolher uma universidade, e acredita-se que poder apresentar nesta 
pesquisa a visão do egresso em relação ao curso de ciências contábeis, ajudará de certa forma, a instituição perceber 
se precisará de melhorias futuras ou não. Utilizou-se, para tanto, a pesquisa descritiva com análise qualitativa, 
através de dados obtidos via aplicação de questionário por meio eletrônico. A análise de resultados apresentou 
que de modo geral que os egressos conseguem desenvolver níveis satisfatórios das habilidades. Por fim, também 
foi possível identificar diversas características dos egressos em relação a sua situação formal de trabalho, área 
profissional em que atuam e satisfação com o curso ofertado pela Unidavi.

Palavras-Chave: Egressos de ciências contábeis. Habilidades. Mercado de trabalho.

ABSTRACT
This paper aims to evaluate the perception of Accounting Alumni at Unidavi regarding the development of their 
skills and competences in the job market in view of the skills proposed by the pedagogical project of the course. 
Besides, it is expected that this research will be useful to the educational institution, so that it has knowledge if its 
accounting alumni are applying what they learned in the institution into practice in the labor market. Moreover, 
before accessing higher education, many people have doubts about the best evaluation criteria when choosing 
the college, and presenting the vision of the alumni in relation to the bachelor’s degree in accounting will help in 
some way the institution to understand whether it will need future improvements or not. Regarding the method, 
it is considered a descriptive research with qualitative analysis from data obtained through the application of an 
electronic questionnaire. The analysis of results showed that, in general, accounting alumni are able to develop 
satisfactory levels of skills. In conclusion, it was also possible to identify several characteristics of accounting 
alumni in relation to their formal work situation, professional area in which they work and satisfaction with the 
course offered by Unidavi.

Keywords: Accounting alumni.Skills. Labor market.

1Egressa do Curso de Ciências Contábeis da Unidavi. Artigo resultante da Trabalho de Conclusão de Curso.
2 Professor do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – Unidavi e Orientador do 
TC.
3 Professor do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – Unidavi.
4 Professora do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – Unidavi.
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1 INTRODUÇÃO 

Tem-se notado que não é de hoje que a disputa por uma vaga de trabalho é acirrada, e 
que para um jovem se sobressair e ter um diferencial, é necessário que possua uma graduação 
em algum curso que contenha afinidade. No mercado de trabalho contábil, para que o jovem 
possa se realizar profissionalmente, é preciso que ele tenha uma interação com a atualidade, 
pois a área contábil está sempre em constante evolução.

 Neste mesmo contexto, Girotto (2010) afirma que no ano de 2010 não haviam 
profissionais o suficiente para atender a demanda do mercado de trabalho contábil. Mas que ao 
longo dos anos, a procura por essa profissão tem aumentando por conta de seu vasto campo de 
atuação e consequentemente ampliando cada vez mais a inserção de profissionais na área.

O projeto pedagógico do curso de Ciências Contábeis da Unidavi (2016) prevê a 
formação dos egressos com qualificação técnica, científica, econômica e social com capacidade 
para atuar em diversos segmentos da cadeia produtiva. Estando apto a fornecer subsídios para a 
tomada de decisões e o cumprimento de exigências gerenciais e fiscais das organizações.

Em uma pesquisa relacionada, Dias, Rodrigues e Ferreira (2011) efetuaram um estudo 
com o objetivo de conhecer os egressos de uma determinada instituição, e entre outros objetivos, 
o principal era saber se estavam levando as contribuições do curso para o mercado de trabalho. 
De modo geral, a maioria dos egressos não se sentiam seguros em iniciar sua vida profissional 
no mercado de trabalho, isto pelo fato de não terem experiência com a prática contábil em 
si. Sendo assim, para futuramente evitar esse tipo de situação, trouxeram a sugestão de que a 
universidade buscasse parcerias junto a sindicatos e empresários da região.

Assim, o presente trabalho tem como objetivo conhecer o perfil dos egressos de 
Ciências Contábeis da Unidavi e analisar se os mesmos conseguem desenvolver as habilidades 
oferecidas pelo curso na vida profissional, a qual se dará através de levantamento junto aos 
egressos de Contábeis da Unidavi dos últimos 5 anos.

Por fim, com os resultados a instituição também poderá avaliar a percepção que os 
egressos possuem tanto de suas habilidades adquiridas na graduação quanto da escolha do 
curso, bem como por estudar na Unidavi.

2 REVISÃO DA LITERATURA

A revisão da literatura deste artigo tem o propósito de conhecer o processo do ensino 
superior, sua didática e metodologia, tal como a matriz curricular no processo de formação do 
curso de Ciências Contábeis, bem como traçar o perfil do aluno e do profissional de Ciências 
Contábeis.
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2.1 DEFINIÇÃO DE EGRESSO

O MEC (1996) apresenta o conceito de egresso, no âmbito educacional, como sendo 
a pessoa que efetivamente concluiu os estudos, recebeu o diploma e está apto a ingressar no 
mercado de trabalho.

Neste sentido o Ministério da educação (MEC) conclui que:

Cada área/curso explicitou na proposta de diretrizes curriculares o perfil do egresso, 
contemplando as competências intelectuais e a heterogeneidade das demandas sociais, 
permitindo uma diversidade de perfis para o mesmo curso. A formação de nível 
superior passa a ser visualizada como um processo contínuo, autônomo e permanente, 
com uma sólida formação básica e uma formação profissional fundamentada na 
competência teórico-prática. (MEC, 2006, p. 10)

Independente da área profissional em que o egresso for seguir e se especializar, ele 
precisa adquirir algumas competências específicas. 

Para Kounrouzam (2006) o aluno/egresso:

[...]  deverá estar preparado para os novos desafios que se seguem a partir do 
ingresso no ensino superior, através dos ensinamentos recebidos ao longo do curso, 
desenvolvendo competências e habilidades para o desempenho de sua profissão. Deverá 
ter consciência de sua responsabilidade no processo de aprendizado, dispondo-se a 
participar como protagonista, na execução de tarefas, estudos, pesquisas e mudanças 
de comportamento, visando o aprimoramento técnico 58 e intelectual. Para tanto, o 
aluno deverá atuar ativamente através da dedicação e conscientização de seu futuro 
papel na sociedade, pois é o produto que a Instituição prepara para que seja absorvido 
por um mercado exigente, dinâmico e competitivo. (KOUNROUZAM, 2006, p. 5)

Pode-se concluir, então, que o egresso deve ser um dos focos principais da instituição, 
criando circunstâncias para que ele dê continuidade aos seus estudos. 

2.2 EVOLUÇÃO DA CONTABILIDADE

Não podemos afirmar a época exata em que a contabilidade teve início, porém, acredita-
se que ela seja tão antiga quanto a existência do homem. Isso por que a partir do momento em 
que o homem passou a possuir bens, ele teve a necessidade de controlar esses bens, que é o que 
chamamos hoje, de inventário. Conforme expresso no Quadro 1.

Quadro 1 - Evolução do ensino contábil no Brasil
Aulas de Comércio - 1830

Institutos de Comércio - 1856

Academia de Comércio – Início do séc. XX
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Ensino Técnico Comercial - 1920

Ensino Superior de Ciências Contábeis - 1945
Fonte: Elaborado a partir de Peleias et al. (2007)

 Conforme Fávero (2011, p. 9), ‘’Os registros contábeis mais importantes de que se 
tem conhecimento são os da Suméria, da civilização egípcia e da civilização pré-helênica, que 
demonstram que a contabilidade já era considerada um importante instrumento de controle 
pelas [...] civilizações do mundo antigo.’’.

Gomes (1979) coloca, que ao estudar a evolução da contabilidade no Brasil, percebe-se 
uma certa semelhança ao estudar a evolução da contabilidade dos Estados Unidos da América. 
Pois tanto para o Brasil, nos EUA também houve uma rápida expansão do mercado de Capitais 
e suas leis reguladoras. A lei sobre Títulos de 1933 (Securities Act), nos EUA, e a circular nº 179 
de 1972, do Banco Central do Brasil (Normas Gerais de Auditoria e Princípios de Contabilidade 
para as Sociedades Anônimas de Capital Aberto), que no Brasil, foram fatores importantes para 
tal expansão.

Ainda de acordo com Gomes (1979) a semelhança legislativa entre os dois Países 
se deu, pois no Brasil com a aprovação da Lei de Sociedades Anônimas e a Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), nos moldes da Securities and Exchange Commission (SEC) 
norte-americana, todas elas implicaram maiores controles fiscais e assim passando a exigir dos 
profissionais de contabilidade, um elevado padrão técnico.

2.3 PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

O profissional de contabilidade é a terminologia usada para Contador. É o profissional 
formado em Bacharel em Ciências Contábeis, e que para poder exercer a profissão, é necessário 
ser aprovado no exame de suficiência e registrado no Conselho Regional de Contabilidade 
(CRC). 

 Iudícibus (2015, p. 230) defende que ‘’O campo de aplicação amplia-se cada vez mais, 
dando oportunidade de empregos e de realização profissional. Na verdade, a Contabilidade está 
no alvorecer de uma nova era.’’

 Seguindo este raciocínio, o mercado de trabalho para o Contador sempre foi bastante 
amplo, e oferece inúmeras oportunidades para uma carreira bem-sucedida. Sendo assim, os 
bacharéis em Ciências Contábeis podem exercer, conforme demonstra o Quadro 2.

Quadro 2 - Amostra das áreas de atuação do contador
Na empresa Em órgão público Como autônomo No acadêmico

Contador Geral Contador Público Contador Professor
Controller Contador Militar Consultor Pesquisador

Contador de Custos Auditor Fiscal Auditor Independente Palestrante
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Analista Financeiro Perito Contábil Parecerista

Auditor Interno Escritor
Fonte: Elaborado a partir do Jornal Contábil (2015)

2.4 HABILIDADES E COMPETÊNCIAS DO CONTADOR

Com o passar dos anos, não só para o profissional contábil, mas de modo geral, o mercado 
de trabalho tem exigido cada vez mais dos profissionais e suas habilidades e competências 
adquiridas. Isso tudo ocorre, pois com a evolução ao longo dos anos, a competitividade entre as 
organizações tem aumentado de forma considerável. 

Conforme Schilindwein (2007), nos dias de hoje, para o profissional moderno se 
destacar, ele tem que ter visão de futuro, coragem, ética, habilidade de negociação, iniciativa, e 
sobretudo aprender a lidar com mudanças. E claro, isso tudo voltado para sua área de atuação.

[...] competências são as modalidades estruturais da inteligência, ou melhor, ações 
e operações que utilizamos para estabelecer relações com e entre objetos, situações, 
fenômenos e pessoas que desejamos conhecer. As habilidades decorrem das 
competências adquiridas e referem-se ao plano imediato do ‘saber fazer’. Por meio 
das ações e operações, as habilidades aperfeiçoam-se e articulam-se, possibilitando 
nova reorganização das competências.  (BRASIL, 2000, p.12).

Machado (2002) afirma que as competências básicas significam mais que alguns 
conhecimentos específicos.:

Uma formação profissional que vise ao universo do trabalho, tal como hoje se 
configura, deve necessariamente situar no foco das atenções algo que não é novo, 
que sempre existiu, mas que produzia seus efeitos de modo coadjuvante ou colateral: 
as competências básicas a serem desenvolvidas dizem respeito à formação pessoal, 
às capacidades pessoais que transcendem os temas estudados, que sobrevivem às 
transformações cada vez mais rápidas nos cenários dos equipamentos e da produção 
material. (MACHADO, 2002, p. 142)

É fundamental para o contador a capacidade de expressão e de argumentação. Um 
exemplo é a apresentação de um balanço patrimonial de uma entidade, pois o profissional terá 
que apresentar de forma coerente para os mais variados escalões de dentro da empresa.

2.5 O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNIDAVI

O Projeto do curso de Ciências Contábeis da Unidavi foi uma iniciativa da direção da 
Faculdade de Administração de Empresas do Alto Vale do Itajaí e autorizado a funcionar, pelo 
Parecer número 298/86/CEE de 28/05/1986.
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A Portaria número 1.280 de 08 de setembro de 1992, do Ministério da Educação 
reconhece o curso, ministrado pela FAEAVI, mantida pela FEDAVI. Em 15 de 
dezembro de 1998, são publicadas no Diário Oficial de Santa Catarina (nº 16.065), 
as alterações curriculares do curso de Graduação em Ciências Contábeis. Estas 
alterações foram aprovadas pela Congregação na forma prevista no Artigo 7º, inciso 
1º do Regimento da FAEAVI, em 05 de dezembro de 1998, devendo vigorar a partir 
do ano letivo de 1999. (UNIDAVI, 2016, p.17)

Unidavi (2016) conclui que o projeto pedagógico do curso dispõe que o profissional 
formado em Ciências Contábeis pela Unidavi, tenha qualificação técnica, científica, econômica 
e social com capacidade para atuar em diversos segmentos da cadeia produtiva. E estará apto 
para fornecer subsídios para a tomada de decisões e o cumprimento de exigências gerenciais e 
fiscais das organizações. Atendendo à Resolução/CONSUNI Nº 122/2007, o curso contempla 
uma carga horária de 200 créditos, que multiplicados por 18 horas-aula de 50 minutos, totalizam 
3.600 horas-aula. Essas, convertidas em horas-relógio, correspondem a 3.000 horas.

2.6 O PAPEL DO PROFESSOR NO PROCESSO DE ENSINO

De acordo com Mali (2013), ensinar é a arte da explicação, ou seja, é apresentar a 
informação certa, na ordem certa e de forma coerente. De modo geral, o papel do professor é 
analisar todas as formas de explicações e de exemplos possíveis, para que depois se possa usar 
diante da classe as que melhor funcionam. Seguindo neste mesmo contexto, podemos apontar 
a formação do professor como:

[...] a área de conhecimentos, investigação e de propostas teóricas e práticas que, no 
âmbito da didática e da organização escolar, estuda os processos através dos quais os 
professores – em formação ou em exercício – se implicam individualmente ou em 
equipe, em experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram 
os seus conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permitem intervir 
profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da escola, com o 
objetivo de melhorar a qualidade da educação que os estudantes recebem.  (GARCIA, 
1999, p. 26).

Segundo Marion (1996), além de um professor dominar a disciplina em que leciona, 
é preciso também sempre estar atualizado, principalmente na área de contabilidade, em que se 
lida muito com leis e estas estão sempre em constante mudança e evolução. 

2.7 O PERFIL DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO

Com a grande velocidade da atualização nos dias de hoje, o professor universitário 
deve acompanhar o fluxo da mudança a partir de um aprendizado contínuo, e conforme o projeto 
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pedagógico do curso de Ciências Contábeis da Unidavi (2016, p. 20) “o educador precisa ter 
compreensão aprofundada de sua área para poder orientar o estudante nos domínios da ciência, 
e em outras formas de atuação na sociedade”. 

Entre as condições essenciais do perfil esperado pela instituição ao professor 
universitário destacam-se, segundo Unidavi (2015, p. 21):

• desafiar os acadêmicos a desenvolverem projetos acadêmico-científicos;
• administrar as emoções, seus problemas, sua ansiedade, criando um contexto de 

aprendizagem em que o acadêmico se motive a aprender e sinta-se num mundo intelectualizado 
sendo envolvido para crescer continuamente;

• valorizar a dignidade humana nas relações de aprendizagem e de vida;
• desenvolver a ciência, colocando o ser humano no centro da pesquisa com todos os 

seus direitos;
• efetuar constantemente sua autoavaliação;
• Adotar procedimentos administrativo-pedagógicos recomendados pela UNIDAVI;
• criar ambiente favorável ao ensino e a aprendizagem por competências.

2.8 RESOLUÇÃO N. 10 CNE DE 2004

A resolução CNE n.10/2004 institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso 
de graduação em Ciências Contábeis, bacharelado, a serem observadas pelas Instituições de 
Educação Superior. O parágrafo primeiro da resolução instrui que:

§ 1º O Projeto Pedagógico, além da clara concepção do curso de graduação em 
Ciências Contábeis, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e operacionalização, 
abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais:
I - objetivos gerais, contextualizados em relação às suas inserções institucional, 
política, geográfica e social;
II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso;
III - cargas horárias das atividades didáticas e para integralização do curso;
IV - formas de realização da interdisciplinaridade;
V - modos de integração entre teoria e prática; VI - formas de avaliação do ensino e 
da aprendizagem;
VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quando houver;
VIII - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino e 
como instrumento para a iniciação científica;
IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, suas 
diferentes formas e condições de realização, observado o respectivo regulamento;
X - concepção e composição das atividades complementares;
XI - inclusão opcional de trabalho de conclusão de curso (TCC). (Parágrafo. 1o, CNE, 
2004, p. 1)

Conforme apresenta o Quadro 5, todos os aspectos exigidos pela resolução são 
atendidos no projeto pedagógico do curso ofertado na Unidavi. 
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Quadro 5 - Diretrizes curriculares relacionadas ao projeto pedagógico
I - perfil profissional 
esperado para o for-
mando, em termos 
de competências e 
habilidades;

O perfil do egresso que a UNIDAVI busca formar é de um profissional de formação 
generalista, empreendedora, crítica, ágil de raciocínio, participativo, capaz de trabalhar 
em equipe, gerenciar pessoas, desenvolver pensamento crítico e manter-se atualizado, 
possuidor de senso de responsabilidade, ético e apto a tomar decisões em tempo hábil, 
de acordo com o contexto social, político e econômico no qual está inserido.

II – componentes 
curriculares inte-
grantes;

A Matriz Curricular do curso de Ciências Contábeis da Unidavi, prioriza contemplar 
as diversas áreas de atuação do profissional da Contabilidade, por meio da distribuição 
coerente dos componentes curriculares. Para o saber fazer inerente aos aspectos téc-
nicos do curso, incentiva-se a o desenvolvimento da pesquisa, no decorrer de todo o 
período letivo.

III - sistemas de ava-
liação do estudante e 
do curso;

Toda política avaliativa é diagnóstica e formativa, o que significa dizer que a avaliação 
deve estar ligada, pelo menos a uma estratégia, ou permitir a adoção de diferentes estra-
tégias que possibilitem contribuir com o desenvolvimento do conhecimento. Deve ser 
entendida como uma possibilidade para a construção de saberes e fazeres, levando em 
conta os compromissos da Instituição como um todo, salientando a importância do ensi-
no da pesquisa e da extensão na medida em que estas fecundam o conjunto das ativida-
des acadêmicas. Em termos de abrangência, a avaliação engloba a participação dos su-
jeitos, no convívio originado pelo processo ensino/aprendizagem, a efetiva aproximação 
dos conteúdos teóricos com a prática correlacionada, passando pelos reflexos apontados 
pela socialização das atividades desenvolvidas no âmbito comunitário

IV - estágio curricu-
lar supervisionado;

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais a aplicação do Estágio Curricular Super-
visionado é atividade opcional. Portanto, o curso de Ciências Contábeis não contempla 
em sua Matriz Curricular a obrigatoriedade de realização do Estágio Curricular Super-
visionado. No entanto, incentiva e promove a realização do Estágio Não-Obrigatório, 
como forma de auxiliar na formação do aluno e de inseri-lo no mercado de trabalho.

V - atividades com-
plementares;

Com vistas a expandir o currículo do acadêmico com vivências e experiências que ca-
minham paralelamente ao curso, as atividades complementares poderão ser exercidas 
junto à sociedade, empresas públicas e privadas, instituições e na própria UNIDAVI, 
participação em seminários, palestras, congressos, conferências, encontros, cursos de 
atualização, atendimento comunitário de cunho social, participação em eventos de rele-
vância científica, profissional e acadêmica, bem como, apresentação de trabalhos, paine-
listas, debatedores, moderadores, coloquiadores, pesquisas entre outros. Somente serão 
consideradas Atividades Complementares as realizadas pelos acadêmicos a partir da 
matrícula no 1º semestre até o último dia letivo do último semestre em que integralizar 
seus créditos. A convalidação das horas é acumulativa, devendo cada acadêmico atingir 
a carga horária mínima prevista de 180 horas/acadêmicas.

VI – monografia, 
projeto de iniciação 
científica ou projeto 
de atividade – como

O Trabalho de Conclusão de Curso poderá ser desenvolvido nas modalidades de mono-
grafia, projeto de iniciação científica ou projeto de atividade, centrados em áreas teóri-
co-práticas e de formação profissional relacionadas com o curso que reúne e consolida 
a experiência do acadêmico com os diversos conteúdos estudados durante o curso. O 
desenvolvimento ocorre na 8ª e última fase do curso e contabiliza na estrutura curricular 
378 horas/aula, contemplando as três linhas de pesquisa do curso, que são: Contabilida-
de Gerencial; Contabilidade Tributária e Societária.

VII - regime acadê-
mico de oferta;

No contexto educacional da UNIDAVI constata-se a necessidade de um aprendizado 
contínuo, que desperte no educando a capacidade de análise e o desenvolvimento de 
competências e habilidades educacionais, profissionais e pessoais na aplicabilidade do 
conhecimento ao longo da vida. O trabalho educativo torna-se protagonista da constru-
ção de uma sociedade emancipadora e igualitária. Adquirir capacitação no conhecimen-
to da contabilidade representa um elemento essencial na sociedade atual.

VIII - outros aspec-
tos que tornem con-
sistente o referido 
Projeto

O curso de Ciências Contábeis atenderá, além da responsabilidade social com a região 
onde está inserido, também ao Projeto de Desenvolvimento Institucional da UNIDAVI, 
no que tange ao planejamento e organização didático-pedagógica, difundindo o saber 
para efetivar o desenvolvimento político, econômico, sociocultural e ambiental, pautada 
na autonomia e participação do acadêmico.

Fonte: elaborado a partir de Resolução do CNE n.10 (2004) e PPC do curso Unidavi (2015)

Ao observar os artigos da resolução e o projeto pedagógico do curso, podemos inferir 
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que a instituição segue de maneira rigorosa todas as diretrizes curriculares instituídas pela 
resolução do Conselho Nacional de Educação.

2.9 UNIVERSIDADE E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

De acordo com Colombo (2014), a importância da avaliação institucional é 
inquestionável, pois ela é responsável por dar direcionamento à instituição alinhando com a 
missão, visão e seus valores. E uma boa avaliação gera mais publicidade, melhor reputação e 
maior possibilidade de financiamento governamental.

[...] a avaliação institucional, interna e externa, deve contemplar a análise global 
e integrada das dimensões, estruturas, relações, compromisso social, atividades, 
finalidades e responsabilidades sociais das instituições de educação superior e de 
seus cursos, contando com a participação do corpo discente, docente e técnico-
administrativo das instituições de educação superior e da sociedade civil por meio de 
suas representações. (COLOMBO, 2014, p. 52).

Ainda nesta linha de pensamento Colombo (2014) afirma que o processo de avaliação 
das instituições deve levar em conta seu desempenho, incluindo suas habilidades de gestão. 
Pois dessa forma, aumentará as possibilidades de compreender e interagir em suas atividades 
educacionais de gestão, e assim, contribuirá para a formação de seus egressos para que não 
sejam competidores apenas em um mundo local, mas sim, em um mundo global, em que a 
concorrência é muito maior.

2.10 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA UNIDAVI

A avaliação envolve processos de construção e reconstrução, assim como ocorre na 
Universidade para o desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi), que procura sempre 
buscar avanços e melhorias em sua atuação. No ano de 1997 iniciou-se o processo de avaliação 
institucional na Unidavi, e para isso a instituição contou com a ajuda de 4 professores para 
descobrir alternativas e meios de fazer a avaliação na instituição de ensino superior (IES).

Conforme Siebert, Farber e Butzke (2014), as dimensões que sustentaram o início do 
processo de avaliação institucional são as seguintes:

• projeto Político Pedagógico;
• suficiência das bases físicas;
• adequação de laboratórios, incluindo os de informática, oficinas e demais ambientes 

e equipamentos indispensáveis à execução do currículo;
• qualificação do corpo docente;
• acervo bibliográfico;
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• regime de funcionamento de bibliotecas.

A Unidavi ainda planejou seu processo avaliativo com as seguintes características:
• utilizar método científico;
• estudar aspectos da realidade;
• conhecer previamente o objeto a ser avaliado;
• tecer meios para avaliar pontos que permitam a tomada de decisões;
• estabelecer parâmetros de comparação entre o real e o desejado.

Os pontos avaliados foram:
• desempenho docente;
• desempenho discente;
• desempenho do egresso na comunidade;
• currículos e programas dos cursos;
• infraestrutura relacionada ao desempenho das atividades de ensino de graduação 

(espaço físico, equipamentos e materiais técnicos);
• recursos humanos: sua dimensão, funções, qualificação e desenho.
Dias Sobrinho (1996) afirma que um processo de avaliação atinge contextos amplos, 

reflete a ideologia e os valores orientadores da sociedade. E não se restringe apenas a aspectos 
organizacionais e gerenciais de uma instituição. Isso por que a avaliação institucional é 
destinada a analisar o desempenho global das instituições, identificando os seus pontos fortes e 
fracos, mas principalmente verificando as dificuldades enfrentadas, com vistas à sua superação. 
O autor ainda destaca que:

[...] indicadores quantitativos promovem um balanço das dimensões mais visíveis e 
facilmente descritíveis, a respeito de medidas físicas, como área construída, titulação 
de professores, descrição do corpo docente, discente e servidores, relação dos 
servidores, dos produtos, das formaturas, volume de insumos, expressões numéricas 
supostamente representando qualidades, como no caso de número de citações, muitas 
vezes permitindo o estabelecimento de “ranking” de avaliação educacional. (DIAS 
SOBRINHO, 1996, p. 7)

Para Dias Sobrinho (1996), a avaliação tem sido usada como uma atividade 
predominantemente técnica que valoriza aspectos quantitativos. Cujo objetivo principal 
é criar informações pertinentes da realidade, com vistas à melhoria dos processos e planos 
institucionais. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente estudo caracteriza-se como pesquisa descritiva, quanto ao seu objetivo, 
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pois avaliou a percepção dos egressos do curso de Ciências Contábeis da Unidavi quanto 
ao desenvolvimento de suas habilidades e competências. Buscou-se, ao final da pesquisa, 
responder ao seguinte problema de pesquisa: Qual o nível de satisfação dos egressos em relação 
ao curso de Ciências Contábeis da Unidavi? Os egressos realmente estão aplicando na vida 
profissional o que aprenderam na graduação? Fernandes e Gomes (2003, p. 8) afirmam que a 
pesquisa descritiva tem como objetivo “[...] descrever, analisar ou verificar as relações entre 
fatos e fenômenos (variáveis), ou seja, tomar conhecimento do que, com quem, como e qual a 
intensidade do fenômeno em estudo.”.

Quanto aos procedimentos utilizados, fez-se uso da pesquisa de campo, utilizando 
questionário fechado e composto por 12 questões como instrumento de coleta de dados. 

O questionário foi transposto para a ferramenta Google Forms para envio ao banco 
de dados dos Egressos em Ciências Contábeis da Unidavi, considerando os últimos 5 anos, de 
2015 a 2019.

O questionário foi enviado pelo departamento do TI da instituição com anuência da 
Pró-reitoria de ensino, consultado via e-mail, para um total de 192 e-mails válidos, com tempo 
de espera de respostas de 19 de outubro a 17 de novembro de 2020. Neste período obteve-se 
a amostra de 51 questionários válidos, gerando o intervalo de confiança de 95% e margem de 
erro de 11,78%.

É notório que a margem de erro ficou elevada, mas o período de pandemia devido à 
Covid-19 impediu a ida para aplicação dos questionários in loco e, notou-se, também, que a 
pessoas respondem cada vez menos a e-mails de questionários e/ou levantamento de dados. De 
qualquer forma, o tamanho da amostra já traz um bom recorte da opinião dos egressos do Curso 
de Ciências Contábeis da Unidavi.

Com relação à análise dos dados coletados, utilizou-se a abordagem qualitativa, pois 
para Richardson (2015), a abordagem qualitativa pode ser uma forma efetiva para entender 
a natureza de um fenômeno social e para uma compreensão detalhada dos significados e 
características situacionais apresentadas pelos entrevistados. 

4 RESULTADOS

Neste capítulo serão apresentados os resultados acerca da percepção dos egressos 
entrevistados. Para a obtenção das respostas, contou-se com o auxílio da equipe de TI da 
Unidavi, com anuência da Pró-reitoria de ensino da instituição, que forneceu os e-mails dos 
egressos, bem como pesquisa com as contabilidades de Rio do Sul, que forneceram os restantes 
dos e-mails, para conseguirmos um número mais significativo de respostas.
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4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS EGRESSOS

A realização das características dos egressos é muito importante, uma vez que se 
trata de um grupo específico e apresenta características próprias. Adiante são apresentados os 
resultados obtidos sobre o perfil dos egressos.

4�1�1 Gênero dos egressos

A amostra apresentou predominância do sexo feminino 82,4% e masculino apenas 
17,6%. Mesmo que os homens ainda são maioria na profissão contábil brasileira, é interessante 
perceber que as mulheres estão cada vez mais alcançando seu lugar no mercado de trabalho, e 
principalmente na área contábil, o que por muitos anos foi dominada pelos homens.

Conforme uma pesquisa recente, Molter (2020) indica que a presença de mulheres na 
classe contábil vem crescendo nos últimos anos. De 1996 a 2019, a quantidade de contadoras 
no mercado de trabalho passou de 27,45% para 42,77%.

4.1.2 Idade dos egressos

A idade dos egressos variou entre 20 e 26 anos, sendo que a maior parte dos respondentes 
com 52,9% possui idade acima de 26 anos. O Gráfico 1 demonstra isso.

Gráfico 1 – Idade egressos

Fonte: dados da pesquisa (2020)
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4.1.3 Estado civil dos egressos

Sobre o estado civil 49% responderam ser casados e 43,1% estão solteiros. Nota-se 
que mesmo os egressos sendo jovens, a maioria se encontra casado, e de certa forma acredita-se 
que os mesmos já conquistaram estabilidade profissional, pois nos dias de hoje para os jovens 
se casarem eles procuram primeiro uma carreira estável, ilustrado no Gráfico 2.

Gráfico 2 – Estado civil egressos

Fonte: dados da pesquisa (2020)

4�1�4 Ano de conclusão da graduação

Em relação a formação dos egressos, o maior número com 37,3% respondeu que 
concluíram seu curso antes mesmo de 2015, sendo este o motivo da maioria dos egressos 
possuir mais de 26 anos. Em seguida com 17,6% responderam ter concluído no ano de 2018 e 
15,7% em 2019. O Gráfico 3 representa estes dados.

Gráfico 3 – Ano de conclusão da graduação

Fonte: dados da pesquisa (2020)
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4.1.5 Situação formal de trabalho

Através da análise dos dados é possível concluir que a maioria está empregada e 
exercendo atividades relacionadas à contabilidade 94,1%. O restante com 5,9% está exercendo 
outro tipo de atividade não relacionada à contabilidade. Acredita-se que esta pequena 
porcentagem não trabalha em contabilidade por escolha, pois a área de ciências contábeis é 
bastante ampla, possibilitando assim outros setores viáveis em que se possa trabalhar, como por 
exemplo: empresas, indústrias, bancos, setores públicos e entre outras.

4.1.6 Impacto da pandemia (Covid 19) no ambiente de trabalho

A COVID-19 é uma doença causada pelo novo Coronavírus, e devido sua transmissão 
generalizada foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia. Ela 
impactou severamente nas empresas, pois muitas fecharam suas portas ou estão com dificuldades 
em manter seus estabelecimentos abertos. Diante deste cenário, foram elaboradas algumas 
perguntas para os egressos em relação a pandemia, conforme ilustra o Gráfico 4.

Numa escala de 1 a 5, onde 1 significa que não concordo e 5 concordo plenamente, 
indique como a pandemia (Covid-19) impactou no ambiente de trabalho:

Gráfico 4 – Impacto da Pandemia (Covid-19) no ambiente de trabalho

Fonte: dados da pesquisa (2020)

Nota-se que de uma forma geral, os egressos responderam uma escala de 5 para a 
maioria das perguntas, ou seja, que concordam plenamente. E visto que as perguntas eram sobre 
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o impacto da pandemia no ambiente de trabalho, percebe-se então que houve este impacto. Mas 
mesmo havendo mais volume de trabalho, ou que a forma de trabalho foi modificada, essas 
alterações são essenciais para prevenir que no final de toda essa crise exista uma grande massa 
de desempregados.

4.1.7 Vínculo empregatício predominante

Conforme Gráfico 5, neste tópico observa-se que a grande maioria 58,8% respondeu 
que está atuando como assistente contábil. Para atuar nesta área é preciso ter diploma de 
ensino superior reconhecido pelo MEC. Então acredita-se que este é um dos motivos que 
levaram os egressos a conseguirem emprego nesta área e se familiarizarem com ela, pois 
hoje em dia é o profissional responsável por controlar e executar trabalhos relacionados à 
área contábil de uma forma geral.

Gráfico 5 – Vínculo empregatício predominante

Fonte: dados da pesquisa (2020)

4.1.8 Principal fonte de renda

Ao tratar sobre este assunto, 98% dos egressos informaram ter a profissão que exercem 
como principal fonte de renda.

4.1.9 Nível de satisfação profissional

Ao tratar do mercado de trabalho, a primeira preocupação foi saber se os egressos 
estavam satisfeitos com sua carreira profissional e com sua formação na instituição Unidavi e 
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obtive-se as seguintes respostas, demonstrado no Gráfico 6.

Gráfico 6 – Nível de satisfação profissional

Fonte: dados da pesquisa (2020)

Através da análise dos dados, é possível perceber que em relação a satisfação com o 
salário, a grande maioria respondeu uma escala de 3, sendo assim, não estão totalmente satisfeitos 
ou não concordam plenamente. Já a questão da tensão nas áreas relacionadas a contabilidade, 
ficou em evidencia que os egressos acham estressante trabalhar com esta profissão.

Buscou-se também analisar se os egressos estão realizados com sua formação na 
instituição de ensino Unidavi, e como se percebe, a maior parte deles está satisfeito com a 
formação e se pudessem escolher novamente fariam o curso de Ciências Contábeis na 
universidade em questão.

4�1�10 Educação continuada

A respeito da continuidade dos estudos, o Gráfico 7 demonstra que a maioria dos 
egressos com 62,7% optaram por não fazer outro curso de graduação ou especialização.



Revista Caminhos, On-line, “Gestão”, Rio do Sul, a.13 (n. 47), p. 8-28,  jan./mar. 2022.

24

Gráfico 7 – Educação Continuada

Fonte: dados da pesquisa (2020)

No entanto, boa parte já concluiu ou está participando de um destes processos. 23,5% 
dos respondentes já participaram ou estão participando de especializações, três estão cursando 
ou já cursaram outra graduação e quatro já concluíram ou irão concluir seu MBA. 

A educação continuada é um ponto muito importante na carreira de qualquer pessoa 
nos dias de hoje, pois vivemos em um cenário de constante mudança e evolução, um país 
com legislações complexas, o que se faz necessário a continuidade dos estudos para manter-se 
atualizado e em competitividade. E o que este tópico faz chamar a atenção, é a pouca procura 
dos egressos por essas atualizações profissionais.

4�1�11 Participação cursos e palestras

Observa-se algumas variações em relação a participação dos egressos neste tópico. 
43,1% responderam que participam de cursos ou palestras pelo menos 3 vezes ao ano, o que 
é bom, pois como foi relatado na questão anterior, a importância da atualização hoje em dia é 
fundamental, já com 25,5% responderam que participam uma vez ao ano, 19,6% duas vezes ao 
ano, e com a menor porcentagem 11,8% não participam. O Gráfico 8 ilustra isto.
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Gráfico 9 – Participação cursos e palestras

Fonte: dados da pesquisa (2020)

4.1.12 Habilidades profissionais no mercado de trabalho

O foco da pesquisa é tratar sobre o desenvolvimento das habilidades por parte dos 
egressos e avaliar em que nível os mesmos conseguem desenvolver cada uma das habilidades 
apresentadas. Os resultados obtidos estão expressados no Gráfico 9.

Gráfico 10 - Habilidades profissionais no mercado de trabalho

Fonte: Dados da pesquisa (2020)
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Os resultados apresentados apontam uma média acima de 3 para todas as habilidades, 
o que de modo geral, mostra que os egressos conseguem entender e desenvolver as habilidades 
em um nível bom ou até muito bom, se for levado em consideração as médias 4 e 5. Observando 
o último tópico com 47%, é possível perceber que os valores estão expressamente mais 
evidentes, o que significa que entre todas as habilidades, esta é a que os egressos mais se 
identificam e tem competência em desenvolver. 

A outra habilidade em que teve um número de resposta relevante e que se sobressaiu, 
foi aquela em que os egressos conseguem detectar problemas e propor soluções para a tomada 
de decisões. Acredita-se que esta habilidade é de extrema importância, pois afinal, uma das 
maiores especialidades de um contador é a criação de uma visão estratégica focada em resultados.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo em questão buscou analisar o perfil dos egressos de Ciências Contábeis do 
Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – Unidavi. O principal 
objetivo da pesquisa foi observar em que nível os egressos percebiam conseguir desenvolver 
no mercado de trabalho, as habilidades propostas pelo projeto pedagógico do curso. Para isto, 
foi encaminhado um questionário para uma amostra de 208 egressos, sendo que destes, em 
torno de 190 foram para os e-mails da Unidavi, e o restante para e-mails que as contabilidades 
forneceram. Apenas 51 destes responderam, acredita-se que boa parte possa ter mudado o 
e-mail e acabado não recebendo a pesquisa.  Entretanto, foi o suficiente para a elaboração e o 
andamento do trabalho, alcançando assim os objetivos da pesquisa.

Os resultados demonstram em sua grande maioria 82,4% mulheres, o que de certa 
forma é interessante, pois no nosso no cenário nacional a maior parte dos profissionais contábeis 
ainda são homens. A faixa etária varia entre 20 e 26 anos, o que pode ser considerado um perfil 
jovem e no que se refere ao estado civil, 49% evidenciam estarem casados/amasiados e 43,1% 
solteiros. No decorrer do trabalho, percebe-se que a grande maioria dos egressos não procurou 
especializações após a graduação, no entanto, em relação aos cursos e palestras 43,1% diz que 
participa até 3 vezes ao ano, o que é bom, pois de certa forma estão buscando se atualizar.

Em relação ao mercado de trabalho, concluiu-se que a grande maioria está empregada e 
exercendo atividades relacionadas à contabilidade 94,1%. O restante com 5,9% está exercendo 
outro tipo de atividade não relacionada a contabilidade. Ainda se tratando do mercado de 
trabalho, 58,8% respondeu que atua como assistente contábil e 98% dos egressos informaram 
que tem a profissão que exercem como principal fonte de renda.

Nesta pesquisa foi evidenciado um tópico sobre a COVID-19, pois em tempos de 
pandemia do novo coronavírus, tudo tem sido diferente e, por conta disto, acreditou-se ser 
importante perceber como os egressos lidaram com esta situação. De um modo geral, os 
egressos concordam que o ambiente de trabalho mudou e que houve variações em relação a 
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quantidade de trabalho e a forma de trabalhar que foi modificada. Entretanto, como já foi dito 
ao longo do trabalho, certas alterações foram essenciais nas empresas e contabilidades, para que 
futuramente não houvesse uma grande massa de desempregados.

Por fim, e sendo um dos objetivos principais do trabalho, a pesquisa buscou identificar 
as habilidades e competências dos egressos. Observou-se que de modo geral os egressos 
percebem conseguir desenvolver as habilidades em um nível relativamente bom, sendo assim, 
um resultado positivo no sentido de que a instituição está cumprindo com o que o curso 
propõe. 

Para pesquisas futuras, sugere-se manter um cadastro atualizado dos egressos, afinal, 
para analisar o quanto o curso contribuiu para a sua formação, o ideal é manter o contato com 
o maior número de egressos possíveis. Pesquisas como esta, são de grande valor para que a 
tanto instituição quanto a coordenação do curso saibam como os egressos estão inseridos no 
mercado de trabalho. Por fim, sugere-se, ainda, que esta pesquisa seja realizada em outros 
cursos da Unidavi na busca constante de melhorias na instituição, seus cursos e na relação 
com a comunidade.
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RESUMO
O estudo busca analisar o mercado financeiro, com o objetivo de comparar os históricos da taxa Selic e do aumento 
de novos investidores na Bolsa de Valores – B3 no período de 2017 a 2020 afim de identificar a existência da 
influência entre o índice taxa Selic e aumento de investidores de renda variável. O estudo justifica-se pelo aumento 
expressivo de investidores na Bolsa de Valores - B3 nos últimos anos analisados. A metodologia para a construção 
deste trabalho consistiu na utilização da pesquisa descritiva e os dados necessários para a elaboração foram 
coletados por meio de pesquisa bibliográfica. Quanto ao ponto de vista da abordagem do problema, fez-se uso 
de pesquisa quantitativa, com intuito de realizar comparações numéricas a partir da variação do índice taxa Selic 
e o histórico de investidores pessoas físicas da Bolsa de Valores – B3 no período de 2017 a 2020. Constatou-se 
que no período estudado a Selic, taxa básica da economia brasileira, teve grandes reajustes devido ao processo 
inflacionário do Brasil, mudanças econômicas e políticas, sendo reduzida de 13% a.a. para 2% a.a. impactando nos 
rendimentos de investimentos de renda fixa. Com isso, verificou-se a transição por parte dos investidores a procura 
de investimentos mais rentáveis gerando um aumento expressivo de CPFs cadastrados na Bolsa de Valores - B3 
no mesmo período. 

Palavras-chave: Taxa Selic, Bolsa de Valores. Investimentos. Renda Fixa. Renda Variável.

ABSTRACT 
This study tries to analyze the financial market, with the objective of comparing the historical Selic rate and the 
increase of new investors on the Stock Exchange - B3 in the period from 2017 to 2020 in order to identify the 
existence of the influence between the Selic rate index and increase in variable income investors. Besides, the 
study is justified by the expressive increase of investors in the Stock Exchange - B3 in the last years analyzed. 
Regarding the methodology, this paper is consisted of the use of descriptive research and the necessary data 
for the elaboration were collected through bibliographic research. Regarding the research problem we took in 
consideration the quantitative research in order to make numerical comparisons based on the variation of the 
Selic rate index and the history of individual investors on the Stock Exchange - B3 in the period from 2017 to 
2020. Furthermore, it was found that in the period studied, the Selic rate, the basic rate of the Brazilian economy, 
had major readjustments due to the inflationary process in Brazil, economic and political changes, being reduced 
by 13% per year to 2% per year impacting the income from fixed income investments. As a result, there was a 
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do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - Unidavi
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Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - Unidavi. Artigo apresentado para conclusão da Pós-graduação.
3 Professores/orientadores do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - Unidavi.



Revista Caminhos, On-line, “Gestão”, Rio do Sul, a.13 (n. 47), p. 29-40,  jan./mar. 2022.

30

transition by investors looking for more profitable investments, generating a significant increase in CPFs registered 
on the Stock Exchange - B3 in the same period.

Keywords: Selic Rate. Stock Exchange. Investments. Fixed Income. Variable Income.

1 INTRODUÇÃO 

O mercado financeiro é o ambiente onde ocorrem as operações e serviços oferecidos 
pelas instituições financeiras destinadas a possibilitar o fluxo de recursos monetários entre 
agentes econômicos. (CARRETE; TAVARES, 2019).

Os agentes superavitários (poupadores e investidores) repassam o seu capital para os 
agentes deficitários (tomadores de recursos), intermediado por instituições e negociados por 
meio de produtos financeiros, como títulos públicos, ações, fundos de investimentos, entre 
outros.

Conforme Pesente (2019), investimento e poupança constituem o cerne de todo o 
sistema financeiro. Entende-se por poupança a parte da renda não consumida e, por investimento, 
a utilização de recursos, próprios ou de terceiros, para ampliar a capacidade produtiva.

No mercado financeiro existem diversas opções de investimentos que objetivam captar 
recursos circulantes e com pretensão de altos rendimentos, variando desde investimentos de 
renda fixa (caderneta de poupança, certificados de depósito bancários, títulos do Tesouro Direto), 
a investimentos de renda variável (ações de empresas, fundos de ações, fundos imobiliários, 
etc.) negociados em Bolsa de Valores.

Os investimentos de renda fixa têm sua remuneração calculada de acordo com um 
índice, que geralmente são as taxas Selic, CDI, IPCA e outros. São investimentos conhecidos 
como de menor risco de retorno e de fácil liquidez, indicado para perfis conservadores. 
Entretanto, o mercado dispõe de investimentos de renda variável, onde não apresentam um 
índice de rentabilidade fixo no momento da contratação e costumam ser de maior risco, variando 
conforme o mercado e a economia.

Muitos poupadores e investidores optam por renda fixa devido o menor risco das 
operações, escolhendo pequenos retornos, mas a garantia de não perder dinheiro, diferente 
dos investimentos em ações. Porém, a taxa Selic, um dos principais índices de rentabilidade 
para investimentos de renda fixa, vem sofrendo grandes reajustes nos últimos anos devido ao 
processo inflacionário do Brasil, mudanças econômicas e políticas. De acordo com dados do 
Banco Central do Brasil, a partir de dezembro de 2017 teve início a queda histórica da taxa 
Selic chegando a 7% a.a. e apresentando uma diminuição continua até 2020.

Em contrapartida, a Bolsa de Valores - B3 demonstra em seus relatórios o aumento no 
número de pessoas físicas que procuram negociar ações e investir em renda variável. A partir 
desse contexto, é possível relatar que a redução da taxa Selic no período de 2017 a 2020 teve 
impacto sobre os investimentos de renda fixa influenciando no aumento de investidores na 
Bolsa de Valores - B3?
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Esta pesquisa pretende estudar e analisar o mercado financeiro, com o objetivo de 
comparar os históricos da taxa Selic e do aumento de novos investidores na Bolsa de Valores – 
B3 no período de 2017 a 2020 afim de identificar a existência da influência entre o índice taxa 
Selic e aumento de investidores de renda variável.

O estudo justifica-se pelo aumento de investidores na Bolsa de Valores nos últimos 
anos de 2017 a 2020 e pelas mudanças econômicas que ocorrem no país impactando na vida de 
toda a população. Além disso, a partir desta pesquisa será possível futuramente estudar novas 
hipóteses sobre os comportamentos dos investidores brasileiros pela procura de novos tipos 
de investimento e o impacto que ocorre na economia do país com o aumento significativo da 
população investindo parte da renda mensal.

O artigo está organizado da seguinte forma: seção inicial com aspectos introdutórios, 
na seção 2, uma apresentação sobre o Sistema Financeiro Nacional, o Mercado Financeiro e 
suas subdivisões (mercado monetário, de crédito, capitais e cambial) e tipos de investimentos, 
na seção 3 indica a metodologia utilizada para a realização desta pesquisa, na seção 4 são 
identificados os resultados, seguido das considerações finais e referências bibliográficas.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 ESTRUTURA DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Segundo Assaf Neto (2018), o Sistema Financeiro Nacional pode ser entendido como 
um conjunto de instituições financeiras e instrumentos financeiros que visam, em última análise, 
transferir recursos dos agentes econômicos (pessoas, empresas, governo) superavitários para os 
deficitários.

O SFN é organizado por agentes normativos, supervisores e operadores. Onde os 
órgãos normativos determinam políticas e diretrizes para o bom funcionamento do sistema. 
Já as entidades supervisoras trabalham para que os integrantes do sistema financeiro sigam 
as regras definidas pelos órgãos normativos e os operadores são as instituições que ofertam e 
intermediam os serviços financeiros. (Banco Central do Brasil, s.d.)

Conforme informações do site Investidor (s.d.) do Governo Federal, atualmente, 
no Brasil funcionam como entidades normativas o Conselho Monetário Nacional – CMN, 
o Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP e o Conselho Nacional de Previdência 
Complementar – CNPC. O Banco Central do Brasil – BCB, a Comissão de Valores Mobiliários 
– CVM, a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e a Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar – PREVIC são as entidades supervisoras do Sistema Financeiro 
Nacional. Além destas, há as entidades operadoras, que são todas as demais instituições 
financeiras, monetárias ou não, oficiais ou não, como também demais instituições auxiliares, 
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sendo a Bolsa de Valores uma delas.

2.2 COMPREENDENDO O MERCADO FINANCEIRO

De acordo com Assaf Neto (2018), a intermediação financeira desenvolve-se de forma 
segmentada em quatro subdivisões dentro do mercado financeiro, dividindo-se em mercado 
monetário, de crédito, capitais e cambial.

Embora, para fins de análise, seja importante fazer a distinção entre esses diferentes 
segmentos do mercado financeiro, deve-se levar em conta o fato de que, na prática, eles estão 
interligados. (PESENTE, 2019).

A partir do mercado monetário obtém-se a taxa Selic, indexador de vários investimentos 
de renda fixa, inclusive da caderneta de poupança, um dos investimentos mais conhecidos 
pelos brasileiros e dos títulos públicos do Tesouro Direto que garantem liquidez e segurança de 
retorno.

Além disso, no mercado de capitais são negociadas as ações na Bolsa de Valores, 
considerado um dos principais investimentos de renda variável e que tem chamado atenção dos 
investidores, apesar de apresentar mais riscos que os investimentos de renda fixa.

2�2�1 Mercado Monetário e a Taxa Selic

Pesente (2019) relata que o mercado monetário corresponde às operações de curtíssimo 
prazo com títulos públicos. Assaf Neto (2018) complementa que o mercado monetário é ainda 
responsável pela formação das taxas de juros da economia (taxa Selic e taxa DI). O autor também 
informa que a maioria dos títulos públicos e privados negociados no mercado monetário são 
escriturais, exigindo maior organização em sua liquidação e transferência, sendo controlados e 
custodiados por dois sistemas especiais, denominados de Selic e Cetip.

O mercado monetário é regido pela atuação do Banco Central que, através de suas 
operações de mercado aberto, regulando o nível das reservas bancárias. O SELIC (Sistema 
Especial de Liquidação e Custódia), criado em 1979, é o sistema eletrônico utilizado para registro, 
custódia e liquidação financeira das operações realizadas com títulos públicos federais.  A 
partir das taxas praticadas nas negociações diárias realizadas no SELIC, obtém-se a taxa SELIC 
(taxa média dos financiamentos diários, com lastro em títulos federais, apurados no SELIC), 
que representa importante referencial para a formação das taxas de juros no mercado, uma 
vez que é aceita, no Brasil, como a taxa de juros livre de risco, por envolver títulos públicos. 
(PESENTE, 2019, pg. 25-26).

Assaf Neto (2018) explica que a taxa Selic é tratada como a taxa básica de juros da 
economia brasileira, servindo de referência para a formação dos juros de mercado. A taxa Selic 
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é fixada periodicamente (meta para a taxa) pelo Comitê de Política Monetária (COPOM) do 
Banco Central.

A Cetip, companhia organizada sob a forma de sociedade anônima, atua como 
depositária de títulos, principalmente os de renda fixa privados, mas também títulos públicos 
estaduais e municipais e os representativos de dívida do Tesouro Nacional. (ABREU; SILVA, 
2017).

O principal título do sistema Cetip é o Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI), 
que permite transferências de recursos (liquidez) entre as instituições do sistema financeiro. 
As taxas do CDI, conhecidas por taxa DI, são provenientes da troca de posição financeira dos 
bancos entre si. (ASSAF NETO, 2018).

Além dos índices DI e Selic, utiliza-se como indexador de investimentos no mercado 
financeiro o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) - este índice mede a variação dos 
preços de produtos e serviços vendidos para os consumidores finais, sendo considerado o índice 
oficial de inflação do Brasil e o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) – que registra 
a inflação de preços desde matérias-primas agrícolas e industriais até bens e serviços finais, 
abrangendo toda a população, sem distinção por faixa de renda. (ANBIMA, s.d.).

2.2.2 Investimentos de Renda Fixa 

Segundo a Cetip (2012), toda aplicação de Renda Fixa conta com uma regra que 
define a rentabilidade no ato da negociação e classifica os títulos em pré-fixados, quando os 
rendimentos já são conhecidos com antecedência e pós-fixados, quando o rendimento depende 
de um indexador.

Renda fixa é um tipo de investimento em que rendimentos reais, nominais ou indexados 
às taxas flutuantes são recebidos em intervalos de tempo regulares e definidos em documentos 
formais. (NETO; SANTOS; MELLO, 2019).

Na prática, a Renda Fixa representa aquele investimento em que as condições de 
rentabilidade são determinadas já no momento da aplicação. Investir em Renda Fixa significa 
emprestar dinheiro para alguém, como banco, empresa ou para o governo e em contrapartida 
receber uma remuneração. (CETIP, 2012).

O mercado financeiro utiliza uma série de índices para atualizar e projetar o resultado 
dos investimentos, sendo os mais utilizados DI (taxa de juros interbancária), IPCA (índice de 
preços) e IGP-M (taxa de inflação) e Selic (taxa básica de juros). (CETIP, 2012).

São negociados, principalmente, os papéis emitidos pelo Tesouro Nacional, com o 
objetivo de financiar o orçamento público (ex.: NTN – Notas do Tesouro Nacional; LTN – Letras 
do Tesouro Nacional), além de diversos títulos públicos emitidos pelos Estados e Municípios. 
São ainda negociados no mercado monetário os certificados de depósitos interfinanceiros (CDI), 
exclusivamente entre instituições financeiras, e títulos de emissão privada, como o certificado 
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de depósito bancário (CDB) e debêntures. (ASSAF NETO, pg. 61, 2018).
Outro investimento de renda fixa muito conhecido e utilizado pelos brasileiros é a 

Caderneta de Poupança que tem seu rendimento atrelada à taxa Selic. Segundo Ferreira (2015), 
a partir de 04 de maio de 2012, ficou estabelecida que se a taxa Selic for maior que 8,5% a.a., 
o seu rendimento é dado por uma taxa real de 0,5% a.m., o que corresponde a uma taxa real 
anual equivalente de 6,17% e se a taxa Selic for igual ou inferior a 8,5% a.a., a taxa real anual 
da Caderneta de Poupança será igual a 70% dessa taxa.

2.2.3 Mercado de Capitais e a Bolsa de Valores

As operações do Mercado de Capitais são de médio e longo prazos, e de prazo 
indeterminado, envolvendo títulos representativos do capital das empresas e de operações de 
crédito sem intermediação financeira. (ASSAF NETO, 2018).

Do ponto de vista dos investidores, o mercado de capitais surge como alternativa às 
aplicações tradicionais em produtos oferecidos pelos bancos ou pelo governo. É nesse mercado 
que os poupadores têm a oportunidade de participar de empreendimentos que consideram 
interessantes, desde que dispostos a assumir os riscos daí decorrentes.[...] 

Pode-se conceituar o mercado de capitais como o segmento do mercado financeiro em 
que são criadas as condições para que as empresas captem recursos diretamente dos investidores, 
através da emissão de instrumentos financeiros, com o objetivo principal de financiar suas 
atividades ou viabilizar projetos de investimentos. (PESENTE, pg. 26, 2019).

Os principais instrumentos financeiros transacionados no mercado de capitais são: 
ações; debêntures; e notas promissórias (commercial papers).

Segundo Assaf Neto (2018), as ações constituem a menor parcela (fração) do capital 
social de uma sociedade anônima. São valores caracteristicamente negociáveis e distribuídos 
aos subscritores (acionistas) de acordo com a participação monetária efetivada.

As ações podem ser ordinárias ou preferenciais. As primeiras têm poder de voto 
nas Assembleias Gerais. As segundas não possuem esse direito, porém tem prioridade no 
recebimento de dividendos e no reembolso do capital no caso de liquidação ou dissolução da 
sociedade. (TOLEDO FILHO, 2006).

O mercado de capitais é composto por dois segmentos: mercado primário e mercado 
secundário. Entende-se por mercado primário de ações o mercado onde são negociados, pela 
primeira vez, os valores emitidos pelas companhias. Estes valores são, em sequência, revendidos 
no mercado secundário para os investidores em geral. (ASSAF NETO, 2018).

Os títulos podem ser negociados em dois tipos de mercado: Bolsas de Valores e 
Mercado de Balcão. Segundo Pesente (2019, pg. 29).

Bolsas de Valores são mercados organizados, em que operações de compra e de venda 
de ações e de títulos são realizadas a partir de um conjunto de regras. As operações com ações 
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em bolsas de valores são realizadas por sociedades corretoras. Pessoas físicas ou jurídicas, 
fundos de investimento e outras instituições financeiras operam através das corretoras. No 
Mercado de Balcão são negociações realizadas fora das bolsas de valores. Nesse mercado, os 
negócios são fechados por meios eletrônicos entre as instituições e entre elas e os seus clientes.

A Bolsa de Valores - B3 oferece, através de corretoras de valores, o sistema Home 
Broker ou Mobile Broker (sistemas dos quais os investidores podem ter acesso às ações 
comercializadas pelas empresas de capital aberto, podendo acessar por computador ou 
smartphone). A negociação dos títulos em Bolsa de Valores é realizada através de corretoras ou 
distribuidoras de valores, sendo intermediárias reguladas e especializadas, responsáveis pela 
compra e venda das ações no mercado de capitais.

2�2�4 Mercado de Crédito e Cambial

O mercado de crédito visa fundamentalmente suprir as necessidades de caixa de curto e 
médio prazos dos vários agentes econômicos, seja por meio da concessão de créditos às pessoas 
físicas, seja por empréstimos e financiamentos às empresas. (ASSAF NETO, 2018). Entretanto, 
Pesente (2019) informa que em alguns casos, o mercado de crédito é insuficiente para suprir 
as necessidades de financiamento dos agentes em investimentos produtivos de duração mais 
longa, de valores mais altos e, que, portanto, envolvem riscos maiores. Para isso desenvolveu-
se, assim o Mercado de Capitais ou Mercado de Valores Mobiliários.

O mercado cambial é o segmento financeiro em que ocorrem operações de compras 
e vendas de moedas internacionais conversíveis, ou seja, em que se verificam conversões de 
moeda nacional em estrangeiras e vice-versa. (ASSAF NETO, 2018).  Segundo Pesente (2019) 
participam desse mercado todos os agentes econômicos que realizam transações com o exterior, 
ou seja, têm recebimentos ou pagamentos a realizar em moeda estrangeira.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa utilizada é básica, visando gerar informações ainda desconhecidas no 
meio acadêmico, que possam ser úteis à sociedade, de tal modo que possa contribuir para o 
desenvolvimento da ciência.

A metodologia para a construção deste trabalho consistiu na utilização da pesquisa 
descritiva que segundo Gil (2017), tem como objetivo a descrição das características de 
determinada população ou fenômeno, elaboradas também com a finalidade de identificar 
possíveis relações entre variáveis. Os dados necessários para a elaboração da pesquisa foram 
coletados por meio de pesquisa bibliográfica. Utilizou-se da internet como fonte de dados, 
sobretudo da Bolsa de Valores – B3 e do Banco Central do Brasil, além de sites diversos 
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relacionados ao tema, livros e artigos.
Quanto ao o ponto de vista da abordagem do problema, fez-se uso de pesquisa 

quantitativa, afim de realizar comparações numéricas a partir da variação do índice taxa Selic 
do período de 2017 a 2020 e o histórico de investidores pessoas físicas da Bolsa de Valores – 
B3 registrados do período de dezembro de 2017 a dezembro de 2020 (fechamentos anuais). A 
classificação foi organizada por meio de tabelas e os resultados elaborados por meio de gráficos 
afim de ilustrar as comparações realizadas.

4 RESULTADOS

No dia 06 de dezembro de 2017 o Copom (Comitê de Política Monetária), reduziu pela 
oitava vez consecutiva a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic. O índice foi reduzido 
para 7% a.a., tornando-se a queda histórica da taxa, anteriormente, reduzida no máximo a 7,25% 
a.a. em outubro de 2012. Porém, a partir de mudanças políticas, econômicas, devido a pandemia 
juntamente com o aumento da inflação, a taxa foi reduzida ainda mais, saindo de 7% a.a. para 
2% a.a. em agosto de 2020.

Figura 1: Histórico Taxa Selic (a.a.)

Fonte: Banco Central do Brasil.

A mudança da taxa Selic pelo Copom tem influência direta nos investimentos de renda 
fixa atrelados ao índice, reduzindo severamente nos rendimentos. Para exemplificar, ao veri-
ficar a rentabilidade da caderneta de poupança, considerado ainda um dos investimentos mais 
populares no Brasil e livre de tributação, tem seus rendimentos atrelados a 70% da taxa Selic. 
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Utilizando a calculadora do cidadão no site do Banco Central do Brasil, fez-se o seguin-
te cálculo: o capital de R$ 10.000,00 investido no período de um mês com a taxa Selic em 13% 
a.a. (fechamento do Copom em 11 de janeiro de 2017), geraria um retorno de R$ 10.072,84, 
livre de impostos. Calculando o mesmo capital, com o mesmo período, porém na data 05 de 
agosto de 2020 no fechamento da taxa em 2,00% a.a., o rendimento seria de R$ 10.011,59. 

Pode-se perceber assim, o impacto que a queda da taxa Selic possui sobre os 
investimentos de renda fixa que são indexados pela mesma, deixando de ser atrativos no 
mercado financeiro. O mesmo acontece com alguns títulos do Tesouro Direto da série LFT, 
os CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários), as LCI (Letra de Crédito Imobiliário), LCA 
(Letra de Crédito do Agronegócio), os CDB indexados à Selic, os fundos de renda fixa ou 
multimercado indexados à Selic e outros investimentos. Por outro lado, pode-se verificar um 
aumento significativo no número de novos CPFs cadastrados na Bolsa de Valores - B3 no 
período de 2017 a 2020.

A Bolsa de Valores - B3 considera como critério o CPF cadastrado em cada agente de 
custódia, ou seja, pode contabilizar o mesmo investidor caso ele possua conta em mais de uma 
corretora. A mesma contabiliza como conta ativa, os investidores que possuíam ações ou outros 
ativos passíveis de negociação até o último dia útil do mês de referência. 

No gráfico abaixo foram ilustrados os fechamentos anuais de CPFs cadastrados desde 
o início de operação da Bolsa de Valores - B3 no ano de 2002 até o relatório anual de 2020.

Figura 2: Histórico CPFs na B3

Fonte: Bolsa de Valores - B3.
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Durante nove anos o número se manteve em uma média de quinhentos CPFs 
cadastrados, saindo de 619.625 em 2017 para mais de três milhões de CPFs em 2020. Essa 
mudança acontece no momento em que a Taxa Selic foi reduzida de 13% a.a. para 2% a.a. 
mostrando correlação entre diminuição do índice com o aumento de investidores na Bolsa de 
Valores.

A partir da última definição da taxa Selic pelo Copom de cada ano e de acordo com 
o relatório anual da quantidade de CPFs cadastrados na Bolsa de Valores - B3 do período de 
2002 a 2020, foi possível ilustrar a correlação entre os dados na figura abaixo, evidenciando 
que conforme a taxa Selic nos anos de 2017 a 2020 diminuiu, iniciou-se uma maior procura por 
investimentos na Bolsa de Valores gerando um aumento de 572,55% em 2020 em relação aos 
564.024 CPFs no ano de 2016.

Figura 3: Taxa Selic x CPFs na B3

Fonte: Bolsa de Valores - B3; Banco Central do Brasil.

Em 2017 a taxa Selic foi estabelecida pela metade do valor do ano anterior, mudando 
o cenário de investimentos em renda fixa no Brasil e aumentando a popularidade da Bolsa 
de Valores - B3, conforme mostram os históricos dos anos subsequentes. A partir dos dados 
analisados constata-se então um aumento significativo de CPFs cadastrados na Bolsa de Valores 
- B3 e que possuem relação direta com a diminuição da taxa Selic no período de 2017 a 2020.

Evidencia-se a existência de um movimento de transição no mercado financeiro, onde 
investidores estão passando a procurar novos meios para obter rendimentos maiores de seus 
aportes, saindo de investimentos com menor risco e maior liquidez para investimentos com 
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maior risco de perdas, porém com uma probabilidade de maior retorno.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS / CONCLUSÕES

O mercado financeiro desempenha papel fundamental na economia, responsável por 
transferir recursos de pessoas/empresas que poupam recursos (aquelas que gastam menos do 
que recebem) para aqueles que desejam ou necessitam gastar mais do que sua disponibilidade.  
Nesse contexto, surgem os investimentos de renda fixa e variável, que são os meios de 
transferências desses recursos.

O objetivo deste estudo foi analisar o mercado financeiro, com o intuito de comparar 
os históricos da taxa Selic e do aumento de novos investidores na Bolsa de Valores – B3. 
Constatou-se que no período de 2017 a 2020 a Selic, taxa básica da economia brasileira, foi 
reduzida de 13% a.a. para 2% a.a. impactando nos investimentos de renda fixa. Com isso, 
verificou-se a transição por parte dos investidores a procura de investimentos mais rentáveis 
gerando um aumento expressivo de CPFs cadastrados na Bolsa de Valores - B3 no mesmo 
período.

Além da diminuição da taxa Selic pelo Copom, outros aspectos podem ser objeto de 
análise sobre a correlação entre taxa Selic e a transição de investidores da renda fixa para a Bolsa 
de Valores - B3, sendo sugestão para novos estudos. O índice Ibovespa, índice que representa o 
valor médio das ações negociadas na B3, possui papel importante sobre a valorização da renda 
variável no mercado, sendo possível analisar a correlação entre o índice taxa Selic em relação ao 
índice Ibovespa. Outro fator a ser analisado é a ascensão da internet e os meios disponíveis para 
conseguir estudar e entender melhor o mercado de investimentos.  Vem crescendo na internet 
uma rede de influenciadores de finanças pessoais que ensinam e desmistificam este mercado, 
tendo como resultado, um número maior de poupadores procurando melhores rendimentos, 
saindo da renda fixa e migrando para a renda variável.

Conclui-se então, que este trabalho atingiu seu objetivo, que era o de pesquisar, 
analisar, catalogar e apresentar os dados relativos a diminuição da taxa Selic e sua relação com 
o aumento de CPFs cadastrados na Bolsa de Valores - B3.
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RESUMO
Com as mudanças cada vez mais rápidas em face a globalização, torna-se cada vez mais importante a gestão 
profissional das organizações e sua análise constante. Busca-se o processo de análise fundamentalista, principalmente 
por seus índices contábeis e financeiros para verificação da liquidez, desenvolvendo como instrumento de 
planejamento e controle de recursos financeiros captados pela empresa. Este estudo tem como objetivo o a análise 
fundamentalista financeira e contábil em uma empresa de médio porte do ramo de laticínio no estado do Rio 
Grande do Sul, servindo como auxílio na tomada de decisão e verificação da real necessidade de capital de giro 
da empresa. Trata-se de um estudo de caso, com análise documental através de coleta dos dados. Organizando a 
empresa e evitando custos desnecessários, dispondo o fluxo de caixa. Foram feitas análises dos principais índices 
contábeis da empresa e de fluxo de caixa passado, obtendo histórico mensal da empresa. Importante frisar que 
a principal causa da falência das organizações no Brasil é a falta de capital de giro, impedindo-as de honrar 
seus compromissos fiscais, tributários, trabalhistas, fornecedores, entre outros. Com a nova conjuntura econômica 
mundial, é indispensável que o administrador financeiro da empresa esteja preparado para os novos desafios. 
Atualmente, é preciso o gerenciamento com competência de todos os recursos financeiros disponíveis na empresa 
e o fluxo de caixa é uma ferramenta indispensável à boa gestão das organizações.

Palavras-chave: Organização, Análise Fundamentalista, Planejamento.

ABSTRACT
With the increasingly rapid changes in the face of globalization, the professional management of organizations and 
their constant analysis becomes increasingly important. The process of fundamental analysis is sought, mainly for 
its accounting and financial indexes to verify liquidity, developing it as an instrument for planning and controlling 
the financial resources raised by the company. This study has as objective the financial and accounting fundamental 
analysis in a medium-sized company in the dairy industry in the state of Rio Grande do Sul, serving as an aid in 
decision making and verification of the company’s real need for working capital. It is a case study, with document 
analysis through data collection. Organizing the company and avoiding unnecessary costs, arranging the cash flow. 
Analyzes of the main accounting indices of the company and past cash flow were made, obtaining monthly history 
of the company. It is important to emphasize that the main cause of bankruptcy of organizations in Brazil is the 
lack of working capital, preventing them from honoring their fiscal, tax, labor and supplier commitments, among 
others. With the new global economic situation, it is essential that the company’s financial manager is prepared 
for the new challenges. Currently, it is necessary to competently manage all the financial resources available in the 
company and cash flow is an indispensable tool for the good management of organizations.

Keywords: Organization, Fundamental Analysis, Planning
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1 INTRODUÇÃO
 
O estudo foi elaborado devido à necessidade de o Grupo Empresarial entender seus 

indicadores e a gestão do fluxo de caixa utilizado pela empresa de laticínios adquirida e 
incorporada ao grupo recentemente. Este estudo tem como objetivo o a análise fundamentalista 
contábil e financeira em uma empresa de médio porte do ramo de laticínio no estado do Rio 
Grande do Sul, servindo como auxílio na tomada de decisão e verificação da real necessidade 
de capital de giro da empresa. 

O propósito da análise contábil é avaliar o grau em que a contabilidade da empresa 
consegue retirar informações que fundamentam a realidade da empresa. Isso é feito através 
da identificação de pontos onde existe uma maior flexibilidade contábil, avaliando a política e 
estimativas contábeis.

A análise financeira tem como objetivo utilizar os dados financeiros para avaliar a 
performance presente e passada e também avaliar sua sustentabilidade. As principais ferramentas 
utilizadas são a análise comparativa (com foco na avaliação da performance do produto da firma 
no mercado e políticas financeiras) e análise do fluxo de caixa (foco na liquidez da empresa e 
flexibilidade financeira). 

A Gestão Financeira é fundamental para que as empresas sejam bem-sucedidas e 
sustentáveis buscando a perpetuidade, essa gestão concentra-se sobre o estudo das decisões 
financeiras assumidas na empresa (BITTENCOURT; PALMEIRA, 2008).

Desta feita o trabalho busca contribuir para a real necessidade de analisar o ciclo 
operacional e financeiro em uma empresa de médio porte do ramo laticínio do estado do Rio 
Grande do Sul, bem como a sua real necessidade de capital de giro.

Buscou-se demonstrar a correta aplicabilidade do controle de caixa para a tomada 
de decisão. O fluxo de caixa consiste em um relatório gerencial que, de forma condensada, 
informa toda a movimentação de dinheiro, sempre considerando um período determinado. A 
demonstração do fluxo de caixa indica a origem de todas as entradas no caixa, bem como a 
aplicação de todo o dinheiro que saiu em um certo lapso temporal, e, ainda o resultado do fluxo 
financeiro. Ou seja, ao abordar sobre fluxo de caixa, refere-se a toda movimentação financeira 
da empresa durante determinado período, considerando a composição de contas a receber e de 
contas a pagar. 

O mercado competitivo em que as empresas estão inseridas faz com que elas procurem 
melhores técnicas administrativas, buscando tornar-se cada vez mais competentes em seu 
processo administrativo, almejando melhores resultados no mercado em que atuam. Tendo 
como base o passado, para obter uma previsão mais certeira de quanto a empresa necessitará 
prover nos próximos dias. 

Precavendo com maior agilidade e segurança na busca de recursos necessários 
antecipadamente. Surtindo como efeito benéfico as negociações com clientes e bancos, quando 
comparadas a transações elaboradas em um último momento, acarretando em aceites de 
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negócios mal elaboradas e por muitas vezes prejudicais ao Grupo.

2 A ANÁLISE FUNDAMENTALISTA PARA A GESTÃO EMPRESARIAL

A análise estratégica do negócio é feita para identificar os principais direcionadores 
do lucro e os riscos do negócio, e acessar o lucro potencial da empresa em nível qualitativo. 
Esse passo envolve a análise do setor e a estratégia da empresa para criar vantagem competitiva 
sustentável.

Os autores que fundamentam a análise fundamentalista chamam continuamente 
a atenção para o papel das demonstrações financeiras, na análise fundamentalista, 
como principal fonte de informação capaz de permitir a interação e a mitigação do 
problema informacional existente entre os agentes internos e externos. Contudo, da 
mesma forma que os demonstrativos financeiros permitem a tradução em números 
contábeis das atividades internas da empresa, pode ser utilizado também para maquiar 
a verdadeira condição econômica, o que exige do analista certa discricionariedade 
em identificar os pontos chaves de flexibilidade e alterá-los com o objetivo de dar à 
informação um caráter fidedigno, coerente e consistente (Palepu, 1996, p.12).

A mensuração da estratégia competitiva da empresa também facilita avaliar se os 
resultados atuais da empresa são sustentáveis. O analista também faz a análise do mercado que 
o permite fazer hipóteses a respeito da previsão futura de performance.

O propósito da análise contábil é avaliar o grau em que a contabilidade da empresa 
consegue retirar informações que fundamentam a realidade da empresa. Isso é feito através 
da identificação de pontos onde existe uma maior flexibilidade contábil, avaliando a política 
e estimativas contábeis. Assim o analista pode avaliar o nível de distorção nos números da 
empresa. A análise contábil também desfaz as distorções contábeis, passando a limpo esses 
números e assim criando dados imparciais, o que resulta em uma melhora na confiança das 
conclusões da análise financeira. Palepu (2000) sugere que a análise contábil é necessária para 
avaliar o grau em que as políticas contábeis distorcem a realidade da empresa, ou seja, o quanto 
as demonstrações refletem a realidade da firma.

A análise financeira tem como objetivo utilizar os dados financeiros para avaliar a 
performance presente e passada e também avaliar sua sustentabilidade. As principais ferramentas 
utilizadas são a análise comparativa (com foco na avaliação da performance do produto da firma 
no mercado e políticas financeiras) e análise do fluxo de caixa (foco na liquidez da empresa e 
flexibilidade financeira). Existem duas habilidades importantes dentro da análise financeira, a 
primeira é que a análise deve ser sistemática e eficiente, e a segunda diz que ela deve permitir ao 
analista utilizar dados financeiros para explorar emissões (publicações) de negócios (Penman 
2004).

A análise prospectiva tem o foco voltado para a previsão dos resultados futuros da 
empresa, ou seja, de seu futuro. Para essa análise são usadas as informações obtidas nos passos 
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anteriores. As técnicas utilizadas neste passo são a previsão e avaliação das demonstrações 
contábeis. O valor da empresa é função da performance futura do fluxo de caixa (Penman, 
2004).

Buscando o crescimento exponencial da empresa e o alcance de resultados expressivos 
dentro do seu setor os indicadores são essenciais para saber, de fato, tudo o que está acontecendo 
dentro da sua empresa: como as rotinas se sucedem e de que forma elas impactam o resultado.

Os indicadores são ainda mais úteis para estabelecer as melhores rotinas, políticas e 
procedimentos para sua empresa, podendo fazer uma análise do dia a dia, percorrendo todos os 
demais processos de forma prática e abrangente. Com isto em mente, estes indicadores podem 
medir o desempenho em tempo real e acompanhar a escala de evolução de todo o trabalho. Uma 
decisão nunca é um tiro no escuro, porque se dá por meio de dados concretos, sem achismos ou 
intuições. É muito importante uma correta gestão de indicadores (Padovese, 2000).

3 O FLUXO DE CAIXA E SUAS FUNÇÕES

As empresas que elaboram o fluxo de caixa baseado em seu planejamento tomaram 
conhecimentos com antecedência da existência de escassez ou excesso de caixa, podendo 
adotar as medidas corretiva necessária. Desta forma, as dificuldades enfrentadas pelas empresas 
que aliam planejamento e fluxo de caixa são menores que aquelas que não se utilizam destas 
ferramentas (ZDANOWICZ, 1998).

Gazola Júnior (2004) destaca que muitas empresas têm dificuldade em identificar a 
situação econômico-financeira da sua empresa, o que dificulta o processo de tomada de decisão 
no curto prazo.

As organizações estão inseridas em ambientes vulneráveis e em constantes mudanças, 
nos quais a grande volatilidade de informações e a concorrência influenciam em seu desempenho, 
exigindo agilidade e competitividade. Devido a esta atual competitividade entre as organizações, 
somente com as melhores estratégias e diferenciais conseguem manter-se no mercado. Por isso, 
valoriza-se cada vez mais qualidade e eficiência nos processos organizacionais, fatores que 
refletem diretamente nos produtos e serviços (JACOMINI, 2011).

O Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC) pode ser conceituado como sendo um 
controle financeiro que tem por objetivo auxiliar o gestor ou empresário a tomar decisões sobre 
a situação do caixa da empresa, com relação a sua elaboração Cavalcante (2012) afirma que este 
pode ser de duas formas, descritas a seguir:

- Entradas e Saídas de Caixa Projetadas, neste caso os valores previstos para um 
determinado período de atividade.

- Entradas e Saídas de Caixa Realizadas, neste caso os valores de fato ocorreram, ou 
seja, foram realizados em termos de entradas e saídas de recursos financeiros.

Cavalcante (2012) elenca que são:
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I. Planejar e controlar as entradas e saídas de caixa num período determinado de tempo, 
normalmente um mês ou vários meses;

II.  Auxiliar o empresário ou gestor de pequenos negócios a tomar decisões antecipadas 
sobre o fluxo financeiro da empresa;

III. Demonstrar a situação do Caixa da empresa de forma antecipada, permitindo 
eventuais ajustes quando for necessário.

IV. Verificar se a empresa está trabalhando com aperto ou folga financeira.
Tendo como base os estudos de Cavalcante (2012) devemos salientar que para elaborar 

o DFC torna-se necessário tomar alguns cuidados, tais como descritos por Cavalcante (2012):
I. Conhecer com detalhes do ciclo financeiro da empresa (prazos de pagamentos e 

recebimento);
II. Manter os Controles Auxiliares em dia, tais como: Controle Bancário, Controle de 

Recebimento de Clientes, Controle de Pagamento de Fornecedores, Controle de Pagamento de 
Despesas e o Controle de Movimento de Caixa;

III. Todos os valores lançados no Fluxo de Caixa deverão ser realistas, ou seja, manter 
os valores das estimavas das entradas e saídas caixa sempre atualizados.

3 PROCESSO DE PESQUISA DO ESTUDO

O estudo trata-se de uma análise de caso de empresa do ramo laticínio localizada no 
estado do Rio Grande do Sul, para não expor a realidade de sua situação frente ao mercado 
optou-se em comum acordo com os empresários por não identificar a organização. Com relação 
à abordagem do problema, esta pesquisa é enquadrada como qualitativa. Na pesquisa qualitativa 
concebem-se análises mais profundas em relação ao fenômeno que está sendo estudado. A 
abordagem qualitativa visa destacar características não observadas por meio de um estudo 
quantitativo (BEUREN, 206, p.92).

Por intermédio da Demonstração do Fluxo de Caixa a empresa relata informações 
para o usuário acerca da origem do caixa gerado e como esse caixa foi consumido. Além de 
suas próprias operações, isto é, manufatura, compra e venda de bens ou prestação de serviço a 
empresa pode gerar caixa pela venda de ativos, emissão de ações, contratação de empréstimos 
e financiamentos, entre outros.

O propósito da Demonstração dos Fluxos de Caixa é propiciar informações sobre os 
recebimentos e pagamentos de uma empresa durante determinado período. Secundariamente, 
objetiva prover ao usuário discernimento sobre os investimentos e atividades financeiras da 
empresa. Mais especificamente, a Demonstração do Fluxo de Caixa pode ajudar investidores 
e credores a avaliar a capacidade da empresa de gerar fluxo futuro de caixa positivo, saldar as 
obrigações e pagar dividendos. Já o Balanço Patrimonial é uma demonstração contábil para 
empresas, responsável por uma avaliação qualitativa e quantitativa do negócio. Esse documento 
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apresenta a posição patrimonial e financeira da empresa sobre um período determinado 
(normalmente anual). É uma das principais ferramentas para avaliar a posição contábil e 
financeira da empresa, já que leva em conta não apenas o caixa, mas também propriedades, 
dívidas e pagamentos a receber. Ou seja, apesar do fluxo de caixa ser essencial, ela é apenas 
uma pequena parte do balanço patrimonial, que dá uma visão bem mais completa para a análise 
do resultado econômico do seu negócio.

Foi utilizado como instrumento de coleta de dados, a análise documental da empresa. 
Através da análise documental obteve-se as informações necessárias para realizar os cálculos. 
Estas informações foram retiradas dos balancetes e das demonstrações do resultado do exercício 
do período de segundo semestre de 2019.

Na sequência, os dados coletados foram tabulados em planilhas de Excel e gráficos 
permitindo melhor compreensão dos mesmos, serão utilizados ainda a análise qualitativa dos 
dados obtidos.

Este estudo tem na sua delimitação uma empresa de médio porte do ramo laticínio 
localizada no estado do Rio Grande do Sul. A empresa foi escolhida por fazer parte do grupo 
empresarial de um administrador. De acordo com Colauto e Beuren (2006, p. 126), a amostragem 
intencional consiste em selecionar amostras com base em informações disponíveis e que sejam 
consideradas representativas da população.

4 ANÁLISE DE EMPRESA DO RAMO DE LATICÍNIOS NO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL

4.1 A REALIDADE DA EMPRESA

Fundada em 2004 em Marau, Rio Grande do Sul, sendo adquirida em 01 de agosto de 
2018 por empresário renomado e reconhecido do Estado de Santa Catarina com afim de alavancar 
seu mix de produtos em Santa Catarina. Buscando sempre o compromisso de desenvolver 
produtos com qualidade e segurança alimentar. Tudo isso vem da confiança no leite, amor às 
pessoas e do desejo de estar cada vez mais presente nos lares das famílias brasileiras. A empresa 
trabalha diariamente para garantir extrema qualidade na produção dos seus produtos. Por isso, 
conta com uma ampla equipe de profissionais que acompanham de forma criteriosa as práticas 
de produção, desde a captação do leite até a industrialização e distribuição no ponto de venda.

4.2 INDICADORES DO BALANÇO PATRIMONIAL DA EMPRESA

Estando as organizações inseridas em ambientes vulneráveis e em constantes 
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mudanças, nos quais a grande volatilidade de informações influencia em seu desempenho, 
exigindo agilidade e competitividade. Dentro deste contesto buscamos analisar alguns índices, 
indicadores com o intuito de melhorar as estratégicas.

4.2.1 Indicadores de Liquidez 

Avaliam qual a capacidade de pagamento da empresa quando comparado a suas 
obrigações junto a fornecedores e funcionários.

A Liquidez Seca este indicador tem o cálculo muito parecido com a Liquidez Corrente, 
com a diferença que a Liquidez Seca exclui do cálculo acima os estoques, por não apresentarem 
liquidez compatível com o grupo patrimonial onde estão inseridos. No período analisado, a 
empresa obteve um índice de 1,10, ou seja, superior a 1, levando-se em conta que o cálculo deste 
indicador exclui os estoques, que, na visão de Ross et al. (2013, p.62), “são menos líquidos e 
com medidas menos confiáveis como valor de mercado”. Pode-se afirmar, que a empresa possui 
relativa folga para quitar dívidas no curto prazo.

A Liquidez Corrente é calculada dividindo-se a soma dos direitos a curto prazo da 
empresa (contas de caixa, bancos, estoques e clientes a receber) pela soma das dívidas a curto 
prazo (empréstimos, financiamentos, impostos e fornecedores a pagar). A Liquidez Corrente 
apresentada foi de 1,21, o que, conjuntamente com os bons resultados apresentados no cálculo 
da Liquidez Seca, é um bom indicativo de certa folga financeira quanto às dívidas de curto 
prazo.

Liquidez Imediata o mais conservador de todos, considera apenas caixa, saldos 
bancários e aplicações financeiras em seu cálculo. Ou seja, apenas as contas que possuem de 
liquidez imediata para quitar as obrigações. Apurou-se uma disponibilidade de 0,089. Para Assaf 
Neto (2012, p.176), “esse quociente é normalmente baixo pelo pouco interesse das empresas 
em manter recursos monetários em caixa, ativo operacionalmente de baixa rentabilidade”. Com 
isso, a empresa não terá dificuldades de liquidar dívidas no curto prazo.

Liquidez Geral leva em consideração todas as previsões de médio e longo prazo, 
incluindo no cálculo os direitos e obrigações a frente de 12 meses, como vendas parceladas, 
aplicações de longo prazo e empréstimos a pagar. Valor apresentado para este indicador foi de 
1,71 que indicam menor riscos de insolvência no curto e longo prazo, não havendo necessidade 
de aquisição de financiamentos ou negociando com fornecedores.

4.2.2 Índices de Endividamento

Apresentam as fontes de capacitação de fundos, revelando o grau de endividamento 
da empresa, busca retratar a posição do capital próprio. Relacionado as decisões estratégicas da 
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empresa, envolvido nas decisões financeiras de investimentos, financiamento e distribuição de 
dividendos.

Participação de Capitais de Terceiros indica o percentual de capital de terceiros em 
relação ao patrimônio líquido, retratando a dependência da empresa em relação aos recursos 
externos. O cálculo se dá pela divisão do patrimônio líquido pela soma do passivo circulante 
com o passivo não-circulante.  Para cada R$ 1,00 (um real) de dívida 0,71 pertence ao passivo 
circulante, ou seja, 71% está comprometido com terceiros. Indicando que a empresa apresenta 
uma situação satisfatória quanto ao seu perfil de endividamento.

Composição do Endividamento (CE) retrata quanto da dívida total da empresa deverá 
ser pago a curto prazo, isto é, as obrigações a curto prazo comparadas com as obrigações totais. 
Com uma taxa de 83% podemos dizer que o compromisso com os pagamentos a curto prazo. 
Suas dívidas são em grande parte de longo prazo, o que pode permitir que a empresa gere um 
fluxo de caixa suficiente para quitação destes financiamentos.

Imobilização do Patrimônio Líquido (IPL) apresenta quanto do Patrimônio Líquido da 
empresa está aplicado no Ativo Permanente, ou seja, quanto do Ativo Permanente da empresa é 
financiado pelo seu Patrimônio Líquido. O índice encontrado de 0,99 demonstra a dependência 
de recursos de terceiros para manutenção dos negócios. 

4.2.3 Índices de Rentabilidade

O lucro é o objetivo principal do empresário e uma maneira de avaliar um 
empreendimento.  A avaliação do retorno financeiro da empresa objetiva evidenciar a 
rentabilidade sobre o capital investido e verifica se a empresa está obtendo sucesso econômico.

Retorno Sobre Investimento (ROI) indica o lucro que a empresa alcança em relação aos 
investimentos realizados. Nada mais é que a relação entre a quantidade de dinheiro investido em 
uma empresa e quantidade de dinheiro conquistado. O cálculo corresponde à divisão do lucro 
líquido pela soma do ativo circulante com o ativo não-circulante. Dos investimentos realizados 
13% retornaram, desta forma podemos dizer que a empresa adquirida em 2018 apresentou uma 
lucratividade de 13% sobre investimentos. Uma ótima taxa de retorno, buscando nos próximos 
anos uma melhora gradual de retorno sobre o capital investido.

Retorno Sobre Patrimônio (ROE) mede quanto de lucro a organização gera em relação 
aos investimentos dos acionistas e/ou proprietários da empresa. Para calcular o ROE, basta 
dividir o lucro líquido pelo patrimônio líquido. Na análise a empresa apresentou um retorno 
sobre o capital próprio investido de 0,32, ou 32%, em termos percentuais.
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4.3 FLUXO DE CAIXA

Com análise no fluxo de caixa verificamos a enorme oscilação entre os meses 
apresentado. Existe a variação quanto ao preço do leite dependendo da safra sendo que muitas 
vezes este valor não é repassado ao queijo por problemas mercadológicos. Pode-se verificar um 
desencaixo entre pagamentos e recebimentos ao longo dos seis meses, tal desencaixe se deve 
ao pagamento do leite ocorrer sempre no dia 15 (quinze) de cada mês, antes mesmos que as 
receitas mensais sejam creditadas.

Tabela 1: Fluxo de caixa da empresa de Laticínios
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Fonte: Pesquisa da autora

A Taxa Interna de Retorno (TIR) reflete a qualidade de um investimento. Utilizada 
para determinar se devem ou não comprar, investir, um determinado investimentos. Por razões 
internas a organização a TIR não pode ser informada.

O Valor Presente Líquido (VPL) utilizada pelas grandes empresas na análise de 
investimentos, sendo definido como o somatório do valor presente das entradas de caixa e 
o valor presente das saídas de caixa. Ou seja, esse método desconta os fluxos de caixa do 
projeto que está sendo avaliado a uma determinada taxa, estipulada pelos investidores. Essa 
taxa, usualmente chamada de taxa de desconto, é o retorno mínimo que deve ser esperado para 
que o projeto seja aceito. Por razões internas a organização o VPL não pode ser informada.

Margem EBITDA indicador que tem a preferência de muitos gestores, uma vez que 
exclui despesas financeiras e depreciação. A sigla da expressão inglesa para lucros antes de juros 
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impostos, depreciação e amortização, é um cálculo que avalia a aproximação do impacto das 
vendas no caixa da empresa. Para o cálculo do EBITDA, é preciso somar ao lucro operacional 
a depreciação e amortização inclusas no CMV e nas despesas operacionais. 

O EBITDA da empresa é de R$ 1.540.514,20, apurado com base no demonstrativo de 
resultado de exercício de 31 de dezembro de 2019, trata-se de resultado favorável, contudo revela 
ser apenas 5,53% da receita operacional bruta com base na análise vertical do demonstrativo. 
Tal fato se deve ao alto custo do produto vendido, mas também revela valores relevantes gastos 
em juros e despesas bancárias, podendo, com o devido ajuste do fluxo de caixa da empresa, ter 
melhorias significativos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A empresa analisada neste trabalho atua no mercado de laticínios. Este é um segmento 
do agronegócio que tem se expandido nas últimas décadas. É importante realizar este estudo 
avaliando-se sua situação econômico-financeira e comparando seus indicadores contábeis. 

Observa-se que essa é uma forma consagrada de apoio à tomada de decisão, seja para 
fornecedores, investidores, gestores ou instituições financeiras. Quanto melhores forem os 
resultados desta análise e mais confiáveis e padronizadas as demonstrações financeiras, mais 
atrativas a investidores a empresa se tornará. Durante o processo de pesquisa, podem-se verificar 
as diferenças dos quocientes de liquidez, rentabilidade e endividamento encontrados, sendo que 
a empresa apresentou bons indicadores de liquidez que indicam menor riscos de insolvência 
no curto e longo prazo. Quanto ao endividamento apresenta boa parte de suas dívidas no longo 
prazo, o que pode permitir que a empresa gere um fluxo de caixa suficiente para quitação destes 
financiamentos.

Com a aquisição em 2018 a organização apresenta boa taxa de retorno sobre os 
investimentos aplicados, visando com tudo o aprimoramento e aperfeiçoamento das informações 
no decorrer do ano calendário. 

Múltiplas saídas existem para o problema no fluxo de caixa, estas incluem o ajuste 
nos prazos de pagamento e recebimento. Contudo ao se analisar a viabilidade do mercado e a 
concorrência existente, a empresa optou pela estratégia de buscar no mercado financeiro um 
empréstimo em modalidade capital de giro para facilitar as operações.

Este estudo não pretende ser exaustivo sobre a situação econômico-financeira da 
empresa pesquisada e pode ser complementado com o uso de outros indicadores contábeis para 
aumentar a compreensão de aspectos mais específicos, como indicadores de valor de mercado, 
valor de ações e gestão de ativos.

Recomenda-se, para estudos futuros, a ampliação da amostra pesquisada, com a análise 
comparativa de outras empresas do setor bem como a ampliação do período de análise.
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CONTROLADORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: FUNÇÕES ESTRUTURA 
E IMPORTÂNCIA PARA O FUNCIONAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES

Jaqueline Maria Finardi1 

Andrei Stock2

Milena Mondini3 

RESUMO
Este artigo trata-se de uma revisão bibliográfica sobre controladoria administrativa e financeira e tem por objetivo 
apresentar por meio da pesquisa exploratória, as principais funções da controladoria, estruturação e importância 
para o adequado funcionamento das organizações. Sendo o controle uma das funções da administração, a 
controladoria tem por função auxiliar de maneira rápida e simples o gestor na tomada de decisão. É o órgão 
que apoia administração através da disseminação das informações que auxiliam o processo decisório. O controle 
interno é de grande importância para prevenir irregularidades no desempenho das atividades de qualquer 
organização. Ele agrega confiabilidade aos resultados das operações para que os planos e objetivos traçados sejam 
atingidos.  O controle interno se destina principalmente na prevenção e adoção de medidas que possibilitam reduzir 
a ocorrência de problemas. Ao contrário do que ocorreria no passado, ou seja, eram acionadas apenas depois dos 
prejuízos ocorridos, quando as perdas financeiras e o comprometimento da imagem da empresa muitas vezes já 
se encontravam em situações irreversíveis. Portanto, é impossível que haja uma boa gestão empresarial sem a 
implantação e utilização de um bom controle interno. 

Palavras-chave: Controladoria. Tomada de decisão. Gestão. 

ABSTRACT
This article is a literature review on administrative and financial controllership and aims to present through 
exploratory research, the main functions of controllership, structuring and importance for the proper functioning 
of organizations. As control is one of the functions of administration, controllership has the function of helping 
the manager in a quick and simple way in decision making. It is the body that supports management through 
the dissemination of information that helps the decision-making process. Internal control is of great importance 
to prevent irregularities in the performance of any organization’s activities. It adds reliability to the results of 
operations so that the plans and objectives outlined are achieved. Internal control is mainly aimed at preventing and 
adopting measures that make it possible to reduce the occurrence of problems. Contrary to what would happen in 
the past, that is, they were activated only after the losses occurred, when the financial losses and the compromising 
of the company’s image were often already in irreversible situations. Therefore, it is impossible to have good 
business management without the implementation and use of good internal control.

Keywords: Controllership. Decision making. Management.

1 INTRODUÇÃO

A dinamização crescente da economia e do mundo empresarial, oriunda da sofisticação 
tecnológica, da globalização dos mercados, da busca por novos clientes, assim como o desafio 
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gerado pela concorrência cada vez mais acirrada, faz com que as empresas busquem novas 
formas de superar desafios e maximizar seus resultados.

Evidencia-se dessa forma a necessidade de informações que auxiliem os gestores na 
tomada de decisão. É necessário, portanto que as organizações disponham de controles internos 
eficazes com o intuito de assegurar seus ativos e verificar a fidelidade e exatidão de seus dados 
contábeis.

A controladoria tem por função auxiliar o administrador no processo decisório. 
Permitindo uma visão ampla das condições da empresa. Para chegar a este objetivo, deve 
administrar os dados da empresa, de onde buscará subsídios para transformar em informação e 
apoiar e comprovar suas decisões.

Para Franco e Marra o controle interno é composto pelos instrumentos da organização 
que são destinados ao controle administrativo e que permitem prever, observar e dirigir os 
acontecimentos que fazem parte da atividade da empresa e que refletem em seu patrimônio.

Dessa forma, destaca-se a necessidade de um setor da empresa que faça o planejamento, 
o controle e a administração das informações que serão utilizadas no processo decisório. Os 
gestores “devem atuar de forma sincronizada no sentido de gerarem, com suas ações, os melhores 
resultados possíveis com o menor sacrifício de recursos” (GIONGO, BIANCHI, 2005, P.1).

O controle interno surge como uma ferramenta relevante para o sucesso empresarial, 
visto que colabora para a mitigação de situações indesejáveis que podem vir a acontecer. 
Portanto, o controle significa segurança para os administradores no alcance das metas e objetivos 
da empresa.

2 O PROCESSO DE PESQUISA

De acordo Bervian e Cervo (1996), o estudo exploratório fica restrito à definição de 
objetivos e busca detalhada de informações sobre determinado assunto, propiciando a realização 
de descrições com maior precisão. 

Em conformidade com Freitas e Prodanov (2013), quanto ao método de abordagem, 
a pesquisa se classifica como exploratória, uma vez que o objetivo da pesquisa é descritivo, 
buscando a interpretação e compreensão dos significados aos acontecimentos, utilizando o 
maior número dos elementos existentes na realidade do estudo e não utilizando informações 
estatísticas para compreender o problema. Considera-se somente a relação do ambiente e o 
principal objeto. 

Em se tratando dos procedimentos, a pesquisa é bibliográfica, uma vez que segundo 
Mendonça, Rocha e Nunes (2008), a pesquisa bibliográfica busca a explicação de um problema 
com referências em materiais já publicados, devido à necessidade de buscar explicações com 
embasamentos teóricos para o problema de pesquisa. 

Quanto aos métodos, classifica-se como dedutivo, uma vez que de acordo com Freitas 
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e Prodanov (2013), o método dedutivo inicia do geral para o particular, baseando-se em teorias 
verdadeiras, predizendo a existência de casos particulares, referenciando-se na lógica. O trabalho 
busca apresentar por meio da pesquisa exploratória, as principais funções da controladoria, 
estruturação e importância para o adequado funcionamento das organizações.

3 CONTROLADORIA

A controladoria tem por função auxiliar de maneira rápida e simples o gestor na tomada 
de decisão. Segundo Padoveze (2003), a controladoria é o órgão que apoia administração 
através da disseminação das informações que auxiliam o processo decisório. Utilizam-se dados 
contábeis que são processados e traduzidos aos gestores de forma clara e objetiva através de um 
processo coordenado.

A controladoria faz parte de um conjunto de informações de foco multidisciplinar, 
onde existem grandes desafios, visto que o resultado das análises servirá de embasamento para 
a decisão dos gestores. Desse modo é importante que os objetivos da controladoria estejam 
claramente definidos.

3.1 MISSÃO DA CONTROLADORIA

Em conformidade com Oliveira (2009), a controladoria deve gerar informação que 
auxilie o gestor na tomada de decisão. Para Nascimento e Reginato (2009 p.7) o setor de 
controladoria possui como missão a criação de ligações no processo de gestão, além de gerar 
as informações necessárias através de um sistema coordenado. Considerando-se que para ser 
relevante, a informação deve ser confiável.

Portanto a missão da controladoria está intimamente ligada com a continuidade da 
empresa em suas atividades, ou seja, sua perpetuação. Em suma, a controladoria apresenta 
cenários, mensura o desempenho e orienta os administradores nas decisões que influenciam no 
sucesso da empresa.

3.2 FUNÇÕES DA CONTROLADORIA

A controladoria atua como ferramenta de observação e controle da alta administração, 
está focada na constante avaliação dos diversos setores da empresa e na sua eficácia e eficiência. 
De acordo com Oliveira et al, (2002 p.17) as principais funções da controladoria são:

• Estabelecer, coordenar e manter um plano integrado para o controle das operações;
• Medir a performance entre os planos operacionais aprovados e os padrões, reportar 
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e interpretar os resultados das operações dos diversos níveis gerenciais;
• Medir e reportar a eficiência dos objetivos do negócio e a efetividade das políticas, 

estrutura organizacional e procedimentos para atingir esses objetivos;
• Promover a proteção para os ativos da empresa. Isto inclui adequados controles 

internos e cobertura de seguros;
• Analisar a eficiência dos sistemas operacionais;
• Sugerir melhorias para a redução de custos;
• Verificar sistematicamente o cumprimento dos planos e objetivos traçados pela 

organização;
• Analisar as causas de desvios e sugerir correção desses planos ou dos instrumentos 

e sistemas de controle;
• Analisar a adequação na utilização dos recursos materiais e humanos da organização; 

e
• Revisar e analisar os objetivos e métodos de todas as áreas da organização, sem 

exceção.
• Ainda para Oliveira (2002 p.17) resume-se a função da controladoria da seguinte 

forma:
• Informação – compreende os sistemas contábil-financeiro-gerenciais;
• Motivação – refere-se aos efeitos dos sistemas de controle sobre o comportamento;
• Coordenação – visa centralizar informações com vista à aceitação de planos. O 

Controller toma conhecimento de eventuais inconsistências dentro da empresa e assessora a 
direção, sugerindo soluções;

• Avaliação – interpreta fatos, informações, relatórios, avaliando os resultados por 
área de responsabilidade, por processos, por atividades, etc.;

• Planejamento – assessora a direção da empresa na determinação e mensuração dos 
planos e objetivos; e

• Acompanhamento – verifica e controla a evolução e o desempenho dos planos 
traçados a fim de corrigir falhas ou de revisar tais planos.

Desse modo é importante que a controladoria seja amplamente conhecida e disseminada 
na estrutura da empresa. Assim, a empresa alcançará melhores resultados, isto é, as atividades 
e os esforços empregados proporcionarão a eficácia e eficiência empresarial. 

3.3 ORGANOGRAMA E A CONTROLADORIA

A controladoria pode ser inserida de diversas formas na hierarquia da empresa. Não 
há um consenso em relação a posição da controladoria no organograma da empresa. Entretanto 
observa-se a predominância de duas posições. Conforme Schmidt e Santos (2006), ela está 
como área de staff do presidente ou subordinada ao diretor financeiro.
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Na primeira posição tem o objetivo de assessorar o presidente e a alta administração, 
tendo o Controller uma posição de destaque e maior autonomia. A Figura 1 ilustra a Controladoria 
subordinada diretamente ao presidente da Organização.

Figura 1 – Controladoria subordinada ao presidente

Fonte: Adaptado de Schmidt e Santos (2006, p. 55).

Ainda para Schmidt e Santos (2006), a outra posição em que a Controladoria está 
inserida é subordinada ao diretor financeiro. Nesta posição, a autonomia e influência no processo 
decisório do Controller é menor, tendo em vista que se reporta ao diretor ao invés do presidente. 
A Figura 2 demonstra a referida situação.

Figura 2 – Controladoria subordinada ao Diretor Financeiro

Fonte: Adaptado de Schmidt e Santos (2006, p. 56).

Na literatura não há consenso sobre qual posição hierárquica gera maiores benefícios 
para a empresa. Pela perspectiva do Controller, a posição de maior destaque, como já 



Revista Caminhos, On-line, “Gestão”, Rio do Sul, a.13 (n. 47), p. 52-63,  jan./mar. 2022.

57

mencionada, é subordinada diretamente ao presidente.

3.4 ESTRUTURAÇÃO DA CONTROLADORIA

Para Oliveira et al. (2002 p.15) a controladoria deve:

Estar estruturada para tanto atender a necessidades de controles sobre as atividades 
rotineiras como servir de ferramenta para o monitoramento permanente sobre todas 
as etapas do processo de gerenciamento da empresa. A estruturação da Controladoria 
deve estar ligada aos sistemas de informações necessárias à gestão, tanto dos aspectos 
rotineiros como dos gerenciais e estratégicos.

Dessa forma sua estrutura dá-se em dois grandes segmentos:
- CONTÁBIL E FISCAL - Nesse segmento, são trabalhadas as funções e atividades da 

contabilidade tradicional, representadas pela escrituração contábil e fiscal, gerando informações 
e relatórios para fins societários, fiscais, publicações, atendimento da fiscalização e auditoria 
etc. Também se enquadram outras funções como, controle patrimonial dos bens e direitos da 
empresa, conciliações das contas contábeis, apuração e controle dos custos para fins contábeis e 
fiscais, controle físico dos itens de estoques e imobilizado, apuração e gestão dos impostos etc.;

- PLANEJAMENTO E CONTROLE – Esse segmento caracteriza o aspecto moderno 
das funções e atividades da controladoria. Devem estar incorporadas às atribuições relacionadas 
à gestão de negócios, o que compreende as questões orçamentárias, projeções e simulações, 
aspectos estratégicos da apuração e análise de custos, contabilidade e análise de desempenho 
por centros de responsabilidades, planejamento tributário etc.

A maioria dos contadores limita-se apenas a escrituração contábil e fiscal, não 
realizando planejamentos, controles e análises dos resultados alcançados pelas empresas. Isto 
possibilitaria valorizar suas funções e atividades, deixando de ser somente um “guarda livros”. 
Através de relatórios gerenciais, ficaria demonstrada a situação da empresa em determinado 
negócio, pois o simples balancete se toma um elemento insuficiente e pouco esclarecedor para 
a tomada de decisão.

O Controle está ligado à função de planejamento, pois possibilita que os objetivos 
planejados em curto e longo prazos sejam verificados/comparados com o que está sendo 
executado por meio de um feedback de informações.

De acordo com Oliveira et al. (2002 p. 80-81):

[...]o controle permanente é uma função gerencial de relevância primordial para 
o sucesso de qualquer empreendimento [...] Administrar é contínua vigilância e 
constante correção de rotas e não arcar com prejuízos consumados em função de 
negligência no que concerne ao controle das operações da empresa. 
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Assim, a função de controle deve ser preocupação contínua dos responsáveis pelo 
destino das organizações, visto que a gerência sabe que nenhum planejamento ou coordenação, 
por melhores que sejam, podem assegurar os objetivos pretendidos para que possam ser 
atingidos. O ambiente dos negócios é complexo e escorregadio, cheio de imprevistos que nunca 
se deixam antever por inteiro nas fases de planejamento ou de coordenação. 

Para a Controladoria, é de fundamental importância conhecer a qualidade e o grau de 
confiabilidade dos sistemas contábeis e de controles internos desde a fase de planejamento de 
seus trabalhos, para auxiliar na adequada identificação das áreas de risco. Também é função 
do Controller recomendar melhorias nos procedimentos operacionais e de controle interno, 
apesar de não ter poderes para implementar ou aprovar nada, visto que tais atividades são de 
responsabilidade dos executivos de staff.

3.5 ETAPAS DO CONTROLE

Conforme Atkinson (2000, p. 582) “o processo de manter uma empresa sob controle envolve 
cinco passos”, como demonstrado abaixo:

Figura 3 - Ciclo do Controle.

Fonte: Adaptado de Atkinson (2000, p. 582.

Este modelo pode ser entendido da seguinte maneira:
- Planejar, que consiste no desenvolvimento dos objetivos primários e secundários da 

empresa e na identificação dos processos que os completam. 
- Executar, que consiste em implementar o plano. 
- Monitorar, que consiste em mensurar o nível atual de desempenho do sistema. 
- Avaliar, que consiste na comparação do nível atual de desempenho do sistema para 

identificar qualquer variância-entre os objetivos do sistema e o desempenho efetivo e decidir 
sobre ações corretivas. 

- Corrigir, que consiste na realização de qualquer ação corretiva necessária para trazer 
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o sistema sob controle. 
Para o processo de controle fazer sentido, a empresa deve ter conhecimento e 

habilidade para corrigir as situações que identifica como fora de controle; caso contrário, o 
controle não serve a nenhum propósito, porque não pode corrigir as situações fora de controle. 
O planejamento estabelece o contexto e enfoque do controle, mas o controle é muito complexo 
e significa coisas diferentes, em diferentes empresas. Qualquer discussão sobre controle começa 
introduzindo assuntos gerais relacionados a ele.

Desse modo, pode-se dizer que os sistemas contábeis e de controles é o conjunto de 
procedimentos normas e rotinas que, integrados ao fluxo operacional da empresa tem por objetivo 
detectar e prevenir desvios, erros e irregularidades, intencionais ou não, que possam afetar 
negativamente o desempenho da organização, refletindo na lucratividade e/ou nas finanças, com 
reflexos nas demonstrações contábeis para os usuários interno e externo, relatórios gerenciais e 
demais análises e demonstrativos operacionais e financeiros.

3.6 O CONTROLE INTERNO DAS ORGANIZAÇÕES

As normas de auditoria interna estabelecem que o auditor e o empresário devam estar 
sempre atentos com os ativos e o patrimônio da empresa, prevenindo-se assim de possíveis 
fraudes e desvios financeiros causados pelos agentes envolvidos no processo produtivo e 
administrativo.

Assim sendo, a conciliação de informações e transações, principalmente as que 
envolvem recursos financeiros deve ser um procedimento permanente e constante nas empresas.

De acordo com Franco e Marra, o controle interno caracteriza-se por ser um processo 
implantado pelos responsáveis da governança, administração e outros funcionários. Sendo 
responsabilidade de todos os colaboradores.

O controle interno é uma ferramenta desenvolvida para garantir com maior exatidão 
que os objetivos da empresa sejam alcançados. Tornando mais confiáveis todos e quaisquer 
relatórios. Auxiliando a gestão administrativa do negócio.

Portanto, uma gestão eficaz, obrigatoriamente adota um controle interno de suas 
atividades. Essa auditoria interna é uma das ferramentas mais importantes para o controle 
administrativo e financeiro. Sua inexistência ou deficiência expõe a empresa a inúmeros e 
frequentes riscos.

3.6.1 Princípios internos de controle nas organizações

Segundo Almeida (1986) a administração da empresa estabelece sistema de controle 
interno e fica responsável pela apuração de sua correta execução pelos funcionários e por 
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eventuais modificações no sentido de adaptá-lo às novas situações.

3.6.1.1 Responsabilidade 

Para Yoshida e Reis (2006), deve haver uma delimitação exata da responsabilidade 
de cada funcionário ou setor interno da empresa. Com a finalidade de assegurar que todos 
os procedimentos de controles sejam executados; detectar erros e irregularidade e apurar as 
responsabilidades dos atos cometidos quando necessário.

3.6.1.2 Rotinas internas

A empresa deve criar um manual de organização com todas as suas rotinas internas e 
com as instruções necessárias para estimular a normalização, eficiência e evitar erros. Nesse 
manual devem conter informações sobre suas rotinas internas e formulários internos e externos 
a serem utilizados, como por exemplo, instruções para o preenchimento e destinações dos 
formulários internos e externos; e procedimentos internos referentes aos diversos setores da 
empresa.

3.6.1.3 Acesso aos ativos

A empresa deve limitar o acesso de funcionários a seus ativos e determinar controles 
físicos sobre esses. O acesso deve ser restrito para que nem todos os funcionários tenham acesso, 
e que os riscos de fraudes sejam menores.

3.6.1.4 Segregação de funções

A contabilização e o acesso aos ativos não podem ser feitos por um mesmo funcionário. 
Essas funções, devido a possibilidade de manipulação de fatos que possam encobrir fraudes, 
devem ser segregados. Seguem alguns exemplos de incompatibilidade entre as funções:

• Compras e Recebimentos de bens – O funcionário poderia incluir um processo 
de compra falso no sistema, evidenciar o recebimento do bem que não entrou na empresa e 
posteriormente se beneficiar com o produto do pagamento.

• Contabilidade e contas a pagar – O empregado poderia incluir um documento falso 
no sistema, contabilizá-lo e liberá-lo para pagamento na área financeira e posteriormente se 
beneficiar com o produto do pagamento.
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• Contabilidade e Custódia de bens – Poderia contabilizar um bem como despesa para 
se apropriar dele indevidamente.

• Recebimento de bens e contas a pagar – Poderia incluir um documento falso no 
sistema, liberá-lo para pagamento e posteriormente se beneficiar com o produto do pagamento.

3.6.1.5 Confronto dos ativos com os registros

Os ativos da empresa devem ser administrados por funcionários responsáveis, mas 
que tenham poder limitado para evitar possíveis fraudes. Os ativos devem ser periodicamente 
contados e confrontados com os saldos dos registros contábeis. Esse processo deve ser realizado 
por um funcionário que não tenha acesso aos ativos, para que não venha beneficiar-se de algum 
ativo e afirmar que o estão de acordo com os registros contábeis. 

As conferências dos ativos podem ser da seguinte forma:
• Contagem de caixa e comparação com o saldo do razão geral;
• Contagem física de títulos e comparação com o saldo da conta de investimentos do 

razão geral;
• Conciliações bancárias;
• Inventário físico dos bens e comparação com suas contas do razão geral.

3.6.1.6 Adequação da equipe

A qualificação profissional e quantidade de empregados devem ser adequadas para 
atender as reais necessidades de cada área.

3.6.1.7 Subordinação orgânica e funcional

Normalmente os recursos técnicos, humanos e financeiros das empresas são escassos, 
sendo assim, para que haja uma boa administração desses recursos devemos planejar a hierarquia 
da empresa de modo que as atividades objetivas da empresa e não as intermediárias sejam 
subordinadas diretamente ao principal executivo ou ao controlador, tendo por consequência 
prioridades em serem atendidas.

3.6.1.8 Sistemas integrados

O controle interno deve possuir sistemas integrados de modo que uma área possa 
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controlar outra. Devendo ter registros somente de transações devidamente autorizadas e tendo 
seus cálculos, valores, classificações e controles conferidos.

3.6.1.9 Auditoria interna 

É necessário que haja um departamento de Auditoria interna na empresa para fiscalizar, 
revisar e avaliar se o controle interno está sendo bom o suficiente para suprir as necessidades 
empresariais. É importante que o custo do controle interno não exceda os benefícios por ele 
alcançados. Ao planejar um controle interno deve-se levar em consideração e com bom senso 
se ele é realmente necessário e se o seu custo será recompensado pelas vantagens obtidas por 
implantá-lo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O controle interno é de grande importância para prevenir irregularidades no desempenho 
das atividades de qualquer organização. Ele agrega confiabilidade aos resultados das operações 
para que os planos e objetivos traçados sejam atingidos.  

Porém, não adianta ter um excelente controle interno se o mesmo não estiver sendo 
aplicado na prática. Desse modo, é necessário que haja um auditor interno com a responsabilidade 
de fiscalizá-lo.

O controle interno se destina principalmente na prevenção e adoção de medidas que 
possibilitam reduzir a ocorrência de problemas. Ao contrário do que ocorreria no passado, 
ou seja, eram acionadas apenas depois dos prejuízos ocorridos, quando as perdas financeiras 
e o comprometimento da imagem da empresa muitas vezes já se encontravam em situações 
irreversíveis.

Portanto, é impossível que haja uma boa gestão empresarial sem a implantação e 
utilização de um bom controle interno.
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RESUMO
Há alguns anos que os governos de vários países vêm discutindo uma questão um tanto pertinente: qual a melhor 
ação a se tomar em relação às criptomoedas? A descentralização do gerenciamento monetário de algumas moedas 
criou grande dor de cabeça para os envolvidos no mercado financeiro, e certamente apresenta uma crescente quase 
imparável mediante o desenvolvimento da tecnologia e processo de globalização. Problemas como sonegação e 
uso em mercados clandestinos deixam uma imagem negativa para as criptomoedas, e cria uma motivação real 
para os governos em combatê-las. Uma das soluções encontradas é exatamente usar criptomoedas em prol do 
estado, criando-se assim o conceito de criptomoeda estatal, CBDC, Moeda Digital do Banco Central. Porém, 
o desenvolvimento de moedas digitais centralizadas é fator de preocupação para muitos. A fácil aplicação de 
políticas monetárias, possivelmente por membros não eleitos democraticamente do banco central, faz com que 
pesquisadores da área questionem se é de fato a decisão correta lançar uma CBDC sem anos de planejamento e 
estudo dos impactos na economia. Este trabalho tem como objetivo estudar a implementação de criptomoedas 
estatais e de como este ato pode afetar o mercado financeiro mundial.

Palavras-chave: Criptomoedas. CBDC. Bitcoin. Economia. 

 
ABSTRACT
It’s been a few years since various governments have been discussing a very pertinente question: what is the best 
action to take on the matter of cryptocurrencies? The decentralization of the management of some currencies 
created a great headache to those of the financial market, and presents an almost unstoppable rise when added 
to technological development and globalization. Problems with tax evasion and use in black markets created a 
negative impression on cryptocurrencies, and generated a real motivation for the government to fight against it. 
One of the solutions is exactly to use cryptocurrencies for the betterment of the state, thus creating the concept of 
CBDCs, Central Bank Digital Currencies. But the development of digital currencies is a startling factor to some. 
The easy application of monetary policies, possibly by unelected members of the central bank, makes researchers 
of the field question if the release of a CBDC, without years of planning and analysis about the impacts in the 
economy, is indeed the correct decision. This project has the goal of analyzing the implementation of governmental 
cryptocurrencies and the effects it can cause to the global financial market.

Keywords: Cryptocurrencies. CBDC. Bitcoin. Economy.

 
1 INTRODUÇÃO

O aumento no uso de criptomoedas se deu em grande parte por dois motivos. A 
anonimidade das transações e a falta de controle estatal. Duas situações bastante convidativas 
para pessoas que, por um motivo ou outro, não possuem plena confiança em seu governo. 
(ULRICH, 2014)
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A utilização das criptomoedas, em destaque Bitcoin, em trocas de caráter duvidoso, 
criou um estigma contra as moedas para com a população em geral. Porém, mesmo assim, a 
utilização e criação de tais moedas digitais não parou de crescer desde a criação de sua mais 
famosa proponente em 2008. (ULRICH, 2014)

Dezenas de novas criptomoedas surgiram, algumas obtendo sucesso visível, fato que 
causou cada vez mais insatisfação entre os líderes mundiais e do mercado financeiro. Após 
consecutivas tentativas e falhas de bloquear o uso de criptomoedas, a nova percepção dos 
governos mundiais é utilizar da mesma tecnologia para seu benefício, desenvolvendo assim o 
conceito de CBDC, Moeda Digital do Banco Central. (BINDSEIL, 2019)

Com a análise das origens do uso de moedas nas transações humanas, é possível 
identificar as bases com as quais o sistema financeiro foi construído. Mesmo que com opiniões 
diferentes sobre a origem do valor intrínseco de uma moeda, a importância das mesmas não 
pode ser ignorada na evolução das sociedades humanas. (SINGER, 1975)

Enquanto alguns acreditam que as criptomoedas estatais, CBDC, são a próxima etapa 
da política monetária global, algumas inseguranças vêm à tona quando se observa a facilidade 
com que o sistema pode ser manipulado, por oficiais eleitos democraticamente, ou simplesmente 
por aqueles apontados pelo governo. (BINDSEIL, 2019)

A possibilidade de criar ou destruir moedas, bem como distribuir ou redistribuir renda, 
com um simples clique de botão, deixa muitos assustados com essa nova situação.

Este trabalho tem como objetivo apresentar os “dois lados da moeda”, e analisar se o 
futuro reside em criptomoedas descentralizadas ou em moedas digitais emitidas pelos bancos 
centrais de cada país. 

2 CONCEITO E DESENVOLVIMENTO DA MOEDA
 
O conceito de moeda surgiu da necessidade de facilitar as negociações entre pessoas 

e sociedades. Primeiramente realizado através de escambo, as trocas de bens eram a norma 
utilizada desde que humanos começaram a se agrupar de forma mais organizada. De início 
caçadores e coletores, as pequenas famílias ou tribos sobreviviam através da ajuda mútua, onde 
cada indivíduo realizava papel fundamental na manutenção do grupo. (ROBERT, 1989)

Com o desenvolvimento de técnicas de sobrevivência mais contundentes, como 
armas e agricultura, humanos passaram a realizar que o que anteriormente era um detrimento, 
grandes grupos de pessoas, passou a ser uma vantagem. Com isso, as relações sociais entre as 
pessoas mudaram, e o escopo de necessidade aumentou. O sistema de escambo era simples 
e ainda eficiente, mas algumas inconveniências atrapalhavam o desenvolvimento econômico. 
(ROBERT, 1989)

A necessidade de encontrar alguém interessado em exatamente o que você tinha 
disponível para troca e que possuísse seu objeto de desejo, dificultava as transações e muitas 
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vezes levava as pessoas a se satisfazerem com menos do que acreditavam ser equivalente 
ao seu bem inicial. Com o aumento dos bens disponíveis, o sistema não mais se apresentava 
sustentável, e o nível de insatisfação ultrapassou os limites aceitáveis para muitos. (ROBERT, 
1989)

Com a aprimoração dos modelos hierárquicos e de poder, nem sempre os desejos de 
um coincidiam com as necessidades do grupo, criando um conflito maléfico para todos. E para 
diminuir tais conflitos de interesse, foi necessário a criação de um intermediário que pudesse 
determinar um valor comum entre bens e serviços. Assim, entre muitas variáveis e versões, o 
conceito de uma moeda unificada dentro de uma sociedade ganhou forma. De condimentos, a 
metais preciosos e o papel-moeda, a importância da moeda continuou existindo, e a necessidade 
de facilitar seu uso e manuseio foi sempre fator de revoluções econômicas e até mesmo sociais. 
(ROBERT, 1989)

Na última grande transformação até o momento, o papel-moeda deixou de ter lastro 
físico e passou a ser baseada em uma confiança assegurada pelo governo de um país, como 
explica Gala (2019),

Mas afinal de contas o que é a moeda? Num sistema fiduciário ou de “confiança”, ou 
seja, sem lastro, o que dá valor à moeda é uma lei nacional que obriga a liquidação 
de contratos e transações numa determinada “moeda doméstica”. Ou seja, o sistema 
contratual e institucional é que dá valor à moeda. (GALA, 2019, p.1).

O desenvolvimento destes novos tipos de moeda levou a um aumento significativo 
de acumulação de capital. Usando produtos que não são perecíveis como base monetária, as 
pessoas conseguiam mais facilmente planejar e segurar seu poder de compra para uso futuro, 
essencialmente culminando nos conceitos de poupança e investimento. (MEYRELLES, 
ARTHMAR, 2011)

De mesmo modo, dependendo de vários fatores, a taxa de acumulação de riqueza 
difere entre as pessoas. Para os clássicos, mais precisamente Adam Smith (1776),

Todo homem é rico ou pobre, de acordo com o grau em que consegue desfrutar das 
coisas necessárias, das coisas convenientes e dos prazeres da vida. Todavia, uma vez 
implantada plenamente a divisão social do trabalho, são muito poucas as necessidades 
que o homem consegue atender com o produto do seu próprio trabalho. A maior parte 
delas deverá ser atendida com o produto do trabalho dos outros, e o homem será então 
rico ou pobre, conforme a quantidade de serviço alheio que está em condições de 
encomendar ou comprar (SMITH, 1776, p.87).

 Para Smith, a riqueza é proporcional a quantidade de trabalho alheio que uma 
pessoa tem condições de comandar. Sendo assim, a riqueza de uma pessoa não estava associada 
com a quantidade de dinheiro, metais preciosos ou papel-moeda, que o indivíduo possui, mas o 
quanto as outras pessoas estão interessadas e dispostas a trocar seus serviços por tais recursos. 
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(MEYRELLES, ARTHMAR, 2011)
Com esta percepção, a moeda obtém um caráter neutro quando observada diante sua 

interação com o valor de um bem ou serviço. A quantidade de moeda não muda o valor de uma 
mercadoria, somente altera seu valor nominal. (SMITH, 1776).

Qualquer aumento da quantidade de prata, permanecendo idêntica a quantidade de 
mercadorias que fazia circular, não poderia ter outro efeito do que diminuir o valor 
desse metal. O valor nominal de todos os tipos de mercadorias seria maior, mas seu 
valor real seria exatamente o mesmo que antes. As mercadorias seriam trocadas por 
uma quantidade maior de moedas de prata, mas a quantidade de trabalho que poderiam 
comandar e o número de pessoas às quais poderia dar emprego e manutenção seriam 
exatamente os mesmos (SMITH, 1776, p. 353).

Neste sentido, Smith (1776) acredita que o valor de bens e serviços estão mais 
direcionados à percepção das pessoas sobre tal bem ou serviço, e não ao valor nominal que 
possui. Assim, o poder controlador do estado ou entidade bancária sobre a moeda, podendo 
aumentar sua disponibilidade ou diminuí-la, não teria efeito duradouro sobre os preços, já que 
as pessoas iriam se adaptar a pagar valores maiores de moeda.

David Ricardo (1817) corrobora a ideia de Smith sobre a neutralidade da moeda 
quando comenta que a alteração na quantidade de moeda não afetaria o montante de negócios 
realizados, já que o capital da sociedade, máquinas, matérias-primas, etc., continuam os mesmos. 
“Os produtos são sempre trocados por outros produtos ou serviços. O dinheiro é o meio pelo 
qual se efetua a troca.”

Depois de se estabelecer um papel moeda devidamente regulamentado, o capital 
não pode aumentar, nem diminuir, com as operações bancárias. Então, se coubesse 
ao Estado o poder de emitir papel moeda, embora nunca descontasse uma letra ou 
emprestasse um xelim ao público, não aconteceria alteração alguma no montante dos 
negócios, pois teríamos a mesma quantidade de matérias-primas, máquinas, produtos 
alimentícios e navios. (RICARDO, 1817, p. 268).

 Portanto, sem valor intrínseco, a moeda é somente o meio pelo qual a troca de 
produto por produto é facilitada, e mesmo que tenha implicações nos preços dos produtos no 
curto-prazo, no longo-prazo o que prevalece é a lei fundamental do valor, que é baseada na 
quantidade de capital tangível que uma sociedade possui. (MEYRELLES, ARTHMAR, 2011)

Esta teoria clássica, porém, recebe críticas e oposição de outros pensadores modernos, 
que asseguram que a moeda só tem importância de análise se ela especificamente não for neutra. 
Isso se dá pela moeda ter adquirido a característica de reserva de valor, podendo ser usada para 
acumular riqueza ao longo do tempo. (KEYNES, 1985)

Keynes (1985) salienta que na possibilidade de escolha entre ativos monetários, os 
agentes econômicos vão sempre escolher o ativo com maior liquidez. Isso se dá por três razões,
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(...): (i) o motivo transação, isto é, a necessidade de moeda para as operações correntes 
de trocas pessoais e comerciais, (ii) o motivo precaução, ou seja, o desejo de segurança 
com relação ao equivalente do valor monetário futuro de certa parte dos recursos 
totais; e (iii) o motivo especulação, isto é, o propósito de obter lucros por saber melhor 
que o mercado o que trará o futuro. (KEYNES, 1985, p. 124).

 
 Neste caso, a moeda perde sua neutralidade já que ela influência nas decisões dos 

agentes econômicos, sendo pela facilidade das transações, por precaução ou por especulação. 
E o fator responsável pelo nível de preferência por liquidez de uma economia é a taxa de juros, 
que pode ser influenciada pelo órgão responsável pela moeda, pelo governo ou pelo mercado. 
(KEYNES, 1985)

[...], sendo a taxa de juros, a qualquer momento, a recompensa da renúncia à liquidez, 
é uma medida de relutância dos que possuem dinheiro alienar o seu direito a dispor 
do mesmo. A taxa de juros não é o “preço” que equilibra a demanda de recursos para 
investir e a propensão de abster-se do consumo imediato. É o “preço” mediante o qual 
o desejo de manter a riqueza em forma líquida se concilia com a quantidade de moeda 
disponível. Isso implica que, se a taxa de juros fosse menor, isto é, se a recompensa 
da renúncia à liquidez se reduzisse, o montante agregado de moeda que o público 
desejaria conservar excederia a oferta disponível e que, se a taxa de juros se elevasse, 
haveria um excedente de moeda que ninguém estaria disposto a reter. (KEYNES, 
1985, p. 122).

Outro fator de destaque para Keynes, é a incerteza do futuro. Caso a incerteza aumente, 
e as pessoas tenham uma visão pessimista de futuro, a busca por maior liquidez predomina, o 
que pode causar instabilidade na economia. Para evitar tais situações, Keynes acreditava que 
o estado deveria ter função ativa no controle da moeda e taxa de juros, através de políticas 
monetárias e políticas fiscais. (KEYNES, 1985)

O Estado deverá exercer uma influência orientadora sobre a propensão a consumir, 
em parte através de seu sistema de tributação, em parte por meio da fixação da taxa 
de juros e, em parte, talvez, recorrendo a outras medidas. Por outro lado, parece 
impossível que a influência da política bancária sobre a taxa de juros seja suficiente por 
si mesma para determinar um volume de investimento ótimo. Eu entendo, portanto, 
que uma socialização algo ampla dos investimentos será o único meio de assegurar 
uma situação aproximada de pleno emprego, embora isso não implique a necessidade 
de excluir ajustes e formulas de toda a espécie que permitam ao Estado cooperar com 
a iniciativa privada. Mas, fora disso, não se vê nenhuma razão evidente que justifique 
um Socialismo do Estado abrangendo a maior parte da vida econômica da nação. Não 
é a propriedade dos meios de produção que convém ao Estado assumir. Se o Estado 
for capaz de determinar o montante agregado dos recursos destinados a aumentar 
esses meios e a taxa básica de remuneração aos seus detentores, terá realizado o que 
lhe compete. Ademais, as medidas necessárias de socialização podem ser introduzidas 
gradualmente sem afetar as tradições generalizadas da sociedade. (KEYNES, 1985, 
p. 256).

Este foco intervencionista de Keynes se transformou em uma das principais teorias 
implementadas pelos governos mundiais, principalmente após a crise de 1929. Os bancos 
centrais expandiram sua predominância e poder após este período e durante todo o século XX 
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e XXI. E, ironicamente, a intervenção do governo que deveria ser um modo de diminuir a 
insegurança do povo, em vezes foi o motivo das possíveis crises e incertezas para muitos. 
(ULRICH, 2014)

Como explica Ulrich (2014), o sistema monetário que prevalece no ocidente é baseado 
em dois grandes pilares: “1) monopólio da emissão de moeda com leis de curso legal forçado; 
e 2) banco central, responsável por organizar e controlar o sistema bancário. ” (ULRICH, 2014, 
p.36)

Sendo assim, para alguns membros da sociedade, caso o objetivo da intervenção 
estatal seja evitar crises e disrupções na economia e eles já controlam a emissão de moedas, 
bem como as políticas fiscais e monetárias, os governos seriam os responsáveis pelas últimas 
crises econômicas, como as da década de 80 e 2008 (ULRICH, 2014).

Mas mesmo para Friedman (1977), um dos maiores expoentes em defesa da diminuição 
do tamanho do estado e da sua participação na economia, algum semblante de controle ainda 
era necessário.

Estes são, pois, os papéis básicos do governo numa sociedade livre – prover os 
meios para modificar as regras, regular as diferenças sobre seu significado, e garantir 
o cumprimento das regras por aqueles que, de outra forma, não se submeteriam a 
elas. A necessidade do governo nesta área está ligada à impossibilidade de liberdade 
absoluta. Por mais atraente que possa o anarquismo parecer como filosofia, ele não 
é praticável num mundo de homens imperfeitos. As liberdades dos homens podem 
entrar em conflito e, quando isto acontece, a liberdade de uns deve ser limitada para 
preservar a de outros [...] (FRIEDMAN, 1977, p. 32).

Estes fatores de insegurança foram alguns dos principais motivadores para a criação e 
disponibilização de criptomoedas na última década. A vontade de se desassociar das decisões 
governamentais e criar um ambiente que não pode ser regularizado cresceu cada vez mais após 
as crises econômicas do século XX. Toda esta força culminou, em 2008, no desenvolvimento 
da primeira e mais famosa criptomoeda, o Bitcoin. (ULRICH, 2014)

Agora, porém, a nova realização dos líderes governamentais é que o uso de criptomoedas 
estatais talvez seja exatamente a maneira de frear a expansão daquelas que são descentralizadas. 
Desse modo, os primeiros conceitos de CBDC foram desenvolvidos. A Moeda Digital do 
Banco Central é nada mais do que uma implementação dos conceitos de criptografia para a 
implementação de uma nova moeda sob supervisão do banco central de um país. (BINDSEIL, 
2019)

Barontini and Holden (2019) classificam que, para os bancos centrais, os principais 
motivos para a criação de uma CBDC são: (1) segurança em pagamentos; (2) eficiência em 
pagamentos; (3) estabilidade financeira e (4) inclusão financeira.

De certo modo, é possível observar que uma CBDC é sistematicamente oposta a um 
Bitcoin. Uma tem como objetivo o completo controle sobre a moeda, enquanto a outra procura 
a completa anonimidade. (BINDSEIL, 2019)
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3 METODOLOGIA

Para a realização deste trabalho se conta com dados históricos e bibliográficos que 
demonstram, com embasamento, como os assuntos abordados se desenvolveram ao longo do 
tempo. 

O método de pesquisa utilizado é o dedutivo, que tem como característica partir de 
fundamentos gerais e ir para o pontual. Gil (2008), explica que o método dedutivo “parte de 
princípios reconhecidos como verdadeiros e indiscutíveis e possibilita chegar a conclusões de 
maneira puramente formal, isto é, em virtude unicamente de sua lógica”. Neste caso, tenta-se 
criar uma visão sobre o futuro das criptomoedas estatais, as CBDC, e como elas irão influenciar 
o mercado financeiro.

O trabalho tem caráter explicativo, com o objetivo de confrontar informações de 
diversas fontes e demonstrar a conexão e tentar chegar a uma conclusão sobre os fatores que 
contribuíram para a situação estudada. Para Gil (2008), a pesquisa explicativa 

São aquelas pesquisas que têm como preocupação central identificar os fatores que 
determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Este é o tipo de 
pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o 
porquê das coisas. Por isso mesmo é o tipo mais complexo e delicado, já que o risco 
de cometer erros aumenta consideravelmente.

Para estabelecer o processo pelo qual a moeda se desenvolveu, primeiro é necessário 
discutir os vários entendimentos de valor. Para Paul Singer (1975), ‘valor’ tem dois conceitos 
completamente diferentes como definição:

Existem, na ciência econômica moderna, duas maneiras completamente diferentes de 
se definir valor: uma delas retira o valor de uma relação do homem com a natureza, 
ou do homem com as coisas. Ela parte da ideia que o homem sente uma série de 
necessidades e é na procura da satisfação dessas necessidades que ele se engaja na 
atividade econômica. Portanto, o que ele cria na atividade econômica, ou seja, o valor, 
é o grau de satisfação ou a utilidade derivada dessa atividade. [...] A abordagem oposta 
retira o valor das relações dos homens com outros homens, isto é, das relações sociais. 
E ele se mede pelo tempo do trabalho produtivo que os homens gastam na atividade 
econômica. A primeira é a teoria do valor utilidade e a segunda, a teoria do valor-
trabalho (SINGER, 1975, p.12).

Essa dicotomia de pensamentos se transforma na base com o qual os sistemas financeiros 
são construídos. E todo sistema sempre apresentará uma contrapartida de igual ou aproximado 
impacto. Assim, será apresentado qual a resposta encontrada pelos governos mundiais para 
combater a crescente importância que criptomoedas estão ganhando como moeda paralela.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
 

A história das criptomoedas pode ser datada, de uma forma ou outra, desde o início da 
internet. Porém, foi em 2008, com o lançamento da moeda Bitcoin que a verdadeira onda de 
moedas descentralizadas começou. O criador da moeda, intitulado Satoshi Nakamoto, ainda é 
um mistério para o mundo, com sua verdadeira identidade nunca tendo sido revelada. 

O Bitcoin surgiu em 2008 após a publicação do paper “Bitcoin:A peer-to-peer Eletronic 
Cash System”, cuja autoria é dada a Satoshi Nakamoto, um pseudônimo para um 
indivíduo ou um grupo de indivíduos os quais ainda não tiveram suas verdadeiras 
identidades publicadas (NASCIMENTO, 2019, p.17)

Sua participação em fóruns e sites online permite um bom entendimento dos motivos 
por trás da criação da chamada primeira e mais importante criptomoeda. “Muitas pessoas 
descartam automaticamente a e-moeda como uma causa perdida por todas as empresas que 
falharam desde os anos 1990. Espero que seja óbvio que foi apenas a natureza de controle 
central desses sistemas que as condenou. Penso que é a primeira vez que estamos tentando um 
sistema descentralizado, não baseado em confiança.” (NAKAMOTO, 2008)

Mesmo Satoshi tendo comentado sobre a moeda não ser baseada em confiança, este 
entendimento é causa de debate entre estudiosos da área. Para muitos, a realidade é exatamente 
o contrário, o valor do Bitcoin somente existe enquanto pessoas tiverem interesse em usar a 
moeda, já que ao contrário de moedas mais tradicionais, o Bitcoin não possui lastro ou suporte 
governamental. (NAKAMOTO, 2008)

Para defensores do Bitcoin, como Fernando Ulrich (2014), a separação do poder estatal 
é exatamente o atrativo da criptomoeda. A capacidade, muitas vezes indiscriminada, de poderes 
não eleitos pelo povo como membros do banco central de lançar mais moeda na economia é 
algo que traz preocupação e consequências reais.

O monopólio de emissão de moeda e o sistema bancário cartelizado pelo próprio 
governo são responsáveis por grande parte dos problemas econômicos enfrentados pelas 
sociedades modernas. [...]. Não há dúvidas que grande parte da grande desigualdade 
social brasileira reside justamente na emissão descontrolada de moedas nas décadas 
passadas[...]. A consequência não intencionada são os recorrentes ciclos econômicos, 
episódios de auge e recessão em que a atividade econômica artificialmente fomentada, 
gerando uma falsa prosperidade que contém as sementes de sua própria destruição 
(ULRICH, 2014, p. 101-102).

Para Soto (2009), a intervenção governamental teve início ainda na monopolização da 
cunhagem de moeda, onde o valor intrínseco da moeda existia devido a existência de um selo 
ou marca do poder governante. Com o tempo, foi desenvolvida a prática de coletar as moedas 
já em circulação, derretê-las, misturá-las com outros metais de menor valor, e assim cunhar 
novamente a moeda, aumentando a quantia disponível no mercado, porém diminuindo o valor 
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intrínseco de cada unidade. Nos dias de hoje as moedas são fiduciárias, com monopólio total do 
estado e centralizada, e seu valor é baseado na confiança garantida pelo governo.

O Bitcoin, porém, não tem lastro em ouro ou é garantido pelo estado. Seu valor é 
atribuído de acordo com as regras de mercado e de livre comércio, onde flutua baseado na oferta 
e demanda da moeda. (ULRICH, 2014)

Por não possuir um intermediário, como os bancos, as transações do Bitcoin se tornam 
mais baratas e rápidas do que de uma moeda comum. Para Ulrich (2014) o Bitcoin pode ser uma 
das soluções para a pobreza mundial, já que aproxima as pessoas das decisões econômicas. Já 
Jucá (2019), comenta sobre a grande barreira de entrada que existe com o Bitcoin, observando 
a complexidade do processo de obtenção inicial da criptomoeda e a grande exigência de 
tecnologia:

Para iniciar esse processo, é preciso que se tenha um computador conectado à rede 
e com altíssima capacidade de processamento, o que aumenta a dificuldade de fazê-
lo com um computador caseiro. [...] Depois de instalado o sistema no computador, 
é como se entrássemos em uma caverna virtual, à procura de ouro, prata ou cobre. 
A bitcoin é extraída dessas cavernas através da resolução de complexos códigos 
matemáticos criptografados e cada usuário, ao encontrá-los e desvendá-los, consegue 
resgatar suas unidades monetárias. (JUCÁ, 2019, p. 27).

Fobe (2016) e Pires (2017) sinalizam outros potenciais problemas com a moeda: (1) 
a associação da moeda digital com hackers; (2) a crença de que o maior uso da moeda digital 
é para evasão fiscal ou lavagem de dinheiro; e (3) a fragilidade que a moeda digital apresenta 
juridicamente, dificultando a resolução de disputas. 

Baseando-se nestes pontos negativos, os governos mundiais criaram diversas barreiras 
para a utilização de criptomoedas. Porém, com a quase impossibilidade de evitar o crescimento 
de interesse da sociedade, a ideia começou a mudar. Ao invés de bloquear o uso de criptomoedas 
como o Bitcoin, a criação de criptomoedas próprias e estatais foi levantada. (BINDSEIL, 2019)

Assim, o conceito de CBDC, Central Bank Digital Currency, começou a ser 
desenvolvido. A Moeda Digital do Banco Central seria a versão governamental das criptomoedas, 
funcionando de modo semelhante ao Bitcoin, mas com o banco central de determinado país 
tendo posse do código de criptografia da moeda. (BINDSEIL, 2019)

De acordo com o Atlantic Council, 19 países já estão testando pilotos de criptomoedas 
estatais em algum nível. Os principais países seriam China, Suécia, Coreia do Sul, Arábia 
Saudita, Emirados Árabes, entre outros. Países como Estados Unidos, Índia, Austrália e 
vários países europeus, ainda estão em processo de pesquisa e desenvolvimento. (ATLANTIC 
COUNCIL, 2021)

Em abril de 2020, a China se tornou o país com a economia mais significativa em escala 
global a implementar uma criptomoeda estatal. Seus planos consistem em, vagarosamente, de 
acordo com os resultados dos testes, implementar o sistema em escala nacional e assim diminuir 
a circulação de papel-moeda. (ATLANTIC COUNCIL, 2021)
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Este sistema digital, em teoria, permitiria ao banco central, e em consequência o 
governo, alterar informações da moeda a qualquer momento, fato que não é possível com 
criptomoedas como o Bitcoin. Do mesmo modo que acontece com o papel-moeda nacional, a 
emissão ou recolhimento de cédulas, alteração nos valores de face, e outros aspectos de políticas 
monetária, seriam possíveis através da CBDC, porém em formato digital. (BINDSEIL, 2019)

De certa maneira, todos os pontos positivos relacionados a criptomoedas como o 
Bitcoin (menor custo de emissão, velocidade de transição) seriam adicionados juntamente com 
a solução dos maiores problemas das mesmas (insegurança jurídica, falta de controle, etc.). 
Para alguns, esta seria a resolução ideal para o caso, o melhor dos dois mundos. (SIDORENKO, 
2020)

Para outros, os supostos problemas apresentados pelo Bitcoin não só estariam 
presentes nas CBDC, como seriam multiplicados e, para piorar, os benefícios seriam excluídos. 
(ULRICH, 2014)

Para Peter Bofinger e Thomas Haas, em um artigo publicado no site VoxEU em fevereiro 
de 2021, o ônus está no governo em provar qual a falha estrutural do mercado financeiro que 
justifica a entrada dos bancos centrais em setores que já são historicamente de bancos privados. 
Bem como provar, caso tais falhas existam, que a criação de um CBDC é a solução correta, ao 
invés de simplesmente fortalecer as leis e fiscalizações já existentes.

Um dos principais medos de membros do sistema financeiro é que este sistema poderia 
levar à extinção dos bancos privados, já que todo o processo seria realizado diretamente através 
de uma conta com o banco central do país. Para aqueles insatisfeitos com o sistema bancário, este 
seria um motivo de alegria, mas a incerteza gerada é se o processo realmente seria aprimorado, 
ou se ficaria ainda pior. (BOFINGER, HAAS, 2021)

A burocracia é um grande vilão para o bom funcionamento de um país, assim, 
uma diminuição nos processos sistemáticos para liberação de crédito, abertura de contas e 
transferências seriam bem- vindas. Em teoria, um CBDC, por ser centralizado e responder a 
somente um conjunto de regras, iria desburocratizar toda a cadeia financeira. Mas na prática, 
a realidade mais provável, é que a administração do banco central e o sistema político seriam 
sobrecarregados pelo excesso de requerimentos da sociedade e empresas. (BINDSEIL, 2019)

O que nos leva ao segundo temor. Caso o sistema seja sobrecarregado, leis e regras 
podem ser criadas para descongestionar a operação do banco central, padronizando respostas 
de pedidos de crédito e outras situações. Em mais casos do que não, esta padronização viria 
em detrimento de algum grupo social ou econômico, o que poderia acarretar em ainda mais 
insatisfação com o sistema financeiro. A negociação pessoal, com gerentes de contas, ficaria 
prejudicada em prol da velocidade. (BINDSEIL, 2019)

Estas situações não necessariamente seriam motivos para não utilizar o sistema, já que 
medidas podem ser tomadas para evitar desigualdade nas decisões. Muitos formatos podem 
ser implementados, como a concessão de poderes para bancos privados, a abertura de agências 
regionais de administração ou um sistema híbrido entre físico e digital. (SIDORENKO, 2020)
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O maior ponto de atrito entre pesquisadores da área é a facilidade com que o sistema 
pode ser abusado. Com o banco central tendo acesso a criptografia da moeda, qualquer política 
monetária pode ser implementada. Enquanto isso já é realizado com o dinheiro físico, o custo 
de recolhimento, impressão, sistemas anti falsificação, e distribuição das notas, gera uma 
necessidade de planejamento e discussão. Uma criptomoeda não sofreria com nenhum destes 
custos, o que diminuiria a barreira para tomada de decisão (BINDSEIL, 2019).

Introduzir a CBDC pode resultar em uma presença maior de bancos centrais no 
sistema financeiro. Isso poderia, possivelmente, significar um papel maior dos bancos 
centrais na alocação de recursos econômicos, que pode levar a perdas econômicas 
caso estas entidades se provem menos eficientes que o setor privado na alocação de 
recursos. Isso pode mover os bancos centrais para um terreno desconhecido, e gerar 
maior interferência política. (CPMI-MC, 2018, 2, tradução própria)

As ações se tornam muito mais rápidas, e de certa maneira mais eficientes, porém 
esta facilidade pode abrir brechas para abuso e decisões precipitadas. Caso um governante 
decida, por exemplo, uma política monetária de redistribuição de renda, o banco central só 
precisaria “retirar” o valor da conta daqueles que forem considerados privilegiados, e repassar 
para aqueles considerados com renda abaixo do ideal. Na realidade atual, este processo seria 
virtualmente impossível de se realizar, já que necessitaria da cooperação do povo ou do uso de 
força por parte do governo. Com uma criptomoeda, o único problema seria o controle depois do 
fato, já que a redistribuição aconteceria de forma digital. (ULRICH, 2014)

Novamente, isso não indica uma falha intrínseca ao sistema, já que medidas podem ser 
tomadas para evitar o seu uso indevido, mas a ironia é que o processo seria bastante semelhante 
ao medo de “hackers” atacarem as criptomoedas descentralizadas, já que o povo teria pouca ou 
nenhuma forma de proteção contra o ato. (SIDORENKO, 2020)

Para Sidorenko (2020), existe o risco de pessoas com origens menos privilegiadas 
serem completamente retiradas do sistema financeiro. A necessidade de internet e tecnologia 
avançada, criam uma barreira para aqueles que não cresceram utilizando sistemas eletrônicos. 
Este risco pode ser mitigado, porém, com leis que facilitem a abertura de contas, ou com a 
implementação de um sistema híbrido de CBDC, que mescla a moeda já existente com a moeda 
digital.

Sidorenko (2020) complementa que países como China e Canadá implementaram 
em seus projetos a ideia da criação de agências que auxiliariam os menos privilegiados ou 
impossibilitados, diminuindo a dificuldade de entrada no sistema. Mas o custo associado com 
estas agências ainda é, em grande parte, somente teórico. Bindseil (2019) teme que este custo 
seja grande demais, e que o peso recairia, invariavelmente, para o povo na forma de impostos 
e taxas. 

A forma de interação entre CBDCs nacionais também entra em questão. O papel-
moeda consegue, em partes, evitar que a moeda de um país interfira de forma opressiva ou 
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tome conta da economia de outro. Não é possível limitar toda forma de interferência, mas a 
impossibilidade de enviar moedas físicas em cada transação, cria uma barreira, de tempo e 
custo, que permite aos bancos centrais e governos tomarem medidas que reduzam o impacto. 
Com o uso de CBDC, esta barreira passa a somente existir no formato político, e não mais 
no físico, o que pode ter repercussões significativas, principalmente em países de economia e 
moeda de menor representatividade em nível global. Modelos híbridos e políticas monetárias 
compreensivas, podem evitar a disseminação de tal problema. (SIDORENKO, 2020)

Por fim, Bindseil (2019) comenta como o sistema pode ser usado para fins de política 
de renda, como o uso de “dinheiro de helicóptero”, termo cunhado por Milton Friedman para 
exemplificar o ato do governo de simplesmente criar mais moeda e entregar para o povo sem 
grandes pré-requisitos necessários. Isto apresenta perigo real para alguns economistas, mas 
Bindseil (2019) assinala que o argumento pode parecer fraco, já que a existência de CBDC 
não é uma condição necessária para a decisão de implementar uma política de “dinheiro de 
helicóptero”.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível identificar uma tentativa clara por parte dos governos mundiais, em vários 
níveis de eficiência, de implementar todos os pontos positivos das criptomoedas com a segurança 
das moedas estatais. (SIDORENKO, 2020)

 Esta ideia em nenhuma circunstância perde seu mérito, já que a evolução dos meios de 
pagamento e monetários é inevitável e em grande parte desejável. Contudo, alguns pesquisadores 
acreditam que exista uma falta de dados contundentes para uma análise mais aprofundada do 
assunto, sendo que esta mudança pode ter consequências diretas na economia não só do país 
que implementou a CBDC, mas como em todo o mundo. (BINDSEIL, 2019)

Bindseil (2019) argumenta que em uma visão inicial, o maior mérito de uma CBDC 
seria como reserva de valor, e não como um substituto para o papel-moeda. Essencialmente, a 
CBDC seria uma alternativa para a população, e seu valor seria consolidado através da taxa de 
juros e procura associadas com a moeda.

Países como a China parecem ter visões mais abrangentes de futuro, planejando reduzir 
a disponibilidade e acesso a papel-moeda de acordo com o resultado de sua fase inicial de 
testes. Considerando que a China já possui um imenso controle de sua economia, pode-se dizer 
que algumas das dificuldades na implementação de uma CBDC sejam minimizadas. Outros 
países com maior diversidade política, podem sofrer mais, devido ao conflito de interesses de 
qual caminho seguir. (BINDSEIL, 2019)

As moedas digitais apresentam uma grande oportunidade como reserva de valor e 
outra opção de pagamento, mas perdem parte da sua confiança quando a intenção se transforma 
em substituição do papel-moeda. (BINDSEIL, 2019)
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Do ponto de vista de controle, é impossível negar a capacidade de uma CBDC. 
Independentemente da anonimidade dos usuários, seria facilitado em muito o trabalho de qualquer 
órgão fiscalizador. Os pontos que reforçam a diminuição em casos de sonegação, lavagem 
de dinheiro e uso ilícito da moeda são bastante atrativos, porém o problema não é realmente 
resolvido, já que sistemas paralelos de pagamentos continuam existindo. (SIDORENKO, 2020)

Uma possível fonte de preocupação seria a completa alienação de grandes grupos 
de indivíduos, pois estes se recusariam a aderir ao sistema. Neste caso, caberia aos governos 
redobrarem seus esforços de integração, ou reforçarem as medidas contra o uso de criptomoedas 
paralelas. A necessidade de conhecimento tecnológico também apresenta ponto de atrito, sendo 
que no modelo atual de papel-moeda o uso da parte digital já tem limitações. (SIDORENKO, 
2020)

No fim, a realidade é que o processo de digitalização das moedas já começou, e 
pouco pode ser feito para impedir a implementação do sistema. A melhor situação é que seja 
determinada uma transição em um longo período, resolvendo problemas como acesso a internet 
e questões políticas neste meio tempo.
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RESUMO
Em tempo de taxa de juros baixa se torna necessário a diversificação dos nossos investimentos. A função da 
acumulação de patrimônio é prover recursos necessários para mantermos nosso padrão de vida após certo período. 
Porém, com a taxa básica em patamares mínimos históricos, se torna inviável manter nossos investimentos em 
títulos atrelados à taxa básica de juros. Com isso, se torna essencial migrar parte do patrimônio para a renda 
variável. No entanto, historicamente, grande parte dos brasileiros não possuem conhecimento técnico suficiente 
para entrar no mercado acionário, sem comprometer seu patrimônio. Desta maneira, o mercado de capitais dispõe 
de fundos de índice, os chamados ETF’s - Exchange-traded fund, que buscam através de uma gestão profissional 
e passiva, seguir algum índice de mercado pré definido. O objetivo deste artigo é evidenciar se para o investidor 
comum é mais viável Stock Picking - escolher as ações por conta própria - ou investir através dos fundos de índice 
- ETF, delegando a responsabilidade pela escolha dos ativos aos gestores.

Palavras-chave: Fundos de Índice. ETF. Bolsa de Valores. Mercado Acionário.

ABSTRACT
In times of low interest rates, it is necessary to diversify our investments. The function of equity accumulation 
is to provide the necessary resources to maintain our standard of living after a certain period. However, with the 
base rate at historical minimum levels, it is not feasible to maintain our investments in securities tied to the basic 
interest rate. As a result, it is essential to migrate part of the assets to variable income. However, historically, 
most Brazilians do not have sufficient technical knowledge to enter the stock market, without compromising their 
equity. In this way, the capital market has index funds, the so-called ETF’s - Exchange-traded fund, which seek, 
through professional and passive management, to follow a predefined market index. The purpose of this article 
is to highlight whether Stock Picking is more viable for the common investor - choosing stocks on their own - or 
investing through index funds - ETF, delegating responsibility for choosing assets to managers.

Keywords: Index Funds. ETF. Stock Exchange. Stock Market.

1 INTRODUÇÃO

No Brasil a população ainda possui pouca educação financeira, ocasionando poucas 
pessoas investindo na bolsa de valores. Hoje, menos de 2% dos brasileiros possuem conta em 
uma corretora. Nos EUA, mais da metade da população investe na bolsa, devido a sua melhor 
educação financeira e baixas taxas de juros históricas.

O Brasil possui um histórico de taxa de juros muito elevada, onde o retorno dos 
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investimentos em ativos atrelados ao CDI, foram superiores ao índice bovespa, da bolsa de 
valores. 

Porém essa rentabilidade não é mais possível sem assumir novos riscos. É necessário 
investir na bolsa de valores para obter ganhos mais consistentes. 

Atualmente não é necessário ser um especialista para investir. Com a ascensão 
dos agentes autônomos de investimento, das casas de análise, e também dos assessores de 
investimentos dos bancos, o investidor comum, que não deseja estudar sobre o mercado, tem a 
quem recorrer, com baixíssimos custos. 

Esses profissionais irão produzir um portfólio conforme o perfil de risco do investidor, 
então não precisa haver o medo de perder todo o patrimônio, pois a carteira será feita de maneira 
diversificada, reduzindo os riscos a longo prazo. 

A questão chave deste artigo é descobrir se, para esses investidores comuns, é mais 
viável investir diretamente em ações, conhecido como stock picking, ou terceirizar o trabalho a 
um fundo de índice.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 INVESTIMENTOS

Entender sobre investimentos é algo muito importante para alcançarmos nossas metas. 
A população ainda tem muitas dúvidas a respeito. O medo e insegurança são grandes quando se 
fala em investimentos. Mas afinal, o que é investimento? (DUBARD, 2019).

Investimento é, de forma resumida, pegar uma quantia hoje e tentar transformá-la em 
mais dinheiro no futuro. (NUBANK, 2020).

Segundo Dubard (2019), “Investimento é qualquer gasto ou aplicação de recursos que 
produza um retorno futuro. Esse conceito envolve tanto dinheiro quanto capital intelectual, 
social ou natural”.

Atualmente, não é necessário ser especialista em finanças para investir, basta 
compreender esse conceito e como ele é importante na vida das pessoas. (DUBARD, 2019).

Há um mito no mercado de que, para começar à investir, é preciso já ter muito dinheiro. 
Porém, isso não é verdade. Hoje, qualquer um pode investir, não importa a quantia que tenha. 
(NUBANK, 2020).

De forma geral, investimento é um desembolso no presente para que haja uma expectativa 
de ganho no futuro. Com isso, tanto investir em estudos para adquirir conhecimento, quanto 
plantar uma lavoura, podem ser entendidas como investimento, já que geram um desembolso 
no presente, a fim de colher os resultados no futuro. (DUBARD, 2019).

Conforme explica o Nubank (2020), “Quem tem pouco dinheiro e nenhuma experiência 



Revista Caminhos, On-line, “Gestão”, Rio do Sul, a.13 (n. 47), p. 78-96,  jan./mar. 2022.

80

no mercado também pode – e deve – ter algum tipo de investimento. Nesse caso, existem 
diversos produtos financeiros mais fáceis de gerir e entender”.

Segundo Gitman (2002), o termo investimento inicial refere-se à saída de caixa relevante 
a ser considerada quando se avalia um possível dispêndio de capital. O seu cálculo é obtido pela 
diferença entre todas as saídas e entradas ocorridas no momento em que o investimento é feito.

Um investimento é um ativo ou item adquirido com o objetivo de gerar receita ou 
valorização. A valorização se refere a um aumento no valor de um ativo ao longo do tempo. 
Quando um indivíduo adquire um bem como investimento, a intenção não é consumir o bem, 
mas sim usá-lo no futuro para criar riqueza. Um investimento sempre diz respeito ao desembolso 
de algum ativo hoje - tempo, dinheiro ou esforço - na esperança de um retorno maior no futuro 
do que o que foi originalmente investido. (CHEN, 2021).

É o ato de colocar dinheiro, esforço, tempo, etc. em algo para obter lucro ou obter uma 
vantagem [...] (ACADEMIC, 2021).

 
2.2 RENDA VARIÁVEL

Os investimentos em renda variável têm rentabilidade que variam conforme o tempo. 
Os riscos de perder são maiores, já que sua rentabilidade varia diariamente. Porém, como os 
riscos são maiores, as possibilidades de retorno são maiores também. (NUBANK, 2020).

Investimentos em renda variável não possuem um retorno conhecido, ou seja, não é 
possível quantificar a rentabilidade no momento da aplicação. Os mais conhecidos são: Ações, 
Fundos de Investimento, Commodities, Opções, entre outros. (FINANCIAL, 2016).

Renda Variável é um investimento que não é possível definir o quanto vai render em 
determinado período. Normalmente, esses investimentos possuem maior risco, porém, podem 
trazer rendimentos superiores em espaço de tempo mais curto. (INVESTIMENTOS, 2018).

Aplicando em produtos de renda variável, não é possível saber antecipadamente qual a 
rentabilidade, ou seja, não é possível saber se você vai perder ou ganhar. Ao contrário da renda 
fixa, a renda variável é extremamente volátil. É possível ganhar muito dinheiro, mas também é 
possível perder muito dinheiro. (INVESTIMENTOS, 2018).

Segundo o Infomoney (2020), “[...] investimentos de renda variável são aqueles cujo 
retorno é imprevisível no momento do investimento. O valor varia conforme as condições do 
mercado [...]”

Na renda variável não é possível ter certeza da rentabilidade. Comprando a ação de 
uma empresa você sabe que embolsará a variação do papel no decorrer do tempo. Porém, 
quanto será essa valorização? Impossível saber. Não há certeza de nada na renda variável. 
(INFOMONEY, 2020).

O termo renda variável refere-se a investimentos que fornecem a seus proprietários 
uma taxa de retorno dinâmica e determinada pelas forças do mercado. Os títulos de renda 
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variável oferecem aos investidores maiores riscos e recompensas. (MONEY-ZINE, 2021).
São normalmente avaliados por investidores que buscam retornos superiores aos 

oferecidos por títulos de renda fixa. O exemplo clássico de um título de renda variável são as 
ações, que podem oferecer aos investidores um crescimento otimizado virtualmente ilimitado, 
bem como a perda completa do principal. Em troca desse risco, os investidores nesses títulos 
exigem retornos mais elevados do que suas contrapartes de renda fixa. (MONEY-ZINE, 2021).

É nesse tipo de investimento que tanto a remuneração quanto a forma de cálculo da 
receita não são conhecidas no momento da aplicação. São investimentos considerados mais 
arriscados. Portanto, geralmente são recomendados para investidores com perfil dinâmico. O 
investimento mais conhecido no universo de renda variável tem nome e sobrenome: bolsa de 
valores. (TONPERMIS, 2002).

 
2.3 FUNDOS DE ÍNDICE - ETF

Os Exchange Traded Fund - ETF’s, são fundos negociados em bolsa. É um tipo de 
título que rastreia um índice, setor, commodity ou outro ativo, mas que pode ser comprado ou 
vendido em uma bolsa de valores da mesma forma que uma ação normal. (CHEN, 2021)

Um ETF pode ser estruturado para rastrear qualquer coisa, desde o preço de uma 
mercadoria individual até uma coleção grande e diversificada de títulos. Os ETFs podem até ser 
estruturados para rastrear estratégias de investimento específicas. (CHEN, 2021)

Os ETFs podem conter todos os tipos de investimentos, incluindo ações, commodities 
ou títulos; alguns oferecem participações apenas nacionais, enquanto outros são internacionais. 
Possuem menores taxas, se comparado com os fundos de ações tradicionais. (CHEN, 2021)

Para Bankrate (2021), “Um fundo negociado em bolsa (ETF) oferece aos investidores 
uma maneira de reunir seu dinheiro em um fundo que investe em ações, títulos e outros ativos. 
[...]”

Os fundos de índice negociados em bolsa são um tipo de fundo de investimento que 
oferece os melhores atributos de dois ativos populares: eles têm os benefícios de diversificação 
dos fundos de ações, enquanto imitam a facilidade com que as ações são negociadas. 
(NERDWALLET, 2021).

Um ETF é um fundo que pode ser negociado em bolsa como uma ação, o que significa 
que pode ser comprado e vendido ao longo do dia de negociação. (NERDWALLET, 2021)

Os ETFs oferecem uma maneira de comprar e vender uma cesta de ativos sem ter 
que comprar todos os componentes individualmente e, muitas vezes, têm taxas mais baixas 
do que outros tipos de fundos. Dependendo do tipo, os ETFs têm vários níveis de risco. 
(NERDWALLET, 2021).

Um ETF funciona assim: o gestor do fundo possui os ativos, projeta um fundo para 
monitorar seu desempenho e, em seguida, vende as cotas desse fundo aos investidores. Os 
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cotistas possuem uma parte de um ETF, mas não possuem diretamente os ativos do fundo. 
(NERDWALLET, 2021).

Os investidores de ETF que acompanham um índice de ações podem receber pagamentos 
de dividendos fixos, ou reinvestimentos, pelas ações que compõem o índice. (NERDWALLET, 
2021).

Um ETF é um fundo negociado em bolsa projetado para rastrear um determinado grupo 
de ações, títulos, commodities ou outros ativos. A maioria dos ETFs, entretanto, acompanha um 
índice, como um índice de títulos ou um índice de ações. (CAPITAL.COM, 2021).

São fundos de investimentos negociados na bolsa de valores e no mercado de balcão, 
que replicam certos índices de mercado, com o objetivo de ter um desempenho semelhante ao 
seu benckmark. Por isso, a composição do ETF tende a ser igual à composição do índice de 
referência. (BONA, 2018).

Quem optar por investir em ETF’s, têm acesso a uma diversificada carteira de ações, 
sem precisar realizar aportes individuais em cada ação que compõem o índice. É um investimento 
simples que traz diversificação ao investidor. (BONA, 2018).

 
2.4 MERCADO ACIONÁRIO

O mercado de ações refere-se aos mercados públicos que existem para a emissão, 
compra e venda de ações que são negociadas em bolsa de valores ou balcão. (INSTITUTE, 
2018).

As ações representam a propriedade fracionada de uma empresa, e o mercado de 
ações é um lugar onde os investidores podem comprar e vender a propriedade desses ativos. 
(INSTITUTE, 2018).

Um mercado de ações com funcionamento eficiente é considerado crítico para o 
desenvolvimento econômico, pois dá às empresas a capacidade de acessar rapidamente o capital 
do público. (INSTITUTE, 2018).

Para o Institute (2018), “O mercado de ações serve a dois propósitos muito importantes. 
O primeiro é fornecer capital para que empresas possam se financiar e expandir seus negócios. 
O segundo é dar aos investidores a oportunidade de participar dos lucros das empresas”.

O mercado de ações é o local onde as empresas de capital aberto negociam parte do 
seu capital social. As operações de compra e venda ocorrem principalmente na bolsa de valores, 
mas podem ocorrer, também, no mercado de balcão. (PACTUAL, 2020).

Para o Pactual (2020), “Uma forma de entender a dinâmica do mercado de ações de 
forma simples, é comparando-o a uma feira. No entanto, em vez de mercadorias, as empresas 
disponibilizam suas ações. Ou seja, negociam uma pequena fração do seu patrimônio”.

É um local onde as ações de empresas públicas listadas são negociadas. O mercado 
primário é onde as empresas lançam ações para o público em geral em uma oferta pública 
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inicial (IPO) para levantar capital. (TIMES, 2017).
Uma vez que os novos títulos tenham sido vendidos no mercado primário, eles são 

negociados no mercado secundário - onde um investidor compra ações de outro investidor ao 
preço de mercado prevalecente ou a qualquer preço que o comprador e o vendedor acordem. 
(TIMES, 2017).

Uma bolsa de valores facilita aos corretores negociar ações de empresas e outros 
títulos. Uma ação pode ser comprada ou vendida apenas se estiver listada em uma bolsa. Assim, 
é o ponto de encontro dos compradores e vendedores de ações. (TIMES, 2017).

O mercado de ações refere-se ao conjunto de mercados e bolsas onde ocorrem as 
atividades regulares de compra, venda e emissão de ações de companhias abertas. (CHEN, 
2020).

Essas atividades financeiras são conduzidas por meio de bolsas formais institucionalizadas 
ou mercados de balcão que operam sob um conjunto definido de regulamentos. Pode haver 
vários locais de negociação de ações em um país ou região que permitem transações em ações 
e outras formas de títulos. (CHEN, 2020).

Embora seja chamado de mercado de ações e seja conhecido principalmente por 
negociar ações, outros títulos financeiros - como fundos de índices (ETF), títulos corporativos 
e derivativos baseados em ações, commodities, moedas e títulos - também são negociados nos 
mercados de ações. (CHEN, 2020).

As ações são um pedaço do capital social de uma empresa. Ao adquirir uma ação o 
investidor se torna acionista da empresa, passando a correr os riscos do negócios, tanto com os 
lucros, como com os prejuízos, assim como qualquer empresário. (INVESTIMENTOS, 2021).

Quem compra ações na Bolsa de Valores está participando com uma pequena parte da 
empresa, se tornando acionista minoritário. A sociedade traz vários benefícios ao investidor. 
Por exemplo, para entrar e sair da empresa, é muito simples, basta enviar a ordem de venda pela 
corretora, sem necessitar da burocracia que é necessária em empresas de capital fechado. Tudo 
é feito eletronicamente. A liquidez do mercado permite que o investidor saia rapidamente da 
sociedade, para ingressar em um negócio mais atraente. (INVESTIMENTOS, 2021).

 
2.5 STOCK PICKING

Stock picking é uma técnica que consiste em comprar ações de empresas que têm maior 
possibilidade de superar a média esperada do mercado de ações, como por exemplo, superar o 
Ibovespa. A técnica busca responder algumas perguntas como: por que comprar ação “x”, se eu 
poderia comprar a ação “y”? Como escolher uma boa empresa? (MODALMAIS, 2021).

Fazer stock picking significa escolher bons ativos a baixos preços e realizar o lucro 
após sua valorização. É uma estratégia muito comum na bolsa de valores, na qual o investidor 
sempre busca encontrar as melhores oportunidades, conforme elas apareçam. (WARREN, 
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2020).
Segundo a Modalmais (2021), “Ao selecionar os papéis, o investidor busca comprar 

ações de empresas que tenham, principalmente, duas características: um grande potencial 
de valorização e com baixo risco (indicado por solidez, consistência financeira, entre outros 
fatores)”.

A estratégia de stock picking usa alguns critérios para escolha de empresas. 
Normalmente, a qualidade da empresa e seu preço de mercado são os principais critérios. 
Dentro desses critérios, podemos buscar algumas características como: margem de lucro 
elevada, percentual de retorno sobre o patrimônio, baixas taxas de endividamento e valuation. 
(MODALMAIS, 2021).

Para a Modalmais (2021), “O stock picking é uma técnica que proporciona inúmeras 
vantagens ao investidor. A primeira delas, sem dúvidas, é a possibilidade de encontrar empresas 
que têm grande potencial de valorização, especialmente acima da média do mercado”.

O stock picking é uma estratégia avançada de investimento, não é recomendado para 
investidores iniciantes, mas para aqueles que já estão em um nível mais avançado. Para essa 
estratégia, não basta conhecer o mercado de ações, é necessário ter experiência em análise e 
seleção de ativos. (WARREN, 2020).

Em inglês, stock é o nome dado para as ações de empresas e picking pode ser traduzido 
como “seleção”. Neste caso, quem faz stock picking está fazendo uma seleção de empresas. A 
carteira de um stock picker pode variar, conforme as oportunidades enxergadas no mercado. 
(WARREN, 2020).

Existem diversas vantagens de realizar stock picking, como: busca por empresas 
com maior potencial de valorização; busca por empresas com menor risco; adequação dos 
investimentos conforme o perfil de cada investidor, etc. (REIS, 2018).

Para Reis (2018), “Stock picking significa selecionar ações que os investidores 
acreditam que irão render acima da média do mercado. [...] Ao fazer a seleção de ações, estes 
investidores buscam comprar empresas que possuam um grande potencial de valorização e um 
baixo risco”.

3 MÉTODO

O presente artigo caracteriza-se como pesquisa descritiva, quanto ao objetivo, e propõe 
uma análise comparativa entre uma carteira de investimentos em fundos de índice - ETF’s e 
uma no mercado acionário.

O tipo de pesquisa utilizada se dará através de estudo de caso e pesquisa documental, 
haja vista que será analisado dados disponibilizados pela Comissão de Valores Mobiliários - 
CVM, sendo uma pesquisa quantitativa, devido a análise de informações financeiras, realizando 
cálculos das rentabilidades históricas dos ativos, e qualitativa, pelo fato de analisar a qualidade 
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dos ativos das carteiras de investimentos.
Quanto às técnicas de pesquisa, fez-se uso de levantamento documental, pois levantou-

se os dados dos fundos de índice e ações, e análise estatística, visto que foi analisado e comparado 
historicamente a rentabilidade das carteiras de investimentos.

4 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

Neste capítulo do artigo, será apresentado os resultados da pesquisa feita através de 
estudo de caso, com informações coletadas diretamente nos sites de Relação com Investidores 
das empresas, site da B3, CVM e TradingView.

4.1 HISTÓRICO DE RENTABILIDADE - ETF’S

Para realização deste estudo de caso, foram utilizados sete ETF’s, todos eles listados na 
bolsa de valores do Brasil - a B3. Apesar da facilidade em investir diretamente no exterior, seja 
através de ações ou ETF’s, optou-se por selecionar apenas ativos listados no Brasil, justamente 
pela facilidade de negociação para o pequeno investidor, que é o foco deste trabalho.

Os fundos de índice foram selecionados de acordo com sua diversificação de 
ativos, buscando a menor correlação possível entre os mesmos. No item 4.3 será explanado 
detalhadamente cada ETF selecionado e o motivo da sua escolha.

No presente item, é explanado somente a rentabilidade histórica, desde seu início, 
de cada fundo de índice presente no estudo de caso. Os ETF’s selecionados são: DIVO11, 
BOVA11, IVVB11, SMAL11, PIBB11, ECOO11 e FIND11.

Inicialmente, o ETF DIVO11, com data de início em 31/01/2012, teve uma rentabilidade 
acumulada de 63,85%, em pouco mais de nove anos de existência na bolsa. Na média anual, o 
ETF teve uma rentabilidade de 5,50% ao ano.

Já ETF BOVA11, com data de início em 03/12/2008, teve uma rentabilidade acumulada 
de 110,56%, em pouco mais de doze anos de existência na bolsa. Na média anual, o ETF teve 
uma rentabilidade de 6,17% ao ano.

O ETF IVVB11, com data de início em 31/03/2014, teve uma rentabilidade acumulada 
de 233,89%, em pouco mais de sete anos de existência na bolsa. Na média anual, o ETF teve 
uma rentabilidade de 18,71% ao ano.

Analisando o ETF SMAL11, com data de início em 03/12/2008, o mesmo teve uma 
rentabilidade acumulada de 129,67%, em pouco mais de doze anos de existência na bolsa. Na 
média anual, o ETF teve uma rentabilidade de 6,92% ao ano.

Já o ETF PIBB11, com data de início em 03/12/2008, teve uma rentabilidade acumulada 
de 199,85%, em pouco mais de doze anos de existência na bolsa. Na média anual, o ETF teve 
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uma rentabilidade de 9,24% ao ano.
O ETF ECOO11, com data de início em 11/05/2012, teve uma rentabilidade acumulada 

de 110,20%, em quase nove anos de existência na bolsa. Na média anual, o ETF teve uma 
rentabilidade de 8,66% ao ano.

Historicamente, o ETF FIND11, com data de início em 04/11/2010, teve uma 
rentabilidade acumulada de 107,54%, em pouco mais de dez anos de existência na bolsa. Na 
média anual, o ETF teve uma rentabilidade de 7,21% ao ano.

Por fim, temos o comparativo de todos os ETF’s selecionados, onde percebe-se 
claramente, quais os fundos que mais entregaram rentabilidade a seus cotistas.

Imagem 01: Comparativo ETF’s

  Fonte: TradingView

Em ordem decrescente, do mais rentável, ao menos rentável, temos: IVVB11, FIND11, 
PIBB11, BOVA11, SMAL11, ECOO11 e DIVO11. Em comparação com o Ibovespa, utilizado 
como benchmark nesta pesquisa, apenas os ETF’s IVVB11, FIND11 e PIBB11 superaram seu 
índice de referência. Os demais tiveram rentabilidade inferior ao benchmark.

4.2 HISTÓRICO DE RENTABILIDADE - AÇÕES

Para realização deste estudo de caso, foram utilizadas quinze empresas diferentes, 
todas listados na bolsa de valores do Brasil - a B3. Apesar da facilidade em investir diretamente 
no exterior, seja através de ações ou ETF’s, optou-se por selecionar apenas empresas listadas no 
Brasil, justamente pela facilidade de negociação para o pequeno investidor, que é o foco deste 
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trabalho.
As empresas foram selecionadas de acordo com sua classificação setorial, buscando 

a menor correlação possível entre os ativos. No item 4.4 será explanado detalhadamente cada 
empresa selecionada e o motivo da sua escolha.

No presente item, é explanado somente a rentabilidade histórica, desde sua listagem 
na bolsa, de cada empresa presente no estudo de caso. As empresas selecionadas são: Itaú, 
Bradesco, Banco do Brasil, BB Seguridade, Porto Seguro, Taesa, Eletrobrás, Transmissão 
Paulista, Engie, Sanepar, Sabesp, M Dias Branco, Ambev, Hypera, Raia Drogasil.

Iniciando com o Itaú, listado sob o ticker ITUB3, possui uma rentabilidade acumulada, 
desde Janeiro/2000, de 645,41%, contabilizando o reinvestimento de dividendos. Na média 
anual, a ação da empresa teve uma rentabilidade de 10,04% ao ano.

O Bradesco, listado sob o ticker BBDC3, possui uma rentabilidade acumulada, desde 
Janeiro/2000, de 14.907%, contabilizando o reinvestimento de dividendos. Na média anual, a 
ação da empresa teve uma rentabilidade de 26,95% ao ano.

Já o Banco do Brasil, listado sob o ticker BBAS3, possui uma rentabilidade acumulada, 
desde Janeiro/2000, de 20.164%, contabilizando o reinvestimento de dividendos. Na média 
anual, a ação da empresa teve uma rentabilidade de 28,78% ao ano.

Analisando o BB Seguridade, listado sob o ticker BBSE3, o mesmo possui uma 
rentabilidade acumulada, desde Janeiro/2013, de 146,88%, contabilizando o reinvestimento de 
dividendos. Na média anual, a ação da empresa teve uma rentabilidade de 11,96% ao ano.

A Ambev, listada sob o ticker ABEV3, possui uma rentabilidade acumulada, desde 
2000, de 4.414%, contabilizando o reinvestimento de dividendos. Na média anual, a ação da 
empresa teve uma rentabilidade de 19,89% ao ano.

A Engie, listada sob o ticker EGIE3, possui uma rentabilidade acumulada, desde 2000, 
de 17.279%, contabilizando o reinvestimento de dividendos. Na média anual, a ação da empresa 
teve uma rentabilidade de 27,84% ao ano.

Já a Eletrobrás, listada sob o ticker ELET3, possui uma rentabilidade acumulada, desde 
2000, de 290,45%, contabilizando o reinvestimento de dividendos. Na média anual, a ação da 
empresa teve uma rentabilidade de 6,70% ao ano.

A Hypera Pharma, listada sob o ticker HYPE3, possui uma rentabilidade acumulada, 
desde 2008, de 434,29%, contabilizando o reinvestimento de dividendos. Na média anual, a 
ação da empresa teve uma rentabilidade de 13,76% ao ano.

A MDias Branco, listada sob o ticker MDIA3, possui uma rentabilidade acumulada, 
desde 2007, de 475,42%, contabilizando o reinvestimento de dividendos. Na média anual, a 
ação da empresa teve uma rentabilidade de 13,31% ao ano.

Historicamente, a Porto Seguro, listada sob o ticker PSSA3, possui uma rentabilidade 
acumulada, desde 2005, de 5.873%, contabilizando o reinvestimento de dividendos. Na média 
anual, a ação da empresa teve uma rentabilidade de 29,13% ao ano.

A Raia Drogasil, listada sob o ticker RADL3, possui uma rentabilidade acumulada, 
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desde 2012, de 982,79%, contabilizando o reinvestimento de dividendos. Na média anual, a 
ação da empresa teve uma rentabilidade de 30,30% ao ano.

Já a Sanepar, listada sob o ticker SAPR4, possui uma rentabilidade acumulada, desde 
2000, de 11.706%, contabilizando o reinvestimento de dividendos. Na média anual, a ação da 
empresa teve uma rentabilidade de 25,51% ao ano.

A Sabesp, listada sob o ticker SBSP3, possui uma rentabilidade acumulada, desde 
2000, de 3.933%, contabilizando o reinvestimento de dividendos. Na média anual, a ação da 
empresa teve uma rentabilidade de 19,25% ao ano.

A Taesa, listada sob o ticker TAEE11, possui uma rentabilidade acumulada, desde 
2012, de 108,86%, contabilizando o reinvestimento de dividendos. Na média anual, a ação da 
empresa teve uma rentabilidade de 8,53% ao ano.

A empresa Transmissão Paulista, listada sob o ticker TRPL4, possui uma rentabilidade 
acumulada, desde 2000, de 55.914%, contabilizando o reinvestimento de dividendos. Na média 
anual, a ação da empresa teve uma rentabilidade de 35,17% ao ano.

Por fim, temos o comparativo de todas as ações selecionadas, onde percebe-se 
claramente, quais as ações que mais entregaram rentabilidade a seus acionistas.

Imagem 2: Comparativo Ações

  Fonte: TradingView

Em ordem decrescente, do mais rentável, ao menos rentável, no comparativo dos 
últimos 13 anos, temos: TRPL4, ITUB3, SAPR4, PSSA3, RADL3, EGIE3, SBSP3, BBDC3, 
ABEV3, HYPE3, MDIA3, BBAS3, BBSE3, ELET3 e TAEE11. Em comparação com o 
Ibovespa, utilizado como benchmark nesta pesquisa, apenas as ações BBSE3, ELET3 e 
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TAEE11, tiveram rentabilidade inferior ao benchmark, no comparativo dos últimos 13 anos. Os 
demais, superaram com folga o seu índice de referência.

4.3 CARTEIRA DE ETF’S

Para este estudo de caso, foi utilizado um aporte inicial de R$ 100.000,00, sem aportes 
adicionais, para facilitar o entendimento pelos leitores. A data do aporte foi 10/06/2014, com 
análise de rentabilidade até o dia 22/03/2021, exatos 2.477 dias, que equivale a aproximadamente 
81 meses.

Os ETF’s no Brasil, por força de lei, reinvestem os proventos no próprio ETF e não 
distribuem para os cotistas. Isso torna a valorização maior do ativo, porém, tiram o benefício 
tributário de isenção de dividendos no Brasil.

Os ativos selecionados foram escolhidos de acordo com uma estratégia de longo prazo, 
sem a intenção de vender os ativos em um curto espaço de tempo. Para fins de compreensão, 
longo prazo, aqui, é um prazo superior a 10 ou 15 anos.

O primeiro ETF selecionado, que terá uma participação de 20% da carteira total de 
investimentos, é o IVVB11, iShares S&P 500 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo 
de Índice – Investimento No Exterior é um fundo de índice constituído no Brasil que busca 
retornos de investimentos que correspondam, de forma geral, à performance do Índice S&P 
500 em reais. Esse ETF foi selecionado devido a sua exposição ao mercado internacional, mais 
especificamente, ao mercado americano.

O segundo ETF selecionado, que terá uma participação de 15% da carteira de 
investimentos, é o DIVO11, que tem como objetivo refletir a performance do índice Dividendos 
- IDIV, calculado pela B3, principalmente através do investimento nas ações que compõem a 
carteira teórica do IDIV. Esse ETF foi selecionado devido a sua regularidade de recebimento 
de proventos, que são automaticamente reinvestidos no fundo, que geram mais tranquilidade e 
reduzem a volatilidade da carteira.

O terceiro ETF é o BOVA11, com participação de 15% no portfólio, buscando replicar 
o índice Ibovespa da B3, contendo as maiores e principais empresas listadas no Brasil. Esse 
ETF replica o benchmark padrão da carteira, o Ibovespa. É um ETF que permite que a carteira 
se mantenha sempre dentro da rentabilidade média do mercado.

O quarto ETF, o FIND11, busca replicar o Índice Financeiro da B3, que possui as 
maiores instituições financeiras do Brasil. Como as instituições financeiras costumam ser 
estáveis, com bom crescimento, pagam bons dividendos e são mais conservadoras, optou-se 
por manter uma participação de 15% desse ETF na carteira total de investimentos.

O quinto ETF selecionado, o SMAL11, com participação de 15% da carteira, busca 
exposição a empresas brasileiras de baixa capitalização de mercado, as Small Caps. De forma 
geral, busca obter retornos de investimentos que correspondam à performance do índice B3 



Revista Caminhos, On-line, “Gestão”, Rio do Sul, a.13 (n. 47), p. 78-96,  jan./mar. 2022.

90

Small Cap Index. Esse ETF foi selecionado devido a sua grande capacidade de multiplicação 
de capital, concentra um baixo percentual da carteira nesse ativo, para evitar correr riscos 
desnecessários.

O sexto ETF a ser selecionado foi o PIBB11, que busca replicar o índice IBRX-50 da 
B3, contendo as 50 empresas mais negociadas da bolsa brasileira. É similar ao BOVA11, mas 
se distingue em alguns pontos. Sua participação na carteira é de apenas 10%, para evitar grande 
concentração nas mesmas empresas. 

Por fim, o sétimo ETF é o ECOO11, que replica o Índice de Sustentabilidade da B3, 
que seleciona apenas empresas que atendem a diversos critérios de sustentabilidade social, 
ambiental e de governança corporativa. Com 10% da carteira de investimentos, busca trazer 
mais segurança à carteira, ao investir em empresas que se preocupam com a sustentabilidade a 
longo prazo de seus negócios.

Abaixo segue a composição do Portfólio da carteira estudada.
    

 Imagem 3: Composição do Portfólio de ETF’s

Fonte: Elaboração Própria

Na imagem 4, abaixo, percebe-se a rentabilidade da carteira nesse período de tempo. 
A carteira ultrapassou com folga os seus benchmarks, o Ibovespa e o CDI. A carteira teve uma 
rentabilidade total de 172,89%, em aproximadamente 6,7 anos, com uma rentabilidade média 
anual de 16,16%. Os 100 mil investidos inicialmente, se tornaram R$ 269.319,96. A carteira de 
ETF’s é simples de ser montada e mesmo assim, traz uma enorme rentabilidade a longo prazo.
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     Imagem 4 - Rentabilidade Portfólio x Benchmarks

Fonte: Desenvolvimento Próprio

De forma mais detalhada, a rentabilidade total de 172,89%, equivale a 234,67% do 
CDI do período, com uma rentabilidade real - descontada a inflação, IPCA - de 91,91%, criando 
muito valor para o investidor.

4.4 CARTEIRA DE AÇÕES

Para esta carteira, foram utilizados os mesmos valores da carteira de ETF’s. O stock 
picking é mais complexo de ser realizado, a composição da carteira é muita mais variável, porém, 
nesse artigo buscou-se investir em empresas mais conservadoras, com maiores pagamentos de 
dividendos, devido a maior facilidade de análise por investidores não profissionais.

Os segmentos escolhidos foram: Bancário, Seguridade, Elétrico, Saneamento, 
Alimentação e de Saúde.

A composição da carteira conforme o segmento ficou da seguinte maneira:
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Imagem 5 - Composição Setorial do Portfólio

Fonte: Desenvolvimento Próprio

Dentro de cada segmento foi selecionado algumas empresas com maior histórico 
de crescimento constante de resultados. No total foram selecionadas 15 ações de diferentes 
empresas.

No segmento bancário, foram escolhidas as seguintes empresas: Itaú (ITUB3), 
Bradesco (BBDC3) e Banco do Brasil (BBAS3).

No segmento de seguridade, foram escolhidas as seguintes empresas: BB Seguridade 
(BBSE3) e Porto Seguro (PSSA3).

No segmento elétrico, foram escolhidas as seguintes empresas: Taesa (TAEE11), 
Eletrobrás (ELET3), Transmissão Paulista (TRPL4) e Engie (EGIE3).

No segmento de saneamento, foram escolhidas as seguintes empresas: Sanepar 
(SAPR4) e Sabesp (SBSP3).

No segmento de alimentação, foram escolhidas as seguintes empresas: M Dias Branco 
(MDIA3) e Ambev (ABEV3).

Por fim, no segmento de saúde, foram escolhidas as seguintes empresas: Hypera 
(HYPE3) e Raia Drogasil (RADL3).

Como já mencionado acima, os segmentos escolhidos são os mais perenes e menos 
suscetíveis a crises, tornando a carteira segura, com baixa volatilidade e baixo risco. As empresas 
selecionadas são as de maior qualidade de cada segmento.
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Imagem 6: Composição do Portfólio de Ações

Fonte: Elaboração Própria

Na imagem abaixo, percebe-se a rentabilidade da carteira nesse período de tempo. 
A carteira ultrapassou longe os seus benchmarks, o Ibovespa e o CDI. A carteira teve uma 
rentabilidade total de 389,14%, em aproximadamente 6,7 anos, com uma rentabilidade média 
anual de 26,74%. Os 100 mil investidos inicialmente, se tornaram R$ 423.571,55. Desse 
montante total, R$ 65.572,48 são referentes a proventos creditados diretamente na conta 
corrente. Esses mesmos 100 mil investidos inicialmente, resultam em um dividendo médio 
mensal de R$ 809,54, equivalente a um Dividend Yield On Cost de 9,71%, sem contabilizar a 
variação do ativo.

 Imagem 7 - Rentabilidade Portfólio x Benchmarks

Fonte: Desenvolvimento Próprio



Revista Caminhos, On-line, “Gestão”, Rio do Sul, a.13 (n. 47), p. 78-96,  jan./mar. 2022.

94

De forma mais detalhada, a rentabilidade total de 389,14%, equivale a 528,07% do CDI 
do período, com uma rentabilidade real - descontada a inflação, IPCA - de 243,99%, criando 
muito valor para os acionistas.

Para concluirmos este estudo de caso, vejamos a imagem 8, que compara as carteiras 
de ETF’s e de Ações.

 Imagem 8: Comparativo Portfólio ETF’s x Ações

 Fonte: Elaboração Própria

 Nesse gráfico é possível ver claramente que a carteira de ações supera longe a carteira 
de ETF’s. No longo prazo, o stock picking torna-se mais vencedor que uma carteira passiva de 
ETF’s. Porém, não podemos analisar apenas dessa maneira. Para um investidor profissional, 
possuir maior parte da sua carteira em stock picking é mais viável, porém, para o investidor 
comum, torna-se mais viável o investimento passivo, pelo menos até o investidor possuir mais 
experiência e conhecimento técnico.

Por fim, a diversificação do patrimônio é essencial para qualquer investidor. Um 
investimento não exclui o outro. Em uma carteira ideal, o investidor deverá possuir os dois tipos 
de ativos. Tanto ações, como ETF’s, na proporção da sua experiência e do seu conhecimento 
técnico. Não existe uma resposta certa.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Através da pesquisa concluímos que a melhor opção de investimento dependerá do 

conhecimento técnico do investidor, da sua experiência no mercado de capitais, da sua vontade 
de escolher e analisar ativos individualmente e de diversos outros fatores.

Para o investidor que possui maior experiência e conhecimento técnico, torna-se mais 
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viável o stock picking, devido aos benefícios tributários, isenções de taxas de administração 
e pela possibilidade de escolha dos ativos que desejar. A rentabilidade histórica da carteira de 
ações supera a rentabilidade de uma carteira composta apenas por ETF’s.

Porém, se tratando de investidores sem experiência e conhecimento técnico, o 
investimento através de fundos de índices se torna mais viável, mesmo com o pagamento de 
taxa de administração, pois a rentabilidade obtida pelo gestor, é muito superior à conseguida 
pelo investidor, além de mitigar os riscos dos ativos selecionados.

É importante destacar, que o ideal é o investidor diversificar entre vários investimentos 
diferentes. Uma carteira composta por ações e ETF’s, desde que com ativos de qualidade, será 
extremamente vencedora no longo prazo. São diversos os benefícios de uma carteira mista, 
principalmente se analisarmos a questão geográfica, onde através dos fundos de índice, é 
possível investir tranquilamente em empresas do mundo todo, sem a necessidade de estudar 
cada mercado individualmente.

Cada perfil de investidor deve ser tratado de maneira diferente. Não existe uma 
estratégia perfeita e única. São várias estratégias de investimento diferentes, que buscam a 
maior simetria para cada perfil de investidor. Não é possível generalizar e definir uma única 
estratégia de alocação para todos.

Por fim, a decisão de escolha do investidor individual irá depender do seu nível de 
experiência e conhecimento técnico. Caso o investidor se sinta confortável em gerir seus próprios 
ativos, o poderá fazer, caso contrário, deverá delegar essa função a um gestor qualificado. 
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RESUMO
O objetivo do trabalho é demonstrar a aplicação da logística de abastecimento de insumos e embalagens em uma 
linha de produção de doces de leite saches na empresa Industria Oliveira. A Indústria Oliveira é uma empresa 
fundada em 1963 na cidade de Laurentino, SC, possui uma sede moderna e atualizada com as mais importantes 
tecnologias e um rigoroso controle de qualidade para seus produtos. Os investimentos na infraestrutura possibilitam 
à Oliveira, oferecer uma ampla linha de alimentos produzidos. A questão da produção sempre foi e é baseada 
na continua melhoria de processos de gestão A logística é entendida como a integração tanto da administração 
de materiais como da distribuição física. Entretanto, esta integração leva a ligações muito mais estreitas com a 
função de produção/operação em muitas organizações. Este trabalho trata-se de um estudo de caso e envolveu 
como base de estudo a pesquisa-ação. Pesquisa-ação é uma forma de investigação baseada em uma autorreflexão 
coletiva empreendida pelos participantes de um grupo social de maneira a melhorar a racionalidade dos processos 
bem como os resultados organizacionais. A conclusão principal do trabalho é de que a logística é vital para as 
estratégias, não importando o tamanho das organizações, é fundamental no caso estudado, onde um olhar mais 
focado sobre os processos da Industria Oliveira possibilitou resultados surpreendentes principalmente sobre o foco 
em sua produção. Integrar os processos de produção e distribuição é o grande desafio para o bom funcionamento 
da cadeia de suprimentos.

Palavras-chave: Logística. Produção. Pesquisa-ação. Cadeia de Suprimentos.

ABSTRACT
The main goal of this paper is to demonstrate the application of the logistics of supplying inputs and packaging 
in a production line of milk candy sachets in the company Indústria Oliveira. The Indústria Oliveira was founded 
in 1963 in Laurentino, Santa Catarina. Its headquarters are modern and updated with the newest technologies. 
In addition, investments in infrastructure allow Oliveira to offer a wide range of foods. Furthermore, the issue 
of production has always been based on the continuous improvement of management processes and logistics is 
considered as the integration of material management with physical distribution. However, this integration leads 
to much closer links with the production/operation function in many organizations. Regarding the method, this 
work is a case study based on action research. Additionally, action research is a way of investigation based on self-

1 Artigo apresentado para conclusão da Pós-graduação em Mercado Financeiro de Capitais e Finanças Corporativas 
do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - Unidavi
2 Pós-Graduado em Mercado Financeiro de Capitais e Finanças Corporativas do Centro Universitário para o 
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - Unidavi. Artigo apresentado para conclusão da Pós-graduação.
3 Professores/orientadores do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - Unidavi.
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reflection undertaken by a social group in order to improve the rationality of processes as well as organizational 
results. In conclusion, the study shows that logistics is vital for strategies, no matter the size of the organizations, 
and it is fundamental in the case of the organization in this study, where a more focused look at the processes 
of Indústria Oliveira allowed excellent results on its production analysis. Finally, integrating production and 
distribution processes is the great challenge for the proper functioning of the supply chain.

Keywords: Logistics. Production. Action Research. Supply Chain.

1 INTRODUÇÃO 

A busca incessante pela continuidade, pela permanência e conquista de novos clientes, 
faz com que as organizações busquem sistematicamente pela melhoria da produtividade. Para 
isso, torna-se necessário uma reavaliação do fluxo produtivo de maneira a permanecerem no 
mercado, com a visão de que o comportamento do cliente pode influenciar nos objetivos da 
empresa. Isso mostra o quanto são importantes a análise e o controle desde o abastecimento até 
a entrega do produto final. 

Desta forma, torna-se necessário um bom planejamento entre a área de PCP e 
manufatura a fim de se obter uma maior otimização do trabalho para que no geral a produção 
seja eficiente. O objetivo do trabalho é demonstrar a aplicação da logística de abastecimento de 
insumos e embalagens em uma linha de produção de doces de leite saches na empresa Industria 
e Comércio Oliveira.

Um problema crítico em qualquer tipo de empresa é a paralisação dos seus processos 
produtivos. As paralisações das linhas de produção podem ter origens diversas. Um dos 
causadores destas paradas é o sistema de abastecimento, uma parada de alguns muitos em uma 
linha de produção acarreta em uma redução da quantidade de produtos fabricados ao final do 
turno de trabalho reduzindo a produtividade, isto provoca custos, causando uma redução de 
margens de contribuição dos produtos e, consequentemente, dos lucros da empresa. 

O sistema operacional logístico de Apoio a Manufatura é aquele que atua exclusivamente 
dentro da planta, com o objetivo específico de efetuar o abastecimento de itens componentes ou 
insumos aos processos de produção.

Este artigo está organizado além desta introdução, de suas considerações finais e das 
referências, em algumas partes que possibilitam a melhor compreensão do tema abordado. O 
capitulo número dois trata da importância da Logística no mundo dos negócios. O capitulo 
número três aborda a administração de materiais, já o de número quatro a programação e o 
controle da produção, PCP. Ao capitulo de número cinco ficou reservado demonstrar os detalhes 
sobre o processo de pesquisa aplicada a partir do número seis que apresenta os resultados da 
análise de caso envolvendo a Industria Oliveira.

2 REVISÃO DA LITERATURA
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2.1 A IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTICA NO MUNDO DOS NEGÓCIOS

A logística tem sido vital para as estratégias, principalmente de distribuição, das 
empresas. Integrar os processos de produção e distribuição é o grande desafio para o bom 
funcionamento da cadeia de suprimentos. Nesse sentido, Ballou, (2011, p. 35) menciona que:

A logística é entendida como a integração tanto da administração de materiais como 
da distribuição física. Entretanto, esta integração leva a ligações muito mais estreitas 
com a função de produção/operação em muitas firmas, de modo que se pode esperar 
no futuro que a produção e logística se aproximarão muito mais em conceito e pratica.

Conforme Ballou (2001), logística é a junção de quatro atividades básicas: Aquisição, 
movimentação, armazenagem e entrega de produtos. Para que estas atividades funcionem é 
necessário um planejamento logístico, bem como a interação de processos. Isto é, a logística é 
o conjunto de cada tarefa necessária para que o produto chegue até o cliente com qualidade e 
rapidez, todavia é imprescindível um planejamento para que tudo saia bem.

BALLOU (2001) conceitua logística empresarial como uma solução para os 
problemas, identificando o planejamento, a melhora e a facilidade com que as atividades são 
desempenhadas visando o lucro. Significa que a logística empresarial nasce para satisfazer o 
cliente e consequentemente para atingir o sucesso da empresa.  

[...] a logística empresarial estuda como a administração pode prover melhor nível 
de rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e consumidores, através de 
planejamento, organização e controle efetivos para as atividades de movimentação e 
armazenagem que visam facilitar o fluxo de produtos (BALLOU, 2001, p.17).

A logística com o passar de sua evolução passou a definir melhor as modalidades de 
transportes, sempre visando o melhor deslocamento de pessoas ou mercadoria, pois “transporte 
é deslocamento de pessoas e pesos de um local para outro e, surgiu a partir da limitada capacidade 
física do homem de transportar mercadorias de um local para o outro” (RODRIGUES, 2004, 
p. 17).

A “logística” estuda como a administração pode prover melhor nível de rentabilidade 
nos serviços de distribuição aos clientes e consumidores, através de planejamento, organização 
e controle efetivo para as atividades de movimentação e armazenagem que visam facilitar o 
fluxo de produtos (BALLOU, 2001, p.17).

A necessidade de comunicação com diversos setores e suas respectivas integrações, 
somando parcerias para atender de melhor forma o cliente, proporciona uma cadeia de 
abastecimento eficaz que corresponde ao conjunto de processos requeridos para obter materiais, 
agregar-lhes valor de acordo com a concepção dos clientes e consumidores e disponibilizar 
os produtos para lugar (onde) e para a data (quando) que os clientes e consumidores os 
desejarem.  Além de ser um processo bastante extenso, a cadeia apresenta modelos que 
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variam de acordo com as características do negócio, do produto e das estratégias utilizadas 
pelas empresas para fazer com que o bem chegue às mãos dos clientes.

O alto índice de giro de estoque pode sugerir um alto retorno de capital; contudo, esse 
índice relaciona o valor do estoque com o valor de vendas, que não reflete os benefícios de se 
manter o estoque. Bertaglia (2009, p. 334), ressalta que embora um índice alto de giro de estoque 
possa representar um fator positivo para a empresa, ele não pode ser avaliado isoladamente, ou 
seja, os profissionais da área devem estar conscientes dos outros custos existentes na cadeia, 
como os custos relacionados a comprar, que envolvem transporte e manuseio. 

O giro de estoque é parte do processo como o estoque, a armazenagem, os modais e as 
demais referências da logística, que para serem eficazes precisam trabalhar em comum acordo 
para gerar o gerenciamento da cadeia de abastecimento.

A necessidade de comunicação com diversos setores e suas respectivas integrações, 
somando parcerias para atender de melhor forma o cliente, proporciona uma cadeia de 
abastecimento eficaz que:

Corresponde ao conjunto de processos requeridos para obter materiais, agregar-lhes 
valor de acordo com a concepção dos clientes e consumidores e disponibilizar os 
produtos para o lugar (onde) e para a data (quando) que os clientes e consumidores 
os desejarem. Além de ser um processo bastante extenso, a cadeia apresenta modelos 
que variam de acordo com as características do negócio, do produto e das estratégias 
utilizadas pelas empresas para fazer com que o bem chegue às mãos dos clientes e 
consumidores. (BERTAGLIA, 2009, p.5).

De modo que a logística visa principalmente à disponibilização dos produtos e 
serviços no lugar e momento certo, para que a clientela os receba com qualidade e a custo 
adequado. Assim sendo, a logística engloba a vinculação de informações, condução, acervo, 
armazenamento, manuseio de materiais e embalagem. As empresas necessitam cada vez, 
estarem mais focadas em seus clientes, buscando subsídios, conhecimentos, produtos e serviços 
modernos, investindo em tecnologia e processos bem-sucedidos.  

2.2 ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS 
 
Após a revolução industrial, aumentou e muito a necessidade de materiais e 

consequentemente os custos com estoques. Na indústria diante da demanda de materiais 
solicitados em todo sistema a palavra de ordem é: administração de materiais. 

O sistema de administração de materiais pode ser conceituado como: conjunto de 
funções continuas, correlatas e interdependentes, operacionalizáveis através de normas, 
procedimentos e técnicas especificas e apoiadas em uma estrutura organizacional integrada com 
o objetivo de atender, nas melhores condições técnicas e comercias às necessidades de materiais 
em uma empresa. A principal finalidade deste sistema é assegurar o abastecimento continuo de 
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acordo com as especificações requeridas em prazos determinados com os menores custos. 
Administração de materiais tecnicamente bem aparelhada é, sem dúvida, uma das 

condições fundamentais para o equilíbrio econômico financeiro de uma empresa. Aquelas que 
não tomam providências nessa área enfrentam sérios problemas financeiros, podendo levar a 
falência porque um sistema deficiente utiliza os recursos financeiros escassos, muitas vezes sem 
resultados na área produtiva ou, como é mais grave, no nível de atendimento ao cliente. Além 
disso o relacionamento entre a área produtiva e a financeira inclui interesses conflitantes, e a 
administração de materiais torna-se a atividade conciliadora desses interesses, porém sempre se 
posicionando a favor da economia e da harmonia.

2.3 PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO - PCP

A logística exige o desenvolvimento de novas habilidades, sobretudo visando promover 
a coordenação e integração das funções de comercialização, distribuição e manufatura em 
um único sistema estratégico e que permita focalizar o cliente e dedicar especial atenção ao 
gerenciamento dos processos logísticos. 

Atualmente está temática é uma vertente em expansão, o que nem sempre foi assim, 
o seu desenvolvimento histórico divide-se em três etapas: antes de 1950, de 1950 à 1970 e 
após 1970. Até meados da década de 1940, o mundo empresarial tinha como características 
principais: alta produção, baixa capacidade de distribuição, despreocupação com custos e a 
inexistência do conceito de Logística.   

Era o momento em que as organizações eram vistas inicialmente, como instituições 
que objetivavam o lucro, as responsabilidades eram limitadas a problemas econômicos. As 
empresas necessitam avaliar constantemente: o que produzir, como produzir e para quem 
produzir, levando em consideração as modificações em função dos ambientes em que atuavam. 
Para isso em todas as empresas que trabalham com manufaturas tem um setor chamado PCP, o 
qual é responsável pelo Planejamento e Controle de Produção:

Planejamento diz respeito à identificação da necessidade do mercado (demanda) 
como também “ao que as organizações têm a oferecer, desta forma, as atividades 
de planejamento proporcionam os sistemas, procedimentos e decisões que juntam 
diferentes aspectos da oferta e da demanda.(SLACK ATAL; 2009; p.55).  

Em todos os aspectos o conceito de Planejamento pode ser entendido como, a ferramenta 
que organiza os suprimentos a fim de que eles possam atender a demanda da atividade proposta. 
A partir do momento em que temos as respostas à essas perguntas, o PCP criará um Plano 
Mestre de Produção (PMP) que é a diretriz de produção. “Estratégia de Produção diz respeito 
aos padrões de decisões e ações estratégicas que define o papel, os objetivos e as atividades de 
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produção” (SLACK at.al, 2009, p.59). 
Já a palavra o “controle” tem o significado amplo de guiar e regularizar as atividades da 

empresa, a fim de alcançar as metas desejadas pela empresa. Segundo Slack At.al (2009, p.55) 
o controle é uma das maneiras de se lidar com variações que possam surgir durante a execução 
de um processo, e é a forma mais fácil de colocar a operação de volta aos “trilhos”, sendo, o 
controle, necessário para identificar ajustes que permitem que a operação atinja os objetivos 
que o plano estabeleceu, mesmo que os pressupostos assumidos pelo plano não se confirmem. 

O PCP surge como um suporte para a gerência na tomada de decisão, já que é onde 
concentra os maiores problemas de produção, cujo objetivo principal é sempre esquecido, o 
gerenciamento dos meios planejados e não das metas de produção. As empresas que possuem 
maior preocupação com o seu PCP ou efetuam algum tipo de PCP, conseguem melhores 
resultados finais e estão sempre com os seus planos de melhoria contínua voltados para onde 
suas prioridades na produção exigem.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este trabalho trata-se de um estudo de caso. O estudo de caso é um método 
qualitativo que consiste em uma forma de aprofundar uma unidade individual, contribui para 
compreendermos melhor os fenômenos, os processos organizacionais e políticos da sociedade 
(FÁVERI, BLOGOSLAWISK, FACHINI, 2008). 

Envolveu em como base de estudo a pesquisa-ação. A pesquisa-ação é uma metodologia 
muito utilizada em projetos de pesquisa educacional. Segundo Thiollent (2002, p. 75 apud 
VAZQUEZ e TONUZ, 2006, p. 2), “com a orientação metodológica da pesquisa-ação, os 
pesquisadores em educação estariam em condição de produzir informações e conhecimentos 
de uso mais efetivo, inclusive ao nível pedagógico”, o que promoveria condições para ações e 
transformações de situações dentro da própria escola.

Outros dois autores, Kemmis e Mc Taggart (1988, apud ELIA e SAMPAIO, 2001, 
p.248), ampliam esta forma de entendimento do conceito de pesquisa-ação com as seguintes 
palavras:

Pesquisa-ação é uma forma de investigação baseada em uma autorreflexão coletiva 
empreendida pelos participantes de um grupo social de maneira a melhorar a 
racionalidade e a justiça de suas próprias práticas sociais e educacionais, como também 
o seu entendimento dessas práticas e de situações onde essas práticas acontecem. A 
abordagem é de uma pesquisa-ação apenas quando ela é colaborativa...” (KEMMIS e 
MC TAGGART,1988, apud Elia e Sampaio, 2001, p.248).

A forma inicial de pesquisa-ação é caracterizada pela colaboração e negociação entre 
especialistas e práticos, integrantes da pesquisa. 

Quanto à modalidade, a pesquisa caracteriza-se como exploratória e descritiva. 
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A pesquisa exploratória visa explorar o tema, buscando maior familiaridade com o fato ou 
problema. Caracteriza-se como descritiva, pois se trata de descrever o fato ou fenômenos 
por meio do levantamento de dados, utilizando técnicas padronizadas, como por exemplo, 
questionários e entrevistas. Em relação à abordagem do problema, a pesquisa se caracteriza 
como qualitativa, a pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, 
mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização 
(FÁVERI, BLOGOSLAWISK, FACHINI, 2008). 

Em relação às técnicas empregadas, foi utilizada a pesquisa bibliográfica e documental. 
A pesquisa bibliográfica no apoio teórico-conceitual dos temas Logística, Administração de 
Materiais e Programação e Controle da Produção. Já a pesquisa documental incluindo livros, 
artigos científicos, revistas, dentre outros, publicados acerca do objeto de investigação, incluindo 
atas relatórios, estatutos e regimentos dos empreendimentos pesquisados.

4 RESULTADOS

A Indústria Oliveira é uma empresa fundada em 1963 na cidade de Laurentino, SC, 
possui uma sede moderna e atualizada com as mais importantes tecnologias e um rigoroso 
controle de qualidade para seus produtos. Os investimentos na infraestrutura possibilitam à 
Oliveira, oferecer uma ampla linha de alimentos produzidos. A questão da produção sempre foi 
e é baseada na continua melhoria de processos de gestão.

Em julho de 2019 iniciou-se um processo de mudança relacionado ao sistema produtivo, 
a proposta seria aumentar a produção de doce de leite sache e potes sem investir em maquinas e 
mão de obra. As reuniões tiveram início no auditório da empresa com a presença dos diretores, 
almoxarifado, vendas e gerência da produção.

A proposta inicial por um dos diretores, seria um aumento com criação de mais um 
turno de trabalho, logo notou-se a inviabilidade da proposta, pois além de não ser a melhor 
alternativa, depois de vários cálculos, ficou muito claro para todos que o custo de mão de obra 
aumentaria muito, em torno de 50%. Sendo assim todos concordaram que a alternativa não seria 
viável como teste piloto e nem como medida temporária.

De maneira diagnóstica, buscou-se confeccionar um mapa de fluxo de valores, a fim 
de identificar possíveis rupturas no processo, logo se percebeu uma chance de melhoria da 
produção no sistema de abastecimento de linha de produção. Uma das rupturas graves e mais 
relevante seria a linha de produção sem abastecimento, ou seja, a mesma era abastecida pelos 
colaboradores e até pelos cozinhadores que operavam e abasteciam ao mesmo tempo.



Revista Caminhos, On-line, “Gestão”, Rio do Sul, a.13 (n. 47), p. 97-106,  jan./mar. 2022.

104

Figura 1: Mapeamento de Fluxo

Fonte: Pesquisa do autor

Com o mapa houve a possibilidade de enxergar todo nosso processo, desde a entrada 
da matéria prima, até a chegada dos produtos em nossos clientes. Havia uma grande perda 
de produção e de movimentação de pessoas que se resumiam em muitas toneladas por dia, 
exatamente 6.300 kg em um único turno de trabalho. Visto isso ficou então decidido que, o 
primeiro passo seria criar um projeto de abastecimento de linha, partindo da ideia que o fluxo 
de abastecimento seria feito pelo setor de almoxarifado, que teria uma ordem de fabricação em 
mãos direcionando a produção diária da linha.

Sendo assim os colaboradores da linha tinham como prioridade a linha funcionando 
em todo tempo produzindo assim em sequência 100% do horário do turno.
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Figura 2: Mapeamento inicial realizado pelo grupo de trabalho

Fonte: Pesquisa do autor

Com a implantação do PPCP a empresa teve mais um suporte que veio em auxilio do 
abastecimento de linha, com o envolvimento da equipe fazendo a ponte de geração das OFs, 
e direcionando assim os insumos e embalagens de acordo com a programação do dia. Sendo 
assim a equipe do almoxarifado ficou designada e responsável pelo abastecimento da linha.  
Decidido isto iniciou um termo de projeto para melhor organizar os trabalhos, com riqueza 
de detalhes análise de riscos e a maior quantidade de informações possível para que o projeto 
tivesse uma garantia de que não haveria erros de fabricação, visto que as receitas iriam estar 
prontas para uso na linha padronizando assim todos os lotes.

Por tanto em uma média de 20 dias trabalhados teremos um ganho de 126.000kg por 
mês multiplicado por R$ 7.00 o quilo teremos um valor de 882.000 a mais com mesmo custo 
de mão de obra e sem investimentos relativos na linha.

No caso os investimentos com a compra de alguns carrinhos e recipientes não tiveram 
valores muito altos considerando o valor total do produto acabado, e também das toneladas. O 
resultado foi tão surpreendente que outros projetos em outras linhas estão sendo implantados.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A logística é vital para as estratégias, não importando o tamanho das organizações, 
é fundamental no caso estudado, onde um olhar mais focado sobre os processos possibilitou 
resultados surpreendentes principalmente sobre o foco em sua produção. Integrar os processos de 
produção e distribuição é o grande desafio para o bom funcionamento da cadeia de suprimentos.

Com isto ficou muito claro que uns dos grandes vilões da produção e justamente o 
desperdício de movimentação, e distancias entre equipamentos e insumos, essenciais ao 
processo produtivo em qualquer linha independente do produto.
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Ficou evidenciado que a logística e muito mais ampla e complexa do que imaginamos, 
ela se estende muito mais além do que caminhões e rodovias, mostrando em partes separadas 
que o processo tem início muito antes de chegar em um caminhão, logo no início dos processos 
temos relação forte em custos com logística a exemplo dos números acima citados.
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RESUMO
A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira e podemos dizer que todo o sistema financeiro, a economia, 
segue as variações dessa taxa. Essa taxa é um dos principais indexadores utilizados pelo Banco Central para 
monitorar a controlar a inflação, que tanto reflete na sociedade e na economia como um todo. Taxa essa que é definida 
em reuniões do Copom, onde analisam a situação atual da economia e a definem estrategicamente. Este estudo 
demonstra ainda a oscilação, mais precisamente a queda da taxa Selic nos últimos cinco anos, onde atualmente 
estamos vivendo um momento histórico na economia, ao qual a taxa básica de juros nunca esteve tão baixa. Diante 
disso, através de análises de taxas utilizadas nos créditos e investimentos na cooperativa, relacionados ao mesmo 
período de análise da queda da taxa Selic, é essencial observar as diferenças no spread das operações financeiras 
e buscar a criação de estratégias para que se mantenha a saúde financeira da cooperativa. Além disso, através do 
levantamento de dados do histórico do spread da cooperativa no período de cinco anos, pode-se comparar com o 
spread atual. Por fim, com a análise dos dados, comparações, apresentam-se alternativas para que com a baixa da 
Selic os impactos sejam os menores possíveis.

Palavras-chave: SELIC. SPREAD. Operações de Crédito.

ABSTRACT 
Selic is the basic interests’ rate of the Brazilian economy and we can say that the entire financial system, the 
economy follows the variations of this rate. Also, this rate is one of the main indexers used by the Central Bank 
to monitor and to control inflation, which both reflects on society and at the entire economy. Moreover, this rate is 
defined by Copom, where they analyze the current situation of the economy and define it strategically. This paper 
demonstrates the oscillation too, more precisely the Selic rate drop in the last five years, where we are currently 
experiencing a historic moment in the economy, when the basic interests’ rate has never been lower. Consequently, 
through the analysis of rates used in credits and investments in the cooperative, related to the same period of 
analysis of the Selic rate drop, it is essential to observe the differences in the spread of financial operations to look 
for strategies to maintain the cooperative’s financial health. Besides, through data collected from the cooperative’s 
spread history over the five-year period, it was possible to compare with the current spread. In conclusion, using 
the comparisons it was possible to suggest alternatives during the Selic rate drop in order to have the small possible 
impacts.

Keywords: Selic. Spread. Credit operations.
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1 INTRODUÇÃO 

A SELIC que é a taxa base para todas as taxas utilizadas no mercado financeiro, tem 
grande interferência no spread das operações financeiras, também dentro das cooperativas de 
crédito. Desde 2016, vínhamos acompanhando uma baixa nesta taxa, dentre outros fatores da 
economia, também em virtude da política no país. Mas, atualmente com a pandemia, essa queda 
se acentuou ainda mais, causando a baixa dessa taxa para percentuais nunca observados antes, 
o que acaba chamando a atenção para os impactos positivos/negativos que esse fator pode 
ocasionar.

O spread pode-se dizer que é a diferença entre a taxa que se paga a quem tem 
investimentos, aplicações, ou seja, o rendimento delas, com relação a taxa em que é cobrada nos 
empréstimos e financiamentos. E para ter-se o “lucro” tira-se ainda dessa diferença, algumas 
despesas que são descontadas dessa “sobra”. Com a baixa dessa taxa referencial, essa diferença 
diminui, a sobra, o resultado, diminui. Cada vez mais os cooperados e comunidade solicitam 
taxas menores, vendo que suas aplicações vêm tendo um rendimento menor também.

Verificando essa situação as cooperativas e mercado financeiro num todo, terão de se 
readequar, criar novas estratégias, visto que os custos fixos continuarão os mesmos, os custos 
com empréstimos, financiamentos, os riscos, provisão, continuarão da mesma forma, ou até 
esses dois últimos, poderão aumentar.

Diante disso através da análise de dados dos últimos anos, verificaremos a diferença 
de spread, com a SELIC em alta e na situação atual de baixa. Buscaremos qual a interferência 
desse fator nas concessões de crédito e investimentos dentro da cooperativa e verificando isso, 
sugerir estratégias para redução dos impactos.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Estão apresentados assuntos principalmente sobre o mercado financeiro, 
contextualizando sobre pontos relacionados a taxa SELIC, cooperativismo de crédito e 
operações financeiras dando atenção ao spread das mesmas.

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO MERCADO FINANCEIRO

O mercado financeiro é algo bastante amplo, é a ligação de todas as transações, 
movimentações financeiras, determina e da rumo a algumas definições importantes.
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Entende-se por mercados financeiros o mecanismo ou ambiente por meio do qual 
se produz um intercâmbio de ativos financeiros e se determinam seus preços. São 
mercados nos quais os recursos financeiros são transferidos dos agentes superavitários, 
isto é, que tem um excesso de fundos, até aqueles agentes deficitários, ou seja, que tem 
necessidade de fundos. (SELAN, 2014, p. 30).

 O mercado financeiro brasileiro é controlado e fortalecido, com o processo de 
globalização, e evolução da economia, o mercado financeiro se tornou algo sólido, explica Brito 
(2020). Mesmo estando em constante modificação em virtude do atual cenário. 

2.1.1 Mercado financeiro da atualidade

Por mais que o mercado financeiro seja bem estruturado o sólido, tivemos algumas 
mudanças no cenário econômico, não apenas brasileiro, em virtude do COVID-19.

Os impactos do novo coronavirus (COVID-19), claramente, possuem repercussões 
econômicas assimétricas, tanto, de natureza transescalar, quanto, de natureza 
intertemporal, gerando assim efeitos de transmissão que ressoam no espaço e 
no tempo de modo distinto conforme o grau de sensibilidade e vulnerabilidade 
macroeconômica dos países e microeconômica das cadeias globais de produção e 
consumo. (SENHORAS, 2020, p. 39).

A situação atual traz mais riscos e preocupações, pois torna o mercado financeiro mais 
volátil, é o que afirma Lira e Almeida (2020, p.140) “Falar de Volatilidade é falar de risco, o que 
está em evidência com maior visibilidade nesses tempos da Pandemia e da Covid-19”.

A situação atual está sendo sentida em todos os setores, onde estes indiretamente 
acabam influenciando todo o mercado financeiro.

Em outras palavras, os reflexos das falências das empresas e do desemprego gerados no 
setor de serviços contaminarão a demanda por bens produzidos nos setores industrial 
e agrícola, que passarão a produzir menos aumentando o risco de desabastecimento. 
A consequência direta de tal dinâmica é o aumento da inadimplência das empresas e 
famílias, causando uma crise financeira e o colapso do sistema de crédito. (FERREIRA 
JUNIOR; REYNALDO RUBEM et al., 2020, p. 466).

Não somente o Brasil, mas o mundo como um todo está sentido os reflexos da pandemia 
que acaba interferindo em todos os setores, além do financeiro.

2.2 COOPERATIVAS DE CRÉDITO

O cooperativismo de crédito surgiu em meio as necessidades de povos a serem 
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atendidas, com o objetivo de trazer soluções financeiras.

Cooperativas de crédito são instituições financeiras constituídas sob a forma de 
sociedade cooperativa, tendo por objeto a prestação de serviços financeiros aos 
associados, como concessão de crédito, captação de depósitos à vista e a prazo, 
cheques, prestação de serviços de cobrança, de custódia, de recebimentos e 
pagamentos por conta de terceiros sob convênio com instituições financeiras públicas 
e privadas e de correspondente no País, além de outras operações específicas e 
atribuições estabelecidas na legislação em vigor. (PINHEIRO; MARCOS ANTONIO 
HENRIQUES, 2008, p. 7).

Devido a forma simples como iniciou, teve sua aceitação e vem aumentando 
fortemente sua participação no mercado financeiro. Segundo Meinen (2012) está em ascensão 
a participação de mercado das cooperativas de crédito, provando isso, nos traz os dados que 
em 1995 as 908 entidades que haviam, concentravam apenas 0,20% do volume de ativos, já no 
ano de 2011, com 1312 cooperativas existentes, o volume de ativos passou para 2,25%. Meinen 
(2012, p. 121) ainda compara o crescimento das cooperativas de crédito com relação ao Sistema 
Financeiro Nacional:

No período analisado, para migrar de uma participação nos ativos totais de 0,20% em 
1995, para os atuais 2,25%, as cooperativas de crédito apresentaram um crescimento 
de 9.728% em 16 anos, enquanto que o Sistema Financeiro Nacional cresceu apenas 
758%. Analisando os dados dos últimos 10 anos (2001 a 2011), ver-se-á que o Sistema 
Financeiro cresceu em média 17% ao ano, enquanto as cooperativas avançaram em 
média 28% ao ano. (MEINE, 2012, p. 121).

O cooperativismo de crédito segue com crescimento bastante satisfatório até os dias 
atuais, mas conforme traz Meinen (2012, p. 123) “Manter-se fiel aos seus princípios e valores, 
e ainda elevar a sua participação em um mercado tão competitivo, é um grande desafio para as 
cooperativas de crédito”.

Segundo Meinen (2012) observando os números iniciais do cooperativismo de 
crédito, percebemos que está seguindo o caminho certo, trazendo juntamente com as soluções 
financeiras, o sentimento de pertencimento. 

O Banco Central afirma que, o cenário de crescimento observado desde o início se 
mantém, o cooperativismo de crédito continua se fortalecendo no mercado financeiro: 

O cooperativismo de crédito tem se destacado nos últimos anos por sua contribuição 
para a expansão do mercado de crédito no país. Crescendo a taxas maiores do que a 
média dos demais segmentos, sua participação no mercado tem aumentado de forma 
consistente, beneficiando principalmente as micro, pequenas e médias empresas, além 
das pessoas físicas, com ênfase nos produtores rurais. (BCB, 2019, p.5).

Como prova desse crescimento, observamos um desenvolvimento bastante interessante 
na carteira de ativos, conforme nos mostra o Banco Central:
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Os ativos totais do SNCC atingiram o valor de R$274 bilhões, com crescimento 2,7 
vezes superior ao conjunto dos demais segmentos de instituições financeiras, com 
incremento mais acentuado na participação do crédito, demonstrando a tendência em 
direcionar cada vez mais recursos para essas operações. (BCB, 2019, p.7).

Podemos verificar também a seguir, através da figura do BCB esse desenvolvimento:

Quadro 1- Ativo total, carteira de crédito e depósitos do SNCC em relação ao SFN
2015 2016 2017 2018 2019

Ativo Total 1,7% 2,1% 2,4% 2,7% 3,0%
Carteira de crédito 2,6% 2,7% 3,2% 3,8% 4,6%
Depósitos 4,1% 5,0% 5,3% 5,6% 6,0%

Fonte: COSIF apud BCB, (2019).

Além de tudo, o cooperativismo de crédito ainda é importante também para o 
desenvolvimento da região onde atua, trazendo juntamente de si, o desenvolvimento dos 
cooperados e local.

O setor cooperativo é de singular importância para a sociedade, na medida em que 
promove a aplicação de recursos privados e assume os correspondentes riscos em favor 
da própria comunidade na qual se desenvolve. Por representar iniciativas diretamente 
promovidas pelos cidadãos, é importante para o desenvolvimento local, especialmente 
nos aspectos de formação de poupança e de financiamento de iniciativas empresariais, 
que trazem benefícios evidentes em termos de geração de empregos e de distribuição 
de renda. (GONÇALVES et al, 2016, n.p).

2.3 SELIC

A taxa SELIC influencia diretamente a economia de forma geral, não somente nas 
demais taxas utilizadas na concessão de créditos, rendimento de investimentos, mas sim num 
todo. Essa influência é sentida diariamente no bolso dos brasileiros quando vão ao mercado, 
por exemplo.

Um dos principais instrumentos utilizados pelos Bancos Centrais de todo o mundo 
para a preservação do poder de compra da moeda é a taxa básica de juros. No Brasil, 
a taxa básica de juros é a SELIC. O Banco Central do Brasil (BACEN), ao criar o 
Comitê de Política Monetária (Copom) em 1996, teve como objetivo aumentar o grau 
de transparência das decisões tomadas acerca da SELIC. (OLIVEIRA et al, 2013, 
p.55).

 Atualmente podemos observar que a taxa SELIC, na taxa média diária de juros 
está oscilando abaixo da curva que vinha há anos, conforme se pode verificar na amostragem 
de dados do BCB na tabela a seguir: 
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Quadro 2- Histórico Taxa de Juros (SELIC)

Reunião Data Período de vigência Meta SELIC
% a.a.

Taxa SELIC
% % a.a.

236º 20/01/2021 21/01/2021 - 2
235º 09/12/2020 10/12/2020 - 20/01/2021 2 0,21 1,9
228º 05/02/2020 06/02/2020 - 18/03/2020 4,25 0,45 4,15
219º 12/12/2018 13/12/2018 - 06/02/2019 6,5 0,94 6,4
211º 06/12/2017 07/12/2017 - 07/02/2018 7 1,15 6,9
203º 30/11/2016 01/12/2016 - 11/01/2017 13,75 1,53 13,65
196º 20/01/2016 21/01/2016 - 02/03/2016 14,25 1,48 14,15

Fonte BCB, (2020), adaptado pela autora.

Conforme podemos observar no quadro acima, desde 2016 tivemos baixas na taxa, mas 
em 2020 foi onde tivemos um valor mais expressivo de queda, e isso se justifica pela situação 
de pandemia que se iniciou no mesmo ano e ainda vem se arrastando. Conforme mostram 
Conte et al (2020), é possível verificar na imagem abaixo, as baixas desde 2016, que foram em 
momentos de marcos da história que interferiram diretamente na economia.

Figura 2- Evolução da Taxa SELIC anual, de janeiro de 2016 a junho de 2020.

Fonte CONTE et al, (2020).

O Brasil passa por um momento histórico com relação a taxa SELIC, não observado 
antes.
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2.3.1 SELIC OVER

Além da SELIC que foi mostrada anteriormente, que chamamos de taxa SELIC Meta, 
temos a taxa SELIC Over, que é basicamente a mesma taxa SELIC Meta, mas esta trata-se da 
taxa realmente utilizada nas operações, conforme Rubik e Costa (2008) explicam:

O COPOM define a taxa que deve ser praticada neste mercado, periodicamente, 
divulgando uma meta anual chamada de taxa SELIC-Meta. Contudo, essa taxa é 
apenas um balizador dessas negociações, ou seja, as condições de oferta e demanda 
por títulos nas operações de mercado aberto é que determinam a taxa efetiva dos 
negócios realizados. Esta taxa efetivamente negociada no mercado é definida como 
taxa SELIC-over. Essa taxa é determinada pela média ponderada do volume de 
negócios realizados durante o dia entre as instituições financeiras e o Banco Central, 
e é representada na forma anual.

Essas duas taxas são na sua maioria muito próximas, geralmente a taxa SELIC Meta 
projetada, acontece muita aproximada nas operações, conforme Rubik e Costa (2008) nos 
demonstram através da imagem a seguir:

Figura 3 - Relação entre a Taxa SELIC - Meta e a SELIC-over

Fonte RUBIK e COSTA (2008).

2.3.2 CDI 

Conforme explicado em B3 (2020), o CDI, Certificado de Depósito Interfinanceiro, 
são negociações feitas entre instituições financeiras, para fechamento de caixa diário, para que 
os mesmos fiquem zerados. As negociações, os títulos emitidos com a sobra, ou a compra 
dos mesmos pela falta de reserva geram a taxa, que serve de referência para rendas fixas do 
mercado. Para chegar a taxa, é realizado o cálculo da média ponderada nas taxas das transações 
prefixadas com prazo de um dia entre as instituições.
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 De acordo com CETIP (2010) apud Fabris (2011, p. 34)

Pode-se definir como sua função manter a fluidez do sistema, ou seja, quem tem 
dinheiro em excesso empresta para quem estiver precisando. Grande parte das 
operações é negociada com período de apenas um dia. Apesar disso, tem as vantagens 
de ser rápido, seguro e não sofrer nenhum tipo de taxação. Agora, os CDI’s também 
podem ser negociados em prazos mais dilatados e com taxas pré-fixadas e pós-
fixadas. Os Certificados de Depósitos Interbancários negociados por um dia, também 
são denominados Depósitos Interfinanceiros e detém a característica de funcionarem 
como um padrão de taxa média diária, a CDI over.

O CDI tem grande importante nas movimentações do mercado financeiro.

O CDI tem sua importância no mercado interbancário, pois retrata a taxa de juros 
praticada entre bancos, sem a interferência do Banco Central. Portanto essa taxa 
representa a oferta e demanda diária por dinheiro entre bancos, refletindo no 
comportamento do mercado e também nas taxas de juros da economia. (FABRIS, 
2011, p. 11)

2.3.3 CDI x SELIC

Conforme Rubik e Costa (2008), as taxas SELIC e CDI estão diretamente ligadas, 
visto que apresentam basicamente o mesmo propósito. A primeira conforme já mencionado 
anteriormente é resultado da compra e venda de títulos, e a segunda se forma através da transação 
dos títulos entre as instituições do mercado financeiro.

Rubik e Costa (2008, p.169) ainda explicam, “O COPOM, ao definir uma meta para 
a Taxa SELIC, influencia diretamente nas taxas em que são negociados os títulos públicos, no 
sistema SELIC, e indiretamente na Taxa CDI, que baliza as transferências de recursos entre 
bancos”.

Rubik e Costa (2008) nos mostram a seguir, a proximidade e ligação das duas taxas:

Quadro 3 - Taxa Média Mensal: SELIC-over e CDI

Período
SELIC (%) CDI (%)
Média Desvio-Padrão Média Desvio-Padrão

2000 1,3489 0,1050 1,3434 0,1033
2001 1,3306 1,1601 1,3287 0,1628
2002 1,4635 0,1379 1,4642 0,138
2003 1,8037 0,2261 1,8003 0,2263
2004 1,2512 0,0986 1,2465 0,0991
2005 1,4884 0,1136 1,4833 0,1131
2006 1,1576 0,1457 1,1536 0,1455
2007 0,9372 0,0888 0,9325 0,0888

Fonte RUBIK e Costa (2008).
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Estas duas taxas, juntas também tem grande influencia quando falamos em crédito, ou 
o custo do mesmo. 

A Selic afeta o custo de crédito por meio de seu efeito no custo de captação das 
instituições financeiras (IFs). Entretanto, o custo de captação é uma média de diversas 
taxas de captação, que possuem maior ou menor ligação com a taxa Selic. Por exemplo, 
parte da captação das IFs advém das cadernetas de poupança, cuja remuneração é 
pouco ligada à taxa Selic quando esta encontra-se acima de 8,5% ao ano (a.a.), mas 
bastante ligada à taxa Selic quando esta se encontra abaixo desse patamar. O custo 
médio de captação depende também do volume de depósitos à vista, que não possuem 
qualquer remuneração – e, portanto, nenhuma conexão com a taxa Selic. Mas o custo 
de captação das IFs envolve também a remuneração de instrumentos de captação 
bastante ligados à taxa Selic, como CDBs indexados ao CDI. (BCB, 2018, p.1).

2.4 SPREAD

O spread bancário é obtido através de operações, levando em conta o percentual pago 
em aplicação e captação, conforme o BCB (2016, p.11), “O spread bancário é a diferença, em 
pontos percentuais (p.p.), entre a taxa de juros pactuada nos empréstimos e financiamentos 
(taxa de aplicação) e a taxa de captação”.

Encontramos o spread bancário pela fórmula:

Spread Bancário = Taxa de aplicação – Taxa de Captação

Para melhor entendimento, usaremos um exemplo: se uma instituição captou com custo 
de 10%a.a., e emprestou com taxa de 21%a.a., o spread dessa operação é 11 pontos percentuais.

O BCB ainda deixa claro que: 

É importante observar que o spread bancário não corresponde ao lucro auferido pela 
instituição financeira ao conceder o empréstimo ou financiamento. O spread deve ser 
compreendido como uma diferença de custos, que a instituição financeira utiliza para 
cobrir despesas diversas (despesas administrativas, impostos e provisão para o caso de 
inadimplência, entre outras). De forma simplificada, o lucro da instituição financeira é 
o que resta após a cobertura dessas despesas. (BCB, 2016, p.11).

 O Spread bancário historicamente foi mais alto com relação ao spread dos dias 
de hoje, em virtude da situação atual de pandemia, onde toda a economia foi afetada e houve 
algumas situações de agravamento, inadimplência, provisões entre outros, como podemos 
observar na figura abaixo do BCB:
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Figura 5- Crédito a PJ com recursos livres: concessões e spread

Fonte BCB, (2020).

Figura 6 - Crédito a PF com recursos livres: concessões e spread

Fonte BCB, (2020).

Conforme vimos nas figuras anteriores, enquanto mesmo com certa insegurança, as 
concessões de crédito vêm aumentando, o spread dessas operações vem diminuindo, algo que 
preocupa, visto que o mesmo é utilizado para cobrir algumas despesas dentro de uma instituição, 
conforme já mencionado anteriormente.

2.4.1 Operações de crédito 

Trata-se de operações de empréstimo de valores as pessoas ou empresas que necessitam 
de determinada quantia para algum fim.

Para um banco comercial, as operações de crédito se constituem em seu próprio 
negócio. Dessa forma, o banco empresta dinheiro ou financia bens aos seus clientes, 
funcionando como uma espécie de “intermediário financeiro”, pois os recursos que 
aplica são captados no mercado através dos depósitos efetuados por milhares de 
clientes-depositantes. (SILVA, 1988, p.22).

 No caso do presente trabalho falamos de cooperativas de crédito, onde funciona 
da mesma forma, os valores emprestados aos sócios, são através de valores captados no mercado, 
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de depósitos efetuados também por sócios.
Na cooperativa sua principal forma de receita vem das operações de crédito, assim 

como na grande maioria dos bancos comerciais. 

Essa função de “intermediário financeiro” torna o crédito como um dos fatores 
de maior importância num banco comercial. A concessão de crédito num banco 
comercial, portanto, consiste em emprestar dinheiro, isto é, colocar à disposição do 
cliente determinado valor monetário em determinado momento, mediante promessa de 
pagamento futuro, tendo como retribuição por essa prestação de serviço determinada 
taxa de juros cujo recebimento poderá ser antecipado, periódico ou mesmo ao final 
do período, juntamente com o principal emprestado. Existem, além da operação de 
empréstimo, diversas outras operações de crédito, como financiamento de bens para 
os clientes; concessão de fianças; desconto de duplicatas; aplicações compulsórias, 
como no caso do crédito rural [...]. (SILVA, 1988, p.23)

Para Schrickel e Wolfgang Kurt (1998, p.25), “Crédito é todo ato de vontade ou 
disposição de alguém de destacar ou ceder, temporariamente, parte do seu patrimônio a um 
terceiro, com a expectativa de que esta parcela volte a sua posse integralmente, após decorrido 
o tempo estipulado”.

Mas, antes de qualquer concessão de crédito, é realizada uma análise, a fim de reduzir, 
evitar possíveis inadimplentes.

O principal objetivo da análise de crédito numa instituição financeira (como para 
qualquer emprestador) é o de identificar os riscos nas situações de empréstimos, 
evidenciar conclusões quando a capacidade de repagamento do tomador, e fazer 
recomendações relativas à melhor estruturação e tipo de empréstimos a conceder, à 
luz das necessidades financeiras do solicitante, dos riscos identificados e mantendo, 
adicionalmente, sob perspectiva, a maximização dos resultados da instituição. 
(SCHRICKEL; WOLFGANG KURT, 1998, p. 25).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O método utilizado para estudo do tema deste artigo será o método exploratório 
descritivo documental, onde será possível verificar de forma imparcial e na sua realidade o 
comportamento referente ao assunto estudado. Buscando assim, tomar decisões estratégicas 
e embasamento para tomada de decisões. Para desenvolvimento da pesquisa será utilizado o 
levantamento de dados do período a ser analisado, para assim, termos as informações a serem 
observadas a fim de buscar estratégias.

A pesquisa exploratória proporciona maior proximidade com o assunto.

Este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 
problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A grande 
maioria dessas pesquisas envolve: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com 
pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise 
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de exemplos que estimulem a compreensão. (GIL, 2007 apud SILVEIRA; DENISE 
TOLFO et al., 2009, p. 35).

 
Através da pesquisa descritiva, será possível demonstrar a realidade dos dados 

estudados, “A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o que 
deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada 
realidade” (TRIVIÑOS (1987) apud SILVEIRA et al. (2009, p.35).

Na pesquisa documental utiliza-se de fontes de matérias não elaborados, ou não 
tratados.

A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, não 
sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica utiliza fontes constituídas 
por material já elaborado, constituído basicamente por livros e artigos científicos 
localizados em bibliotecas. A pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas 
e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, 
relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, 
relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc. (FONSECA, 2002, p. 
32 apud SILVEIRA; DENISE TOLFO et al., 2009, p. 37).

Para realização do artigo, serão realizadas pesquisas em livros, sites, artigos, relatórios 
e informativos mensais da cooperativa que abordem sobre este tema. 

4 RESULTADOS

Neste item serão apresentados os resultados da pesquisa com base nos objetivos a 
serem atingidos e mencionados anteriormente.

Inicialmente foram analisados os índices da SELIC dos últimos cinco anos, conforme 
ilustrado no item 2.3 deste trabalho, após foram verificadas as taxas médias de concessão de 
crédito aos cooperados da cooperativa no mesmo período e verificado também sobre os valores 
pagos sob as aplicações financeiras dos cooperados, para através destes levantamentos e análise 
dos dados, demonstrar o impacto da baixa da taxa referencial no spread da cooperativa. Para 
melhor entendimento a seguir serão explicados de onde cada número analisado surgiu.

A taxa média de crédito mensal é resultado do somatório das taxas de créditos realizadas 
durante o mês e divididas pela quantidade dos mesmos. Na sequência podemos verificar os 
tipos de créditos que fazem parte desse cálculo:

Quadro 4 - Taxas de Juros das Operações de Crédito – Dezembro de 2020
Créditos Pessoa Física Taxas
Vinculado 1 e 2x Cotas 0,60% a 1,35%
Crédito Pessoal 1,40% a 3,90%
Microcrédito 1,10% a 2,25%
Compra ou Reforma de Imóvel 1,10% a 1,80%
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Aquisição de Automóvel 0,79% a 2,19%
Saúde e Assistência Social 0,95% a 1,20%
Cheque especial 2,90% a 5,50%
Créditos Pessoa Jurídica  
Vinculado 1 e 2x Cotas 0,60% a 1,35%
Crédito Empreendedor 1,40% a 3,90%
Microcrédito 1,10% a 2,25%
Compra ou Reforma de Imóvel 1,10% a 1,80%
Aquisição de Automóvel 0,79% a 2,19%
Cheque especial 2,70% a 5,20%
Antecipação de créditos  
Cheques 1,80% a 3%
Títulos 1,70% a 2,50%
13º Salário 1,45% a 1,70%
Restituição do Imposto de Renda 1,45% a 1,70%

Fonte: Informativo Online Viacredi Alto Vale (2020).

No quadro anterior não está constando o ADP, que também entra no cálculo da média 
da taxa de juros. Os ADPs seriam os adiantamentos a depositante, cobrados mensalmente 
quando a conta está com estouro, onde há utilização acima do limite de crédito disponibilizado 
ou em casos onde o limite até já tenha expirado por falta de pagamento a mais de noventa dias 
(atualmente). 

Já sobre a remuneração média da captação mensal, é descoberta através do seguinte 
cálculo: Rem� Média de Captação = Valor de despesas de depósito a prazo/Valor de depósitos 
a prazo.

O valor de despesas de depósito a prazo seriam as despesas com o pagamento de juros 
aos valores aplicados dos cooperados. Este cálculo também foi analisado mês a mês nos últimos 
cinco anos.

Hoje na cooperativa têm-se as opções de investimentos ligados ao CDI e também 
ao IPCA, mas no período estudado tinha-se apenas, rendimentos atrelados ao CDI, portanto 
estaremos falando mais dessa primeira opção. Com relação aos investimentos atrelados ao CDI, 
temos alguns pontos que definem o percentual de rendimento de cada aplicação. Além das 
aplicações pós-fixadas, que estaremos falando adiante, temos também as pré-fixadas, que para 
definição do rendimento, utiliza-se sempre o valor de CDI do dia anterior a aplicação. Neste 
momento o cooperado já vai saber o valor que irá ter de rendimento, visto que o percentual de 
rendimento com relação ao CDI do dia anterior também já é definido no ato, dependendo do 
valor investido, conforme tabela a seguir:

Quadro 5 – Rendimentos aplicação pré-fixada
Faixa de Valor Taxa contratada
Até R$ 50 mil 96%
Acima de R$ 50 mil 97%
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Acima de R$ 100 mil 98%
Acima de R$ 500 mil 99%
Acima de R$ 1 milhão 100%

Fonte: Elaborado pela autora. 
Dados: Informativo Online Viacredi Alto Vale (2020).

Nos investimentos pós-fixados, não é possível como o próprio nome sugere, saber o 
rendimento que se terá durante o período aplicado, pois o rendimento é diário e varia conforme 
as oscilações do CDI, e no seu vencimento ou resgate, o seu rendimento é obtido através do 
CDI do dia anterior a data de resgate. Para cálculo do rendimento são levados em consideração 
alguns detalhes, como valor a ser aplicado e carência, conforme tabela:

Quadro 6 – Rendimentos aplicação pós-fixada
30 dias 
(%CDI)

60 dias 
(%CDI)

90 dias 
(%CDI)

181 dias 
(%CDI)

361 dias 
(%CDI)

721 dias 
(%CDI)

1080 dias 
(%CDI)

Poup PoupFácil PoupFuturo
Até R$ 29.999,99 94% 95% 96% 98% 101% 104% 110%

De R$ 30.000,00 a 
R$ 49.999,99 95% 96% 97% 99% 102% 105% 111%

INVEST InvestFácil InvestFuturo

De R$ 50.000,00 a     
R$ 99.999,99 96% 97% 98% 100% 103% 106% 112%

De R$ 100.000,00 a 
R$ 199.999,99 97% 98% 99% 101% 104% 107% 113%

De R$ 200.000,00 a 
R$ 499.999,99 98% 99% 100% 102% 105% 108% 114%

De R$ 500.000,00 a 
R$ 999.999,99 103% 104% 105% 107% 109% 111% 115%

De R$ 1.000.000,00 a 
R$ 1.999.999,99 105% 106% 107% 109% 111% 113% 116%

Acima de                   R$ 
2.000.000,00 107% 108% 109% 111% 113% 115% 117%

Fonte: Elaborado pela autora. Dados: Informativo Online Viacredi Alto Vale (2020).

Pode-se observar no quadro anterior, que quanto maiores os valores aplicados e maiores 
forem os tempos de carência, maior será o rendimento. 

A seguir serão apresentados os dados entre os anos de 2016 a 2020, que foram 
analisados para desenvolvimento do presente trabalho, relacionados aos valores de taxa média 
de crédito pagas pelos cooperados, e a média da remuneração da captação paga aos cooperados 
explicados anteriormente:

Quadro 7 – Taxa média de crédito, remuneração média da captação e Spread.

 

2016

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
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Taxa Média de 
Crédito – Mensal

2,16% 2,17% 2,21% 2,21% 2,22% 2,23% 2,27% 2,28% 2,29% 2,26% 2,27% 2,30%

Remuneração 
média da 
Captação – 
Mensal

1,01% 0,95% 1,11% 1,00% 1,06% 1,10% 1,05% 1,15% 1,05% 0,99% 0,99% 1,04%

Spread 1,15% 1,23% 1,10% 1,20% 1,17% 1,13% 1,23% 1,13% 1,24% 1,28% 1,28% 1,26%

2017

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Taxa Média de 
Crédito – Mensal

2,26% 2,20% 2,36% 2,21% 2,28% 2,25% 2,24% 2,20% 2,15% 2,18% 2,18% 2,19%

Remuneração 
média da 
Captação – 
Mensal

1,02% 0,82% 0,99% 0,74% 0,88% 0,77% 0,75% 0,75% 0,61% 0,61% 0,58% 0,53%

Spread 1,23% 1,38% 1,37% 1,48% 1,40% 1,48% 1,49% 1,45% 1,55% 1,57% 1,59% 1,67%

 

2018

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Taxa Média de 
Crédito – Mensal

2,17% 2,16% 2,19% 2,16% 2,17% 2,13% 2,12% 2,12% 2,13% 2,12% 2,07% 2,08%

Remuneração 
média da 
Captação – 
Mensal

0,57% 0,46% 0,53% 0,49% 0,50% 0,49% 0,52% 0,54% 0,45% 0,52% 0,48% 0,44%

Spread 1,60% 1,70% 1,66% 1,67% 1,67% 1,64% 1,61% 1,58% 1,68% 1,60% 1,59% 1,63%

 

2019

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Taxa Média de 
Crédito – Mensal

2,05% 2,03% 2,07% 2,09% 2,02% 2,02% 2,02% 2,01% 1,99% 1,96% 1,93% 1,90%

Remuneração 
média da 
Captação – 
Mensal

0,52% 0,47% 0,50% 0,49% 0,53% 0,45% 0,55% 0,48% 0,44% 0,46% 0,37% 0,36%

Spread 1,52% 1,56% 1,58% 1,59% 1,49% 1,57% 1,47% 1,53% 1,55% 1,51% 1,57% 1,54%

 

2020

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Taxa Média de 
Crédito – Mensal

1,91% 1,85% 1,85% 1,80% 1,71% 1,67% 1,65% 1,60% 1,51% 1,51% 1,45% 1,44%

Remuneração 
média da 
Captação – 
Mensal

0,37% 0,28% 0,34% 0,27% 0,23% 0,21% 0,19% 0,15% 0,15% 0,15% 0,14% 0,16%

Spread 1,55% 1,58% 1,52% 1,52% 1,47% 1,46% 1,45% 1,45% 1,36% 1,36% 1,31% 1,28%

Fonte: Elaborado pela autora. Dados: acervo Viacredi Alto Vale (2020)

Observando os dados e também os números de spread dos anos apresentados, 
verificamos que realmente houve redução do mesmo em relação aos períodos de taxa referencial 
superior. No ano de 2016 também se observou um spread até menor que em 2020, em virtude da 
inflação que na época estava em queda e foi necessário a baixa da taxa SELIC, com isso os juros 
das operações também caíram. Os impactos da baixa da taxa SELIC naquele período foram 
maiores, porque a cooperativa não tinha as estratégias que foram criadas para este período atual, 
para conseguir reagir e não ser afetada mais fortemente. Essa situação atual de baixa da taxa 
SELIC, pode ser contornada com estratégias e ações diferentes que fazem com que os danos 
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estejam equilibrados. 
Para demonstração mais visual, das informações do quadro anterior, no gráfico abaixo, 

também do período de anos de 2016 a 2020, observamos nitidamente uma acentuada baixa na 
taxa média de remuneração de captação, uma queda na taxa média de créditos, e por último, 
podemos ver que o spread da cooperativa também vem diminuindo mais acentuadamente no 
ano de 2020.

Gráfico 1 – Comportamento das taxas médias de crédito e captação entre os anos de 2016 
a 2020  refletindo no SPREAD.

Fonte: Elaborado pela autora.

Importante frisar também que hoje a cooperativa tem recursos próprios suficientes 
com suas captações para utilização nos créditos, não necessitando buscar recursos fora e pagar 
mais por isso. Portanto, essas taxas médias, são dos juros pagos e recebidos de recursos internos 
da cooperativa.

Outra situação não abordada, mas que também interfere na saúde financeira das 
instituições, são os riscos das operações relacionados ao novo cenário econômico, que todo 
o mercado financeiro sofreu interferência negativa. Muitas pessoas perderam seus empregos, 
acabaram perdendo sua capacidade de pagamento, tendo que dar preferência ao sustento da 
família, acabaram deixando suas parcelas, dívidas em segundo plano, fazendo com que as 
instituições tenham ainda esse impasse para estarem preparadas e manterem sua saúde financeira. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS / CONCLUSÕES

Verificou-se que realmente a taxa SELIC influenciou no spread de crédito da 
cooperativa, avaliado por este ponto, como influência negativa, visto que os spreads no geral 
foram mais baixos com relação a períodos em que a SELIC se apresentava mais alta. De fato, 
as oscilações da taxa referencial interferem no spread das instituições, tanto que em 2016 onde 
houve também uma baixa na SELIC, não tão acentuada quanto atualmente, mas já refletiu na 
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queda do Spread. 
Mesmo com o spread das operações reduzido ele ainda é positivo devido a ações 

estratégicas que a cooperativa tomou. Mas, com relação aos custos e riscos que se tem, ainda 
mais com os reflexos da pandemia, onde os índices de inadimplência tendem a aumentar, esses 
percentuais não são os mais almejados, visto que o crédito é uma das principais fontes de receita 
da instituição. 

A cooperativa já vinha observando esses números e criando estratégias para os menores 
impactos possíveis. Mas com a pesquisa mais a fundo pode-se observar fielmente o spread 
atual, e verificar onde precisamos agir para que isso não interfira na saúde da cooperativa.

A sugestão para amenizar ainda mais os impactos com relação aos spreads menores, 
seria focar em outras formas de receita, para que supram essa diferença de spread. A cooperativa 
tem uma grande variedade de produtos e serviços que podem ser mais ofertados aos cooperados, 
isso além de proporcionar receita a cooperativa, aumentaria ainda mais a proximidade e 
relacionamento entre cooperativa e cooperados. Claro, dentro do que cada cooperado necessite.

Por fim, observando por outro lado, essa baixa da taxa SELIC teve um ponto positivo, 
os cooperados estão tendo acesso a taxas menores, principalmente empresas que necessitam 
de capital de giro. Algo bastante favorável a economia da região e também para a cooperativa.
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PANORAMA SOBRE O RISCO DE CRÉDITO NO SISTEMA FINANCEIRO 
NACIONAL E OS IMPACTOS NO ALTO VALE DO ITAJAÍ NO CONTEXTO DA 

PANDEMIA DE COVID - 191

Bruna Leticia Stadnick2

Daniel Rodrigo Strelow3
Andrei Stock4

Anielle Gonçalves de Oliveira5

RESUMO
O tema central desta pesquisa é o risco de crédito e tem como objetivo analisar o impacto da pandemia de Covid 
- 19 nas condições de pagamento da população do Alto Vale do Itajaí, elaborando um panorama do impacto desta 
pandemia nas condições de pagamento em nível regional e nacional. Buscou-se também examinar os índices de 
inadimplência de pessoas físicas nos períodos pré, durante e pós pandemia em nível nacional. A pesquisa está 
caracterizada de forma qualitativa, sendo que os objetivos foram analisados de forma descritiva e exploratória. 
Possui ainda uma base bibliográfica, baseando-se em livros e artigos acadêmicos. A pesquisa em nível regional foi 
realizada via Formulários do Google. O formulário contou com dezesseis perguntas relacionadas ao endividamento 
familiar e aos impactos da pandemia Covid -19 nas condições de pagamento da população do Alto Vale do Itajaí 
e ficou disponível durante 30 dias para a coleta de dados. Por fim, diante do exposto neste estudo, conclui-se que 
o impacto da pandemia na região do Alto Vale do Itajaí teve índices que corroboram com os dados obtidos na 
pesquisa ao banco de dados, demonstrando desta forma que as famílias da região do Alto Vale do Itajaí sofreram 
com impactos negativos nas suas condições de pagamento. Uma das soluções para tal cenário passa pela educação 
financeira, entendida como uma forma de prevenção, já que dá embasamento para que as pessoas tomem decisões 
assertivas em relação às suas finanças. Desta forma, evitando contrair despesas compulsivas e mantendo sua saúde 
financeira estável.

Palavras-chave: Risco de crédito. Instituição Financeiras. Endividamento Familiar. Inadimplência.

ABSTRACT
The central theme of this research is credit risk and aims to analyze the impact of the Covid-19 pandemic on 
the payment conditions of the population of Alto Vale do Itajaí, elaborating an overview of the impact of this 
pandemic on payment conditions at a regional and national level. It was also sought to examine the default rates 
of individuals in the pre, during and post pandemic periods at the national level. The research is characterized in a 
qualitative way, and the objectives were analyzed in a descriptive and exploratory way. It also has a bibliographic 
base, based on books and academic articles. The regional-level survey was conducted via Google Forms. The form 
had sixteen questions related to family indebtedness and the impacts of the Covid -19 pandemic on the payment 
conditions of the population of Alto Vale do Itajaí and was available for 30 days for data collection. Finally, in 
view of what has been exposed in this study, it is concluded that the impact of the pandemic in the Alto Vale do 
Itajaí region had indices that corroborate the data obtained in the research to the database, thus demonstrating that 
families in the Alto Vale do Itajaí region of Itajaí suffered from negative impacts on their payment conditions. One 
of the solutions for such a scenario involves financial education, understood as a form of prevention, as it provides 
a basis for people to make assertive decisions regarding their finances. In this way, avoiding compulsive expenses 
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2 Graduada em Administração pela Unidavi.e-mail: bruna.stadnick@unidavi.edu.br
3 Professor da Unidavi, Mestre em Desenvolvimento Regional pela FURB (2016), e-mail:danielstrelow@unidavi.
edi.br
4 Professor da Unidavi, Doutor em Desenvolvimento Regional pela FURB (2021), e-mail: andrei@unidavi.edu.br 
5 Professora da Unidavi, Mestre em Desenvolvimento Regional pela FURB (2015), e-mail: anielleg20@unidavi.
edu.br.
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and keeping your financial health stable.

Keywords: Credit risk. Financial Institution. Family Indebtedness. Default.

 
1 INTRODUÇÃO

A globalização vem transformando significativamente o cenário em que as instituições 
financeiras estão inseridas, gerando aumento da concorrência e isso faz com que elas busquem 
novos tipos de negócios, cada vez mais complexos, para conseguir atender às necessidades 
dos clientes. Esse aumento da concorrência, integração entre as instituições financeiras, 
flexibilização das barreiras entre os diversos mercados, fez com que ficassem cada vez mais 
expostas a riscos, gerando a possibilidade de perdas vultosas. 

Neste cenário, o risco de crédito figura como o maior risco que os bancos e cooperativas 
encaram no seu cotidiano. Basicamente, corresponde ao risco dos clientes se tornarem 
inadimplentes, ou seja, de não cumprirem com suas obrigações de pagamento assumidas junto 
às instituições financeiras. 

Analisar os riscos de forma estratégica, bem como, os instrumentos financeiros que 
podem ser utilizados para mitigação ou minoração destes riscos, torna-se fundamental para 
a gestão das instituições financeiras. Gerir, de forma eficiente, os riscos que podem surgir no 
dia a dia e nos negócios, além de garantir a sustentabilidade financeira da entidade, fortalece o 
relacionamento com a comunidade que está inserida, passando uma imagem positiva.

Neste sentido, esta pesquisa procura traçar um comparativo do cenário de risco de 
crédito em nível nacional e regional, através de uma pesquisa, cujo objetivo é verificar como 
a pandemia afetou as condições de pagamento da população do Alto Vale do Itajaí - SC. Para 
tanto, o artigo está organizado em cinco seções. Após esta introdução, a segunda seção debate 
o tema do risco de crédito. Na sequência, descrevem-se os procedimentos metodológicos e na 
quarta seção são apresentados os principais resultados, isto é, um panorama da inadimplência e 
do endividamento familiar no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, bem como, os resultados 
da pesquisa sobre as condições de pagamento da população do Alto Vale do Itajaí durante e pós 
pandemia de Covid-19. Por fim, são apresentadas as considerações finais.

2 REVISÃO DE LITERATURA 

Segundo Giambiagi (2017, p. 169) “o risco corresponde ao nível de incerteza sobre o 
futuro”. Ele está presente em praticamente todas as atividades das pessoas, desde uma compra 
online até mesmo diante da escolha de algum destino. Apesar de serem atividades rotineiras e 
que, na maioria das vezes, passam despercebidas, para praticamente tudo que se faz existe um 
risco inerente. 
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A palavra risco significa que algo pode não sair como o planejado. Mas, atualmente 
essa palavra leva a um entendimento muito mais amplo, envolve uma medida quantitativa 
e qualitativa de incerteza em torno de qualquer atividade realizada, seja na vida pessoal, 
profissional ou até mesmo, em corporações. Pode não ser, necessariamente, uma situação 
negativa, por exemplo, em termos financeiros diz-se que a relação risco versus retorno tem 
correlação direta, ou seja, quanto maior o risco, maior pode ser o retorno. Esse dilema aplica-
se também ao cotidiano empresarial à medida que se aumenta o retorno e agrega-se um valor 
maior que o esperado em torno da organização (IBGC, 2007). 

As instituições financeiras possuem atividades em que o risco está sempre presente. A 
capacidade de administrar esses riscos de forma eficiente, eficaz e responsável é o que define a 
sobrevivência num mercado tão competitivo. Dada a sua importância, o risco de crédito figura 
como o maior risco encarado pelos bancos e cooperativas.  Ele corresponde a possibilidade 
dos clientes se tornarem inadimplentes, ou seja, de não cumprirem com suas obrigações de 
pagamento assumidas junto às instituições financeiras. 

Segundo Silva (2018, p. 57) “podemos classificar os riscos de crédito de um banco 
ou cooperativa em quatro grupos: (i) risco do cliente; (ii) risco da operação; (iii) risco de 
concentração; e (iv) risco da administração do crédito.” Classificá-los dessa maneira auxilia o 
administrador do risco de crédito, contribuindo para reduzir as perdas advindas de problemas 
indevidamente calculados. 

No processo de intermediação financeira, o risco de crédito é, então, um dos principais 
riscos enfrentados pelas instituições financeiras. E, desta maneira, entende-se que nas atividades 
cotidianas dos bancos e cooperativas existe a possibilidade de um tomador de crédito atrasar ou 
simplesmente não honrar com o pagamento da dívida com a qual havia se comprometido.  De 
acordo com Oliveira:

[...] o risco de crédito não decorre exclusivamente da dicotomia existente no crédito 
propriamente dito (perder versus receber), mas de algo amplo, uma distribuição 
contínua ou discreta na qual a inadimplência é o evento extremo há infinitas outras 
possibilidades de ocorrência de eventos menores, mas que podem causar perdas 
(OLIVEIRA,2018, p.15).

Este risco pode ser minimizado evitando a concentração de tomadores de crédito, 
mantendo uma carteira pulverizada, evitando que a maior parte da concessão de crédito esteja 
concentrada em uma pequena parcela da carteira da instituição, mesmo que o risco destes 
tomadores em análise prévia seja baixo, visto que eles também estão expostos aos seus próprios 
riscos. 

Neste cenário, não é exagero afirmar que uma gestão eficiente de riscos é imprescindível 
para o desenvolvimento sustentável de qualquer empreendimento, ainda mais quando no 
contexto das instituições financeiras. Segundo Sousa [et al.] (2018, p. 345), “o gerenciamento 
de riscos financeiros é o processo de tomada de decisões sobre as incertezas decorrentes dos 
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mercados financeiros.” O gerenciamento de risco visa identificar, avaliar e controlar todas as 
categorias de riscos aos quais a instituição está exposta. 

A administração do gerenciamento de riscos engloba vários conjuntos de controles 
e processos, todos sob responsabilidade do departamento de compliance. Este setor dentro de 
uma instituição financeira é vital para o seu funcionamento e uma falha dentro desta parte da 
organização pode gerar uma série de problemas. Gerenciar não é simplesmente um sinônimo de 
medir. A mensuração do risco é apenas uma das etapas do gerenciamento, que envolve várias 
etapas de um processo muito maior (SOUSA et al, 2018).

A gestão de riscos é um processo caracterizado pela identificação, avaliação e controle 
de ameaças sobre uma organização. Ao realizar a identificação e o gerenciamento desses riscos, 
as organizações buscam se preparar para o inesperado, evitando assim ou minimizando as 
ameaças e custos extras antes mesmo que estas aconteçam. Sendo assim, essas ameaças podem 
ter origem em uma variedade de fatores que vão desde incertezas financeiras, erros de uma gestão 
estratégica, desastres naturais ou até responsabilidades legais. É imprescindível que se consiga 
identificá-los previamente, dando a possibilidade também de aproveitar as oportunidades, além 
de mitigar as ameaças.

Dentre os principais instrumentos utilizados pelas instituições financeiras na gestão de 
riscos, pode-se destacar: as garantias, a securitização, os instrumentos derivativos, a venda de 
empréstimos, o rating e a educação financeira.

As garantias são os instrumentos mais conhecidos no âmbito das operações de créditos 
realizadas pelas instituições financeiras. A garantia dentro da operação de crédito é tratada 
como uma segurança extra quando o tomador de crédito por si só não oferece a segurança 
necessária para a liberação do crédito. Ela também ajuda a garantir os credores contra o default6 
das suas operações. Como afirma Silva (2018, p. 331) “a garantia é uma espécie de segurança 
adicional e, em alguns casos, a concessão de crédito precisará dela para compensar as fraquezas 
decorrentes dos outros fatores de risco.” As garantias ainda podem ser pessoais (aval ou fiança) 
e reais (penhor e alienação fiduciária, por exemplo). 

A securitização é uma operação financeira que converte recebíveis futuros em títulos 
negociáveis, os quais serão disponibilizados no mercado no presente. Segundo Oliveira (2018, 
p,15) “os títulos de securitização são caracterizados por um compromisso de pagamento 
futuro, de principal e juros, a partir de um fluxo de caixa proveniente de carteira de ativos 
selecionados.” Exemplos de securitização são Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), 
Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), debêntures e Fundos de Investimentos em 
Direitos Creditórios (FIDC ‘s). 

Em termos gerais, os derivativos podem ser considerados contratos estabelecidos entre 
partes que concordam em trocar um fluxo de pagamento os quais o valor deriva do valor de 
um determinado ativo ao qual estão vinculados, ou seja, referenciados. Tais ativos utilizados 

6  Descumprimento das obrigações legais e condições de um empréstimo (SUNO, 2021).
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como referência podem ser vários, como, por exemplo, taxa de juros, taxa de câmbio, valores 
de mercadorias e outros índices financeiros. A criação de instrumentos derivativos parece não 
ter limites e por isso eles existem em muitos mercados, de câmbio, ações, títulos e commodities 
(NETO, 2002).

Já a venda de empréstimos não é uma operação recente, segundo Saunders (2000, p. 
571), “instituições financeiras têm vendido empréstimos umas para as outras há mais de 100 
anos.” A venda de um empréstimo bancário ocorre quando uma instituição gera um empréstimo 
e o vende a outra instituição. Tal venda pode ocorrer com ou sem recurso.

De maneira resumida, caso a venda ocorra com recurso, o comprador tem a opção de 
devolver o empréstimo à instituição que deu origem à venda, podendo assim vender o ativo que 
entrou em default para a instituição da venda. Numa venda sem recurso o comprador assume 
todo o risco inerente àquele ativo. A venda com recurso praticamente não existe.  Não é difícil 
perceber que a venda de empréstimos pode ser um eficiente instrumento de gestão de risco, 
principalmente quando se trata de risco de crédito e de variação de taxa de juros (NETO, 2002).

O rating, de acordo com Silva (2018, p. 60), é uma avaliação de risco. Esta avaliação 
é feita por intermédio da mensuração e ponderação das variáveis determinantes do risco da 
empresa.” Apesar disso, o rating também é aplicável à pessoa física e os serviços de rating 
normalmente são utilizados pelos credores e investidores, para avaliar a possibilidade de 
cumprimento das obrigações por parte dos devedores. Além da possibilidade de pagamento, o 
rating pode ser utilizado também para definições de outras informações presentes no contrato 
de crédito, como taxa a ser utilizada, garantias para serem ou não incluídas, entre outros. Pode 
evidenciar ao analista do crédito ou a um possível comitê de crédito a necessidade de melhorar 
ou a possibilidade de reduzir garantias, prazos e até mesmo a precificação da operação (SILVA, 
2008).

Por fim, a educação financeira pode ser encarada como uma forma de mitigação de 
risco, visto que esta dá embasamento para que as pessoas tomem decisões assertivas em relação 
às suas finanças, desta forma, evitando contrair despesas compulsivas e mantendo sua saúde 
financeira estável. 

D’Aquino (2013 apud ORIENTE; LIMA; RIBEIRO, 2015) complementa que “a 
educação financeira não deve ser confundida com o ensino de técnicas ou formas de bem 
administrar dinheiro.” Salienta que é necessário criar uma mentalidade sadia em relação 
ao dinheiro, buscar usá-lo de forma cautelosa e com responsabilidade a fim de evitar o 
endividamento irresponsável. A importância da educação financeira consiste em compreender 
sobre a necessidade de planejamento para atingir seus objetivos financeiros e saber por qual 
caminho seguir. O dinheiro tem uma grande importância na vida das pessoas, pois proporciona 
realizações e conquistas. Em contrapartida, a sua falta é um fator relevante em problemas de 
relacionamentos, sociais e de saúde. Além do que, a educação financeira é fundamental para o 
desenvolvimento econômico e social. 



Revista Caminhos, On-line, “Gestão”, Rio do Sul, a.13 (n. 47), p. 125-142,  jan./mar. 2022.

130

3 METODOLOGIA

A natureza desta pesquisa é básica, já que tem a intenção de gerar novos conhecimentos, 
porém, sem a pretensão de uma aplicação prática (BLOGOSLAWSKI; FACHINI; FAVERI).  
Quanto ao desenvolvimento dos objetivos, classifica-se como descritiva e exploratória. 
No primeiro caso, por preocupar-se com a descrição dos riscos presentes no cotidiano das 
instituições financeiras, com ênfase nos fatores relacionados ao risco de crédito. No caso da 
pesquisa exploratória, complementa a abordagem descritiva da temática, já que foi elaborado 
um panorama das condições de pagamento da população do Alto Vale do Itajaí, com base em 
uma pesquisa junto à população.

A pesquisa tem ainda uma base bibliográfica, baseando-se em livros e artigos acadêmicos. 
Já o universo da pesquisa compreendeu o panorama do risco de crédito no Sistema Financeiro 
Nacional. Em nível macro, tratou dos indicadores de inadimplência e de endividamento, com 
uma comparação entre os períodos pré, durante e pós pandemia de Covid-19. Neste caso, a 
fonte de dados principais foi o conjunto de séries históricas do Banco Central do Brasil.

Em nível micro, baseou-se em um panorama do endividamento familiar no Alto Vale 
do Itajaí, com base em uma pesquisa realizada no Google Formulários, também com ênfase no 
comportamento dos entrevistados no período da pandemia de Covid-19. O formulário contou 
com dezesseis perguntas relacionadas ao endividamento familiar e aos impactos da pandemia 
Covid-19 nas condições de pagamento da população do Alto Vale do Itajaí e ficou disponível 
durante 30 dias para a coleta de dados. O disparo da pesquisa foi realizado via plataformas do 
whatsapp e instagram, onde houveram 108 respondentes. Ao decorrer da realização da pesquisa 
não se obteve acesso a dados pessoais dos respondentes, essas informações foram preservadas 
de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). O tratamento de dados 
ocorreu via análise qualitativa e fez parte ainda da técnica da pesquisa quantitativa. 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Nesta seção apresenta-se o panorama da inadimplência e endividamento7 das famílias 
no âmbito do Sistema Financeiro Nacional (SFN), com comparação dos períodos pré, durante e 
pós pandemia. Além disso, são apresentados e analisados os dados coletados em uma pesquisa 
sobre as condições de pagamento da população do Alto Vale do Itajaí, durante e pós pandemia 
de Covid-19.

7 Em relação aos termos utilizados, quando se fala de inadimplência, refere-se ao não cumprimento das obrigações, 
neste caso, o não pagamento das contas. Já o endividamento se refere ao aumento das dívidas da pessoa, sem que 
esta as deixe de pagar.
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4.1 ANÁLISE DA INADIMPLÊNCIA BRASILEIRA NO PERÍODO PRÉ E PÓS PANDEMIA

O gráfico 1 ajuda no entendimento do percentual de inadimplência da carteira de 
pessoa física em nível nacional.

Gráfico 1: Percentual de inadimplência na carteira da pessoa física.

Fonte: BCB-DSTAT (2021).

Este percentual teve um leve declínio no ano de 2018 e nos últimos meses de 2019 
retornou praticamente ao mesmo nível que estava no ano anterior, mantendo-se estável neste 
período de pré-pandemia da Covid - 19. Durante o período mais crítico da pandemia, o primeiro 
semestre de 2020, observou-se uma alta desse percentual, passando da marca dos 4% de 
inadimplência no mês de abril. A partir daí, seguiu em queda gradual, fechando este ano abaixo 
dos 3% no mês de dezembro, seguindo estável durante o ano de 2021, não passando desta 
marca até o mês de setembro (BCB-DSTAT, 2021).

Quanto ao percentual de pessoas físicas inadimplentes, em janeiro de 2018 a 
porcentagem estava próxima dos 3,5%. Em maio deste mesmo ano baixou para próximo de 
3%, mantendo essa média até fevereiro de 2020, época em que a pandemia de Covid-19 teve 
seu maior impacto, sofrendo então um ligeiro aumento nos próximos três meses, chegando 
novamente próximo dos 3,5%, para então, cair consideravelmente, chegando próximo aos 2% 
em dezembro de 2020, mantendo-se pouco acima dos 2% até setembro de 2021. Desta forma 
se observa que no período pós pandemia o índice de inadimplentes do Sistema Financeiro 
Nacional reduziu em média 1% comparando com o período pré pandemia. 
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Com relação ao percentual de inadimplência na carteira de outros créditos livres8 de 
pessoas físicas, observou-se que desde janeiro de 2018 até o segundo semestre de 2020 os 
outros créditos livres apresentaram uma pequena oscilação, mantendo a média de 35%. Cabe 
ressaltar que este período corresponde às fases pré e durante a pandemia. No mês de junho de 
2020, quando a pandemia já começava a diminuir sua intensidade, atingiu a marca dos 40%, 
seguindo então em queda e fechando o mês de setembro de 2021 pouco acima dos 30%. Assim, 
verificou-se que em relação a este tema, durante a pandemia foi constatado um aumento 5 
pontos percentuais quando comparado com o período anterior. Em seguida, após a pandemia, 
houve uma queda desse percentual, resultando em uma diminuição de 5% quando comparados 
os períodos pré e pós pandemia (BCB-DSTA, 2021).

Já com relação ao percentual de inadimplência com aquisição de bens por pessoas 
físicas, como evidencia o gráfico 3, a inadimplência estava no patamar dos 4 pontos percentuais 
em janeiro de 2018, sofrendo uma leve baixa até janeiro de 2019 mantendo-se estável até os 
primeiros meses de 2020, período anterior à pandemia de Covid-19. Em seguida, durante o 
período mais intenso da pandemia, teve uma alta que se aproximou dos 5 pontos percentuais no 
mês de maio de 2020, seguido por uma nova queda fechando o mês de setembro de 2021 pouco 
acima dos 3,5 pontos percentuais.

Assim verificou-se que a inadimplência com aquisição de bens por pessoas físicas, 
durante a pandemia, teve um aumento de aproximadamente 1 ponto percentual quando 
comparado com o período anterior. Em seguida, após a pandemia, houve uma queda desse 
percentual, resultando em uma diminuição de aproximadamente 0,5% quando comparados os 
períodos pré e pós pandemia (BCB-DSTA, 2021).

Quanto ao percentual de inadimplência referente ao financiamento imobiliário tomado 
por pessoas físicas, verificou-se uma queda no ano de 2018 de aproximadamente 0,5%. Neste 
ano, este indicador estava em aproximadamente 1,75% em janeiro e atingiu a marca de 1,25% 
em dezembro, mantendo-se ao longo de 2019, no período pré pandemia, na faixa de 1,5 
pontos percentuais. Nos meses de março e abril de 2020, durante a pandemia, houve uma alta 
expressiva, chegando próximo a 2,5 pontos percentuais, seguida por um período de baixa nos 
meses seguintes, fechando o mês de setembro de 2021 na mesma faixa que estava no ano de 
2019.

Desta forma se verifica que os períodos pré e pós pandemia da Covid-19 se mantiveram 
estáveis, com pequenas oscilações, sendo observado que apenas durante a pandemia houve 
um aumento significativo, aumentando em aproximadamente 1 ponto percentual o índice de 
inadimplência nesse setor (BCB-DSTA, 2021).

8 O crédito livre corresponde aos contratos de financiamentos e empréstimos com taxas de juros livremente 
pactuadas entre instituições financeiras e mutuários. Nas operações livres, as instituições financeiras têm 
autonomia sobre a destinação dos recursos captados no mercado (BCB, 2021).
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Com relação aos créditos direcionados9 para pessoas físicas, notou-se que desde o ano 
de 2018 segue em declínio. No período anterior a pandemia de Covid-19 passou da marca de 
aproximadamente 12 pontos percentuais em janeiro de 2018 para pouco mais de 2 % em janeiro 
de 2020. A partir daí, durante a pandemia, se verifica um ligeiro aumento que se mantém na 
média dos 3% entre os meses de fevereiro a setembro de 2020, seguindo a partir dessa data, 
no período considerado pós pandemia, em queda gradual atingindo a marca de menos de 0,5 
pontos percentuais em de setembro de 2021 (BCB-DSTA, 2021).

A análise dos dados da inadimplência relacionada ao crédito pessoal seguia em 
ascensão desde o início de 2018, partindo dos 3,5 pontos percentuais no período pré pandemia 
da Covid-19, atingindo seu ponto máximo, chegando a 3,9 pontos percentuais nos meses de 
abril e maio de 2020, na fase mais crítica da pandemia. Logo após, seguiu em queda, finalizando 
o mês de setembro de 2021 em 3,3 pontos percentuais de inadimplência na fase pós pandêmica.

Com relação aos dados da inadimplência referente ao cartão de crédito rotativo pessoa 
física, no primeiro semestre de 2018 estava próxima a 7,7 pontos percentuais, seguida por um 
período de baixa nos meses seguintes, chegando próximo a marca de 5,5 pontos percentuais em 
novembro de 2018, se mantendo nesta média até o final de 2020. Já em 2021 teve novamente 
uma redução, chegando a 4,2 pontos percentuais em setembro de 2021 (BCB-DSTA, 2021).

Fazendo uma análise mais ampla dos dados apresentados acima, observa-se que em 
relação ao período anterior a pandemia, a maioria dos indicadores seguiam em declínio, alguns 
estavam em relativa estabilidade e apenas o percentual de inadimplência relacionado ao crédito 
pessoal estava em crescimento. Durante a pandemia observou-se que ocorreram altas nos 
percentuais, sendo que em dois indicadores (o percentual de inadimplência de financiamento 
imobiliário por pessoa física e o percentual de inadimplência de aquisição de bens de pessoas 
físicas) as altas foram as mais acentuadas em relação ao período anterior (BCB-DSTA, 2021).

Na fase pós pandêmica, os percentuais retornam às tendências que vinham no período 
anterior, sendo que os que estavam em queda, voltaram a cair, alguns com mais intensidade que 
na fase anterior e outros voltaram a estabilidade, com exceção do percentual de inadimplência 
relativo ao crédito pessoal, que estava em movimento crescente e, após, observou-se o 
movimento de queda.

Vistos os indicadores de inadimplência, cabe um olhar sobre os dados disponibilizados 
pelo Banco Central do Brasil sobre o percentual de endividamento familiar no Sistema 
Financeiro Nacional. 

9 O crédito direcionado são operações de crédito regulamentadas pelo CMN ou vinculadas a recursos orçamen-
tários destinados, basicamente, à produção e ao investimento de médio e longo prazos nos setores imobiliário, 
rural e de infraestrutura.



Revista Caminhos, On-line, “Gestão”, Rio do Sul, a.13 (n. 47), p. 125-142,  jan./mar. 2022.

134

Gráfico 2: Endividamento familiar no Sistema Financeiro Nacional.

Fonte: BCB-DSTAT (2021)

Ao observar o gráfico 2, pode-se notar que o endividamento segue uma linha crescente 
e contínua, que parte de aproximadamente 45 % desde janeiro de 2018 até atingir 50% no final 
do primeiro semestre de 2020, neste período consideram-se como sendo as fases pré e durante 
a pandemia da Covid-19. A partir de julho de 2020, já no período pós pandemia, se observa um 
aumento mais acentuado no percentual de famílias endividadas, chegando próximo a atingir em 
julho de 2021 a marca dos 60%.

Desta forma constata-se que o endividamento familiar crescia de forma lenta e 
progressiva na fase pré pandêmica, manteve-se no mesmo ritmo durante a pandemia e em 
seguida, no período pós pandemia teve um crescimento mais acentuado. Verifica-se que no 
período de 30 meses (pré e durante a pandemia) houve um crescimento de aproximadamente 
5% e, em seguida, nos próximos 13 meses, observou-se que o crescimento do endividamento 
foi de aproximadamente 10 %. Ou seja, as condições socioeconômicas adversas geradas pela 
pandemia de Covid-19 elevaram os índices de endividamento das famílias brasileiras. 

Segundo dados da Agência Brasil (2021), o percentual de famílias brasileiras com 
dívidas continuou em alta no mês de agosto de 2021 e atingiu 72,9%, um novo recorde mensal. O 
dado faz parte da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada 
pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) (Agência Brasil, 
2021).

Em agosto de 2021, um em cada quatro brasileiros (25,6%) não estava conseguindo 
quitar as dívidas no prazo, percentual que se mantém estável em relação a julho e é 1,1% menor 
que em agosto de 2020. Além do número de famílias endividadas, também está aumentando o 
percentual de famílias com mais de 50% da renda mensal comprometida com suas dívidas. Essa 
proporção chegou a 21,1% do total de famílias endividadas em agosto de 2021.
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4.2 IMPACTO DA PANDEMIA NAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DA POPULAÇÃO 
DO ALTO VALE DO ITAJAÍ      

Nesta subseção serão apresentados os dados de uma pesquisa realizada no Alto Vale 
do Itajaí, sobre endividamento familiar e impactos da pandemia Covid -19 nos pagamentos da 
população do Alto Vale do Itajaí. Na pesquisa foram abordados os impactos financeiros nas 
famílias, considerando os fatores como redução salarial, desemprego, contração de empréstimos, 
nível de endividamento e modalidades de créditos que tiveram maiores impactos no âmbito local, 
analisou-se também a preocupação dos respondentes com as questões financeiras familiares.

Com relação ao gênero dos participantes desta pesquisa, observou-se que 41,66% 
são do sexo masculino e 58,33% do sexo feminino. Quanto à faixa etária dos respondentes, 
observou-se que 40,74% possuem entre 16 e 29 anos, 40,76% possuem entre 30 e 39 anos, 
11,11% possuem entre 40 e 49 anos, 6,48% possuem entre 50 e 59 anos e 0,92% possuem mais 
de 60 anos de idade. 

Sobre a escolaridade dos respondentes observou-se que 3,7% possuem ensino 
fundamental, 28,7% possuem ensino médio, 62,03% possuem graduação, 4,62% possuem 
mestrado e 0,92% possuem doutorado. Deste total, vale destacar que 32,4% não possuem uma 
formação acadêmica específica.

No que se refere a renda bruta familiar mensal das pessoas que responderam à pesquisa 
24,07% possuem afirmaram possuir uma renda que fica entre: um salário mínimo e R$ 3.000,00; 
já 35,18% possuem renda bruta entre R$ 3.001,00 até R$ 5.000,00; outros 27,77% possuem 
renda bruta entre R$ 5.001,00 até R$ 10.000,00; outros 12,03% possuem renda bruta de R$ 
10.001,00 até R$ 15.000,00; e apenas 0,92% possuem renda bruta acima de R$ 15.001,00.

Acerca da situação de emprego das pessoas que responderam à pesquisa, observa-se 
que 5,55% das pessoas que responderam à pesquisa estão desempregadas, 4,62% são estudantes, 
19,44% são autônomos, 68,51% trabalham com carteira assinada e 1,85% são aposentados. 
Importante destacar que o percentual de desempregados dos respondentes é menor que o 
percentual relativo à economia brasileira, que em agosto de 2021 foi de 13,2%.

Também questionou-se sobre a quantidade de respondentes e respectivos familiares 
que ficaram desempregados durante a pandemia. 76,85% dos respondentes não ficaram 
desempregados, outros 10,18% ficaram desempregados. Quando perguntados sobre seus 
familiares próximos, 9,31% dos participantes afirmaram que um membro familiar ficou 
desempregado. Além disso, 3,70% afirmam que o respondente e um membro familiar ficaram 
desempregados. Sendo assim, notou-se que 23,19% das pessoas entrevistadas foram afetadas 
pelo desemprego.

Outra questão pertinente, foi com relação a redução salarial. Constatou-se que 53,70% 
dos respondentes não sofreram redução salarial. Outros 21,29% sofreram redução salarial. Do 
total ainda, 15,74% afirmaram que um membro familiar sofreu redução salarial e outros 9,25% 
afirmam que o respondente e um membro familiar sofreram redução salarial.   
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Quanto a utilização do auxílio emergencial durante a pandemia, conforme o gráfico 
17, 55,55% dos respondentes não fizeram uso deste benefício. Outros 9,25% utilizaram auxílio 
emergencial do governo. Além disso, 23,14% afirmaram que um membro familiar utilizou 
auxílio emergencial e 12,03% afirmam que, tanto o respondente quanto um membro familiar 
utilizaram tal auxílio. Importante destacar que 45% dos respondentes ou familiares tiveram que 
recorrer ao auxílio do governo.

Com relação ao atraso das contas durante a pandemia, 51,85% dos respondentes não 
atrasaram o pagamento de suas contas no período da pandemia e outros 16,66% atrasaram 
o pagamento. Quando estendido aos familiares, 23,14% afirmaram que um membro familiar 
atrasou o pagamento de suas contas e outros 8,33% afirmam que o respondente e um membro 
familiar atrasaram seus pagamentos. Desta forma, 49,15% respondentes e familiares atrasaram 
suas contas durante a pandemia.

Comparando o gráfico 1 que aborda a inadimplência na carteira da pessoa física em 
nível nacional e o gráfico acima, que aborda os respondentes que atrasaram suas contas durante 
a pandemia, observa-se que no mesmo período ocorreu o maior índice de inadimplência na 
carteira em nível nacional, ratificando o resultado do questionário aqui elaborado, onde também 
se observa um número expressivo de respondentes que atrasaram suas contas, chegando aos 
49,15 pontos percentuais. 

No caso dos atrasos de pagamento, verificou-se que 51,85% dos respondentes não 
atrasaram o pagamento de suas contas. Daqueles que atrasaram, 12,96% refere-se ao pagamento 
do cartão de crédito rotativo. Outros 7,40% dos respondentes atrasaram o pagamento de 
empréstimos, 9,25% atrasaram o pagamento de parcela do financiamento do carro ou imóvel e 
18,51% entes atrasaram o pagamento de outra conta. 

Gráfico 3: Quais contas os respondentes ou seus familiares atrasaram

Fonte: Dados da pesquisa.
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Ao realizar a análise de qual conta que ficou em atraso notou-se que o cartão de crédito 
rotativo e as parcelas de carro o imóvel foram as que tiveram maior percentual de atraso. Porém, 
verificou-se que mais de 50% dos respondentes não tiveram nenhum atraso em suas contas.

Verificou-se ainda quantos dos respondentes da pesquisa precisaram recorrer a 
empréstimos. Observa-se que 61,11% dos respondentes não recorreram a empréstimo, outros 
22,22% dos recorreram a empréstimo. Quando estendido ao grupo familiar, 11,11% afirmaram 
que um membro da família recorreu a empréstimo e 5,55% afirmam que tanto o respondente 
quanto o membro familiar recorreram a algum tipo de empréstimo.

Quanto ao motivo que levou os respondentes a contrair um empréstimo, nota-se 
que 61,11% dos respondentes não contraíram empréstimos. Daqueles que o fizeram, 13,88% 
utilizaram para aquisição de imóvel ou de veículo. Outros 12,96% dos respondentes contraíram 
os empréstimos para realizar o pagamento de dívidas. Além disso, 2,77% dos respondentes 
contraíram o empréstimo para cobrir emergências familiares e 6,48% por outros motivos. 
Ressalta-se que 15,73% dos respondentes contraíram empréstimos para cobrir pagamentos de 
dívidas e emergências familiares, durante o período da pandemia covid -19.

O gráfico a seguir apresenta os dados da situação do endividamento familiar dos 
respondentes.

Gráfico 4: Situação do endividamento familiar dos respondentes

Fonte: Dados da pesquisa.

Observou-se que 38,88% dos respondentes não possuem dívidas. Outros 32,40% 
possuem dívidas, porém com um valor considerado baixo. Além disso, 18,51% dos respondentes 
possuem um valor alto em dívidas e 2,77% dos respondentes estão totalmente endividados. 
Desta forma, notou-se que mais de 60% dos respondentes possuem dívidas. Importante dizer 
ainda que 7,40% dos respondentes afirmaram não saber da situação do endividamento familiar. 
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Realizando a comparação em nível nacional, segundo dados da CNN (2021) ressalta-se ainda 
que entre os endividados, 10,9% relatam que estão “muito endividados” e, portanto, não terão 
condição de pagar a dívida. Já 25% das famílias dizem que se encontram “mais ou menos 
endividadas”, enquanto 31% afirmam estar com poucas dívidas. 

Ao analisar os dados se consegue afirmar que na região do Alto Vale apenas 21,28% 
dos respondentes possuem dívidas altas/estão endividados. Já em nível nacional 35,9% possuem 
dívidas altas/estão endividados. Além disso, verificou-se que na região do Alto Vale do Itajaí 
o índice de endividamento das famílias dos respondentes é 15%, índice menor comparado ao 
índice nacional, conforme dados da CNN.

Quanto aos motivos pelos quais as pessoas que responderam ficaram endividadas, 
38,88% não possuem dívidas, conforme o gráfico abaixo. Outros 29,62% ficaram endividados 
por outros motivos e 12,96% dos respondentes contraíram dívidas por descontrole financeiro 
ou por realizar compras por impulso. Além disso, 11,11% apontaram o desemprego ou baixa 
na sua renda como principal motivo para o endividamento. Por fim, 7,40% dos respondentes 
contraíram dívidas por emergências familiares ou problemas de saúde. 

Gráfico 5: Motivo do endividamento dos respondentes

Fonte: Dados da pesquisa.

Analisando os dados coletados pode-se afirmar que quase 13% dos respondentes só 
estão endividados por falta de educação financeira. Importante destacar que o endividamento 
por impulso está diretamente relacionado com a falta de educação financeira, visto que seu 
principal ocasionador são as compras por impulso, gerando assim o comprometimento da renda, 
muitas vezes para satisfazer apenas um desejo temporário.

Entretanto, quando se analisa o endividamento pelo prisma do desemprego e do 
surgimento de emergências, percebe-se que o percentual de afetados é maior, saltando dos 
quase 13%, de endividados por impulso, para 18,51%, trazendo a tona o reflexo da pandemia 
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na região, considerando o aumento do desemprego e também das emergências familiares em 
relação à saúde, devido aos cuidados exigidos pela Covid-19.

A pesquisa também coletou dados sobre a avaliação dos respondentes quanto a sua 
situação financeira. Neste caso, 50% dos respondentes considera a sua situação financeira boa e 
outros 37,03% não consideram a sua situação financeira nem ruim, nem boa. Além disso, 6,48% 
dos respondentes considera a sua situação financeira ruim, 1,85% considera a sua situação 
financeira muito boa e 0,92% dos respondentes considera a sua situação financeira muito ruim.

Por fim, foi de interesse da pesquisa entender a preocupação dos respondentes quanto 
a sua situação financeira familiar. Neste caso, 25,92% dos respondentes estão preocupados com 
a sua situação financeira e 44,44% afirmaram que estão tranquilos. Outros 18,51% estão muito 
pouco preocupados e 11,11% dos respondentes estão muito preocupados com a sua situação 
financeira familiar. Sendo desta forma pode-se concluir que mais de 55% dos respondentes 
possuem alguma preocupação com a sua situação financeira. 

Observando os dados obtidos na pesquisa por faixa etária, verifica-se que naquela dos 
16 aos 29 anos, aproximadamente 50% dos respondentes não deixaram atrasar suas contas, 
menos de 30% contraíram empréstimos nesse período, mais de 60% não possuem dívidas ou se 
possuem são de valores muito baixos. Porém, quando questionados sobre a preocupação com 
a situação financeira, aproximadamente 35% consideram-se tranquilos, isso demonstra que os 
jovens estão atentos a sua situação financeira.

Quando se observa os dados da faixa etária de 30 a 49 anos, aproximadamente 55% não 
deixaram atrasar as contas, sendo que dos que atrasaram, aproximadamente metade dos atrasos 
são de empréstimos ou financiamentos. Também se observa que mais de 50% não contraíram 
empréstimos e que este mesmo percentual representa os que se consideram tranquilos ou pouco 
preocupados.

 Observando nas idades superiores a 50 anos, verifica-se que aproximadamente 
60% não deixaram atrasar suas contas, menos da metade dos respondentes contraíram 
empréstimos, cerca de 55% não possuem dívidas e os 45% restantes as consideram muito 
baixas, e esse mesmo percentual sente-se tranquilo em relação a sua situação financeira. 

Desta forma se verifica que quanto maior a idade dos respondentes, menor é o índice 
de pessoas com dívidas atrasadas e, consequentemente o percentual de respondentes que se 
consideram tranquilos ou com pouca preocupação com a sua situação financeira aumenta.

Cabe mencionar que o processo de endividamento, ou o de sensação de tranquilidade 
com a saúde financeira está ligado com o nível de educação financeira em que se encontra. 
Desta forma fica evidente a sua importância na vida das pessoas, pois traz qualidade de vida 
e reduz as chances de desenvolver stress, insônia, ansiedade entre outros problemas de saúde. 
A ausência da educação financeira leva muitas vezes a tomada de créditos sem necessidades, 
o indivíduo acaba criando a necessidade e busca recursos de terceiros para suprir, gerando 
compras por impulso, desta forma acaba acarretando no endividamento familiar.

Estudos mostram que a educação financeira pode ser iniciada desde criança, sendo 
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num primeiro momento apresentado o dinheiro, moedas e cédulas e gradualmente deve 
ser apresentada às crianças a relação de preços dos produtos no mercado, de acordo com o 
cotidiano das famílias. Com o passar do tempo é interessante orientar sobre poupança, onde 
num primeiro momento pode ser utilizado como estratégia para isso, a compra de um presente 
de aniversário, por exemplo. Desta forma as crianças terão contato com o dinheiro desde cedo e 
o mais importante, terão noção sobre os preços e sobre as formas de se chegar a um objetivo, no 
caso a compra do seu presente, com consciência e responsabilidade financeira, de acordo com 
as suas próprias experiências do dia a dia. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dentro do mercado financeiro, atualmente, o crédito é uma das ferramentas mais 
importantes de uma instituição financeira. Ele é um grande potencializador de consumo, além 
de ser primordial para investimentos e fomentar o crescimento da economia. O crédito não 
é quem provoca o endividamento, ele ocasiona o aumento do consumo excessivo de bens e 
serviços, desta forma, acarreta no endividamento das famílias, que não tem o conhecimento 
financeiro necessário para o utilizar conscientemente. Neste contexto, a proposta deste estudo 
foi de analisar o impacto da pandemia de Covid - 19 nas condições de pagamento da população 
em âmbito nacional e regional, isto é, no Alto Vale do Itajaí.

Acerca dos índices de inadimplência de pessoas físicas no período da pandemia da 
Covid – 19 em nível nacional, foi verificado que este é um dos índices que serve como base para 
definir a intensidade do uso dos instrumentos de gestão de risco, desta forma, se relacionam 
com as informações obtidas nas pesquisas aos bancos de dados, onde foi possível observar um 
aumento em vários aspectos das carteiras de créditos durante o período da pandemia.

Quanto ao impacto da pandemia covid-19 nas condições de pagamento da população 
do Alto Vale do Itajaí em comparação com os dados nacionais (base de dados do Banco Central), 
observou-se que durante a pandemia ocorreu o maior índice de inadimplência na carteira em 
nível nacional, ratificando o resultado do questionário aqui elaborado, onde também se observou 
um número expressivo de respondentes que atrasaram suas contas, chegando aos 49,15 pontos 
percentuais. Constatou-se que houve sim, um aumento no endividamento da população na 
região. Porém, quando comparado ao cenário nacional, este aumento não foi tão expressivo, 
considerando o índice de endividamento na região com o índice nacional. 

Analisando os dados em relação ao desemprego e o surgimento de emergências, obteve-
se o percentual de 18,51%, trazendo à tona o reflexo da pandemia na região, considerando o 
aumento do desemprego e também das emergências familiares em relação à saúde, devido 
aos cuidados exigidos pela Covid-19. Em contrapartida, pode-se afirmar que quase 13% dos 
respondentes só estão endividados por falta de educação financeira, pois ficaram endividados 
por impulso.
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Verifica-se que 48,15% dos respondentes e/ou seus familiares atrasaram suas contas 
durante a pandemia, tornando-se assim inadimplentes, onde se observa que somados, os setores 
mais atingidos foram: cartão de crédito rotativo, financiamento de imóveis ou automóveis e 
empréstimos. Com a variação da inadimplência alinhada ao desaquecimento da economia 
devido a Covid 19, os riscos começaram a aumentar gradativamente, logo, o provisionamento 
de devedores começa a aumentar exponencialmente, surgindo assim a inadimplência.

É importante ressaltar que a educação financeira hoje é fundamental na vida de 
qualquer pessoa, porque desta forma, as pessoas já saberão lidar com as suas próprias finanças, 
evitando assim de se endividar ou de se tornarem inadimplentes. Quando existe uma boa gestão 
financeira, a qualidade de vida é melhor, diminui a probabilidade de problemas de saúde, como 
estresse, insônia e ansiedade. A ausência da educação financeira leva muitas vezes a tomada de 
créditos sem necessidades, o indivíduo acaba criando a necessidade e busca recursos de terceiros 
para suprir, gerando compras por impulso, desta forma acaba acarretando no endividamento 
familiar.

O assunto abordado é de grande relevância na região do Alto Vale do Itajaí, 
principalmente para as instituições que se preocupam com a qualidade de vida das pessoas. 
Sugere-se que sejam realizadas outras pesquisas que possam aprofundar os temas, buscando 
assim, compreender os fatores demográficos e comportamentais sobre as finanças pessoais, 
bem como, o processo de gestão das dívidas. Também é interessante pesquisar o impacto que a 
situação financeira causa na qualidade de vida das pessoas.
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PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO EM UMA EMPRESA DO RAMO 
FARMACÊUTICO LOCALIZADA NO ALTO VALE DO ITAJAÍ

Cátia Heinzen1 
Crislaine Hamm2

RESUMO
Nos dias atuais o ramo farmacêutico vem crescendo, e novas entidades entrando neste mesmo ramo. Um dos fatores 
é a saúde da população, no qual as pessoas procuram os produtos para o bem-estar, doenças crônicas e também 
os produtos de higiene pessoal, com o preço acessível. O objetivo desse trabalho foi realizar o planejamento 
tributário em uma empresa do ramo farmacêutico localizada no Alto Vale do Itajaí no ano de 2022.  A metodologia 
se caracterizou como descritiva, qualitativa e documental, os materiais obtidos por meio de relatórios vindos da 
farmácia e da contabilidade, consulta a legislação e uma reunião com o proprietário. Por meio dos resultados 
apurados realizou-se o planejamento tributário, e foi possível identificar com uma projeção de aumento de 10% 
sobre o compras, encargos da folha e vendas. Os resultados demonstraram que o regime tributário mais vantajoso 
a entidade foi o Simples Nacional com R$ 111.012,51 de impostos no ano de 2022, em seguida caso a entidade 
opte ficar no Lucro Presumido irá contribuir com R$ 121.773,14, e por fim o que se torna inviável é o Lucro Real 
com o valor de 193.722,28 de impostos projetados para o ano de 2022. Vale ressaltar que a empresa é optante 
pelo Simples Nacional (no ano de 2021), dessa forma ficou evidenciado a importância de realizar o planejamento 
tributário, possibilitando a empresa a diminuir o ônus tributário e ficar em consonância com a legislação.

Palavras-chave: Classificação Tributária. Legislação. Planejamento Tributário.

ABSTRACT
Nowadays, the pharmaceutical sector is growing, and new entities are entering this same field. One of the factors is 
the health of the population, in which people look for products for well-being, chronic diseases and also personal 
hygiene products, at an affordable price. The objective of this work was to carry out tax planning in a pharmaceutical 
company located in Alto Vale do Itajaí in the year 2022. The methodology was characterized as descriptive, 
qualitative and documentary, the materials obtained through reports from the pharmacy and accounting, consult 
the legislation and a meeting with the owner. Through the results, tax planning was carried out, and it was possible 
to identify with a projection of a 10% increase on purchases, payroll charges and sales. The results showed that the 
most advantageous tax regime for the entity was Simples Nacional with R$ 111,012.51 in taxes in 2022, then if the 
entity chooses to stay in the Presumed Profit, it will contribute R$ 121,773.14, and finally what becomes unfeasible 
is the Real Profit with the amount of R$ 193,722.28 of taxes projected for the year 2022. It is worth mentioning that 
the company is opting for Simples Nacional (in the year 2021), thus the importance of carrying out tax planning, 
enabling the company to reduce the tax burden and comply with the legislation.

Keywords: Tax Classification. Legislation. Tax Planning.

1 INTRODUÇÃO

Os tributos são a forma de arrecadação de impostos de pessoas físicas e jurídicas o qual 
ajuda a custear as despesas dos entes federativos, como a União, Estados, Municípios e Distrito 
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Federal, para que o Estado seja capaz de se manter e investir no bem-estar da sociedade, na 
saúde, educação e segurança. Estes recursos ainda são disponibilizados para as despesas civis 
de todo o território nacional, nos casos de calamidade pública, nas catástrofes ambientais e 
climáticas. No Brasil os tributos eram recolhidos antes mesmo da Constituição Federal de 1988. 
(MACHADO, 2005).

Esses tributos e impostos na maioria das vezes são considerados injustos e exagerados 
pelos contribuintes. Mas a exemplo de catástrofes, a população precisa de ajuda ou intervenção 
do governo, por consequência é dos recursos vindos do pagamento de impostos, que é 
disponibilizado essa ajuda necessária. (BRASIL, 2018).

É comum as empresas de pequeno, médio ou até mesmo grande porte buscarem por 
profissionais contábeis ou até mesmo consultorias e auditorias especializadas, que realizam 
análises e soluções de regimes de tributação para apresentar as empresas a variação fiscal mais 
viável naquele momento, e a que menos onere o resultado da empresa.

Deste modo, os fatos evidenciados, o presente trabalho busca identificar possíveis 
benefícios fiscais entre os regimes de tributação Lucro Real, Lucro Presumido e Simples 
Nacional para uma empresa que atua ramo farmacêutico.

Ao estabelecer a escolha de um regime de tributação para uma empresa, visando à 
diminuição de pagamentos de impostos, o profissional contábil realizará análises fiscais 
e contábeis de uma determinada empresa deverão sempre manter a atenção na legislação. 
Segundo Andrade Filho (2018), é necessário elaborar várias pesquisas na legislação tributária 
para identificar qual o regime tributário mais compensatório e vantajoso juntamente com a 
apresentação de um planejamento tributário.

Sendo assim, o planejamento visa demonstrar as formas possíveis para o pagamento 
de tributos e impostos com base aos regimes de tributações, Lucro Real, Lucro Presumido e 
Simples Nacional, e quais os benefícios no planejamento tributário para uma empresa que atua 
no ramo de comércio no varejo de produtos farmacêuticos localizada no Alto Vale do Itajaí no 
ano de 2022. 

2 REVISÃO DA LITERATURA

Neste capítulo serão apresentados assuntos envolvendo o tema planejamento tributário, 
objetivos, especificando os tributos recolhidos pelas entidades, os controles internos e a parte 
fundamental para o desenvolvimento do planejamento tributário.

2.1 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Cada entidade possui uma gerência ou administração no qual organiza sua gestão. A 
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contabilidade auxilia nas tomadas de decisões, elaborando junto ao gestor um planejamento 
tributário, analisando as cargas tributárias conforme a natureza da atividade. Esse planejamento 
é realizado para cada empresa, ou seja, não poderá ser utilizado para vários contribuintes 
(CHAVES, 2009).

Do mesmo modo, está previsto na Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso 
II os cidadãos poderão escolher uma situação mais vantajosa de forma de tributação, mas em 
virtude da lei. 

Já no artigo 145 da Constituição Federal diz que “A união, os Estados, o Distrito 
Federal e o Municípios poderão os seguintes Tributos:” Impostos municipais como o ISS, taxas 
de poder de polícia, os Estaduais como o ICMS e IPVA, também os Impostos federais PIS/
Pasep e COFINS entre outros impostos que englobam cada ente federativo. 

Para isso é necessário elaborar uma análise criteriosa pelo contador e seus 
administradores responsáveis da entidade, para constatar a forma mais vantajosa, diminuindo 
assim a carga tributária segundo Chaves (2009, p. 7), “[...] o planejamento tributário exige uma 
soma de conhecimentos contábil e jurídico.”.  Para isso é necessário ter o conhecimento da 
atividade econômica da empresa.

2.1.1 Simples nacional, Lucro Presumido e Lucro Real

O Simples Nacional é um sistema que unifica o pagamento do imposto de renda, a 
contribuição social sobre o lucro, IPI, ISS, CPP, ICMS, PIS e o COFINS. Esse regime de 
tributação é utilizado nas Microempresas e das Empresas de pequeno porte.

Na apuração do imposto não são incluídas as despesas, somente pelo faturamento 
mensal, e conforme aumenta o faturamento a alíquota também se altera, ou seja, de forma 
progressiva. (YOUNG, 2002).

De acordo com a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,  o Simples 
Nacional apresenta alguns critérios para se enquadrar nessa opção de tributação,  uns dos 
principais é que não tenha sócio no exterior e também débitos com os entes federativos, algumas 
restrições de atividades previstas na lei, e o limite anual de faturamento de R$ 4.800.000,00.

O lucro presumido é uma forma de tributação simplificada, dessa forma o IRPJ é 
baseado no lucro real, junto à CSLL são apurados trimestralmente sobre uma base presumida 
de lucro.  Segundo Crepaldi (2019, p.329) “[...] corresponde ao resultado da aplicação dos 
percentuais fixados em lei, de acordo com a atividade-fim da pessoa jurídica, sobre a receita 
bruta auferida no período, [...]”. Todas as receitas e ganhos de capital são incluídas na base de 
cálculo dos impostos.

Para Young (2002), o lucro real mensal a apuração da contribuição social sobre o 
lucro líquido e imposto de renda é realizado mensalmente ou trimestralmente baseado com o 
faturamento, e também na atividade econômica exercida.
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De acordo com Young (2002, p.16.), “São aplicados porcentuais sobre a base de cálculo. 
Esta deverá ser acrescida de demais receitas não-operacionais para que sobre esse montante, seja 
aplicada a alíquota do imposto de renda.”. Essa forma de tributação real trimestral, traz algumas 
desvantagens devido a compensação dos prejuízos fiscais, pois não pode ser compensado nos 
trimestres seguintes, como afirma Higuchi (2015).  

No lucro real anual poderão ser compensados os prejuízos fiscais no ano calendário 
corrente, de acordo com Higuchi (2015, p.34.), “Assim, o lucro de janeiro poderá ser compensado 
com o prejuízo de fevereiro ou dezembro e o lucro de março poderá ser compensado com o 
prejuízo de qualquer mês.”. A Empresa poderá optar se quer realizar a apuração de forma anual 
ou trimestral. (HIGUCHI, 2015).

2.1.2 Imposto de renda pessoa jurídica e Contribuição social sobre o lucro líquido

 O Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) é um tributo que incide sobre o lucro 
da entidade. Foi criado pelo Decreto-Lei 1.371 de 09 de dezembro de 1974, com o passar dos 
anos esse decreto se tornou obsoleto, sendo reeditados novos decretos e leis para melhores 
atribuições. Por fim entrou em vigência a lei atual nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no qual 
“dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a seguridade social, o processo 
administrativo de consulta e dá outras providências.”. (BRASIL, 1996, p. 1). 

A apuração do imposto é realizada conforme os lucros apurados, com uma alíquota de 
15,0 % sobre o lucro, de acordo com Oliveira (2013, p.100) “Além dessa alíquota , a parcela 
de base de cálculo que exceder ao resultado da multiplicação de R$ 20.000,00 pelo número 
de meses do respectivo período de apuração ficará sujeita à incidência de  adicional de IRPJ, 
calculado, à alíquota de 10,0%.”. 

A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)  é uma contribuição que apoia 
a seguridade social, essa utilizada pelo governo para manter o apoio das aposentadorias, saúde 
e situações de desempregos, é regida pela Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, do mesmo 
modo as empresas são regidas pela lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
 

2�1.3 Programa de integração social e Contribuição para financiamento da seguridade 
social

O Programa de Integração Social (PIS) também é regido pela Lei Complementar 07 
de 07 de setembro de 1970, que é recolhida pelas entidades do setor privado que tributos seus 
impostos pelo Lucro real, presumido ou arbitrado, do mesmo modo equiparadas pela legislação 
do Imposto de Renda.  (BRASIL, 1970).

A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), é um tributo 
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arrecadado pela União, criada pela Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991, 
o governo visa com arrecadação desse valor mensal recolhido pelas empresas, entre outros, 
financiar a seguridade social nas áreas da assistência social, previdência social e a saúde pública 
(BRASIL, 1991). 

Já a contribuição monofásica de Pis e da COFINS tem semelhança com a substituição 
tributária, segundo afirma Cassone (2018, p. 51), “Monofásico, ou de incidência única, é o 
imposto, em que, na ocorrência de sucessivas operações no ciclo econômico (insumo, produção, 
circulação), a legislação prevê uma única incidência.”.

Previsto na Lei nº 10.147/2000, o governo adotou o regime monofásico nos produtos 
conforme previstos na tabela Tipi como por exemplo produtos de higiene pessoal, cosméticos 
e medicamentos, tornando assim um regime de tributação especial de utilização de crédito 
presumido, para Fabretti (2017, p. 352)

A exemplo do que acontece com o regime de substituição tributária do ICMS, onde o 
primeiro empresário, que é o elo da cadeia produtiva, deve reter os tributos que serão 
devidos no preço de venda para o consumidor final, a Lei no 10.637/02 introduziu 
sistema semelhante para o recolhimento de PIS e Cofins que passou a Chamar-se 
sistema monofásico ou incidência monofásica.

Conforme previsto ainda na Lei 10.147/2000 no Art. 1°, alínea “a” e “b”, também 
há produtos farmacêuticos que obtém a presunção das alíquotas de 2,10% no Pis e 9,90% na 
COFINS em produtos farmacêuticos. Já nos produtos de perfumaria, ou de higiene pessoal das 
alíquotas de 2,20% no PIS, e 10,30% na COFINS.

2.1.4 Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e Convênio ICMS 119/2020

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é recolhido para a 
esfera Estadual, instituído pela Lei nº 7.547, de janeiro de 1989, e atualmente regido pela 
Lei n° 10.297, de 26 de dezembro de 1996, é um imposto recolhido pelas empresas a 
partir do momento que inicia o fato gerador.  Segundo Oliveira (2013, p.129): “[...] cada 
Estado brasileiro possui seu próprio regulamento para esse imposto, determinado o prazo de 
recolhimento e o documento a ser utilizado em sua arrecadação.”. Caso ocorrer uma venda ou 
uma compra para fora do Estado, é necessário obedecer a Lei do ICMS daquele Estado.  

Do mesmo modo, a Lei n° 10.297, de 26 de dezembro de 1996 menciona que 
qualquer pessoa física ou jurídica precisa pagar o imposto sobre a circulação de 
mercadorias, na prestação de serviços de transportes intermunicipal e interestadual, 
ainda se iniciado no exterior.  

Por meio do convênio ICMS 119/2020 de 14 de outubro de 2020, o Estado de Santa 
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Catarina obteve a exclusão de protocolos e convênio que atribui a responsabilidade pelo 
recolhimento do ICMS-ST ao remetente nas operações interestaduais com medicamentos, 
artigos de perfumaria, higiene pessoal e cosméticos a partir de 01/01/2021.  

No caso de contribuinte Optantes pelo Simples Nacional diante a exclusão destas 
mercadorias deverá adotar os seguintes procedimentos previsto no Correio Eletrônico Circular 
SEF/DIAT n° 028/2020.

Com esse novo convênio as empresas do ramo de medicamentos e produtos de higiene 
e cosméticos não terão mais a substituição tributária, ocasionando um levantamento de estoque, 
para obter a quantidade de produtos com Substituição Tributária e realizar os procedimentos da 
baixa desse estoque conforme conta em anexo no artigo 23 e 24 do RICMS/SC em consonância 
com o Correio Eletrônico Circular SEF/DIAT n° 028/2020 .
 

2.1.5 Encargos Sociais

Para Oliveira et al. (2015), os principais encargos na folha de pagamento são os 
encargos sobre a mão-de-obra, encargos sobre a folha, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço 
(FGTS) Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e o Imposto de Renda Retido na Fonte 
(IRRF).

O cálculo do INSS, são apurados os descontos e rendimentos que “[...] incide sobre o 
salário mais horas extras, adicional de insalubridade, periculosidade, adicional noturno, diárias 
para viagem acima de 50% do salário percebido, 13o salário e outros valores admitidos em lei 
pela previdência social.”. (OLIVEIRA, 2013, p.21).

A contribuição previdenciária patronal constitui-se em uma alíquota de 20% sobre a 
base de contribuição da folha de pagamento dos sócios e colaboradores da entidade conforme 
previsto na Lei 8.212/1991.

Além dos encargos sociais, constam ainda os encargos sobre a folha, constam as 
contribuições de terceiros como o Sesi, Sesc ou Sest com a alíquota de 1,5%, Senai, Senac 
ou Senat com a alíquota de 1,0%, Sebrae com alíquota de 0,6% , Incra com a porcentagem 
da alíquota de  0,2%,  Salário Educação com uma alíquota de 2,5% e pôr fim a SAT (Seguros 
de Acidentes de Trabalho) com a alíquota de 1,0% a 3% conforme a atividade da empresa. 
(OLIVEIRA, LUÍS MARTINS DE et al, 2015).

Conforme disposto no Perguntas e Respostas Simples Nacional (2021, p.59), “Em 
regra, a Contribuição Patronal Previdenciária (CPP) está incluída na alíquota do Simples 
Nacional – exceto quanto às atividades enquadradas no Anexo IV da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, [...].”  Dessa forma não é necessário calcular separadamente a guia de INSS patronal. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente estudo realizado na Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale 
do Itajaí caracteriza-se como pesquisa descritiva. Segundo Triviños (2013, p 110), “Os estudos 
descritivos exigem do pesquisador uma série de informações se que deseja pesquisar.”.

Portanto, o objetivo da presente pesquisa é realizar o planejamento tributário em uma 
empresa do ramo farmacêutico localizado no Alto Vale do Itajaí no ano de 2022. O artigo 
buscou responder aos seguintes problemas: Quais os benefícios no planejamento tributário de 
uma empresa do ramo farmacêutico?

Quanto aos procedimentos, utilizou-se o levantamento documental e de campo com 
análise qualitativa, segundo RiChardson (2014, p.79), “[...] podemos reconhecer que a forma 
como se pretende analisar um problema, ou, por assim dizer, o enfoque é que, de fato, exige 
uma metodologia qualitativa [...]”. Visto que foram analisadas planilhas de estoques, cadastros 
de produtos e balancetes de verificação da empresa

 A pesquisa foi operacionalizada da seguinte maneira: em uma visita na empresa 
no mês de fevereiro de 2021, solicitando a autorização para a pesquisa em uma reunião.  Os 
documentos para o planejamento tributário foram coletados diretamente da contabilidade junto 
ao profissional contador, que são os balancetes contábeis de janeiro de 2021 a setembro de 
2021 em formato PDF. Foi coletado também, relatórios de compras e vendas do sistema ERP 
da empresa.

Em seguida, foram necessários elaborar quadros demonstrativos com o Balanço 
Patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado (DR) no regime de tributação do Lucro Real, 
Lucro presumido o e do Simples Nacional, verificando qual é o regime mais vantajoso para a 
empresa, desenvolvendo uma projeção de aumento de 10% na apuração de tributos para o ano 
de 2022 nos três regimes de tributação e também no faturamento. Este trabalho será realizado 
de acordo com a legislação vigente no período de sua elaboração.

4 ANÁLISE DOD RESULTADOS

Esta seção demonstra a projeção da apuração dos tributos de 2022 pelo Simples 
Nacional, Lucro Real e Lucro Presumido, junto aos tributos incidentes e sobre o resultado, os 
cálculos de folha de pagamento e encargos sobre a folha.

4.1  APURAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL EM 2022

A empresa é composta por dois pró-laboristas, e também por duas funcionárias 
registradas para a projeção do ano de 2022 será mantido o mesmo quadro de funcionários e 
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do mesmo modo para os pró-laboristas, mas as remunerações são previstas em um aumento 
de 10%, podendo variar conforme o salário-mínimo projetado pelo governo. Os valores são 
apresentados na Tabela 01, a seguir.

Tabela 01 - Folha de pagamento e encargos pelo Simples Nacional em 2022
Mês Salários e 

provisões Pró-labore Total FGTS Totais

Janeiro 2022 3.632,20 2.750,00 290,58 6.672,78
Fevereiro 2022 3.632,20 2.750,00 290,58 6.672,78
Março 2022 3.632,20 2.750,00 290,58 6.672,78
Abril 2022 3.632,20 2.750,00 290,58 6.672,78
Maio 2022 3.632,20 2.750,00 290,58 6.672,78
Junho 2022 3.632,20 2.750,00 290,58 6.672,78
Julho 2022 3.632,20 2.750,00 290,58 6.672,78
Agosto 2022 3.632,20 2.750,00 290,58 6.672,78
Setembro 2022 3.632,20 2.750,00 290,58 6.672,78
Outubro 2022 3.632,20 2.750,00 290,58 6.672,78
Novembro 2022 3.632,20 2.750,00 290,58 6.672,78
Dezembro 2022 3.632,20 2.750,00 290,58 6.672,78
Totais 43.586,40 33.000,00 3.486,91 80.073,31

    Fonte: elaborada pela autora.

Na Tabela 01 consta o valor total de custos de R$ 80.073,31 relativos aos salários, 
provisões, pró-labore e FGTS no ano de 2022.

Já na Tabela 02, são apresentados somente os encargos no pró-labore no Simples 
Nacional, totalizando um custo de R$ 10.230,00 somente de contribuição previdenciária e INSS 
patronal sobre a remuneração de R$ 2.750,00 mensal, e R$ 33.000,00 nos 12 meses. 

Tabela 02 - Encargos no Pró-labore no Simples Nacional 2022

Mês Pró-labore INSS Pró-
laborista INSS Patronal Total encargos da folha

Janeiro 2022 2.750,00 302,50 550,00 852,50
Fevereiro 2022 2.750,00 302,50 550,00 852,50
Março 2022 2.750,00 302,50 550,00 852,50
Abril 2022 2.750,00 302,50 550,00 852,50
Maio 2022 2.750,00 302,50 550,00 852,50
Junho 2022 2.750,00 302,50 550,00 852,50
Julho 2022 2.750,00 302,50 550,00 852,50
Agosto 2022 2.750,00 302,50 550,00 852,50
Setembro 2022 2.750,00 302,50 550,00 852,50
Outubro 2022 2.750,00 302,50 550,00 852,50
Novembro 2022 2.750,00 302,50 550,00 852,50
Dezembro 2022 2.750,00 302,50 550,00 852,50
Totais 33.000,00 3.630,00 6.600,00 10.230,00

Fonte: elaborada pela autora.

Para a projeção do Simples Nacional de 2022, utilizou-se percentual de aumento de 
vendas de 10% sobre o faturamento do ano anterior, correspondendo a produtos sem substituição 
tributária do ICMS. 

Os cálculos apurados de Simples Nacional para o ano de 2022 então apresentados 
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brevemente na Tabela 03.

Tabela 03 - Apuração do Simples Nacional de 01/2022 a 12/2022

Período Faturamento 
mensal RBT

Alíq. Efetiva 
sem ST 
ICMS

SN Comércio 
sem ST ICMS

Simples 
Nacional

Janeiro 2022 100.178,44 1.202.141,29 8,83% 8.844,09 8.844,09
Fevereiro 2022 77.544,24 1.202.141,29 8,83% 6.845,87 6.845,87
Março 2022 118.426,41 1.066.336,06 8,59% 10.172,79 10.172,79
Abril 2022 78.907,85 1.184.596,34 8,80% 6.944,38 6.944,38
Maio 2022 108.501,70 888.447,25 8,17% 8.861,87 8.861,87
Junho 2022 100.193,51 900.136,64 8,20% 8.216,25 8.216,25
Julho 2022 88.430,82 967.147,41 8,37% 7.404,82 7.404,82
Agosto 2022 143.437,57 980.579,18 8,41% 12.056,56 12.056,56
Setembro 2022 94.778,86 1.073.163,14 8,60% 8.154,20 8.154,20
Outubro 2022 108.147,62 1.080.294,60 8,62% 9.319,33 9.319,33
Novembro 2022 171.698,89 1.222.256,42 8,86% 15.211,05 15.211,05
Dezembro 2022 100.157,69 1.298.450,08 8,97% 8.981,31 8.981,31
Totais 1.290.403,59 111.012,51 111.012,51

Fonte: elaborada pela autora.

Com o aumento do faturamento a farmácia permanece no ano de 2022 na quarta faixa 
de Receita Bruta Acumulada nos últimos 12 meses no Simples Nacional, obtendo uma variação 
de alíquota de 8,83% a 8,97%.  Originando um valor de arrecadação de impostos para o ano 
de 2022 no valor de R$ 111.012,51. Vale ressaltar que os valores do PIS e o COFINS listados 
na lista positiva e negativa são monofásicos de PIS e COFINS em conformidade com a em 
conformidade a Lei 10.147/2000, Artigo 2, no qual regulamenta o regime monofásico com 
alíquota zero para PIS e a COFINS referente a venda de produtos farmacêuticos. Somente é 
tributado os valores que constam na lista neutra do relatório de faturamento disponibilizado 
pela empresa no qual o sistema já gera automaticamente esta relação, separando as vendas dos 
produtos pela lista positiva, negativa e neutra.

A Tabela 04 demonstra o resumo de imposto devidos referente a projeção do ano 2022, 
pelo regime de tributação Optante do Simples Nacional. 

Tabela 04 - Impostos a Recolher de 2022 no regime Simples Nacional
Período Simples Nacional Total FGTS Total Impostos a Recolher em 2022

Janeiro 2021 8.844,09 290,58 9.134,67

Fevereiro 2021 6.845,87 290,58 7.136,44

Março 2021 10.172,79 290,58 10.463,37

Abril 2021 6.944,38 290,58 7.234,96

Maio 2021 8.861,87 290,58 9.152,44

Junho 2021 8.216,25 290,58 8.506,82

Julho 2021 7.404,82 290,58 7.695,39

Agosto 2021 12.056,56 290,58 12.347,13

Setembro 2021 8.154,20 290,58 8.444,77
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Outubro 2021 9.319,33 290,58 9.609,91

Novembro 2021 15.211,05 290,58 15.501,63

Dezembro 2021 8.981,31 290,58 9.271,88

Totais 111.012,51 3.486,91 114.499,42

 Fonte: elaborada pela autora.

Este resumo da Tabela 04, apresenta todos os impostos devidos à entidade para o ano 
de 2022, no Regime do Simples Nacional, sendo R$ 111.012,51 referente a arrecadação do Das 
Simples Nacional, e o valor de R$ 3.486,91 referente ao FGTS, totalizando um valor de R$ 
114.499,42 impostos a recolher.

4.2 APURAÇÃO PELO LUCRO REAL EM 2022
 

Na projeção do Regime de Apuração do Lucro Real, os tributos devidos são apresentados 
na Tabela 05, de forma resumida os encargos sociais e suas remunerações.

Tabela 05 – Folha de pagamento e encargos no Lucro Real 2022
Mês Salários Pró-labore INSS 

Patronal
RAT e 

Terceiros
Total 
FGTS

Total encargos 
da folha

Janeiro 2022 3.632,20 2.750,00 1.276,44 210,67 290,58 1.777,68 
Fevereiro 2022 3.632,20 2.750,00 1.276,44 210,67 290,58 1.777,68 
Março 2022 3.632,20 2.750,00 1.276,44 210,67 290,58 1.777,68 
Abril 2022 3.632,20 2.750,00 1.276,44 210,67 290,58 1.777,68 
Maio 2022 3.632,20 2.750,00 1.276,44 210,67 290,58 1.777,68 
Junho 2022 3.632,20 2.750,00 1.276,44 210,67 290,58 1.777,68 
Julho 2022 3.632,20 2.750,00 1.276,44 210,67 290,58 1.777,68 
Agosto 2022 3.632,20 2.750,00 1.276,44 210,67 290,58 1.777,68 
Setembro 2022 3.632,20 2.750,00 1.276,44 210,67 290,58 1.777,68 
Outubro 2022 3.632,20 2.750,00 1.276,44 210,67 290,58 1.777,68 
Novembro 2022 3.632,20 2.750,00 1.276,44 210,67 290,58 1.777,68 
Dezembro 2022 3.632,20 2.750,00 1.276,44 210,67 290,58 1.777,68 
Totais 43.586,40 33.000,00 15.317,28 2.528,01 3.486,91 21.332,20
Fonte: elaborada pela autora

A retirada de pró-labore e os salários dos funcionários obtém um custo durante o ano 
de 2022 no valor de R$ 76.586,40, contendo também o INSS Patronal no valor de R$15.317,28, 
já o Rat e Terceiros  somado os doze meses obteve o valor de  R$ 2.528,01 e por fim  o FGTS 
em R$ 3.486,91 totalizando um custo total de mão-de-obra no valor de R$ 21.332,20. 

Foram utilizados os dados reais de janeiro a outubro de 2021, e no mês de novembro e 
dezembro calculou-se a média dos últimos 10 meses para a projeção do ano seguinte.  A Tabela 
06 evidencia os resultados de créditos tributários. 
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Tabela 06 – Valores com projeção de créditos de ICMS, PIS e COFINS para 2022
Período ICMS PIS COFINS 

Janeiro 2022 11.073,88 324,90 1.496,51
Fevereiro 2022 9.290,19 192,64 887,33
Março 2022 12.428,97 237,63 1.094,53
Abril 2022 12.055,76 81,48 375,29
Maio 2022 13.237,55 268,16 1.235,16
Junho 2022 13.246,12 262,25 1.207,96
Julho 2022 13.516,72 308,59 1.421,36
Agosto 2022 12.559,43 227,10 1.046,06
Setembro 2022 12.446,97 276,17 1.272,03
Outubro 2022 12.854,26 329,90 1.519,55
Novembro 2022 22.496,81 486,59 2.241,24
Dezembro 2022 13.310,61 287,90 1.326,07
TOTAIS 158.517,27 3.283,30 15.123,09

Fonte: elaborada pela autora.

 Com os valores de créditos calculados, será apresentado a projeção para os 
débitos de impostos, calculados sobre as vendas de mercadorias, conforme exibe a Tabela 07.

Tabela 07 – Apuração de ICMS para 2022
Período  ICMS a recuperar 17%  ICMS a recolher 

Janeiro 2022 11.073,88 17.030,33 5.956,46

Fevereiro 2022 9.290,19 13.182,52 3.892,33

Março 2022 12.428,97 20.132,49 7.703,52

Abril 2022 12.055,76 13.414,33 1.358,57

Maio 2022 13.237,55 18.445,29 5.207,73

Junho 2022 13.246,12 17.032,90 3.786,77

Julho 2022 13.516,72 15.033,24 1.516,52

Agosto 2022 12.559,43 24.384,39 11.824,95

Setembro 2022 12.446,97 16.112,41 3.665,43

Outubro 2022 12..854,26 18.385,10 5.530,84

Novembro 2022 22496,81 29.188,81 6.692,00

Dezembro 2022 13.310,61 17.026,81 3.716,20

TOTAIS 158.517,27 219.368,61 60.851,34

Fonte: elaborada pela autora.

Como a entidade tem somente seus clientes consumidor final aplica-se a alíquota de 
17% sobre as vendas, conforme disposto na Lei do ICMS-SC/1996, Capítulo III, Seção II, 
Artigo 19, Inciso III, Alínea n. Obtendo assim um total de ICMS a pagar na projeção do ano de 
2022 de R$ 60.851,34. 

Tabela 08 – PIS e COFINS sobre as vendas para o ano de 2022

Período Tributado PIS COFINS
Lista Neutra 1,65% 7,6%
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Janeiro 2022 30.747,49 507,33 2.336,81
Fevereiro 2022 16.821,60 277,56 1.278,44
Março 2022 23.686,34 390,82 1.800,16
Abril 2022 5.578,94 92,05 424,00
Maio 2022 22.993,63 379,39 1.747,52
Junho 2022 20.751,98 342,41 1.577,15
Julho 2022 21.120,00 348,48 1.605,12
Agosto 2022 27.133,47 447,70 2.062,14
Setembro 2022 21.999,02 362,98 1.671,93
Outubro 2022 29.036,30 479,10 2.206,76
Novembro 2022 38.850,13 641,03 2.952,61
Dezembro 2022 22.662,57 373,93 1.722,36
TOTAL 281.381,47 4.642,79 21.384,99

Fonte: elaborada pela autora.

Conforme representa a Tabela 08, para o PIS e o COFINS somente sobre as vendas, 
utilizou-se a mesma regra das compras, ou seja, tributados somente os produtos da lista neutra. 
Obtendo assim um total de PIS sobre vendas de R$ 4.642,79 e o COFINS no valor de R$ 
21.384,99.

Com a apuração de todos os impostos incidentes conforme a legislação vigente, para 
a projeção do ano de 2022, caso a empresa opte pelo Lucro Real está disposto na Tabela 09.

Tabela 09 – Resumo de Impostos a Recolher pelo Lucro Real em 2022

Período ICMS a 
Recolher

PIS a 
Recolher

COFINS a 
Recolher

IRPJ A 
Recolher

CSLL a 
Recolher

Encargos 
sobre 
Folha

TOTAIS

Janeiro 2022 5.956,46  182,43 840,30 0,00 0,00 290,58 7.269,77
Fevereiro 2022 3.892,33  84,91 391,11 0,00 0,00 290,58 4.658,92
Março 2022 7.703,52  153,20 705,63 7.931,01 5.229,24 290,58 22.013,17
Abril 2022 1.358,57 10,57 48,71 0,00 0,00 290,58 1.708,43
Maio 2022 5.207,73  111,24 512,36 0,00 0,00 290,58 6.121,91
Junho 2022 3.786,77  80,15 369,19 4.340,87 2.862,11 290,58 11.729,68
Julho 2022 1.516,52  39,89 183,76 0,00 0,00 290,58 2.030,75
Agosto 2022 11.824,95  220,60 1.016,09 0,00 0,00 290,58 13.352,21
Setembro 2022 3.665,43 86,82 399,89 24.607,99 12.108,65 290,58 41.159,36
Outubro 2022 5.530,84  149,20 687,21 0,00 0,00 290,58 6.657,82
Novembro 2022 6.692,00  154,44 711,37 0,00 0,00 290,58 7.848,39
Dezembro 2022 3.716,20  86,04 396,29 31.859,93 14.977,55 290,58 51.326,57
Totais 60.851,34 1.359,49 6.261,90 68.739,79 35.177,55 3.486,91 175.876,99

Fonte: elaborada pela autora.

Para elaborar a Tabela 09, foram apurados os cálculos dos débitos menos os créditos 
dos tributos ICMS, PIS e COFINS, conforme a legislação vigente proporciona no regime 
não cumulativo de impostos, sendo apresentado uma projeção de 10% sobre os valores reais 
referentes ao ano de 2021.

Já a apuração do cálculo de IRPJ e CSLL, foram realizados em quatro trimestres, sobre 
o lucro contábil com a elaboração do LALUR,  porém a apuração dos valores referentes ao mês 
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de dezembro projetando o quarto trimestre de 2022 na prática serão somente pagos no exercício 
seguinte, mas para fins acadêmicos todos os impostos a recolher serão considerados no ano 
analisado. Alcançando um total de tributos a pagar no valor de R$ 103,0917,34 de IRPJ e CSLL 
para o ano de 2022 no regime de tributação Lucro Real.

4.2.3 Apuração pelo Lucro Presumido em 2022

A apuração da folha de pagamento e encargos sociais no regime de tributação do Lucro 
Presumido se mantém igual calculado no regime do Lucro Real para o ano de 2022. 

Na apuração do Lucro Presumido, a empresa tem somente direito ao crédito de ICMS, 
no PIS e COFINS são tributados pela alíquota integral de 0,65% para o PIS e 3,0% para o 
COFINS, na venda de mercadorias que constam na lista neutra. Os demais produtos da lista 
positiva e negativa são monofásicos destas contribuições. 

Conforme no regime do Lucro Real o ICMS a pagar atingiram os mesmos valores 
no regime de tributação do Lucro Presumido, com um valor total de R$ 60.851,34 de ICMS a 
pagar durante o ano de 2022.

Mas o PIS e COFINS conforme a legislação, não permite o aproveitamento do crédito 
no regime cumulativo pelas entradas (compras de mercadorias), a Tabela 10 apresenta os valores 
de apuração desses impostos para a projeção de 2022.

Tabela 10 – PIS e COFINS sobre as vendas de mercadorias para o ano de 2022

Período Base de cálculo PIS COFINS
0,65% 3,00%

Janeiro 2022 27.952,26 181,69 838,57
Fevereiro 2022 16.821,60 109,34 504,65

Março 2022 23.686,34 153,96 710,59
Abril 2022 5.578,94 36,26 167,37
Maio 2022 22.993,63 149,46 689,81
Junho 2022 20.751,98 134,89 622,56
Julho 2022 21.120,00 137,28 633,60

Agosto 2022 27.133,47 176,37 814,00
Setembro 2022 21.999,02 142,99 659,97
Outubro 2022 29.036,30 188,74 871,09

Novembro 2022 38.850,13 252,53 1.165,50
Dezembro 2022 22.662,57 147,31 679,88

TOTAL 278.586,25 1.810,81 8.357,59
Fonte: elaborada pela autora.

O total apurado de PIS é de R$ 1.810,80 e do COFINS de R$ 8.357,59, sobre os 
produtos incidentes de impostos na lista neutra do faturamento. Vale ressaltar que neste regime 
não permite o aproveitamento de créditos.

Após realizados todos os levantamentos de impostos que a entidade é contribuinte 
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perante a legislação, bem como os encargos sociais e as folhas de pagamentos, foi possível 
gerar um resumo conforme apresenta a Tabela 11.

Tabela 11 – Resumo Impostos Lucro Presumido de 2022

Período ICMS a 
Recolher

PIS a 
Recolher

COFINS a 
Recolher

IRPJ a 
Recolher

CSLL a 
Recolher

Encargos 
S/ Folha TOTAIS

Janeiro 2022 5.956,46 181,69 838,57 1.777,68 8.754,40
Fevereiro 2022 3.892,33 109,34 504,65 1.777,68 6.284,00

Março 2022 7.703,52 153,96 710,59 1.777,68 10.345,76
Abril 2022 1.358,57 36,26 167,37 3.553,79 3.198,41 1.777,68 10.092,09
Maio 2022 5.207,73 149,46 689,81 1.777,68 7.824,69
Junho 2022 3.786,77 134,89 622,56 1.777,68 6.321,91
Julho 2022 1.516,52 137,28 633,60 3.451,24 3.106,11 1.777,68 10.622,44

Agosto 2022 11.824,95 176,37 814,00 1.777,68 14.593,01
Setembro 2022 3.665,43 142,99 659,97 1.777,68 6.246,08
Outubro 2022 5.530,84 188,74 871,09 3.919,77 3.527,79 1.777,68 15.815,90

Novembro 2022 6.692,00 252,53 1.165,50 1.777,68 9.887,72
Dezembro 2022 3.716,20 147,31 679,88 4.560,05 4.104,05 1.777,68 14.985,16

Totais 60.851,34 1.810,81 8.357,59 15.484,84 13.936,36 21.332,20 121.773,14
Fonte: elaborada pela autora.

A Tabela 11 apresenta um total de R$ 121.773,14 impostos a pagar, os encargos sobre 
a folha e o ICMS permanecem os mesmos que no regime de tributação do Lucro Real, obtendo 
uma alíquota presumida no PIS no valor de R$1.810,81 e COFINS R$ 8.357,59, sendo R$  
15.484,84 de IRPJ e R$ 13.936,36 de CSLL durante os quatros trimestres na projeção do ano de 
2022 com um aumento estimado de 10% nas vendas e mercadorias, nas despesas e receitas da 
entidade. Vale ressaltar que a apuração dos valores referentes ao mês de dezembro projetando 
o quarto trimestre de 2022 na prática serão somente pagos no exercício seguinte, mas para fins 
acadêmicos todos os impostos a recolher serão considerados no ano analisado.

4.3 RESULTADO APÓS ANÁLISES

Após a apuração dos cálculos no decorrer deste capítulo, apresenta-se nesta seção, os 
resumos dos cálculos projetados para o ano de 2022. Alcançou-se os seguintes resultados de 
impostos devidos para a farmácia, nos três regimes de tributação, Simples Nacional, Lucro Real 
e Lucro Presumido, conforme apresenta a Tabela 12.

Tabela 12 – Totais de impostos por regime de tributação 2022

Descrição PIS COFINS ICMS IRPJ CSLL Folha de 
Pagamento Total

Simples Nacional 3.063,95 14.142,99 37.189,19 6.105,69 3.885,44 46.625,25 111.012,51

Lucro Real 1.359,49 6.261,90 60.851,34 68.739,79 35.177,55 21.332,20 193.722,28

Lucro Presumido 1.810,81 8.357,59 60.851,34 15.484,84 13.936,36 21.332,20 121.773,14
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Fonte: elaborada pela autora.       

Com a apuração dos impostos conforme apresenta a Tabela 12, o Simples Nacional 
obtém um total de R$ 111.012,51 para a projeção, já o Lucro Real caso a entidade opte por 
este regime, ainda não é viável, devido o valor total de R$ 193.722,28 que ainda irá pagar R$ 
82.709,14 a mais de impostos. Por fim no regime de tributação Lucro Presumido obteve uma 
quantia de R$ 121.773,14 de impostos projetados para o ano de 2022.

Conforme apresenta a Tabela 12, o Lucro Presumido se torna mais atrativa para a 
empresa, devidos os valores dos encargos das folhas de pagamento, os PIS e o COFINS, e o 
IRPJ e CSLL que é calculado de forma presumida sobre o faturamento de vendas.

De acordo com as informações do Gráfico 01, é possível observar que os encargos da 
folha de pagamento no Simples Nacional no valor de R$46.625,25 maior que no Regimes de 
tributação Lucro Real e Presumido.

Gráfico 01 – Percentual de impostos em cada regime em 2022

Fonte: elaborado pela autora.

O Gráfico 01 representa a quantia em porcentagem de impostos com relação ao  
faturamento dos últimos doze meses no valor de R$ 1.290.403,59 em cada um dos regimes 
de tributação, alcançando assim 8,60% de impostos a pagar  no Simples Nacional, 15,01% no 
Lucro Real e 9,44% no regime de tributação Lucro Presumido para o ano de 2022.  O regime 
de tributação mais atrativo permanece ainda o Simples Nacional.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No sistema brasileiro, a carga tributária contudo é elevada, devido este fator é 
significativo a realização de um planejamento tributário, auxiliando assim as empresas a 
buscarem benefícios fiscais junto a legislação vigente. E do mesmo modo, conduzir o cliente de 
maneira correta para diminuir os riscos e os problemas do sistema tributário.

Com os relatórios e materiais fornecidos pela farmácia, foram realizadas as análises 
de toda a classificação tributária na opção do Lucro Real e Lucro Presumido, incluído as leis e 
retificando as divergências que foram surgindo conforme desenvolvimento das análises. 

O presente estudo utilizou-se da análise juntamente com os materiais fornecidos como 
objeto de estudo da vindo da farmácia e da contabilidade. Desta maneira foram realizadas as 
apurações dos impostos devidos nos três regimes de tributação: Simples Nacional, Lucro Real 
e Lucro Presumido.

Junto aos cálculos de projeção de aumento de faturamento de 10%, foi possível 
verificar o melhor regime tributário que se enquadra para a empresa, permanece ainda o Simples 
Nacional com 26 % de impostos a pagar, no Lucro Presumido com 29 %  empresa irá contribuir 
neste regime de tributação em 2022, e por fim 45 % o Lucro Real que se torna menos vantajoso.  

Mas vale salientar que no Simples Nacional e Lucro Presumido não estão incorporados 
os custos, despesa e receita, assim como na apuração do Lucro Real, que são inclusos todas as 
despesas e receitas para fins de apuração do IRPJ e CSLL.

Outra diferença significante para os três regimes tributários é que a empresa 
permanecendo no Simples Nacional vai pagar 34% de ICMS na projeção realizada, já no Lucro 
Real e Presumido pagará um total de R$ 60.851,34 de ICMS nos doze meses projetado no ano 
de 2022. 

Da mesma forma o INSS/CPP, a empresa vai contribuir 42% do total dos impostos no 
Simples Nacional, em comparação do Lucro Presumido se a empresa optar irá pagar 17,52 % 
nos encargos sobre a folha e 11,01 % no Lucro Real.

Mas no regime de tributação do Lucro Real o IPRJ e CSLL a farmácia irá pagar 53,64 
%, no Lucro presumido 24,16 %, e por fim, o menos oneroso é no Simples Nacional com 9,00 
% na apuração dos impostos sobre o lucro. 

Levou-se em consideração as limitações da pesquisa, devido a empresa se Optante 
do Simples Nacional, os produtos não terem o cadastro das alíquotas, sendo assim para fins de 
análise utilizou-se uma proporção em percentual conforme os relatórios de vendas que constam 
da lista positiva, negativa e neutras, atribuindo-se o mesmo percentual para as compras, no 
regime tributário cumulativo e não cumulativo no ano de 2021. Realizados os cálculos para o 
ano de 2021, em seguida foi elaborado a projeção para o ano de 2022. 

Sugere-se a pesquisas futuras dando continuidade a melhor forma de tributação para 
o ramo do comércio varejista de farmácias, desenvolvendo o cálculo do ICMS de compras e 
vendas pelo giro dos produtos, visto que nesse trabalho foi realizado com base aos produtos em 
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estoque. Finaliza-se este trabalho reafirmando é de suma importância de realizar planejamento 
tributário, e se a empresa optar em alterar de regime de tributação.
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VIABILIDADE DA TERCEIRIZAÇÃO DE FROTA EM UMA EMPRESA DO RAMO 
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RESUMO
Visando que os custos logísticos geralmente apresentam um valor considerável, o tema da pesquisa é a viabilidade 
da terceirização de frota em uma empresa do ramo alimentício de médio porte, com o objetivo de identificar a 
opção mais vantajosa para a redução de custos e despesas, elencando as vantagens e desvantagens e mantendo 
a qualidade da entrega. A pesquisa se classifica como um estudo de caso exploratório, complementado com 
pesquisa bibliográfica, apresentando uma abordagem qualitativa. Com o levantamento de dados relacionado a 
frota própria, juntamente com a verificação do percentual cobrado para a terceirização das entregas, foi possível 
fazer uma comparação entre elas. Vimos que optando pela terceirização o custo por Km rodado reduziria de R$ 
3,51 para R$ 2,88 e o custo total das entregas reduziria em 18,07% ou R$ 203.778,08 aproximadamente, levando 
em consideração que as transportadoras pesquisadas cobram 6% sobre o valor total da mercadoria. Desta forma, 
a escolha pela terceirização seria uma alternativa para a redução dos custos, contribuindo para a competitividade 
da empresa no mercado.

Palavras-chave: Logística. Transporte. Despesa.

ABSTRACT
Aiming that the logistical costs generally present a considerable value, the research theme is the feasibility of 
outsourcing the fleet in a medium-sized food company, with the objective of identifying the most advantageous 
option for the reduction of costs and expenses, listing the advantages and disadvantages and maintaining the 
quality of the delivery. The research is classified as an exploratory case study, complemented with bibliographic 
research, presenting a qualitative approach. With the collection of data related to the own fleet, together with the 
verification of the percentage charged for the outsourcing of deliveries, it was possible to make a comparison 
between them. We saw that opting for outsourcing the cost per km traveled would reduce from R$ 3.51 to R$ 2.88 
and the total cost of deliveries would reduce by 18.07% or approximately R$ 203,778.08, taking into account that 
the carriers surveyed charge 6% of the total value of the merchandise. In this way, the choice for outsourcing would 
be an alternative to reduce costs, contributing to the company’s competitiveness in the market.

Keywords: Logistics. Transport. Expense.

1 INTRODUÇÃO 

No atual cenário altamente competitivo é fundamental que as empresas busquem a 
otimização e eficiência nos processos como forma de redução de custos e despesas deixando 
o seu negócio ainda mais rentável. A contabilidade de custos pode auxiliar neste processo de 
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controle e gerenciamento de valores, permitindo uma gestão ainda mais eficiente.
Quando falamos em infraestrutura logística no Brasil, sabemos que o investimento 

é muito baixo, fazendo com que a maior parte das operações de comercialização dependam 
dos meios rodoviários para efetuar a entrega de produtos. Para tanto, o tema abordado está 
direcionado à logística da empresa e refere-se ao estudo de viabilidade da terceirização de frota 
em uma empresa do ramo alimentício de médio porte, no intuito de verificar quais os gastos a 
empresa tem com a frota própria comparando ao custo de terceirização, demonstrando também 
alguns fatores que devem ser analisados antes de mudar o processo logístico da empresa.

Atualmente muito se fala no processo de terceirização tanto dos produtos quanto 
dos serviços das empresas, independente do segmento de atuação. Assim, é importante para a 
empresa o levantamento destes valores, pois geralmente o custo logístico apresenta um valor 
significativo o que leva as empresas a pensar na terceirização como estratégia de negócio, 
buscando a otimização dos gastos para a distribuição dos produtos como forma de ganhar 
espaço no mercado. 

A pesquisa tem como objetivo comparar quais os custos e despesas a empresa tem para 
manter a frota própria com o custo da terceirização das entregas, a fim de analisar a viabilidade 
da terceirização de frota como meio de identificar a opção mais vantajosa para a redução de 
custos e despesas, elencando as vantagens e desvantagens e mantendo a qualidade da entrega.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 CONTABILIDADE DE CUSTOS

Quando surgiu a Contabilidade de Custos, o objetivo era o controle dos custos de 
produção e tinha como principal função a avaliação de estoque em empresas industriais cujo 
mesmo é muito mais complexo do que nas empresas comerciais, uma vez que envolve muito 
mais que a compra e revenda de mercadorias, mas também inclui fatores de produção, salários, 
aquisições e utilização de matéria-prima, etc. (VICECONTI, 2008)

Segundo Viceconti (2018, p.9),

A Contabilidade de Custos, cuja função inicial era de fornecer elementos para 
avaliação dos estoques e apuração do resultado, passou, nas últimas décadas, a prestar 
duas funções muito importantes na Contabilidade Gerencial: a utilização dos dados de 
custos para auxílio ao controle e para tomada de decisões. 

A Contabilidade Gerencial possibilita realizar métodos de controle que permitem aos 
gestores ou administradores ter as informações em mãos e gerenciar os resultados das operações 
da empresa. Segundo Viceconti (2018), a contabilidade gerencial tem por objetivo fornecer 



Revista Caminhos, On-line, “Gestão”, Rio do Sul, a.13 (n. 47), p. 161-175,  jan./mar. 2022.

163

informações extraídas dos dados contábeis, que auxiliam no processo de tomada de decisão 
buscando atender as necessidades dos usuários internos da empresa.

 Em relação a classificação e para melhor apropriação dos custos, os mesmos podem 
ser definidos em custos fixos e variáveis. 

Os custos fixos são aqueles cujos valores são os mesmos qualquer que seja o volume 
de produção da empresa. São fixos em relação ao volume de produção, mas podem 
variar no decorrer do tempo, por exemplo: aluguel, depreciação, salários, seguros, etc. 
Já os custos variáveis são aqueles que se alteram em função do volume de produção 
da empresa, aumentando na medida que aumenta a produção, por exemplo, matéria 
prima, materiais indiretos consumidos, etc. (VICECONTI, 2018 p.18)

Quando se fala em investimento ou análise de viabilidade de processos, é importante 
verificar também o custo de oportunidade da operação, analisado através do cálculo de 
remuneração de capital. A remuneração de capital refere-se ao valor que a empresa deixa de 
investir no mercado financeiro para investir na sua frota, por exemplo. Segundo Beuren (1993), 
o sistema contábil tradicional não contempla informações sobre os possíveis resultados em 
aplicações alternativas dos recursos. Mas, a contabilização do custo de oportunidade não se limita 
apenas à sua importância na apuração do resultado econômico da empresa, mas está voltada 
a fornecer subsídios importantes para a avaliação do desempenho dos gestores, analisando 
o resultado da aplicação de um mesmo montante de recursos em diferentes alternativas de 
investimento.

2.2 LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

A administração eficaz da logística complementa o esforço de marketing da empresa, 
proporcionando um direcionamento eficaz do produto ao cliente e colocando o produto no lugar 
certo e no momento certo (LAMBERT 1998, p.7). Segundo o autor Lambert (1998, p.8), “a 
logística apresenta um papel-chave na satisfação dos clientes da empresa e na lucratividade da 
empresa como um todo”. 

Além da terceirização logística estar sendo vista como um diferencial de mercado, 
é importante que os gestores consigam visualizar se a empresa está preparada para realizar a 
mudança. Segundo Rezende (2007), antes de tomar a decisão deve-se fazer um estudo preliminar 
da empresa, desde os fornecedores até o cliente final, com detalhamento das atividades logísticas 
passiveis de terceirização, custos, índices de produtividade, entre outros.

Ainda segundo Rezende (2007, p. 6)

A empresa deve avaliar os motivos que levam a terceirização das operações logísticas, 
os quais se dividem em dois grupos: O primeiro é composto por características 
mensuráveis, ou seja, reduzir custos, evitar investimentos e substituir custos fixos 
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por variáveis, minimizar riscos de demandas trabalhistas, etc. O segundo grupo de 
motivos para terceirizar é representado por características não mensuráveis, assim 
como dirigir todos os esforços para o próprio negócio.   

Um outro ponto importante é a escolha do parceiro prestador do serviço, pois “a 
terceirização é uma tarefa longa e árdua, que tem como fim a escolha de um prestador de 
serviços competente, com características de compatibilidade e que irá compartilhar de uma 
relação mútua de confiança, onde cada parte entende as necessidades e dificuldades da outra” 
(REZENDE, 2007, p.8)

Diante disso, é importante entender o método de trabalho do prestador de serviço a 
fim de verificar se está de acordo com os objetivos da empresa. Para Rezende (2007, p. 19) 
“quando o processo de terceirização respeita uma metodologia adequada e todos os aspectos 
são devidamente analisados, os riscos são minimizados, porém, persiste a possibilidade de que 
os resultados não sejam exatamente os esperados”. Após a etapa de avaliação, com classificação 
técnica e financeira dos concorrentes, será necessário avaliar alguns aspectos intangíveis como 
confiança, afinidade, capacidade de formar parcerias, etc.), para a escolha do operador logístico 
(REZENDE, 2007)

2.2.1 Custos Logísticos 

Uma das principais funções da logística consiste no controle e administração de seus 
custos. O principal desafio é administrá-los de acordo com o nível de serviço desejado pelo 
cliente (CASTIGLIONI, 2014). 

Uma vez que o serviço é qualificador, o nível de serviço consiste no diferenciador 
perante o mercado. Sendo assim, a logística ganha uma função importante na busca da 
empresa pelo ganho de mercado. Agregando valor aos produtos por meio do serviço, 
a logística pode contribuir de várias formas, dentre as quais destacamos: a maior 
redução no prazo de entrega, a maior disponibilidade de produtos, a entrega com 
hora determinada, o maior cumprimento do prazo de entrega, maior facilidade de 
colocação dos pedidos. (CASTIGLIONI, 2014, p.24)

Independentemente do método logístico da empresa, sendo este próprio ou terceirizado, 
destaca-se a importância de se ter um controle dos gastos, como forma de conseguir mensurar 
o que podemos oferecer de melhor ao cliente sem comprometer a rentabilidade das vendas. De 
acordo com Castiglioni (2014), algumas empresas extrapolam os custos logísticos, ultrapassando 
os limites de gastos da empresa. Em casos de terceirização, a empresa contratante gerencia em 
conjunto os custos com a empresa prestadora de serviços. 

O custo com transporte pode ser considerado o mais importante dos custos que 
compõem os custos logísticos. O transporte rodoviário de carga movimenta cerca de dois terços 
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do total de cargas do país e opera com 350 mil transportadores autônomos, 12 mil empresas 
transportadoras e mais de 50 mil transportadores de carga própria. (Castiglioni, 2014, p.47)

Para a realização do estudo em questão, foram levantados os valores dos custos 
logísticos diretos para comparação entre os gastos que a empresa tem para manter a frota própria 
ou optar pela terceirização. Desta forma, Castiglioni (2014, p. 48) afirma que:

Os custos diretos podem ser subdivididos em fixos e variáveis, considerados 
usualmente no setor de transporte rodoviário de acordo com a distância percorrida. 
Custos fixos: ocorrem independentemente do deslocamento do veículo transportador. 
São eles: depreciação, remuneração de capital, salários e obrigações trabalhistas de 
motoristas e ajudantes. Custos variáveis: os que variam de acordo com a distância 
percorrida. São eles: combustível, lubrificação, manutenção, pneus, cobertura de risco.  

2.3 TRANSPORTE PRÓPRIO

Levando em consideração todos os gastos, o processo logístico geralmente apresenta 
um alto custo para a empresa, é o que faz a maior parte dos empresários buscarem a terceirização. 
Não existe certo ou errado, mas são vários os aspectos que devem ser analisados. Segundo 
Rezende, (2007, p.29):

Apesar do transporte rodoviário de cargas ser uma das atividades da logística com maior 
índice de terceirização, algumas empresas ainda mantêm frota própria, por diversos 
motivos, entre os quais podemos destacar: - a empresa pode não estar preparada para 
compartilhar informações, expor estratégias a terceiros e apenas gerenciar e avaliar o 
processo sem interferir na rotina; - Não tem segurança se ao terceirizar o transporte 
será mantido o mesmo nível de manutenção da frota, e qualidade de atendimento ao 
cliente, pondo em risco a imagem da empresa; 

O autor afirma que “mesmo a frota sendo antiga, apesar da manutenção talvez já 
esteja depreciada e ainda atende as necessidades da empresa. Assim, muitas vezes optam pela 
frota própria parcial para garantir ocupação máxima e complementam com a terceirização” 
(REZENDE 2007, p.30).

2.4 TERCEIRIZAÇÃO

Apesar de muitas empresas ainda optarem pela frota própria, outras podem considerar 
a logística como uma área estratégica para o negócio. Assim, segundo Rezende, (2007, p.30) 
existem variações em relação aos motivos que geram a terceirização e aos modelos adotados, 
sendo:

- Dedicação ao negócio (core business), transferência de investimento e custos fixos 
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para terceiros, redução de custos, melhorias nos controles, absorção de experiências, 
disposição de novos canais de distribuição, etc.; - Evitar passivo trabalhista, 
transferindo o pessoal (motoristas e ajudantes) para a empresa terceirizada; - A maior 
parte das empresas terceirizam com foco na redução de custos, não se importando em, 
no mínimo, manter o mesmo padrão da frota e qualidade de atendimento ao cliente; 
- A preocupação com redução de custos leva inúmeras empresas a trabalhar com 
uma quantidade muito grande de pequenas empresas simultaneamente; - Incentivo 
à formação de pequenas empresas, com os próprios motoristas e ajudantes que 
absorvem os veículos da frota.

Para Rezende (2007, p.32), se o processo de terceirização for coerente e respeitar 
todas as etapas do processo, provavelmente não indicará para o menor preço, mas certamente a 
relação custo e benefício apresentará resultados muito mais satisfatórios a médio e longo prazo. 
A terceirização tornou-se um meio de aumentar o desempenho das atividades da cadeia de 
abastecimento, permitindo às organizações focalizar suas competências essenciais, fornecer um 
serviço diferenciado e obter vantagem de maior flexibilidade operacional (REZENDE 2007, p. 
37)

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O método científico é utilizado em várias áreas para fazer uma investigação sobre 
determinado assunto, assim obtendo conhecimento seguro sobre o tema. (MARCONI, 
LAKATOS, 2001). 

Esta pesquisa consiste em um estudo de caso com o objetivo de fazer um levantamento 
de dados referente aos gastos que a empresa tem para manter sua frota própria, comparados 
com o custo para a terceirização das entregas, identificando o que seria mais vantajoso para a 
empresa, a fim de auxiliar no processo de tomada de decisão. O estudo de caso é sustentado 
por um referencial teórico, que orienta as questões e proposições do estudo, reúne uma gama 
de informações obtidas por meio de diversas técnicas de levantamento de dados e evidências 
(MARTINS, 2008). Os propósitos do estudo de caso não são os de proporcionar o conhecimento 
preciso das características de uma população, mas sim o de proporcionar uma visão global do 
problema ou de identificar possíveis fatores que o influenciam ou são por ele influenciados. 
(GIL, 2002, p. 55). Nesta pesquisa optou-se por realizar o estudo de caso a partir de uma 
pesquisa bibliográfica, para fundamentar teoricamente o trabalho, por uma pesquisa exploratória 
para aproximar a teoria em relação ao problema levantado, facilitando o entendimento das 
necessidades do mercado por meio de uma abordagem qualitativa. 

A etapa inicial do trabalho, baseou-se no levantamento bibliográfico como base teórica 
para conhecimento do assunto abordado, para reunir as informações e dados que serviram na 
construção da investigação proposta a partir do determinado tema, utilizou-se a metodologia 
bibliográfica, que de acordo com GIL (2017, p.29 e 30):  
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É elaborada com base em material já publicado. Tradicionalmente, esta modalidade 
de pesquisa inclui material impresso como livros, revistas, jornais, teses, dissertações 
e anais de eventos científicos. A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside 
no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais 
ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente.

O entendimento sobre a natureza geral do problema, as possíveis hipóteses alternativas 
e as variáveis relevantes para compreensão do assunto estudado, teve a utilização inicialmente 
sobre a pesquisa exploratória, que se caracteriza segundo RAUPP e BEUREN (2006, p.80), 
o “aprofundamento de conceitos preliminares sobre determinada temática não contemplada 
de modo satisfatório anteriormente. Assim, contribui para o esclarecimento de questões 
superficialmente abordadas sobre o assunto”.

No decorrer do trabalho, foi preciso fazer pesquisa bibliográfica e exploratória, para 
demonstrar as dinâmicas do problema em questão, por fim, durante a análise do estudo de 
caso utilizou-se pelo apoio da metodologia qualitativa, com a função não apenas de analisar 
números, mas verificar outros detalhes importantes ao negócio da organização estudada, 
verificando possíveis cenários futuros. A metodologia de base qualitativa de acordo com 
LAKATOS (2001, p.269) “Preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, 
descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre 
as investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento etc.”  A pesquisa qualitativa 
foi aplicada em conjunto com a metodologia exploratória. De acordo com Marconi e Lakatos 
(2001) para obter um resultado preciso sem desperdício de tempo é utilizada a coleta de dados, 
onde é feita a aplicação de instrumentos de pesquisa a fim de elaborar a coleta é prevista

4 RESULTADOS

4.1 CUSTO DA FROTA PRÓPRIA

O estudo foi realizado em uma empresa de produtos alimentícios de médio porte, 
localizada no estado de Santa Catarina. A empresa possui 09 caminhões em sua frota própria, 
atendendo 80% de suas entregas, e para as demais utiliza terceirização para distribuição de seus 
produtos. Para o levantamento dos custos e despesas, foram utilizadas as informações fornecidas 
pelo setor de controladoria da empresa, utilizando um período de 07 meses, de Janeiro de 2019 
a Julho de 2019 para fazer a comparação.
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4�1�1 Depreciação dos veículos

Conforme informações do imobilizado da empresa, levantamos o valor da depreciação 
dos veículos correspondente aos meses analisados, dividimos pela quantidade de meses, 
chegando ao valor médio da depreciação mensal de R$ 3.596,37.

Tabela 1 - Depreciação de veículos
Depreciação dos Veículos

Valor depreciado nos últimos 07 meses                                                             R$   25.174,57
Quantidade de meses                                                                                                   07 meses
Depreciação mensal                                                                                           R$     3.596,37

Fonte: Elaborado pelos autores

4.1.2 Licenciamento, IPVA e Seguro DPVAT
 
As taxas cobradas pelo DETRAN (Departamento de Trânsito) para a realização do 

licenciamento anual dos veículos, é pago anualmente e apropriado a despesa de cada veículo 
para 12 meses correspondentes a despesa, de acordo com o centro de custo da placa de cada 
veículo. Desta forma, levantamos o valor apropriado para os meses correspondentes a pesquisa, 
obtendo o valor médio mensal de R$ 1.184,97 referente as taxas para licenciamento dos veículos.

Tabela 2 – Licenciamento dos veículos 
Licenciamento dos Veículos

Valor taxas de licenciamento pagas de Jan/19 a Jul/19                                      R$    8.294,77
Quantidade de meses                                                                                                   07 meses
Taxa mensal                                                                                                         R$   1.184,97

Fonte: Elaborado pelos autores

4.1.3 Seguro dos veículos
 
O seguro dos caminhões da frota da empresa é pago anualmente e apropriado 

mensalmente de acordo com o período correspondente e o centro de custo referente a placa de 
cada caminhão. Desta forma, levantamos o valor apropriado para os 07 meses correspondentes 
a pesquisa e chegamos ao valor médio mensal de R$ 7.324,05.

Tabela 3 – Seguro dos veículos 
Seguro dos Veículos



Revista Caminhos, On-line, “Gestão”, Rio do Sul, a.13 (n. 47), p. 161-175,  jan./mar. 2022.

169

Seguro apropriado para o período de Jan/19 a Jul/19                                        R$   51.268,32
Quantidade de meses                                                                                                   07 meses
Valor mensal                                                                                                      R$     7.324,05

Fonte: Elaborado pelos autores

4�1�4 Financiamento Caminhões
 
A empresa possui 04 caminhões financiados, assim foram consideradas o valor médio 

das parcelas pagas pelo financiamento. Além disso a empresa ainda paga um valor mensal de 
consórcio, também destinado a compra de um caminhão para a frota. Levantamos os valores 
pagos de Janeiro a Julho de 2019 e dividindo pela quantidade de meses encontramos o valor 
médio pago pelo financiamento.

Tabela 4 – Financiamento dos Caminhões
Financiamento dos Caminhões

Financiamento pago no período de Jan/19 a Jul/19                                         R$    88.117,62
Quantidade de meses                                                                                                 07 meses
Valor mensal                                                                                                    R$    12.588,23

Fonte: Elaborado pelos autores

4.1.5 Salários,  horas extras e encargos

Com um motorista para cada veículo e três ajudantes que auxiliam nas entregas, foram 
levantados o valor dos salários, horas extras e encargos referente aos sete meses em pesquisa. 
Para cálculo do custo que a empresa tem com encargos trabalhistas, foi multiplicado o valor dos 
salários dos motoristas e ajudantes por 73,67%, cujo percentual inclui os impostos recolhidos 
sobre o salário dos funcionários de acordo com a legislação vigente: 8,33% 13º salário, 11,11% 
férias, 31,80% INSS, 7,93% INSS S/ férias e 13º salário, 8% FGTS, 4% FGTS Rescisão, 0,60% 
Aviso Prévio Rescisão, 1,90% Acidente de Trabalho e auxílios. O mesmo cálculo foi realizado 
para as horas extras pagas em folha de pagamento, onde o valor das horas extras pagas foi 
multiplicado por 73,67%, correspondente aos encargos.

Tabela 5 – Salários, horas extras e encargos
Salários, horas extras e encargos

Salários + encargos do período de Jan/19 a Jul/19                                   R$          398.942,59
Horas extras + encargos do período Jan/19 a Jul/19                                R$            15.986,67
Quantidade de meses                                                                                                 07 meses
Valor médio mensal                                                                                 R$            59.275,61

Fonte: Elaborado pelos autores
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4.1.6 Diárias, uniformes e descargas

A empresa repassa aos motoristas e ajudantes uma ajuda de custo para refeições 
durante as viagens de 55,00 (cinquenta e cinco reais) por dia trabalhado. Além disso fornece os 
uniformes, que considerando o valor pago e dividindo pela quantidade de motoristas e ajudantes 
ficou estabelecido um valor de R$ 20,00 mensais. Como a empresa não possui um ajudante para 
cada motorista, em muitos casos são pagas taxas para descarga, estes valores também foram 
considerados de acordo com o valor pago por mês.

Tabela 6 – Diárias, uniformes e descargas
Diárias, uniformes e descargas

Diárias e descargas pagas no período de Jan/19 a Jul/19                        R$            143.769,04
Valor de uniformes pagos no período de Jan/19 a Jul/19                       R$                1.680,00
Quantidade de meses                                                                                                 07 meses
Valor médio mensal                                                                                R$              20.778,43

Fonte: Elaborado pelos autores

4.1.7 Pedágios e multas de trânsito

O valor dos pedágios e as multas de trânsito pagas também são contabilizadas de acordo 
com o centro de custo referente a placa de cada caminhão. Desta forma, foram levantados os 
valores pagos no período de Janeiro a Julho de 2019 para encontrar o valor do gasto mensal com 
pedágios e multas de trânsito.

Tabela 7 – Pedágios e multas de trânsito
Pedágios e multas de trânsito

Pedágios pagos no período de Jan/19 a Jul/19                                       R$               15.904,38
Multas de trânsito pagas no período de Jan/19 a Jul/19                         R$                 4.083,82
Quantidade de meses                                                                                                  07 meses
Valor médio mensal                                                                                   R$                 2.855,46

Fonte: Elaborado pelos autores

4�1�8 Conservação e manutenção dos veículos

O cálculo dos custos relacionados a conservação e manutenção dos veículos se deu 
conforme informações fornecidas pelo setor de controladoria, a partir do centro de custo de 
cada caminhão. Neste valor são considerados desde as revisões obrigatórias, os gastos com 
peças de reposição e demais gastos relacionados a conservação dos veículos. Levantamos um 
valor de R$ 99.085,92 (noventa e nove mil e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), 
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gasto nos últimos 07 meses e dividindo encontramos o valor médio mensal que a empresa tem 
para a conservação e manutenção dos veículos. 

Tabela 8 – Conservação e manutenção dos veículos
Conservação e manutenção dos veículos

Valor pago no período de Jan/19 a Jul/19                                                 R$           99.085,92
Quantidade de meses                                                                                                  07 meses
Valor mensal                                                                                              R$            14.155,13

Fonte: Elaborado pelos autores

4.1.9 Óleo combustível

Os valores de óleo combustível gasto por cada caminhão também são contabilizados 
por viagem de acordo com o centro de custo de cada caminhão. Além dos valores gastos em 
viagem, levamos em consideração as abastecidas realizadas na empresa, visto que a empresa 
possui um tanque próprio visando obter um melhor preço do combustível. Desta forma todos 
os caminhões fazem uma abastecida na empresa, antes de cada viagem. O valor gasto com óleo 
combustível no período de Janeiro a Julho de 2019 foi de R$ 270.798,93 (duzentos e setenta mil 
setecentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos), que dividido pelo número de meses 
analisados, encontramos o valor médio do gasto mensal.

Tabela 9 – Óleo combustível
Óleo combustível

Valores pagos no período de Jan/19 a Jul/19                                                    R$           270.798.93
Quantidade de meses                                                                                                 07 meses
Valor mensal                                                                                              R$            38.685,86

Fonte: Elaborado pelos autores

4�1�10 Remuneração do Capital

Para cálculo de remuneração de capital, utilizamos o valor remunerado pela poupança 
no período em que foi realizado o estudo, sendo 0,3715% ao mês. Para a realização deste 
cálculo foi multiplicado o percentual remunerado pela poupança (0,3715%) pelo valor médio 
dos caminhões (R$ 177.936.78), chegando ao valor de R$ 661,04 (seiscentos e sessenta e um 
reais e quatro centavos por mês. Assim, multiplicando pelos 7 meses pesquisados, o valor da 
remuneração de capital ficaria em R$ 4.627,25 (Quatro mil seiscentos e vinte e sete reais e vinte 
e cinco centavos).

Tabela 10 – Remuneração de Capital
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Óleo combustível
Valores médio dos caminhões                                                                  R$          177.936,78   
% remuneração poupança                                                                                              0,3715
Remuneração mensal                                                                                R$                661,04
Quantidade de meses                                                                                                 07 meses
Valor da remuneração de capital Jan/19 a Jul/19                                     R$              4.627,25

Fonte: Elaborado pelos autores

4.2 CUSTO DA TERCEIRIZACAO DA ATIVIDADE
 
Como a empresa já trabalha com um pequeno percentual de terceirização das suas 

entregas, em conjunto com o setor comercial da empresa, obtivemos algumas informações 
relacionadas ao funcionamento, contração, acessibilidade, controle, dificuldades, cálculos e 
valores pago pelo serviço. Assim, todas as transportadoras contratadas pela empresa até hoje, 
utilizam para cálculo de custo um percentual sobre o valor da nota fiscal e uma das transportadoras 
estabelece um limite mínimo de faturamento de R$ 35,00, ou seja, se o valor da mercadoria for 
menor do que R$ 700,00, o valor cobrado pela entrega é 35,00. Então fizemos um levantamento 
do valor total pago pela terceirização e dividindo pelo valor das mercadorias entregues pelas 
transportadoras, chegamos a um custo de terceirização de 6% sobre o valor da mercadoria.

Tabela 11 – Custo do Transporte Terceirizado
Óleo combustível

Variáveis                                                                                                                Valor   
Valor da mercadoria                                                                                          R$ 515.771,40
Valor pago pela terceirização                                                                            R$   30.946,28
Percentual pago (%)                                                                                                      6%

Fonte: Elaborado pelos autores

O percentual encontrado originou-se da divisão do valor pago pela terceirização 
considerando os créditos de entrada utilizado pela empresa e dividido pelo valor total da 
mercadoria entregue por meio da terceirização. O cálculo foi realizado baseado no mês de 
Agosto de 2019, conforme tabela de controle de pagamentos utilizada pela empresa para cálculo 
do custo do frete.

4.3 COMPARAÇÃO DOS CUSTOS COM ENTREGA PRÓPRIA E TERCEIRIZADA

O quadro abaixo apresenta os valores referente ao custo total que a empresa obteve 
para manter a frota própria nos últimos 07 meses (Janeiro/19 a Julho/19), separados em 
custos fixos, custos variáveis e custo de oportunidade. Levando em consideração os últimos 
7 meses analisados, os custos fixos apresentaram um valor de R$ 587.784,54 (quinhentos e 
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oitenta e sete mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), os custos 
variáveis R$ 535.322,09 (quinhentos e trinta e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e nove 
centavos) e o custo de oportunidade R$ 4.627,25 (quatro mil, seiscentos e vinte e sete reais e 
vinte e cinco centavos), cujo mesmo foi apurado a partir do valor médio dos caminhões R$ 
177.936,78 (cento e setenta e sete mil, novecentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos), 
multiplicado pelo percentual remunerado pela poupança (0,3715%) e multiplicado pelo número 
de meses analisados (7 meses), chegando a um custo de oportunidade de R$ 4.627,25 (quatro 
mil, seiscentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos).

Tabela 12 – Custo para manter a Frota Própria
FROTA PRÓPRIA - JANEIRO A JULHO 2019

Km rodados Junho:                321.020 

Valor total das cargas:      15.399.263,31 

Custos Fixos Custos Variáveis
Mão de Obra + Encargos        398.942,59 Diárias / Descargas           143.769,04 
Horas Extras + Encargos          15.986,67 Pedágio             15.904,38 
Depreciação          25.174,57 Manutenção             99.085,92 
Licenciamento            8.294,77 Combustível           270.798,93 
Seguro          51.268,32 Multas Trânsito               4.083,82 
Financiamento Caminhões          88.117,62 Uniformes               1.680,00 
Total custos fixos        587.784,54 Total custos variáveis           535.322,09 
    

Custo de Oportunidade   
Remuneração de Capital            4.627,25   
    
          1.127.733,88 
 Gasto Total Caminhões        1.127.733,88 
 Custo frota própria por km                      3,51 
 Custo s/ valor da mercadoria 7,32%

Fonte: Elaborado pelos autores

 
A partir do valor total gasto para manter a frota própria, apresentamos o custo por 

quilômetro rodado, chegando ao valor de R$ 3,51 /km por quilômetro e o percentual do custo 
sobre o valor das mercadorias, chegando a 7,32%.

 Tabela 13 – Custo para terceirização das entregas
Terceirização Total Frota

Km rodados:                                321.020 
Valor total cargas                      15.399.263,31 
Valor pago para transportadora 6,00%                           923.955,80 
 Custo terceirizado por Km                                      2,88 

Fonte: Elaborado pelos autores



Revista Caminhos, On-line, “Gestão”, Rio do Sul, a.13 (n. 47), p. 161-175,  jan./mar. 2022.

174

Considerando o percentual do custo para a terceirização das entregas de 6%, sobre o 
valor das mercadorias entregues com a frota própria, chegamos a um valor de R$ 963.955,80 
(Novecentos e vinte e três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos) que a 
empresa teria para terceirizar as entregas durante os sete meses analisados, correspondente a um 
valor médio mensal de R$ 131.933,69 (cento e trinta e um mil, novecentos e trinta e três reais e 
sessenta e nove centavos). Desta forma, obtivemos um valor de R$ 2,88 por quilômetro rodado.

Portanto, comparando o custo entre manter a frota própria ou terceirizar as entregas, 
seria mais viável se a empresa optar por terceirizar as entregas, visando uma redução no valor 
de 18,07% e minimizando o seu custo para R$ 2,88 por quilômetro.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a realização da pesquisa e análise dos dados, foi possível responder ao objetivo da 
pesquisa e fazer algumas considerações importantes relacionadas ao processo de terceirização 
de frota, que influencia na redução dos custos logísticos da empresa e consequentemente no 
resultado. Podemos dizer que ao fazer uma análise entre optar por manter a frota própria ou 
utilizar a terceirização para entrega dos produtos, deve-se analisar além dos custos, alguns fatores 
importantes, como: a pontualidade nas entregas, disponibilidade dos caminhões, divulgação da 
marca, controle das informações, confiabilidade, enfim, uma série de requisitos necessários 
para que a empresa consiga reduzir custos e manter a qualidade nas entregas. 

Hoje, a empresa estudada, mantem sua frota própria, realizando um pequeno percentual 
das entregas através da logística terceirizada. De acordo com as informações disponibilizadas pela 
empresa, o processo de terceirização quando realizado através de um fornecedor responsável e 
que atende as necessidades e objetivos da empresa não apresenta grandes problemas, a empresa 
mantem contato direto com o parceiro e recebe os retornos necessários para que a entrega possa 
ocorrer da melhor forma. Apesar da empresa fabricar produtos alimentícios, são produtos de 
maior validade, não considerados perecíveis ou que necessitam de refrigeração para serem 
conservados, isto também é um ponto positivo para o processo logístico.

Após o levantamento de dados da frota própria da empresa, seguido da comparação 
com a terceirização total das entregas, visualizamos que o custo por Km rodado reduziu de 
R$ 3,51 para R$ 2,88 e o custo total das entregas reduziria em 18,07% ou R$ 203.778,08 
aproximadamente, no período analisado, levando em consideração que as transportadoras 
pesquisadas cobram 6% sobre o valor total da mercadoria. Além da redução de custos, levamos 
em consideração também que a empresa estará evitando passivos trabalhistas futuros, visando 
que as exigências trabalhistas estão cada vez mais rigorosas.    

 Desta forma, a escolha pela terceirização seria uma alternativa para a redução dos 
custos, contribuindo para a competitividade da empresa no mercado. Como a empresa está em 
constante crescimento e pode haver uma modificação na sua carteira de clientes, considerando 
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a redução do varejo e o grande aumento de atacados e distribuidores, o valor do custo logístico 
pode ser alterado e deve ser continuamente acompanhado.

Por isso a importância da empresa ter o controle dos custos e despesas de todas as suas 
operações, inclusive das operações logísticas que representam um valor considerável. Ter uma 
contabilidade de custos é fundamental e pode auxiliar neste processo de controle e gerenciamento 
das informações, permitindo uma gestão ainda mais eficiente e um direcionamento mais 
assertivo para a tomada de decisão.  
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