
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 
Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais 

Curso de Ciências Contábeis 
3º Período Noite 

Contabilidade Intermediária 
Direito Tributário 

Filosofia II 
Introdução à Ciência Atuarial 
Logística das Organizações 

Métodos Quantitativos 
Produção e Compreensão de Textos 

 

 

 

 

PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE 

Contribuições das diversas áreas do conhecimento para a formação 

e atuação do profissional de ciências contábeis 

 

 

 

 

Ariane Valeria Barcelos 

Fernando Torres 

Haissa Santana Marcial 

Igor da Costa Paiva 

Marcos José Ribeiro Júnior 

Murilo Guimarães Capanema Junior 

 

 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte 
22 de maio de 2012 

 

 



1 

 

Ariane Valeria Barcelos 

Fernando Torres 

Haissa Santana Marcial 

Igor da Costa Paiva 

Marcos José Ribeiro Júnior 

Murilo Guimarães Capanema Junior 

 

 

 

 

 

PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE 

Contribuições das diversas áreas do conhecimento para a formação 

e atuação do profissional de ciências contábeis 

 
 
 

Trabalho interdisciplinar apresentado às: Disciplinas: 
Contabilidade Intermediária, Direito Tributário, Filosofia II, 
Introdução à Ciência Atuarial, Logística das 
Organizações, Métodos Quantitativos, Produção e 
Compreensão de Textos, do 3º Período do Curso  de  
Ciências Contábeis Noite do  Instituto  de Ciências 
Econômicas e Gerenciais da  PUC  Minas BH. 

             
Professores: Rafael Ornelas Machado/Cristiano Moreira, 
Fabiano G de Oliveira, Silvia Maria de Contaldo, Geraldo 
de Assis Souza Júnior, Junio de Moura Alves, Arazi 
Gomes/Maria Lourdes Granha/Mayra Alves e Ev Ângela 
Batista Rodrigues. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte 
22 de maio de 2012 

 



2 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO................................................................................................02 

2. A GESTÃO DOS INVESTIMENTOS, IMOBILIZADOS E INTANGÍVEIS..03 

2.1 Empresa Apreciada...................................................................................03 

2.2  Conceito Ativo Imobilizado e Intagível...................................................03 

2.3 Imobilizado e Intangível - Métodos de depreciação, amortização e 

exaustão...........................................................................................................04 

2.3.1 Composição do subgrupo intangível....................................................04 

2.3.2 Ativos intangíveis gerados internamente - desenvolvimento de 

novos produtos................................................................................................05 

2.3.3 Softwares.................................................................................................06 

2.4 Critério de depreciação.............................................................................06 

2.5 Impairment test (teste de recuperabilidade)...........................................06 

2.6 Subgrupo Investimentos...........................................................................06 

2.7 Critério de avaliação dos investimentos.................................................07 

2.8 Impairment test (teste de recuperabilidade)...........................................08 

2.9 Estrutura do balanço publicado................................................................08 

3 TRIBUTO........................................................................................................09 

3.1 Espécies tributárias..................................................................................09 

3.2 Impostos.....................................................................................................09 

3.3 Taxas..........................................................................................................10 

3.4 Contribuição de melhoria.........................................................................10 

3.5 Contribuições especiais............................................................................10 

3.6 Empréstimos compulsórios......................................................................11 

3.7 Competência tributária..............................................................................11 

3.7.1 Características da Competência Tributária..........................................11 

3.8 Imunidade...................................................................................................11 

3.8.1 Tipos de Imunidade................................................................................12 

3.9 Princípios....................................................................................................12 

3.10 Obrigação tributária.................................................................................13 

3.11 Planejamento tributário...........................................................................13 



3 

 

3.11.1 Papel do contador no Planejamento Tributário.................................13 

4 SEGURO........................................................................................................15 

5 PROCESSO LOGÍSTICO ARCELORMITTAL MANCHESTER....................17 

5.1 Companhia.................................................................................................17 

5.2 Modelo de sistema logístico adota pela empresa..................................17 

5.3 Processo indicador de resultado desse processo logístico.................18 

5.4 Controle do processo logístico................................................................18 

5.5 Integração da área de logística e de processo com as outras áreas da 

organização......................................................................................................19 

5.6 Visão da empresa para a área de conhecimento e a importância deste 

processo...........................................................................................................19 

5.7 Relação com o Cliente referente à relação de prospecção da 

necessidade.....................................................................................................19 

6 MÉTODOS QUANTITATIVOS.......................................................................21 

6.1 Váriaveis quantitativas das Demonstrações Contábeis – ITAUTEC.....21 

6.2 Interpretação de índices............................................................................23 

6.3 Modelo de regressão linear simples........................................................22 

6.4 Previsionando o modelo estimado..........................................................24 

6.5 Análise geral...............................................................................................24 

7 7 FILOSOFIA DE UM BOM PROFISSIONAL................................................25 

7.1 Ética e Filosofia no contexto profissional: a compreensão da 

realidade...........................................................................................................25 

7.2 Ética e competência no contexto das organizações: Competência 

técnico-estético-ético-política........................................................................25 

7.3 Competência e Utopia: prática profissional............................................26 

8. CONCLUSÃO................................................................................................27 

REFERÊNCIAS.................................................................................................28 

Anexo A - Tabela 1 – Fonte: Demonstrações financeiras 2011, Jornal 
Diário do Comércio, página 20.......................................................................30 
Anexo B - Tabela 1 – Fonte: Demonstrações financeiras 2011, Jornal 
Diário do Comércio, página 20.......................................................................31 
Anexo C - Tabela 1 – Fonte: Demonstrações financeiras 2011, Jornal 
Diário do Comércio, página 17.......................................................................32 
Anexo D - Tabela 1 – Fonte: Demonstrações financeiras 2011, Jornal 
Diário do Comércio, página 17.......................................................................33 



4 

 

Anexo E - Tabela 1 – Fonte: Demonstrações financeiras 2011, Jornal 
Diário do Comércio, página 17.......................................................................34 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar as disciplina de 

Contabilidade Intermediária, Direito Tributário, Filosofia II, Introdução à Ciência 

Atuarial, Logística das Organizações, Métodos Quantitativos, Produção e 

Compreensão de Textos onde o foco é as contribuições das diversas áreas 

do conhecimento para a formação e atuação do profissional de ciências 

contábeis. 

 Será tratado de forma resumida os tributos e suas espécies, assim 

como os limites ao poder de tributar, que abrangem competência tributária, 

imunidade e seus princípios fundamentais. Assim como a obrigação tributária e 

o papel do contador no planejamento tributário. A gestão dos Investimentos, 

imobilizado e intangíveis, demonstrados em conceitos e análises feitas nas 

Demonstrações financeiras cuja empresa ITAUTEC cedeu no Jornal Diário do 

Comércio 2011, e a logística da organização ARCELORMITTAL 

MANCHESTER e suas denominações. Na Filosofia será ressaltado os temas 

Moral e Ética, ou Costumes morais e consciência ética, demonstrando  um 

Código de Ética na empresa pesquisada e sua funcionalidade. 

Abordará a Ciência Atuarial demonstrando o conceito de seguro que é a 

denominação dada ao contrato criado entre a seguradora e seu cliente, dando 

à seguradora a obrigação de reparar os danos causados à parte contratante ou 

a qualquer de seus bens patrimoniais. Em Métodos Quantitativos haverá uma 

análise de correlação e regressão compreende a análise de dados amostrais 

para saber, se e como duas ou mais variáveis estão relacionadas uma com a 

outra numa população. A correlação mede a força, ou grau, de relacionamento 

entre duas variáveis; a regressão dá a equação que descreve o relacionamento 

em termos matemáticos. 

Neste contexto, o conteúdo proposto foi desenvolvido através de um 

conjunto de bibliografias de autores renomados, tais como, Marion e Iudicibus. 

Além disso, sua composição conta com entrevistas de profissionais que atuam 
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na área de contabilidade; nos quais são de grande relevância no âmbito de 

trabalho, e o uso da ferramenta de pesquisa bastante utilizada nesta era 

moderna, a internet. 

 

2 A GESTÃO DOS INVESTIMENTOS, IMOBILIZADOS E INTANGÍVEIS 

 

2.1 Empresa Apreciada 

 

A Itautec S.A., uma das maiores empresas brasileiras de tecnologia em 

soluções de automação bancária, automação comercial, computação pessoal, 

computação corporativa e serviços tecnológicos, concede os resultados 

relativos ao exercício de 2011, apurados de acordo com a Legislação 

Societária e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), onde foi dado em base o seu ativo circulante, atendendo o objetivo do 

trabalho. 

 

2.2 Conceito Ativo Imobilizado e Intagível 

 

O “Ativo Imobilizado” se trata basicamente de todo ativo de natureza 

permanente, que não são destinados a venda e faz parte do grupo dos ativos 

não circulantes, tendo na sua classificação três características: 

 

a) Natureza relativamente permanente 

b) Ser utilizado na operação dos negócios 

c) Não se destinar à venda 

 

O ativo imobilizado é de natureza permanente, pois nenhum bem exceto 

terrenos possui vida ilimitada dentro da empresa, sofrendo desgaste com o seu 

uso e com o passar do tempo se tornando obsoleto tendo o seu período 

contábil chamado de Depreciação que é de acordo com Marion [...] à medida 

que esses períodos forem decorrendo, dar-se á o desgaste dos bens, que 

representam o custo a ser registrado [...]. De maneira geral, os bens podem ser 

classificados em: 
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a) Bens tangíveis: são os que têm uma substância concreta e que 

podem ser tocados. 

b) Bens intangíveis: são os que não possuem substância física e não 

podem ser tocados, mas podem ser comprovados. 

 

Nos bens intangíveis se tem a amortização que corresponde à perda do 

valor do capital, assim são amortizáveis os intangíveis de duração limitada ou 

seja o Ponto Comercial, os Direitos Autorais, as Patentes e o Direito de 

Exploração. Nos direitos cujo objeto sejam “recursos minerais ou florestais, ou 

bens aplicados nessa exploração, que decorre da sua extinção à medida de 

sua exploração registra-se a Exaustão do valor desse recurso. 

 

2.3 Imobilizado e Intangível - Métodos de depreciação, amortização e 

exaustão 

 

Os itens do imobilizado estão demonstrados pelo seu custo de 

aquisição, formação ou construção, deduzidos da depreciação e eventuais 

perdas por impairment. O custo histórico inclui os gastos diretamente 

atribuíveis à aquisição dos itens e os custos de financiamento relacionados 

com a aquisição de ativos qualificados. Ele apresenta as seguintes 

movimentações demonstrados no Anexo A. 

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou 

reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando 

for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que 

o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens 

ou peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são 

lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. 

Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é 

calculada usando o método linear durante a vida útil estimada, como segue: 

 

a) Edifícios/25 anos 

b) Máquinas, equipamentos e ferramentas/10 anos 

c) Instalações/10 anos 

d) Equipamento de processamento de dados/2 - 5 anos 
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e) Outros ativos/5 - 25 anos 

 

2.3.1 Composição do subgrupo intangível 

 

 O ativo intangível apresenta a seguinte composição: 

 

 
   Tabela 2 – Fonte: Demonstrações financeiras 2011, Jornal Diário do Comércio, página 20. 

 

2.3.2 Ativos intangíveis gerados internamente - desenvolvimento de 

novos produtos 

 

Os gastos associados às atividades de pesquisa de novos projetos são 

reconhecidos como despesa, seu desenvolvimento que são diretamente 

atribuíveis aos projetos são reconhecidos como ativos intangíveis quando os 

seguintes principais critérios são atendidos: 

 

a) o projeto é considerado tecnicamente viável e é possível concluir o 

produto para que ele esteja disponível para uso ou venda; 

b) o produto gerará benefícios econômicos futuros prováveis, que podem 

ser demonstrados; 

c) o gasto atribuível ao produto durante seu desenvolvimento pode ser 

mensurado com segurança. 
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Outros gastos de desenvolvimento que não atendam aos critérios de 

reconhecimentos mensurados acima são reconhecidos como despesa 

conforme incorridos. Os gastos com desenvolvimento de produtos 

reconhecidos como ativos são amortizados à taxa de 20% ao ano. 

 

 

2.3.3 Softwares 

 

As licenças de softwares adquiridas e que são capitalizadas 

considerando também os custos incorridos para torná-los prontos e adaptados 

para serem utilizados, são amortizados durante sua vida útil estimável de 2 a 5 

anos. 

Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos 

como despesa. Os custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis 

ao projeto e aos testes de produtos de softwares identificáveis e exclusivos, 

controlados pelo Grupo, são reconhecidos como ativos intangíveis. 

 

2.4 Critério de depreciação 

 

Foi revisada a vida útil econômica estimada de seus principais ativos 

para o cálculo da depreciação do exercício e não foram encontradas variações 

significativas nas vidas úteis utilizadas. O valor residual dos itens do 

imobilizado é baixado imediatamente quando o saldo residual exceder o seu 

valor recuperável. A empresa não registrou nenhuma perda decorrente da 

aplicação dessa prática nos exercícios apresentados e não faz ajustes no 

LALUR pela depreciação vida útil fiscal. 

 

2.5 Impairment test (teste de recuperabilidade) 

 

A uma monitoração para saber se existem evidências objetivas da 

ocorrência de prováveis perdas com seus ativos não financeiros, a fim de 

realizar teste para verificar se o valor contábil de seus ativos não financeiros 

excede ao seu valor recuperável. Nas datas-base destas demonstrações 
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financeiras não existiam indícios de impairment e assim não foram realizados 

testes de recuperação. 

 

2.6 Subgrupo Investimentos 

 

Na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, foram 

adotadas as políticas contábeis descritas a seguir. 

 

a) Controladas: Controladas são todas as entidades nas quais o Grupo 

tem o poder de determinar as políticas financeiras e operacionais, 

acompanhada de uma participação de mais do que metade dos 

direitos a voto (capital votante). As controladas são totalmente 

consolidadas a partir da data em que o controle é transferido. No 

Anexo B são demonstrados os investimentos em Controlada. 

b) Transações e participações não controladoras: o Grupo trata as 

transações com participações não controladoras como transações 

com proprietários de ativos do Grupo.  

 

Quando o Grupo deixa de ter controle, qualquer participação retida na 

entidade é remensurada ao seu valor justo, sendo a mudança no valor contábil 

reconhecida no resultado. O valor justo é o valor contábil inicial para 

subsequente contabilização da participação retida em uma coligada ou ativo 

financeiro. 

 

c) Coligadas: são todas as entidades sobre as quais o Grupo tem 

influência significativa, mas não o controle.  

 

Os ganhos não realizados nas coligadas derivadas de operações com a 

investidora são eliminados na proporção da participação da investidora na 

coligada. As perdas não realizadas também são eliminadas, a menos que a 

operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. 

Em 31 de dezembro de 2011, o Grupo apresenta investimento em uma 

empresa coligada, a TCI Trading S.A., na qual tem influência significativa nas 

decisões financeiras e operacionais. 
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2.7 Critério de avaliação dos investimentos 

 

Nas demonstrações financeiras individuais, as controladas são 

contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes 

são feitos tanto nas demonstrações financeiras individuais quanto nas 

demonstrações financeiras consolidadas para chegar ao mesmo resultado e 

patrimônio líquido atribuível aos acionistas da controladora. Os investimentos 

em coligadas são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial e 

são, inicialmente, reconhecidos pelo seu valor de custo. 

 

2.8 Impairment test (teste de recuperabilidade) 

 

A empresa monitora se existem evidências objetivas da ocorrência de 

prováveis perdas com seus ativos não financeiros, a fim de realizar teste para 

verificar se o valor contábil de seus ativos não financeiros excede ao seu valor 

recuperável. Nas datas-base destas demonstrações financeiras não existiam 

indícios de impairment e assim não foram realizados testes de recuperação. 

 

2.9 Estrutura do balanço publicado 

 

As demonstrações contábeis individuais e consolidadas em 31.12.2011 

foram elaboradas em conformidade, respectivamente, com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório 

financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board 

(IASB), e recomenda sua aprovação pelo Conselho de Administração. 

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e 

adequada apresentação dessas demonstrações financeiras individuais de 

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e dessas demonstrações 

financeiras consolidadas de acordo com as normas internacionais de relatório 

financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board 

(IASB) e as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles 

internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 

dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
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independentemente se causada por fraude ou por erro. Os balanços se 

encontram nos Anexos C, D e E. 

 

3 TRIBUTO 

 

Tributo é um dever fundamental pago em dinheiro com o propósito de 

obter receita para as necessidades públicas. Está regulamentado de acordo 

com o artigo 3º do CTN. 

 

a. Espécies tributárias 

 

Existem várias teorias sobre quantas e quais são as espécies tributárias, 

porém a mais aceita é a de cinco espécies diferentes. 

São elas: impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições 

especiais e empréstimo compulsório. 

 

b. Impostos 

 

Não está relacionado a uma contraprestação ao contribuinte, pois ele é 

usado para as despesas gerais, ou seja, vai incorporar a receita geral do 

Estado. Está regulamentado de acordo com o artigo 16 do CTN. 

Sua natureza é específica e em alguns casos vai pertencer a mais de 

uma classificação. São elas: Direto, indireto, reais, pessoais, proporcionais e 

progressivos. 

 

a) Impostos Diretos - Nos impostos diretos o cintribuinte de fato e de 

direito compreendem a uma única pessoa. O bem/riquezaé o 

responsável pelo tributo, independente de quem está com a posse, pois 

para o ente tributário o responsável é o proprietário, ou seja, o 

contribuinte de direito, descrito em lei. 

b) Impostos Indiretos - Nos impostos indiretos o contribuinte de direito é 

o responsável pela arrecadação, mas a tributação cai sobre um terceiro 

contribuinte de fato, logo é seu patrimônio que arca com a tributação. Os 
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contribuintes correspondem a duas pessoas diferentes. Exemplo: IPI, 

ICMS e ISS. 

c) Impostos Reais - Nos impostos reais não considera-se quem vai 

suportar uma situação objetiva que incide sobre a propriedade que tem 

“garantia real”. Incide sobre o patrimônio geral. 

d) Impostos Pessoais - Impostos pessoais são aqueles que consideram 

a situação do contribuinte, ou seja, o sujeito de direito. 

e) Impostos Prporcionais - Os impostos proporcionais são aqueles o qual 

a alíquota é a mesma, o que muda é a base de cálculo. Nele existe um 

tomador- quem escolhe o imposto- e o contribuinte- quem paga o 

imposto- ele varia com o fato gerador. 

f) Impostos Progressivos - Os impostos progressivos são os que há 

variação de base de cálculo e alíquota. 

 

c. Taxas 

 

É uma espécie tributária em que há uma contraprestação do Estado. 

Nesse caso o contribuinte pode cobrar, pois se espera um serviço após o seu 

pagamento. Está regulamentado de acordo com o artigo 77 do CTN. 

Elas subdividem-se em Poder de polícia e Serviço Público: 

 

a) Poder de Polícia - Está vinculado a uma situação e serve para limitar 

o particular para o público. Bem maior, coletividade. 

b) Serviço Público - Contraprestação de serviço público. 

 

d. Contribuição de melhoria 

 

Quando se aproveita de uma obra pública para obter melhoria ou 

vantagem, esse tributo é usado para que não haja isonomia entre a sociedade. 

Ela surge para uma situação específica, que pode ser valorização imobiliária, 

quando está diretamente relacionada com a obra pública e causa de obra 

pública. 

Ela é proporcional e tem o teto do limite da obra, conforme valorização 

de cada imóvel. Está regulamentado de acordo com o Art. 81 do CTN. 
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3.5 Contribuições especiais 

São tributos que competem exclusivamente da União. É o instrumento 

que a União tem para atuar de forma específica sendo de natureza e 

especificações diferentes. Está regulamentado de acordo com o artigo 149 do 

CF. 

 

3.6 Empréstimos compulsórios 

 

É considerado tributo, mesmo não sendo. Assim como o tributo é 

compulsório e é instituíd por lei complementar que prevê a forma de restituição. 

Porém, mas hipóteses previstas é um tributo vinculado. Está regulamentado de 

acordo com o artigo 148 do CF. 

 

3.7 Competência tributária 

 

É o poder de tributar dado a um ente da federação. Ela define quem é e 

o que pode ser tributado que já está previsto. Só pode ser alterada pela 

Constituição. Define os aspectos materiais da incidência. 

 

3.7.1 Características da Competência Tributária 

 

a) Indelegável - O poder de tributar não pode ser transferido de um ente 

para outro, ou seja, ele não é direito próprio, logo não pode ser 

delegado. 

b) Irrenunciável - Não é direito próprio, pois é de terceiro, mas outro 

pode arrecadar e fiscalizar, mas quem cria o imposto é o ente que 

possui a competência tributária. 

c) Inducabilidade - Se um ente responsável pela tributação não o fez, 

não quer dizer que outro ente o tome para si. 

d) Privatividade - A competência atribuída a um ente fica somente a ele 

atribuído o tributo. 

e) Imodoficável - Só muda com a constituição, pois é ela que vai definir 

pelo poder constituinte derivado. 
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3.8 Imunidade 

Na imunidade retira-se da competência determinados fatos, ou seja, a 

competência negativa, pois coincide com competência, mas não será tributado 

pois é retirado da incidência, pois não existe relação tributária. Nela não há o 

fato gerador da relação tributária. 

 

3.8.1 Tipos de Imunidade 

 

Recíproca: Relativo a um imposto, um ente estatal não pode tributar os 

patrimônios pertecentes ao outro. 

Objetiva: Ela incide sobre determinados bens ou fatos, leva a proteção 

dos direitos e alguns fatos (principalmente ligados a religião.), manutenção da 

liberdade religiosa- princípios fundamentais. 

Subjetiva: Relacionada a uma pessoa. 

 

3.9 Princípios 

 

Antes eram meros indicadores de interpretação da regra. Atualmente, 

com a evolução do direito, passaram a ter a mesma importância da regra e são 

aplicados na decisão de casos complexos. 

 

a) Princípio da Legalidade - Para que se tenha um tributo, ou possa 

majorá-lo tenho que ter uma lei antecedente. Ele nos resguarda de tudo, 

pois precisa haver a lei que o regulamente. 

b) Princípio da Anterioridade - Evita que o contribuinte seja pego de 

surpresa, sem um determinado tempo para se organizar. De acordo com 

o artigo 150 do CTN, na alínea b prevê que um novo tributo não pode 

ser cobrado no mesmo exercício financeiro, já na alínea c, vem 

complementando dizendo que não poderá ser cobrado antes de 90 dias 

da sua publicação. 

c) Princípio da Irretroatividade - A lei não pode retroagir para regular 

fatos do passado. A lei nova não produz efeitos sobre o passado. 



15 

 

d) Princípio da Isonomia - Não se pode criar privilégios para pessoas em 

situações iguais. Mas sim um tratamento diferenciado em alguns casos. 

e) Princípio da Não Limitação - É instituído a fim de permitir a livre 

circulação pelo comércio, mas também preservar a unidade de 

federação pelo tráfico de riquezas. 

f) Princípio da Não Acumulatividade - Ele tem previsão constitucional e 

quando a empresa pode usufruir de créditos dos impostos que incidem 

sobre a cadeia produtiva. Vem para impedir a cobrança em cascata e 

assim eviar que sobrecarregem o produto final. 

 

3.10 Obrigação tributária 

 

É a obrigação jurídica compulsória em que o credor é o Estado (ente 

tributante) e o devedor é o contribuinte. 

 

a) Obrigação Principal - Aquela que surge com o fato gerador e que faz 

surgir a relação entre contribuinte e fisco ou penalidade que se dará o 

pagamento do imposto. 

b) Obrigação Acessória - Trata-se da escrituração fiscal. Está voltada 

para arrecadação e fiscalização dos tributos. 

c) Hipóteses de Incidência - É a descrição minuciosa dos tributos 

descritos na lei para surgir a obrigação tributária. Ela pode ser material, 

ou seja, o que faz surgir a obrigação tributária, ou seja, o fato gerador. 

 

3.11 Planejamento tributário 

 

Consiste em um conjunto de medidas contínuas que visam a economia 

de tributos de forma legal, levando-se em conta as possíveis mudanças rápidas 

e eficazes, na hipótese do fisco alterar regras fiscais. 

 

3.11.1 Papel do contador no Planejamento Tributário 

 

Para que o empreendimento se desenvolva corretamente é preciso que 

a gestão tributária seja implementada desde seu nascimento. 
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Destaca-se daí o papel do contador no planejamento tributário. O 

contador é o responsável pela geração de informações sobre o patrimônio da 

empresa, evidenciando a sua situação econômica e financeira. Não basta 

apenas apurar impostos e emitir guias, deve-se construir uma rotina de gestão 

de tributos. 

Principalmente nas micro e pequenas empresas os gestores não 

possuem conhecimento necessário da legislação tributária, o contador deve 

espor com clareza as possíveis opções para tomada de decisão, indicando 

vantagens e desvantagens de cada caminho. 

Ressalva-se que, para assumir esse papel o contador deve estar 

preparado para encarar o desafio. Para isso é necessário que o contador além 

de ter tido uma boa base na faculdade e em cursos complementares, esteja 

sempre atualizado, atento às mudanças repentinas das tributações de nosso 

país. 
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4 SEGURO 

 

O início da prática do seguro no Brasil iniciou-se quando a corte 

portuguesa veio para o País, havia a necessidade de proteger as embarcações 

marítimas, assim formaram-se as primeiras companhias. O setor se 

desenvolveu e hoje em dia atende de forma ampla a população e as empresas, 

de forma mais acessecível e criativa, podendo efetuar simulações no site da 

empresa. 

Podemos classificar os seguros de duas maneiras, o Seguro Social e o 

os privados: 

 

a) Social – tem como finalidade proteger a população dos riscos contra 

a vida (acidentes, doenças, velhice) é obrigatório e regulamentados 

pelo Ministério do Trabalho e Previdencia Social. 

b) Privado – é realizado por empresas privadas, podendo ser ou não 

obrigatória e até mesmo tendo caracteristicas sociais, asseguram 

bens, responsabilidades, pessoas etc. 

 

Nos dias de hoje encontramos os seguros mais relacionados aos 

veículos, que são mais visados para outras atividades como saidinhas de 

bancos, assaltos, sequestros etc. Mas os seguros nao cobrem apenas as 

perdas relacionadas aos veículos, temos também o seguro de vida, o seguro 

desemprego, entre outros.  

No caso das empresas elas ultilizam desses bens para a obtenção do 

lucro, são partes fundamentais no processo de realização da atividade da 

mesma. Neste ponto, surge a necessidade da segurança das máquinas, dos 

funcionários e de todos os bens a ela pertencente. 
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O seguro, é a garantia que caso haja algum sinistro em relação ao bem 

segurado, o contratado cumprindo com sua parte, contribuindo mensalmente a 

seguradora, terá seu bem ressarcido. 

A empresa pesquisada foi a Aluglass LTDA. Todos os imobilizados 

possuem seguro referente aos danos patrimoniais, tendo assim as coberturas 

que envolvem o valor do prêmio a ser pago, variando de acordo com o valor do 

imobilizado.  

      No momento, a Aluglass trabalha com a corretora Makelar Corretora de 

Seguros, e quando é necessária a revisão do imobilizado, é com ela que 

negociam preços e coberturas. 

        A seguradora que a Aluglass possui contrato com a Mapfre Seguros. Na 

apresentação das propostas são sempre levados em consideração preço e 

cobertura (sempre as mais completas). 

        Como a Aluglass possui seguro de todos os ativos imobilizados. Foi 

fornecida a descrição do seguro de uma Máquina: 

         A Mapfre garante a Tracbel o seguro da Máquina Volvo tendo a 

cobertura: Básica com roubo, danos elétricos, RC (danos matérias) e RC 

(danos corporais). 

 

                                                DADOS DO 
SEGURO    
Descrição  Item 01 
EQUIPAMENTO Policorte 
MARCA Corteza 
MODELO  G3 
ANO 2008 
Nº DO CHASSI/Nº SERIE 17459536C-2008 
COBERTURAS   
BÁSICA COM ROUBO 7.358,59 
DANOS ELÉTRICOS 4016,98 

PROXIMIDADE DE ÁGUA 
                                            
- 

PERDA/PAGAMENTO DE ALUGUEL 
                                            
- 

RC-DANOS MATERIAS 9.000,00 
RC-DANOS CORPORAIS 9.000,00 
PRÊMIO DO ITEM 758,45 
FRANQUIAS: (*) POS DE 10% DOS PREJUIZOS 
INDENIZAVEIS   
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BÁSICA 1.500,00 
DANOS ELÉTRICOS  1.000,00 
PROXIMIDADE DE ÁGUA 1.500,00 

PERDA/PAGAMENTO DE ALUGUEL 
                                      
5  dias 

RC- DANOS MATERIAS 1.500,00 
RC- DANOS CORPORAIS 1.500,00 

 

 

5 PROCESSO LOGÍSTICO ARCELORMITTAL MANCHESTER 

5.1 Companhia 

Constituída em 1989 e localizada em Contagem, um dos maiores pólos 

industriais de Minas Gerais, a Manchester atua no mercado nacional, nas áreas 

de processamento e distribuição de aços planos com uma diversificada linha de 

produtos. 

Em Agosto de 2008 como projeto de ampliação da presença no 

segmento de produtos acabados, a ArcelorMittal anunciou a aquisição de 70% 

da Manchester e  desde então tem seu foco voltado à investimentos e 

expansão de mercado. Atualmente, fornece tubos, perfis, chapas, blanks, rolos, 

telhas, lambris e toda linha de produtos correlatos permitindo infindáveis 

possibilidades de aplicação para os mais diversos segmentos. 

Os produtos da ArcelorMittal Manchester são fabricados a partir de 

bobinas de aço laminadas a quente, laminadas a frio e galvanizadas, 

adquiridas do preferencialmente em suas usinas CST e Veja do Sul, e 

eventualmente no mercado, a matéria prima é recebida em seu moderno 

complexo fabril, um dos maiores Centro de Serviços do Brasil. 

A ArcelorMittal Manchester tem como principal objetivo a constante 

busca da qualidade, investindo continuamente na aquisição de equipamentos 

modernos e tecnologia, sendo todo o processo orquestrado pelo sistema de 

gestão integrada SAP, o que a credencia para atender os mais exigentes e 

diversificados mercados.  Com uma política voltada para a valorização do 

homem, a empresa investe em treinamento especializado para a formação de 

mão-de-obra qualificada e na procura de novos produtos que possam contribuir 

com o meio ambiente e com a comunidade.  
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5.2 Modelo de sistema logístico adota pela empresa 

A logística, segundo Pozo (2004), trata de todas as atividades de 

movimentação e armazenagem que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto 

de aquisição da matéria-prima até o ponto de consumo final, assim como dos 

fluxos de informação que colocam os produtos em movimento, com o propósito 

de providenciar níveis de serviços adequados aos clientes a um custo razoável. 

Diante desta afirmativa, trabalha-se na empresa em referencia o 

processo de aquisição de Matéria Prima ao nível otimizado, sendo que o start 

de compra é avaliado conforme demanda real, ou seja, todo o processo é 

previamente elaborado mediante previsões de vendas.  

Realizado esta previsão o material é processado via usina e embarcado 

na maioria das vezes no modal rodoviário devido à ineficiência do transporte 

ferroviário no Brasil. 

Toda Matéria Prima é armazenada em nossa unidade fabril e 

processada conforme cronograma de produção, em sequência distribuída via 

modalidades: 

 

FOB – Onde o Cliente retira mercadoria através de veículos próprios ou 

via transportadoras diversas. 

CIF – Onde a AMM via transportadoras cadastradas, entregam até 

destino acordado com o Cliente. 

 

Todo o processo é integrado via sistema SAP onde o acompanhamento 

é realizado desde a demanda inicial de consumo, até à entrega no Cliente final, 

bem como à efetivação de todos os ônus financeiros. 

 

5.3 Processo indicador de resultado desse processo logístico 

 

O processo é acompanhado via sistema SAP, onde os resultados são 

realizados e acompanhados online e mensurados através de gráficos e 

estatísticas para sobre alinhamento e demanda de produção. Todo o material é 

rastreável via embalagem com código de barras e certificados de qualidades, e 
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desde o momento de embarque até o recebimento, permitindo assim, apontar 

time do translado e possível interferências. 

A empresa busca sempre minimizar o tempo através de formas de 

gerenciamento objetivando redução de custos e administração planejada na 

gestão logística, trabalhando com índices rigorosos para mapeamento e 

simplificação das atividades dos fluxos logísticos. 

 

5.4 Controle do processo logístico 

 

Via sistema SAP integrado às usinas para fornecimento de matéria 

prima e interface de aos operadores logísticos credenciados. 

Todos os produtos primários, bem como o processo produtivo é 

rastreável, via leitor ótico, assim às informações são instantaneamente 

distribuídas, facilitando o acompanhamento sem qualquer restrição. 

 

5.5 Integração da área de logística e de processo com as outras áreas da 

organização 

 

Todo o processo é gerenciado via SAP, a aquisição será informada pelo 

Marketing, via programação e por consequência iniciado o processo de 

compra, após esta fase o pagamento via financeiro é automática devido à 

integração do sistema e disponibilidade de Recursos Humanos já foram 

previamente envolvidas via PCP, os processos são voltados ao atendimento 

dos quatro “P” de marketing: preço, praça, produto e promoção. 

5.6 Visão da empresa para a área de conhecimento e a importância deste 

processo 

Esta é uma área imprescindível e expressiva na empresa em referencia 

e deve ter relevante papel em qualquer organização, pois se enquadra na visão 

de ampliar nível de competitividade e redução de custos viabilizando integração 

constante para expansão e vantagens estratégicas.  

Todo o processo esta voltado constantemente aos resultados e 

podemos concluir que: “O planejamento, a implementação e o controle dos 

fluxos físicos de materiais e de produtos finais entre os pontos de origem e os 
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pontos de uso, com o objetivo de atender ás exigências dos clientes e de lucrar 

com esse atendimento.” (KOTLER e KELLER 2006, pág. 520).   

5.7 Relação com o Cliente referente à relação de prospecção da 

necessidade 

Gradativamente temos desenvolvido atividades para mensurar esta 

relação, seja por meio de pesquisas de satisfação, seja por questionários 

internos sobre lead time de entregas, além dos acompanhamentos diários via 

sistema integrado para otimizar sistemática de atendimento ao Cliente. Cabe 

ressaltar que, embora esta afirmativa seja positiva, ainda almejamos a 

excelência em ser reconhecidos por iniciativa do Cliente, mas ainda temos que 

prover de planejamentos futuros em função da melhoria continua. 
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6 MÉTODOS QUANTITATIVOS 

 

6.1 Váriaveis quantitativas das Demonstrações Contábeis - ITAUTEC 

 

          A regressão e a correlação são técnicas utilizadas para estimar uma 

relação que possa existir na população, servem para estimar um único 

parâmetro populacional. 

 Os dados para análise de regressão e correlação provêm de 

observações de variáveis emparelhadas. Na regressão pressupõe-se alguma 

relação de causa e efeito, de explanação do comportamento entre as variáveis. 

Será utilizada a empresa Itautec para verificação de correlação entre duas de 

suas contas: Receita Vendas/Serviço e Investimentos. Os cálculos seguem na 

tabela abaixo: 

 

Xi Yi Xi x Yi Xi 2 Yi 2 

348,4 23,2 8082,88 121382,6 538,24 

442,5 26 11505 195806,3 676 

363,2 21 7627,2 131914,2 441 

417,3 24,4 10182,12 174139,3 595,36 

331,4 17,6 5832,64 109826 309,76 

358,7 19,8 7102,26 128665,7 392,04 

384 21,4 8217,6 147456 457,96 

468,2 23,4 10955,88 219211,2 547,56 

362 20,5 7421 131044 420,25 

3475,7 197,3 76926,58 1359445 4378,17 
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6.2 Interpretação de índices 

  

Pelo diagrama de dispersão e pelo coeficiente de correlação calculado 

(r= 0, 767) evidenciando uma forte correlação positiva entre as variáveis 

Receitas de Vendas/ Serviço e Investimentos, indicando que maior o 

investimento tende a uma receita também maior. 

Reta de Regressão Linear: Receita venda/serviços = 83,13 + 13,82 

Investimento 

 

a) b0 = 83,13 é o coeficiente linear ou intercepto da reta( valor de y para 

x=0), ou seja se ela não tivesse qualquer investimento ela teria  como 

esse receita o devido valor. 
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b) b1 = 13,82 é o coeficiente angular ou a inclinação da reta. Significa 

um acréscimo de 13,82 em investimentos para aumento de 1mil na 

receita. 

 

O Coeficiente de Determinação R= 58,83% é a variação explicada pelo 

investimento de acordo com a reta estimada o resto é por outros fatores. 

 

6.3 Modelo de regressão linear simples 

          Quando constada a relação linear entre as variáveis o modelo linear 

proposto será:  

y= b0 + b1x + e 

 

Onde: 

 

a) y= variável dependente (ou resposta)- é variável que supomos 

depender de x; 

b) x= variável independente (ou explicativa ou preditora ou 

explanatória); 

c) b0= parâmetro que representa o coeficiente linear (ou intercepto) da 

reta; 

d) b1=parâmetro que representa o coeficiente angular(ou inclinação) da 

reta; 

e) e= erro aleatório(vindo de erros de medidas e/ou de ausência de 

outras variáveis independentes (x) também consideradas importantes 

para explicar a variável resposta (y). 

 

       É um modelo simples mesmo assim merece atenção enquanto a detalhes 

como o erro aleatório no qual são necessárias suposições para inferências 

(teste de hipóteses e intervalos de confiança) sobre os parâmetros do modelo e 

alguma previsão. Como exemplo de suposições: 

 

a) Os erros se distribuem normalmente com media 0 e variância 

constante; 

b) Eles não correlacionados assim um não altera o  outro. 
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O método utilizado é o critério dos Mínimos Quadrados Ordinais, usando 

apenas os dados amostrais que não são exatos, pois tratam de parâmetros 

estimados, ou seja, é retirada uma amostra do espaço amostral e se tratando 

de uma estimativa esta suscetível a erros em torno da média. A reta não passa 

por todos os pontos assim existe uma diferença entre algum valor observado e 

o valor ajustado da mesma chamada de erro de estimação. Comprovando que 

o método e o modelo utilizado por mais próximos da realidade que se proponha 

não o conseguem assim estabelecemos um intervalo de confiança. 

Ele é um critério que utiliza os dados da amostra para obter os valores 

de b0 e b1 que minimizam os erros de estimação passando a ter a reta 

ajustada que chamamos de Reta de Regressão (reta ótima, reta de melhor 

ajuste ou reta de mínimos quadrados).                  

 

6.4 Previsionando o modelo estimado 

 

Se a Itautec investir 21,4 mil a sua nova receita será: 

 

Receita venda/serviços = 83,13 + 13,82 Investimento (em mil $) 

RV/S = 83,13 + 13,82 x 21,4 = 378,88 (em mil de $)  

 

Para termos + confiança quanto ao resultado vamos estimar um 

intervalo de 98% de confiabilidade para uma receita media de vendas e 

serviços para um investimento de $ 21,4mil. 

 

                           Obs            Fit           SE Fit             98% CI                      

                              1            379, 0          10, 8         (346, 5; 411, 4)            

 

Estamos 98% confiantes de que o numero médio se investimentos de 

21,4 mil$, está dentro de um intervalo de 346,5 a 411,4 receitas de Vendas e 

Serviços. 

 

6.5 Análise geral 
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Após analisar o diagrama de dispersão e o coeficiente de correlação 

pode-se concluir que existe uma correlação positiva linear entre as duas 

variáveis, assim estimando a equação que melhor represente a relação entre 

elas. Verificamos que se trata de uma reta, a forma mais simples. 

Fazendo uma pesquisa nas demonstrações de empresas de capital 

aberto nesse representada pela Itautec, podemos verificar a relação entre duas 

contas: Receita de Vendas/Serviço com Investimentos.  

7 FILOSOFIA DE UM BOM PROFISSIONAL 

 

7.1 Ética e Filosofia no contexto profissional: a compreensão da realidade 

 

A ética se apresenta como uma reflexão critica sobre a moralidade, sobre a 

dimensão moral do comportamento do homem.(Rios, 2007, p. 23) 

 

A ética está relacionada com as atitudes e comportamentos das 

pessoas. A ética é imprescindível no contexto profissional, no que diz respeito 

aos nossos comportamentos ou atitudes, quando essas interferem nos direitos 

ou liberdades de todos aqueles que conosco se relacionam. 

O zelo, a dedicação, a honestidade e, a integridade são princípios a 

serem seguidos pelos contadores. Com isso, o Conselho Federal de 

Contabilidade aprovou a lei 803/96 que regulamenta o Exercício do Profissional 

da Contabilidade. Na resolução do CFC,Art. 1º diz categoricamente: “Este 

Código de Ética Profissional tem por objetivo fixar a forma pela qual se devem 

conduzir os contabilistas, quando no exercício profissional.” 

 

7.2 Ética e competência no contexto das organizações: Competência 

técnico-estético-ético-política 

 

Não se faz politica sem competência e não existe técnica sem compromisso; 

além disso, a politica é também uma questao técnica e o compromisso sem 

competência é descompromisso(Saviani,1983, p. 134). 

 

A competência técnica de um contador diz respeito ao domínio de 

conhecimentos e habilidade na utilização dos mesmos que haja para um 

correto desempenho da sua atividade. 
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Numa dimensão estética podemos dizer sobre a sensibilidade em 

relação às praticas e relações profissionais. Lopes de Sá, afirma 

categoricamente que: “É nosso dever contribuir para o progresso de nossos 

colegas, sem ver em cada um deles um concorrente, mas, sim, um verdadeiro 

irmão que merece nosso respeito e consideração, exigindo de nossa parte 

tanto a intenção permanente em ajudar, como, também, a permanente em 

praticar a ajuda”.  

A ética é fundamentada por princípios e normas contábeis previstas em 

artigos próprios. O Código de Ética Profissional do Contabilista - CEPC, 

estabelecido pela Resolução CFC nº 803/96, regulamenta já no art. 1º os 

deveres profissionais: 

A politica segundo Heller (1982, p. 55), é tomar partido não 

necessariamente ser de um partido, e sim, não ficar indiferente diante das 

alternativas sociais. 

Independentemente da área escolhida para atuação, o contabilista deve 

ter consciência de todas as suas responsabilidades, de forma que, somente 

conhecer o código de ética profissional não é suficiente para o bom 

desempenho da atividade, mas sim exercê-lo em sua plenitude se torna 

elemento imprescindível ao correto profissional. 

É de responsabilidade fundamental e deve ser observada pelo 

profissional contábil algumas responsabilidades como a responsabilidade em 

assinar documentos e demonstrativos contábeis e a responsabilidade de 

guardar os documentos contábeis, agindo de forma a zelar, honesta, sigilosa e 

competente sendo um profissional virtuoso, com estas atitudes éticas corretas. 

O presente contexto sócio-economico em que se vive, é, efetivamente, o 

que move o contador a se diferenciar pelo seu profissionalismo e competência 

dentro do contexto ético. 

 

7.3 Competência e Utopia: prática profissional 

 

O contador ao realizar os projetos ou planejar o seu trabalho, deve 

sempre levar em consideração os aspectos formais, e as consequências das 

decisões determinando os objetivos a conseguir e os critérios a seguir, 

avaliando sempre todos os processos e os resultados possíveis.  
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Uma decisão é uma escolha entre alternativas e possibilidades. As decisões 

são tomadas para resolver problemas ou aproveitar oportunidades. O processo 

de tomar decisões (ou processo decisório) é a seqüência de etapas que vai da 

identificação de uma situação que oferece um problema ou oportunidade, até a 

escolha e colocação em prática de uma ação ou solução. (Maximiano 2004, p. 

111) 

 

8. CONCLUSÃO 

 

      Com o desenvolvimento do trabalho proposto concluímos que a 

contabilidade é ampla e vai ao contrário do que o censo comum imagina, não 

sendo uma ciência exata, mas social aplicada, uma vez que utiliza métodos 

quantitativos (matemática e estatística) aliado ao ambiente onde esta inserido e 

analise do homem influenciando o resultado. 

Nos dias atuais o planejamento tributário tornou-se essencial na vida das 

pessoas. Mas para que se tenha um planejamento adequado, deve-se 

primeiramente entender um pouco do Direito Tributário e é essencial o trabalho 

do contador junto a empresários, para que saibam o que estão pagando e para 

onde vai esse dinheiro. Enfim, nos dias atuais é impossível obter lucro se que 

haja um planejamento tributário e uma parceria com um bom profissional 

contábil. 

Não só os tributos se abrangem na contabilidade como as Ciências 

Atuarias envolve a mesma, assegurando assim como em nossas vidas, as 

empresas, de proteção de seus bens, pois deles desenvolvem suas atividades 

e estao sujeitos a riscos e necessitam de segurança para utiliza-los. Portanto 

elas os protegem com a garantia dada pelas Seguradoras em repor em tempo 

habil a necessidade das mesmas. 

O contador contribui em uma Entidade não apenas com técnicas e 

qualidades profissionais, mas também com valores, alta dose de ética, 

prudência, zelo, severidade de costumes e integridade. Relatando as reais 

situações das empresas, demonstrados entre balanços patrimoniais e outras 

demonstrações para análise de seus investidores, assim contribuindo para o 

desenvolvimento e enriquecimento das entidades em todo o mundo. 
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ANEXOS 

 

Anexo A 

 

 
Tabela 1 – Fonte: Demonstrações financeiras 2011, Jornal Diário do Comércio, página 20. 
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Anexo B 

 

 
                  Tabela 3 – Fonte: Demonstrações financeiras 2011, Jornal Diário do Comércio, página 20. 
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Anexo C 
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          Tabela 4 – Fonte: Demonstrações financeiras 2011, Jornal Diário do Comércio, página 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D 
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       Tabela 5 – Fonte: Demonstrações financeiras 2011, Jornal Diário do Comércio, página 17. 
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Tabela 6 – Fonte: Demonstrações financeiras 2011, Jornal Diário do Comércio, página 17. 

 


