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RESUMO

As mudanças econômicas decorrentes da globalização compelem as empresas à
busca incessante de diferenciais competitivos que lhes garantam permanência e
destaque no mercado. No setor de comunicações, surgiu a internet, que permite a
troca de informações de maneira rápida, fácil e global. A internet, por sua vez,
viabiliza o Comércio Eletrônico, que traz comodidade ao cliente e vantagem
competitiva ao comerciante. Este ambiente de constantes inovações traz incertezas
em relação aos reflexos gerados na Contabilidade – ciência responsável pela gestão
do sistema de informação econômico-financeiro das entidades. Este trabalho estuda
o caso específico de uma empresa supermercadista de Florianópolis, com o intuito
de averiguar as adaptações realizadas na contabilização do segmento eletrônico de
suas atividades comerciais. A relevância desta pesquisa deve-se às expectativas de
desenvolvimento e de ampliação da comercialização por vias eletrônicas e à falta de
trabalhos e procedimentos definidos relacionados a esse assunto. A execução deste
estudo compreende uma pesquisa à legislação brasileira em vigor ou em elaboração
sobre o assunto e a realização de visitas investigativas, com a aplicação de
questionários, em relação à Contabilidade da empresa escolhida. Dentre as
constatações, destacam-se a existência de uma incipiente legislação em vigor sobre
o Comércio Eletrônico, mas verificam-se diversos projetos em elaboração e em
tramitação no Congresso Nacional e a necessidade de poucas adaptações na
contabilização dessa entidade, sobretudo na área de gestão e controle. A realização
deste trabalho permite concluir que a legislação brasileira e contábil pertinente é
ainda pouco desenvolvida em comparação ao estágio de crescimento da atividade e
que, na empresa estudada, a contabilização fiscal do comércio eletrônico não
apresenta diferenciações da relacionada a seu comércio convencional. As
alterações observadas referem-se à composição do patrimônio e à estrutura dos
seus controles contábeis gerenciais. As conclusões desta monografia, embora em
alguns casos específicas ao estudo realizado, contribuem de alguma forma para o
conhecimento científico contábil sobre o assunto.

Palavras-chave: contabilidade; comércio eletrônico; empresa supermercadista.

ABSTRACT

The economic changes originated from globalization compel the enterprises to the
incessant searching for competitive differentials that assure them permanence and
prominence in the market. In the communication sector, the internet appeared,
allowing exchanges of information in a fast, easy and global way. Besides, the
internet turns the Electronic Commerce viable, bringing convenience to the
customers and competitive advantage to the businessman. This environment with
constants innovations brings uncertainty regarding to the reflections generated in the
Accounting – science responsible to manage the economic and financial information
system of the corporations. This work studies the specific case of a supermarket
enterprise from Florianópolis, with intention to investigate the adaptations realized in
the accountancy of the electronic segment of its businesses. The relevance of this
research comes from the expectations of amplification and development of
commercialization by the electronic way and the lack of works and defined
procedures related to this subject. The execution of this study consists of a research
on the lawmaking or current brazilian legislation about the subject, and the realization
of investigative visits, with application of questionnaires related to the Accounting of
the chosen enterprise. Among the conclusions, features the existence of an incipient
current legislation about the E-commerce, but several projects in lawmaking in the
National Congress and the necessity of a few adaptations in the accountancy of this
corporations are verified, specially in the manage and control area. The realization of
this work permits to conclude that brazilian and accounting legislation pertinent is still
little developed in comparison to the growth’s stage of the activity and that, in the
studied enterprise, the fiscal accountancy of the E-commerce does not present
differentiations from the related to its conventional commerce. The observed
alterations refer to the composition of the patrimony and to the structure of its
management accounting controls. The conclusions of this monograph, although in
some cases specific of the realized study, contribute in some way to the scientific
accounting knowledge about the subject.

Key words: accounting; e-commerce; supermarket enterprise.
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1 INTRODUÇÃO

A globalização, como reflexo da economia capitalista, tem provocado uma
dinamização no mercado mundial. O fluxo de capitais torna-se internacional e as
empresas deixam de atuar de forma isolada; a ação de uma organização pode
influenciar os rumos econômicos das outras empresas e, até mesmo, do setor
público.
Os principais impactos da globalização podem ser observados nas
atividades relacionadas ao comércio – à circulação de bens e serviços. A
concorrência é a principal característica do mercado globalizado. E, nos mercados
de livre concorrência, o comércio é a atividade na qual prevalece a lei da oferta e da
procura.
Para perseverar no mercado globalizado e competitivo, a constante busca
de novas tecnologias torna-se objetivo primordial das empresas. Nesse contexto, os
avanços tecnológicos surgem rapidamente em diversos ramos e, em especial, na
Informática. Essa área do conhecimento incorpora a palavra de ordem da economia
globalizada: a informação.
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O consumidor, como alvo principal do comércio, sofre alterações no seu
perfil devido ao processo de globalização. À medida que tem acesso a um maior
número de informações, torna-se mais independente e exigente, o que gera
demanda por informações e facilidades.
A globalização traz conseqüências também ao setor de comunicações, ou
seja, ao setor que promove a circulação das informações. Uma das evidências disso
é a Internet – rede mundial responsável por facilitar a comunicação entre as pessoas
através do emprego das tecnologias de hardware e software dos computadores.
A Internet, corroborando as idéias de Júnior, E. (1997), quebra barreiras –
políticas, geográficas, temporais, comerciais etc. – e provoca a ampliação das redes
de comunicação. A interação entre as pessoas passa a ser gradualmente mais
eficaz e eficiente. O marketing comercial encontra, com isso, uma forma de atingir
com mais facilidade o consumidor; a rede mundial de computadores proporciona
tanta informação quanto o consumidor puder suportar.
A união entre os mais novos fenômenos econômico e tecnológico – a
Globalização e a Internet – provoca a aproximação entre os mercados e entre estes
e o consumidor. Informações de todos os tipos, inclusive as referentes aos produtos,
passam a circular de forma instantânea. Caracteriza-se a Economia da Informação,
produto inevitável das emergentes tecnologias da informação.
Com a formação desse cenário globalizado que gera o aumento da
competitividade entre os mercados e entre as empresas, essas passam a buscar
novas tecnologias e novas oportunidades mercadológicas, algo que lhes confira uma
diferenciação, uma vantagem competitiva diante das demais.
O comércio eletrônico – ou e-commerce, como também é conhecido – é
uma das alternativas encontradas pelas empresas que praticam o comércio
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convencional 1 para criar vantagem competitiva – aumentar o volume de transações
e a sua clientela. Esse tipo de comércio visa atender os desejos do novo tipo de
cliente: o exigente consumidor virtual.
O comércio eletrônico ou virtual compreende os esforços relativos à
compra e à venda dos produtos e serviços via Internet. Abrange os atos que se
referem ao marketing, à distribuição, ao suporte, à parte financeira e à
comercialização em si.
O e-commerce traz comodidade ao consumidor: a aquisição de bens e
serviços pode ser efetuada sem seu deslocamento físico, com apenas alguns clicks.
Além disso, por tratar-se de um negócio de baixo custo, é considerado um diferencial
competitivo para as empresas. Segundo Wernke (2001, p. 75), através da
manutenção de um pequeno estoque, é possível promover um bom relacionamento
com os clientes, já que a compra e a entrega do produto e/ou a execução do serviço
são, normalmente, efetuadas de forma rápida e cômoda a esses.
No entanto, cabe salientar que o Comércio Eletrônico é direcionado aos
consumidores de alto poder aquisitivo, já que, para fazer uso das vantagens
oferecidas por essa modalidade de comércio, o cliente necessita de um computador
conectado à internet.
Através da transmissão de segurança e do tratamento adequado às
necessidades de cada cliente, institui-se um relacionamento personalizado. Tudo
isso para, através da satisfação, conquistar a confiança dos consumidores. Cria-se,
assim, uma cadeia de valor que tem como uma de suas conseqüências a
lucratividade decorrente dos baixos custos de comercialização e do grande volume
de vendas relacionados à abrangência do comércio via Internet.
1

Entende-se por comércio convencional o comércio no qual o consumidor vai pessoalmente ao estabelecimento
adquirir os produtos/serviços desejados.
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Uma classe de patrimônio também emergente: o patrimônio intangível
possibilita a existência desse novo tipo de comércio. No que diz respeito ao
comércio virtual, esse patrimônio refere-se, entre outras coisas, a algumas
tecnologias desenvolvidas para a sua execução (softwares, home pages etc.), ao
bom relacionamento à distância com os clientes e às fortes marcas que são criadas
nesse setor. Esse patrimônio, apesar de agregar valor às atividades das empresas,
por ser de difícil mensuração, não é registrado em seus Ativos Permanentes.
As empresas que aderem à tecnologia da informação e às vantagens
competitivas da Internet encontram algumas peculiaridades nesse novo tipo de
comércio. Além de caracterizarem-se, em geral, por apresentar um maior volume de
transações com menor valor unitário, ampliam-se as alternativas de investimento e a
velocidade na tomada de decisão.
Para que esse processo de avanço tecnológico possa se desenvolver,
possivelmente, tornam-se necessárias adequações nos sistemas de controles
contábeis: de estoques, de alocação dos custos, de avaliação de rentabilidade, de
retorno do investimento etc. Devem ser convenientes também, adaptações na
emissão dos documentos fiscais, na apuração de tributos e na evidenciação das
informações, com vistas a adequá-las à nova realidade mercadológica. Com a
ocorrência

de

tantas

adequações,

possivelmente,

são

aplicáveis

novos

procedimentos para mensurar e controlar o patrimônio e para avaliar sua evolução.

14

1.1 TEMA E PROBLEMA

Sabe-se que a Contabilidade, gestora do sistema de informação
econômico-financeiro das empresas do comércio convencional, reage de algum
modo a essas mudanças globais. Diante da formação desse cenário globalizado,
surge o tema que esta pesquisa aborda: A Contabilização do Comércio
Eletrônico.
Esta pesquisa tem o propósito de averiguar de que maneira a
Contabilidade tem prestado seus serviços informativos e de auxílio à gestão diante
do comércio eletrônico. Sendo assim, o problema proposto por esta pesquisa é:
Como as empresas contabilizam o segmento eletrônico de suas
atividades comerciais?

1.2 OBJETIVOS

O objetivo geral desta pesquisa é estudar a contabilização do comércio
virtual em uma empresa supermercadista de Florianópolis.
Do objetivo geral decorrem os seguintes objetivos específicos:
-

Apresentar e analisar a legislação pertinente ao comércio eletrônico;

-

Identificar e analisar os procedimentos contábeis relacionados ao comércio virtual
em uma empresa supermercadista de Florianópolis;

-

Averiguar o modo como são apresentadas e divulgadas as informações
contábeis dessa empresa.
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1.3 JUSTIFICATIVA

Atribui-se à Contabilidade a capacidade de gerar informações fiscais,
financeiras, econômicas e gerenciais. Essas informações têm um importante papel
no auxílio à tomada de decisão das empresas. É a Contabilidade, também, que
informa ao Fisco, ao Ministério do Trabalho e à Previdência Social os valores – dos
tributos devidos e pagos, da renda, das entradas e saídas de mercadorias e
serviços, da participação na geração de empregos, do pagamento de benefícios aos
empregados – referentes a cada empresa legalmente existente.
De certa forma, as organizações em geral – sejam elas sociedades ou
individuais, registradas ou informais – apuram seus créditos e suas dívidas, suas
receitas e despesas e o seu resultado. Algumas possuem contadores exclusivos,
outras recorrem aos escritórios de contabilidade e, as sem registro, mantêm,
provavelmente, alguma espécie de controle informal ou empírico.
Por esses fatores, há tempo, a Contabilidade é considerada necessária às
empresas existentes, sejam elas comerciais ou não.
Nas

empresas

comerciais,

a

importância

da

Contabilidade

está

relacionada, entre outras coisas, à evidenciação da receita, à apuração dos custos,
das despesas e dos resultados, à geração de informações necessárias ao controle
gerencial das atividades e ao levantamento dos tributos e informações devidos aos
órgãos governamentais.
Com o surgimento do comércio eletrônico como diferencial competitivo, a
Contabilidade passou a ser também uma importante fornecedora das informações
voltadas a esse tipo de comércio. O processo de comercialização por vias
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eletrônicas, a exemplo do comércio convencional, gera empregos e renda e também
promove a circulação de mercadorias e serviços. Conseqüentemente, as empresas
que o praticam também devem prestar essas informações aos órgãos federais,
estaduais e municipais, além de demandarem informações auxiliares a sua gestão.
Essa alternativa praticada por algumas empresas para se diferenciarem
das demais, o e-commerce, é uma das evidências da grande competição comercial
existente na Era da Informação. Diante da velocidade do desenvolvimento de novas
tecnologias, o papel informativo da Contabilidade torna-se ainda mais importante, já
que as informações que produz – que devem ser tempestivas e completas –
auxiliam, muitas vezes, na formação do planejamento estratégico das empresas.
A internet, por ter criado muitas facilidades para seu usuário, é uma
tecnologia que conquista gradativamente mais espaço. Isso também pode ser
aplicado ao comércio virtual, que a cada dia ganha novos adeptos. Diariamente
cresce o número de pessoas que o utilizam; surgem mais consumidores e mais
comerciantes interessados em comprar e vender sem sair de suas casas.
Alguns estudiosos do assunto apontam um elevado crescimento do
comércio eletrônico num futuro não tão distante. Segundo Silva, Romani e Melo
(2003), a maioria dos especialistas no assunto apostam num crescimento expressivo
e sustentado. Segundo esses, com a popularização da internet e do e-commerce, o
comércio convencional – que exige mais estrutura e mais deslocamento dos clientes
– tende a perder clientela.
Com o advento da globalização, da internet e do comércio eletrônico,
muitas adaptações se tornam necessárias em diversas áreas do conhecimento
científico. Muitas dessas adaptações ocorrem nas ciências do Direito, da
Contabilidade e da Administração. Essas três ciências estão intimamente ligadas no
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que diz respeito ao comércio. As Ciências Jurídicas dedicam-se à fixação das regras
referentes à comercialização; a Contabilidade registra as alterações nos patrimônios
e gera informações de acordo com a legislação e a Administração encarrega-se de
tomar as decisões gerenciais com base, entre outras coisas, nas informações
prestadas pela Contabilidade.
A Contabilidade é uma das ciências que mais sofreu impactos diante das
inovações tecnológicas. Além de assimilar as mudanças organizacionais tem,
também, que incorporar os novos procedimentos e as novas tecnologias ao
desempenho de suas atividades.
Tais impactos refletem diretamente na Administração, já que essa é
considerada uma das principais usuárias das informações contábeis.
Torna-se pertinente, então, averiguar como a Contabilidade – ciência cujo
objeto é o patrimônio e cujo objetivo é a prestação de informações aos usuários –
reage ao comércio eletrônico e às alterações legislativas e administrativas dele
decorrentes; que adaptações se tornam necessárias e que papel ela desempenha
na tomada de decisão das empresas que utilizam o e-commerce.
Diante da nova conjuntura econômica é importante pesquisar se os
procedimentos contábeis atuais são apropriados para prever, captar, avaliar,
mensurar, registrar e acompanhar a essência do comércio virtual e os seus efeitos
patrimoniais.
A importância desse estudo deve-se às expectativas de desenvolvimento
e de ampliação da prática do comércio eletrônico e à carência de material teórico e
de procedimentos contábeis definidos a seu respeito.
Com a execução desta pesquisa pretende-se tornar pública, de acordo
com as normas do conhecimento científico, a legislação pertinente ao assunto, a
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maneira como a empresa estudada executa a contabilização desse comércio e os
informativos e demonstrações por ela utilizados para prestar aos usuários as
informações relativas ao e-commerce.

1.4 METODOLOGIA

A busca pelo conhecimento acontece de forma constante na vida do ser
humano. De acordo com Ferrari (1974, p. 7) “o conhecimento em geral, pode ser
obtido de diversas maneiras, [...] por imitação, através da experiência pessoal [...]”.
Através da investigação e da coleta de dados in loco e por vias
eletrônicas (e-mail), esta pesquisa tem por objetivo gerar conhecimento científico
sobre a contabilização do comércio eletrônico.
A pesquisa científica é uma das maneiras utilizada pelo homem para
saciar a sua busca pelo conhecimento. Segundo Demo (1991, p. 23): “Pesquisa é a
atividade científica pela qual descobrimos a realidade.”
Para Ruiz (1986, p. 48) “Pesquisa científica é a realização concreta de
uma investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da
metodologia consagradas pela ciência.” Logo, pode-se definir a pesquisa como um
conjunto de ações que visa solucionar um problema, com base em procedimentos
racionais e sistemáticos. Sendo assim, para a realização desta pesquisa, executamse os procedimentos adequados à compreensão da Contabilidade aplicada à
comercialização virtual.
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O procedimento racional e sistemático utilizado para solucionar o
problema proposto chama-se Pesquisa Exploratória. Ruiz (1986, p. 48) afirma que
há uma pesquisa exploratória “quando um problema é pouco conhecido, ou seja,
quando as hipóteses ainda não foram claramente definidas”. Devido ao recente
surgimento do comércio virtual, a maneira como esse tipo de comércio executa sua
Contabilidade é pouco conhecida.
Segundo Salomon (1999, p. 158-161) as pesquisas exploratórias têm por
objetivos definir melhor o problema, gerar as chamadas intuições de solução,
descrever comportamentos de fenômenos e definir e classificar fatos e variáveis.
A execução dessa pesquisa exploratória inclui visitas investigativas e
aplicação de questionários à empresa supermercadista atuante no ramo do comércio
virtual. Nessas visitas são feitas observações e entrevistas (com base no
questionário que compõe o Anexo A deste trabalho) até que a coleta de dados
atenda aos objetivos da pesquisa. Lakatos e Marconi (1990, p. 186-192) definem
esse tipo de metodologia como:
Observação direta intensiva, [que] é realizada através de duas
técnicas:

9 Observação – [...] é uma técnica de coleta de dados [...] e utiliza os
sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste
apenas em ver ou ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que
se deseja estudar. [...]
9 Entrevista – [...] procedimento utilizado na investigação social, [...].
Trata-se, pois, de uma conversação efetuada face a face, de maneira
metódica; proporciona ao entrevistado, verbalmente, a informação
necessária. [...]
De acordo com Cervo e Bervian (1983, p. 157): “A entrevista não é
simples conversa. É conversa orientada para um objetivo definido: recolher, através
do interrogatório do informante, dados para a pesquisa.”
As entrevistas fornecem os dados primários utilizados para a realização
deste estudo; os dados secundários são obtidos através de consultas ao site da
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empresa e da realização de compras virtuais.
Além da pesquisa exploratória, efetua-se um estudo teórico da legislação
relacionada ao comércio eletrônico. Esse levantamento visa gerar conhecimento
sobre as normas e limitações impostas pela lei para a comercialização de
produtos/serviços via Internet e outros assuntos relacionados, com o propósito de
servir como parâmetro de análise em relação à prática.
Após a coleta de dados e a pesquisa da legislação, são relatados e
analisados os procedimentos utilizados e os demonstrativos confeccionados pela
Contabilidade dessa empresa. Efetuam-se, também, confrontações entre as
contabilizações efetivamente executadas para os Comércios Convencional e Virtual.
Esta pesquisa utiliza-se de um método científico específicos das Ciências
Sociais: o Monográfico, pois parte do princípio de que “[...] qualquer caso que se
estude em profundidade pode ser considerado representativo de muitos outros, ou
até de todos os casos semelhantes, [...]” (LAKATOS, MARCONI, 1992, p. 83).
O relato dos dados e dos resultados obtidos na realização da pesquisa
apresentam-se na forma desta monografia. Huhne (1992, p. 249) diz ser comum
definir monografia como “o estudo por escrito de um só tema exaustivamente
estudado e bem delimitado”. Para o autor, o objetivo primordial da monografia é a
compreensão aproximativa e pessoal do assunto.
De acordo com Kerscher (1999, p. 47): “a monografia de fim de curso
objetiva desenvolver o hábito de pesquisa, o sentido crítico, a capacidade de
análise, o poder de síntese e a criatividade no campo profissional”.
Para a realização desta pesquisa optou-se pelo método de investigação
conhecido por Estudo de Caso. De acordo com Sartor (2001, p. 33), esse método de
investigação:
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é um tipo de estudo que facilita a análise de dados de casos particulares
com profundidade, isto é, a realização de uma análise intensiva,
empreendida numa única ou algumas organizações reais, reunindo
informações tão numerosas e tão detalhadas quanto possível com vistas a
aprender a totalidade da situação.

O Estudo de Caso permite a realização de uma pesquisa profunda sobre
a Contabilização do Comércio Eletrônico, já que, através da investigação e da
análise, integra vários dados do caso específico em estudo. Esses dados são
aplicáveis ao problema proposto e auxiliam na formação de conclusões gerais sobre
o assunto.

1.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

A legislação em elaboração e em vigor se altera com freqüência, tanto em
relação ao seu texto como em relação a sua posição de vigência ou não. Diante
desse fato, salienta-se que a legislação citada e comentada neste trabalho está de
acordo com pesquisas realizadas no período de fevereiro a maio de 2003. Novos
instrumentos legais ou possíveis alterações posteriores à legislação comentada não
estão abrangidos.
Da mesma forma, as tecnologias da informática e, no caso específico
deste trabalho, as relacionadas ao comércio eletrônico mudam constantemente. Os
dados e os procedimentos relacionados ao comércio virtual utilizados na confecção
deste trabalho são descritos com base no recurso tecnológico e no site disponíveis
em julho de 2003. As possíveis alterações posteriores não são alcançadas ou
comentadas por este.
O método do Estudo de Caso utilizado, embora possibilite uma

22

abordagem satisfatória da entidade em estudo, caracteriza-se por estar limitado a
esta, ou seja, não permite generalização de suas conclusões para todas as
empresas que comercializam virtualmente.
No entanto, com a devida cautela, é possível dizer que algo ou até muito
do que foi observado sobre a contabilização do comércio eletrônico pode ser
transposto para outras entidades que o executam.
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2 O COMÉRCIO ELETRÔNICO E A LEGISLAÇÃO

Este capítulo apresenta o comércio eletrônico e a legislação – em vigor e
em elaboração – pertinente aos assuntos relacionados.
Além de gerar conhecimento, é também objetivo desta pesquisa que seu
resultado sirva de parâmetro para uma comparação em relação ao que é
efetivamente praticado pela empresa em estudo.

2.1 ABORDAGEM DO TRABALHO

A história do Comércio confunde-se com a história da humanidade. Desde
o seu surgimento, o Comércio influencia a vida dos homens.
Segundo Alexandrini (2000, p. 17), o comércio é o principal gerador de
riquezas no processo produtivo. Diz o autor:
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Sobre essa ótica, unida à geográfica, a prática comercial influencia
diretamente o surgimento e a organização das cidades e sociedades
estimulando o crescimento e o desenvolvimento ou, na [...] ausência,
decre[tando] a falência e o desaparecimento da mesma.

Por tratar-se de uma prática muito importante para o entendimento do
desenvolvimento das relações humanas, o comércio costuma ser abordado por
várias áreas do conhecimento. Entre estas áreas estão a História, a Geografia, a
Administração, a Economia, o Direito e a Contabilidade.
Neste trabalho, estuda-se o Comércio pelas abordagens que envolvem a
Contabilidade, a Administração e o Direito. Contudo, atribui-se especial atenção à
abordagem contábil de uma modalidade específica do comércio: o comércio
eletrônico.

2.2 EVOLUÇÃO E DEFINIÇÕES DO COMÉRCIO

Já na Antigüidade, o homem percebeu que os outros indivíduos poderiam
necessitar de algo que lhe sobrava e que, praticando a “troca”, ele poderia então,
dispor do que lhe faltava. Corroborando essa idéia de Alexandrini (2000, p. 18),
pode-se dizer que assim surgiu a prática da permuta de mercadorias e serviços.
Mais tarde, ao perceber que poderia obter vantagens na realização
dessas trocas, o homem adquiriu o espírito comercial e passou a planejar e a buscar
o lucro.
De acordo com a Enciclopédia Barsa, o comércio surgiu derivado do
escambo praticado na Mesopotâmia e no Egito. Em síntese, sua definição relaciona-
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se com a permuta de mercadorias e serviços realizada entre as pessoas, cujos atos,
em geral, visam ao lucro.
Desde a Antigüidade, o comércio desempenha importantes funções
econômicas, quais sejam:
-

abastece o mercado com os produtos de que os consumidores necessitam;

-

contribui para o desenvolvimento da produção e do consumo, gerando assim
empregos;

-

estimula a expansão dos meios de comunicação e transporte e

-

promove o intercâmbio cultural entre as diferentes comunidades.
Segundo Führer (1999, p. 12): “No sentido econômico, comércio é o

emprego da atividade humana destinada a colocar em circulação a riqueza
produzida, facilitando as trocas e aproximando o produtor do consumidor.”
O conceito jurídico de Comércio apresenta pontos comuns ao conceito
econômico, mas torna-se desigual por possuir também campos próprios. Segundo
Requião (1989, p. 5), para o direito:
Comércio é o complexo de atos de intromissão entre o produtor e o
consumidor, que, exercidos habitualmente e com fins de lucro, realizam,
promovem ou facilitam a circulação dos produtos da natureza e da indústria,
para tornar mais fácil e pronta a procura e a oferta.

Independente do sentido adotado, o Comércio, devido a sua importância
econômica, é uma atividade praticada em grande escala no mundo todo.
Atualmente, a balança comercial dos países é utilizada, inclusive, como indicador da
saúde econômica de uma nação.
Tantas são as formas de comercialização e as possibilidades geradas
pelas novas tecnologias, que as milhares de empresas que praticam o comércio na
competitiva era da informação buscam, agora, maneiras alternativas ao comércio
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convencional, executado nas lojas. Uma dessas maneiras, talvez a mais
recentemente criada, é o comércio eletrônico.

2.2.1 O comércio eletrônico

Segundo Albertin (1999, p. 12), o comércio eletrônico trata da “realização
de toda a cadeia de valor dos processos de negócios num ambiente eletrônico, por
meio da aplicação intensa de tecnologia de comunicação e informação, atendendo
aos objetivos do negócio”.
De acordo com o artigo E-commerce? E-business? E-o quê? 2 , o comércio
eletrônico trata-se dos “negócios realizados eletronicamente envolvendo entrega de
mercadorias ou serviços.”; ou do conjunto de atividades comerciais que acontecem
on line.
Para Hilsdorf (2003), o comércio eletrônico pode ser definido por três
diferentes ângulos:
-

de

uma

perspectiva

de

comunicações:

é

a

entrega

de

informação,

produtos/serviços, ou pagamentos através de um meio eletrônico;
-

de uma perspectiva de processo de negócio: é a aplicação de tecnologia para a
automação de transações de negócio e fluxos de dados e

-

de uma perspectiva de serviço: como ferramenta que possibilita às empresas e
aos consumidores o corte de custos, a melhoria na qualidade e o aumenta na
velocidade de entrega das mercadorias.

2

Artigo disponível em http://www.e-commerce.org.br
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Esta pesquisa aborda o comércio eletrônico por uma perspectiva de
processo de negócio. Sendo assim, para este estudo de caso o comércio eletrônico
trata dos atos relativos à compra e à venda de produtos e/ou serviços executada por
vias eletrônicas – Internet – com ou sem a transferência eletrônica de fundos.
Segundo o artigo Comércio Eletrônico 3 , essa forma de comercialização
“ocorre entre três grupos básicos de participantes: empresa, governo e indivíduos,
em sua relação dentro do mesmo grupo ou entre eles".
As

transações

eletrônicas

realizadas

entre

duas

empresas

são

usualmente conhecidas por B2B – business to business, e as transações realizadas
entre uma empresa e seus clientes, por B2C – business to consumer.
O foco desta pesquisa está na relação empresa–indivíduo (B2C), e um de
seus objetivos é observar os procedimentos contábeis e fiscais utilizados por essa
modalidade de comércio. Para tanto, torna-se pertinente pesquisar, em primeiro
lugar, o que consta na legislação brasileira e o que está em elaboração sobre o
comércio eletrônico.

2.3 A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E O COMÉRCIO ELETRÔNICO

Em pesquisa à legislação brasileira, observam-se cinco Projetos de Lei (n.
672/99, n. 1483/99, n. 1589/99, n. 4906/01 e n. 7093/02) e uma Medida Provisória
(n. 2200/01) amplamente citados em textos e artigos que abordam o comércio
eletrônico.

3

Artigo disponível em http://www.webhitcenter.com
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Para uma melhor compreensão do assunto, torna-se necessária uma
breve referência à medida provisória em vigor e aos projetos de lei em tramitação no
Poder Legislativo.
O Projeto de Lei n. 3173, aprovado em 26 de maio de 1997 pelo Senado
Federal, de acordo com a sua ementa: “Dispõe sobre os documentos produzidos e
os arquivados em meio eletrônico e dá outras providências.”
Mais especificamente relacionado ao comércio eletrônico, o Projeto de Lei
n. 1589, redigido em 1999 pela Comissão Especial de Informática Jurídica da OABSP, e levado pelo Deputado Luciano Pizzatto à Câmara dos Deputados, dispõe
sobre o comércio eletrônico, a validade jurídica do documento eletrônico e a
assinatura digital. Esse Projeto de Lei estabelece regras para o provedor de acesso
e seus usuários, trata do armazenamento de dados, afirma direitos do consumidor,
regula o uso de documentos eletrônicos e assinaturas digitais e estabelece normas
penais relacionadas às matérias tratadas.
No mesmo ano, o Projeto de Lei n. 1483 é redigido pelo Deputado Hélio
de Oliveira Santos. Esse PL institui a fatura eletrônica e a assinatura digital nas
transações de comércio eletrônico. Segundo Melo (2002): “Este Projeto de Lei torna
a legislação mais moderna, atualizada e corrige alguns aspectos negativos
comentados acerca do Anteprojeto de Lei n. 1589/1999, ao qual foi apensado.”
Paralelamente aos Projetos da Câmara do Deputados, o Senador Lúcio
Alcântara redige, em 1999, o Projeto de Lei n. 672. Esse, ao ser aprovado pelo
Senado, ocasiona a suspensão da votação dos Projetos de Lei n. 1589/99 e n.
1483/99.
Posteriormente, esses dois Projetos (o 1589/99 e o seu apenso 1483/99)
foram apensados ao Projeto de Lei n. 4906/01, que se trata da designação atribuída,
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na Câmara, ao PL n. 672/99 com as devidas alterações.
Menos abrangente que o Projeto n. 1589/99 da Câmara, o Projeto n. 672,
conforme o disposto no seu artigo 1º: “regula o comércio eletrônico em todo o
território nacional, aplica-se a qualquer tipo de informação na forma de mensagem
de dados usada no contexto de atividades comerciais”.
Segundo Costa e Marcacini (2003), “O Projeto n. 672/99 é apenas uma
tradução literal - embora com algumas falhas de tradução, da "lei-modelo" da
UNCITRAL (Comissão das Nações Unidas para o Comércio Internacional),
elaborada em 1996.”
De acordo com a Justificação do referido Projeto de Lei, redigida pelo
Senador Lúcio Alcântara, a elaboração da Lei Modelo da UNCITRAL:
tem por objetivo a sua incorporação ao direito interno dos diversos países,
de forma a promover a uniformidade no direito aplicável aos métodos de
comunicação e armazenamento de informações substitutivos dos que
utilizam papel, tendo em vista a globalização da economia, que tem
provocado um enorme crescimento do comércio internacional,
especialmente do comércio eletrônico.

Esse documento busca, em suma, disciplinar conflitos existentes nos
contratos mercantis firmados pela Internet em território nacional.
O Projeto de Lei n. 672/99, que de fato se baseia no modelo da
UNCITRAL, define, inicialmente, mensagem eletrônica, intercâmbio eletrônico de
dados, remetente, destinatário e intermediário de uma mensagem eletrônica e
sistema de informação. Mais à frente, trata do reconhecimento jurídico das
mensagens de dados. De acordo com o seu artigo 5º: “Serão reconhecidos os
efeitos jurídicos, validade ou eficácia à informação sob a forma de mensagem
eletrônica e àquela a que se faça remissão mediante a utilização dessa espécie de
mensagem.”
Os artigos 6º e 7º do mesmo projeto afirmam que, havendo a necessidade
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legal de um documento por escrito ou da assinatura de uma pessoa, esses
requisitos podem ser preenchidos por uma mensagem eletrônica, desde que as
informações contidas nessa sejam acessíveis para consulta posterior. No caso da
assinatura, torna-se necessário um método confiável de identificar a pessoa e a sua
aprovação para a informação contida na mensagem.
Sobre a celebração e a validade de contratos, o artigo 11 determina que
“a oferta e a sua aceitação podem ser expressas por mensagens eletrônicas”. O
artigo 12 determina que o mesmo prevalece para a declaração de vontade.
Os demais artigos do PL n. 672 tratam sobre a exigência de apresentação
da informação na forma original e da obrigatoriedade da conservação das
mensagens de dados. Esses artigos definem, também, os critérios a serem
observados para indicar a procedência e o recebimento da mensagem eletrônica e
estabelecer o tempo e o lugar de envio e recebimento.
A opinião de Costa e Marcacini (2003) é de que:
No tocante ao uso de documentos eletrônicos como prova, na verdade nada
há no Projeto que possa dar confiança aos contratantes de que os
instrumentos assim gerados possam ser futuramente reconhecidos como
idôneos a demonstrar a verdade. [...] é fácil e primário fraudar ou adulterar
essa informação, se a mensagem não estiver assinada digitalmente por
criptografia assimétrica.

Em 26 de setembro de 2001 é aprovado, na Câmara, pela Comissão
Especial destinada a proferir parecer ao PL n. 1.483/99, o Substitutivo ao PL n.
4096/01. Esse Substitutivo é formado por uma seleção dos conteúdos dos Projetos
n. 672/99 do Senado e dos seus dois apensos (n. 1483/99 e n. 1589/99).
Mais recente, o Substitutivo ao Projeto de Lei n. 4906, de 2001, de acordo
com seu artigo 1º, “dispõe sobre o valor probante do documento eletrônico e da
assinatura digital, regula a certificação digital, institui normas para as transações de
comércio eletrônico e estabelece sanções administrativas e penais aplicáveis”.
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Esse ato legislativo define documento eletrônico, assinatura digital,
criptografia assimétrica, autoridade certificadora, certificado digital e autoridade
credenciadora e, em capítulo próprio, discorre sobre o ônus da prova em caso de
falsidade dos documentos eletrônicos.
Seu artigo 4º dispõe sobre as características necessárias para que a
assinatura digital seja considerada verdadeira em relação ao signatário, segundo os
termos do Código Civil.
O artigo 30 do Substitutivo ao PL n. 4906/01 traz uma importante
determinação: “aplicam-se ao comércio eletrônico as normas de defesa e proteção
do consumidor vigentes no País.”
Uma das maiores diferenças desse Projeto de Lei em relação aos demais
é o fato de apresentar as sanções administrativas e penais para casos de falsidade
de assinatura digital, supressão de documentos, sonegação ou extravio de
documento digital e outros.
O Substitutivo do PL n. 4906/01, conforme mencionado anteriormente, é,
provavelmente, o mais completo Projeto de Lei relacionado ao comércio eletrônico
em tramitação no Congresso Nacional.
Após a elaboração do Substitutivo ao PL n. 4096/01, mais um Projeto de
Lei foi a ele apensado, desta vez o n. 7093/02.
Esse Projeto, segundo seu artigo 1º: “dispõe sobre a correspondência
comercial, proporciona aos receptores a escolha de parar de receber mensagens
eletrônicas comerciais e estabelece sanções administrativas e penais aplicáveis”.
Em suma, o objetivo desse PL é combater o spam 4 .
Para os efeitos do PL n. 7093/02, de acordo com seu artigo 2º, considera-

4

Envio de mensagens comerciais, não solicitadas, de divulgação ou de ofertas de bens e serviços.
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se mensagem eletrônica comercial: “qualquer mensagem eletrônica enviada a um
receptor cujo propósito seja divulgar ou promover, por propósito comercial, produto
ou serviço, incluindo conteúdo de site ou, ainda, à propagação de correntes ou
pirâmides”.
A segurança das transações eletrônicas é tratada na Medida Provisória n.
2200, de 24 de agosto de 2001. Essa MP foi reeditada duas vezes, em 27 de julho
de 2001 e 24 de agosto de 2001. Conforme o artigo 1º da MP 2200-2:
Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil,
para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de
documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das
aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a
realização de transações eletrônicas seguras.

A Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira é uma iniciativa do
governo que visa promover e incentivar a adoção da certificação digital como medida
de segurança para as comunicações realizadas por meio eletrônico na sociedade
brasileira.
A ICP-Brasil trata-se de uma organização composta por uma autoridade
gestora de políticas, o Comitê Gestor da ICP-Brasil, e pela cadeia de autoridades
certificadoras.
O Comitê Gestor da ICP-Brasil é o responsável pela adoção das medidas
necessárias para coordenar a implantação e o funcionamento da Infra-Estrutura de
Chaves Públicas Brasileira. Tais medidas incluem o estabelecimento de políticas,
critérios e normas técnicas para a certificação e para o credenciamento das
autoridades certificadoras e de registro e dos demais prestadores de suporte à ICPBrasil; e a fiscalização e a auditoria dessas autoridades.
O artigo 10 dessa MP determina que o disposto nesse ato legislativo não
impede a utilização de outro meio de comprovação da autoria e da integridade de
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documentos em forma eletrônica, desde que esse meio seja admitido como válido
pelas partes, ou seja, aceito pela pessoa que recebe o documento.
Por último, a MP 2200-2 determina que o documento eletrônico deve
atender, para fins tributários, o disposto no artigo 100 do Código Tributário Nacional,
ou seja, deve observar as imposições das normas complementares às leis, dos
tratados e das convenções internacionais e dos decretos.
No caso de falta da legislação específica, os contratos e demais atos
referentes ao comércio eletrônico, podem utilizar, por analogia e com as devidas
adaptações:
as atuais leis existentes no ordenamento jurídico brasileiro, tais como, com
destaque, os dispositivos dos Códigos Tributário, Civil, Comercial, Penal, de
Defesa do Consumidor, e as leis que regulamentam a proteção e a
exploração de marcas, nomes comerciais, obras intelectuais, softwares, dos
impostos em espécie, dentre outras. (JUNIOR, PORTELA, BLANCHET,
2003)

A Lei de Introdução ao Código Civil, em seu artigo 4º dispõe sobre esse
aspecto: “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia,
os Costumes e os princípios gerais de direito.”
O Código de Proteção e Defesa do Consumidor - CPDC, Lei n. 8078/90, é
uma das leis que pode ser, por analogia, aplicada ao comércio eletrônico. No
entanto, é importante salientar que o CPDC aplica-se a esse comércio somente nos
casos em que há efetivamente relação de consumo entre o vendedor e o comprador.
Segundo Junior, O. (2003): “há relação de consumo quando alguém adquire um
produto ou serviço de um fornecedor como destinatário final”. Portanto, ficam
excluídos da proteção do CPDC as aquisições para revenda e os fatos jurídicos que
possuem legislação específica, como é o caso das locações de imóveis, por
exemplo.
O artigo 31 da Lei n. 8078/90 pode ser plenamente aplicado ao comércio
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virtual. Esse artigo estabelece normas para a apresentação da oferta de produtos.
Dispõe o artigo 31:
A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar
informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa
sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço,
garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre
os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Além desse artigo, vários outros delimitam a oferta e a publicidade dos
produtos para os diversos tipos de comércio que resultarem em relação de consumo.
O Código de Proteção e Defesa do Consumidor também determina
normas para outros aspectos aplicáveis ao comércio eletrônico, entre eles: a
elaboração do Banco de Dados dos consumidores, a entrega dos produtos e as
despesas a ela inerentes, a garantia legal em caso de vício nos produtos e o direito
ao arrependimento.
Esse último tem maior aplicação ao próprio comércio eletrônico, pois, de
acordo com o CPDC, em seu artigo 49, a desistência de contrato – arrependimento –
é permitida quando o consumidor adquirir um produto ou contratar um serviço fora
do estabelecimento comercial, ou seja, por telefone ou vias eletrônicas. Nesses
casos deve ser observado o prazo de 7 dias da assinatura ou do recebimento do
produto ou serviço.
Para cuidar dos assuntos referentes ao comércio eletrônico, os Ministros
de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Ciência e
Tecnologia e do Planejamento, Orçamento e Gestão, criaram em 2000, mediante a
Portaria Interministerial n. 47, o Comitê Executivo de Comércio Eletrônico.
Os objetivos de criação desse Comitê são promover o desenvolvimento
do comércio eletrônico e de suas tecnologias e infra-estruturas associadas e integrar
e coordenar as iniciativas deste campo. Entre outras funções, esse Comitê analisa
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tecnicamente propostas e projetos sobre o emprego das tecnologias inerentes ao ecommerce.
A opinião de Junior, Portela e Blanchet (2003) atenta para dois fatos
importantes relacionados ao comércio eletrônico – o objetivo que deve ser buscado
através da criação de novas leis e a participação da iniciativa privada nesse
processo:
O objetivo dessas legislações não deve ser o de burocratizar a Internet,
mas, ao contrário, dar segurança aos seus usuários de que seus direitos
serão respeitados e dar segurança às empresas no sentido de que elas não
sofrerão concorrências desleais de piratas da Net, que não respeitam
quaisquer direitos. A meta deve ser de alavancar o e-business 5 , e não
limitá-lo. Por isso torna-se importante a participação da iniciativa privada
nesse processo de regulamentação.

Aos poucos a doutrina e a jurisprudência “dão vida jurídica” ao comércio
por vias eletrônicas.

2.3.1 A legislação contábil e o comércio eletrônico

Da mesma forma que o Poder Legislativo brasileiro, até a elaboração
deste trabalho, os Conselhos de Contabilidade não haviam aprovado normas
específicas para o comércio eletrônico.
Sendo assim, por analogia, os procedimentos contábeis e fiscais
utilizados para o e-commerce devem ser os mesmos aplicados ao comércio
convencional – com base nas Normas e nos Princípios Fundamentais de
Contabilidade.
Porém, a legislação contábil existente não determina regras ou
5

E-business: expressão da língua inglesa que designa os negócios realizados por vias eletrônicas.
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procedimentos para a Contabilidade Gerencial. Sendo assim, e já que cada entidade
possui seu próprio planejamento estratégico, os procedimentos contábeis gerenciais
tendem a variar de uma entidade para outra.
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3. O ESTUDO DE CASO

Para

compreender

a

Contabilidade

da

empresa

supermercadista

enfocada neste estudo é pertinente conhecer, primeiramente, a história da entidade
e o seu processo de comercialização.
Este trabalho, por tratar-se de um estudo de caso, trata das práticas do
comércio eletrônico e sua contabilização na empresa Hippo Supermercados Ltda.

3.1 A EMPRESA

A empresa Hippo Supermercados Ltda. nasceu em 1º de agosto de 1997,
em decorrência da cisão da rede de supermercados Santa Mônica. Desde então, a
atual diretoria tornou-se proprietária do único estabelecimento que compõe o seu
patrimônio.
A sede da empresa localiza-se no Centro de Florianópolis. Com
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aproximadamente

1050

metros

quadrados,

compreende

a

Loja

e

a

Lanchonete/Rotisseria no piso térreo; parte do depósito, as salas da Administração e
da Contabilidade no 1º andar; e, no subsolo, a sala de controle do Delivery, a
garagem para clientes e a outra parte do depósito.
Para a escolha do nome do supermercado, a diretoria realizou um
trabalho publicitário cujo resultado apontou quatro sugestões. Através da realização
de uma pesquisa junto a seus colaboradores observou-se que a marca Hippo foi a
mais bem aceita. Um dos fatores que contribuiu para a sua escolha foi a dupla
conotação da palavra:
-

hippo em inglês significa hipopótamo, um animal grande; e

-

o prefixo de origem grega “hipo” denota algo escasso, pequeno.
Esses significados refletem a posição do Hippo no mercado: apesar de

ser uma empresa pequena, com apenas uma loja, possui representatividade grande,
concorrendo inclusive com as grandes redes supermercadistas do estado.
As atividades realizadas pelo Hippo ao longo de sua existência visam,
segundo as entrevistadas 6 , à aplicação de sua missão: “Proporcionar o bem-estar às
pessoas, fornecendo soluções em alimentação e serviços de conveniência,
contribuindo para uma vida com qualidade.” Um dos exemplos de suas atitudes em
busca do bem-estar do cliente é o seu pioneirismo na criação de uma seção de
alimentos orgânicos.
Para executar o que a empresa considera a sua missão, o Hippo procura
ensinar a todos os colaboradores os seus 12 valores. São eles:
-

comprometimento;

-

profissionalismo;

6

Foram entrevistadas: Cristiane Piuco Saqueti, 30 anos, líder do setor Delivery, graduada em Administração e
pós-graduanda em Marketing de Negócios e Jucélia Vinholi, 44 anos, contadora da empresa, graduada em
Contabilidade e Direito.
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-

cordialidade;

-

criatividade;

-

ousadia;

-

entusiasmo;

-

honra aos compromissos assumidos;

-

valorização do ser humano;

-

qualidade no fornecimento de produtos e serviços;

-

simplicidade;

-

integração e

-

contribuição social para a melhoria da qualidade de vida da comunidade.

3.1.1 A implantação do comércio eletrônico

Após um ano de atuação restrita ao comércio convencional, em 1998, a
empresa tornou-se a primeira no estado de Santa Catarina a oferecer o Delivery –
serviço de venda virtual.
O Delivery do Hippo Supermercados, que compreende a comercialização
de produtos por vias eletrônicas – telefone e internet, foi implementado após
verificar-se a necessidade de aumentar o faturamento, maneira encontrada para
diluir seus custos fixos.
Os serviços virtuais tornaram-se para a empresa a solução mais viável e
com melhor retorno sobre o investimento. Isso porque a sede da empresa dispõe de
pouco espaço físico para loja, depósito e estacionamento e porque o Delivery
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demanda poucos custos, instalações e mão-de-obra. Além disso, a venda virtual
oferece o benefício da prestação de serviço diferenciada, ou seja, a atuação em um
nicho de mercado até então pouco explorado.
Florianópolis é uma das cidades com maior índice de acesso à internet
per capita do país. Sendo assim, a mudança de hábitos dos consumidores
florianopolitanos

aconteceu

com

rapidez.

Atualmente,

a

empresa

possui

aproximadamente 7500 clientes cadastrados nos serviços Delivery, dos quais 70% já
utilizaram o serviço.
A base de dados dos clientes virtuais permite a observação de algumas
características desses consumidores: 10% deles são empresas, 60% são mulheres
e 30% são homens. A faixa etária dos consumidores varia, em média, entre 25 e 35
anos e os pedidos são feitos em sua maioria entre as 22 e as 24 horas.
Com a implantação dos serviços Delivery, o consumidor passou a contar
com um Supermercado 24 horas sem a necessidade de sair de casa e a empresa
obteve os benefícios de marketing relacionados ao pioneirismo, os quais
proporcionaram a solidificação da marca Hippo.

3.1.2 Mudanças decorrentes da implantação do comércio eletrônico

Para ampliar a abrangência de seu comércio – expandir suas atividades
ao comércio eletrônico – o Hippo teve de executar pequenas mudanças em sua
estrutura e em seu estabelecimento.
Fisicamente, foram necessárias pequenas alterações, já que o Delivery
utiliza grande parte da estrutura do comércio convencional, como os produtos
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expostos, os caixas e os “carrinhos”. Houve a necessidade somente de reformar e
adaptar uma pequena sala de apoio. Nessa sala, foram instalados: um computador
para atualização diária dos preços, das quantidades disponíveis e das promoções
(alterações essas, executadas às 6 h e 30 min da manhã) e recebimento e
impressão dos pedidos e refrigeradores para o armazenamento dos “frios e
congelados”, no período posterior à coleta e anterior à entrega dos produtos.
Além disso, foi necessário deslocar pessoas da loja para a atuação nessa
atividade. Primeiramente foram deslocadas apenas 2 pessoas para a separação dos
produtos e 3 para apoio e suporte, sendo 1 pessoa a responsável pelo setor. Para
cobrir esse deslocamento foram contratados novos colaboradores para a loja –
comércio convencional.
Inicialmente a entrega dos produtos era executada pelo próprio Hippo.
Com o aumento do número de pedidos e a ampliação da área de entrega, a
empresa migrou para a terceirização desse serviço.
A criação e a hospedagem do site, inicialmente: www.hipponet.com.br,
foram a princípio contratados junto à empresa Terra Networks Brasil S.A..
Atualmente, o suporte e a criação do site são realizados por uma empresa de
Florianópolis, o que permite sua constante atualização e também uma redução nos
custos. Com isso muda também o endereço do site, agora: www.hippo.com.br.
Atualmente, para a execução das atividades relacionadas ao Delivery, o
Hippo dispõe de 8 pessoas, sendo: 1 líder do setor, 4 separadores e 3 operadores
de venda, ou seja, pessoas para apoio e suporte. Porém, nas épocas onde o volume
de pedidos cresce bastante, como no final do ano, outros colaboradores do comércio
convencional são provisoriamente deslocados. A entrega dos produtos e a
hospedagem e o suporte ao site são serviços terceirizados.
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3.1.3 A representatividade do comércio eletrônico

Para comparar as proporções das duas formas de comercialização
praticadas pela empresa, apresentam-se, a seguir, as análises da quantidade de
funcionários contratados e do faturamento.
Em julho de 2003, o Hippo Supermercados possuía apenas 8 funcionários
envolvidos com o Delivery, enquanto que para as atividades relativas à loja,
empregava aproximadamente 170 funcionários. Analisando-se esses valores é
possível observar que de um total de 178 funcionários, aproximadamente 4,5%
estão alocados ao Delivery.
Segundo informações da administração da empresa, o faturamento do
Delivery varia em torno de 5 ou 6% do total das vendas da empresa.

3.2 COMÉRCIO CONVENCIONAL X COMÉRCIO ELETRÔNICO

Como mencionado anteriormente, ao comercializar seus produtos o Hippo
Supermercados utiliza-se das duas formas comentadas nesta pesquisa: o comércio
convencional, realizado na loja, e o comércio eletrônico, realizado por telefone e
internet.
Para atingir o objetivo deste estudo, o comércio eletrônico será
representado exclusivamente pelo comércio efetuado via internet.
Com vistas a propiciar o conhecimento necessário para a análise dos
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procedimentos

contábeis

do

comércio

eletrônico

e

suas

semelhanças

e

peculiaridades em relação ao convencional, descreve-se, a seguir, o fluxograma de
ambos.
As próximas figuras referem-se aos fluxogramas descritos e comentados
neste capítulo. No Anexo B deste trabalho, encontram-se os fluxogramas
expandidos e a legenda, os quais permitem uma melhor visualização e
acompanhamento das descrições realizadas.

3.2.1 O comércio convencional

A Figura 1 apresenta, resumidamente, o funcionamento do Comércio
Convencional realizado pelo Hippo Supermercados Ltda.

Hippo Supermercados - Comércio Convencional
Início

Emissão do
Documento
Fiscal

Acondicionamento
das compras
em sacolas

Confecção da
lista de
compras

Cliente
vai até
a loja

Acesso aos
departamentos
de produtos

Procura dos
produtos
desejados

Processo
Contábil
Fiscal
Passagem das
compras pelo
caixa

Escolha das marcas
e quantidades
dos produtos

Caixa

S
Tem?
N

O Hippo entrega
as compras para
o cliente

S

Fim
Cliente
efetua o
pagamento

Entrega do
Documento Fiscal
ao cliente

Serviço de
entrega?

N

O próprio cliente
transporta as
compras

Figura 1 – Fluxograma Comércio Convencional – Hippo
Fonte: Dados da pesquisa.
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A execução de uma compra através do comércio convencional inicia-se
quando o consumidor, ainda em sua casa, confecciona a lista de compras. O
próximo passo é a locomoção do cliente até o estabelecimento do supermercado, no
Centro de Florianópolis.
Já na loja, o consumidor transita pelos corredores dos departamentos à
procura dos produtos de seu interesse.
Quando encontra as mercadorias desejadas, o cliente analisa seus
preços e suas características e realiza então a escolha das marcas. Os produtos
selecionados são acondicionados em “cestas” ou “carrinhos” e ao final da coleta
conduzidos ao Caixa, o que ocasiona os procedimentos da empresa.
A empresa, representada pela atendente de Caixa, procede à passagem
dos produtos pela máquina de leitura ótica, de forma a computar o total da compra.
Imediatamente após a passagem de cada produto pelo leitor, o atendente
acondiciona os mesmos em sacolas plásticas. A emissão do documento fiscal é
realizada de maneira concomitante à passagem dos produtos pelo leitor ótico.
Após a verificação do total da compra e a execução do pagamento por
parte do cliente, a empresa emite e entrega a esse o documento fiscal.
Por último, cabe ao consumidor decidir se deseja utilizar o serviço de
entrega do supermercado. Caso deseje, o Hippo recolhe as compras e as entrega
ao cliente no local e horário definidos. Acaba assim a participação da empresa no
processo de compra propriamente dito.
Caso o consumidor tenha optado por não utilizar o serviço de entrega, ele
mesmo

efetua

o

transporte

das

mercadorias

casa/estabelecimento, dando fim ao processo de compra.

adquiridas

até

sua
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3.2.2 O comércio eletrônico

A compra de produtos por vias eletrônicas, conforme se apresenta na
Figura 2, inicia-se da mesma forma que a compra convencional: com a confecção da
lista de compras. Porém, no comércio eletrônico, o consumidor não necessita de se
deslocar até o estabelecimento para selecionar os produtos. Ao invés disso, deve ter
acesso a um computador conectado à Internet, localizar-se dentro da área de
abrangência do Hippo Delivery e se dispor a pagar a taxa de entrega
correspondente.

Hippo Supermercados - Comércio Virtual: Procedimentos do Cliente
Início

Confecção da
lista de
compras

Preenchimento
dos dados
cadastrais
Fazer o Login

S

Cliente
acessa
o site

Primeira
compra?

Acesso aos
departamentos
de produtos

Finalizar
compra

Escolha das marcas
nas listagens dos
produtos

Adição dos
produtos ao
“carrinho”

Informação das
quantidades
desejadas

Confecção
das
observações

N
Execução das
alterações
desejadas
N

Confirmação
do endereço
para entrega

Programação da
data e horário
para entrega

Seleção da
forma de
pagamento

Definição
do troco (se
necessário)

Análise dos
produtos
selecionados

Correto?

Fim
N

S
Procedimentos
da Empresa

Pedido
completo

Informação do número
do pedido e envio de
e-mail de confirmação

Confirmação
do pedido

Figura 2 – Fluxograma Comércio Virtual – Parte 1 – Hippo
Fonte: Dados da pesquisa.

Atualmente, o comércio eletrônico do Hippo Supermercados abrange toda
a cidade de Florianópolis, boa parte de São José e alguns bairros de Biguaçu e
Palhoça. O supermercado aplica taxas de entrega diferenciadas dentro de sua
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região de abrangência. Ao realizar uma compra virtual o cliente deve pagar a taxa
correspondente à região onde deseja receber os produtos solicitados.
No site – www.hippo.com.br – de forma análoga à loja, o cliente encontra
os departamentos. Ao acessar os de seu interesse é possível encontrar as listagens
dos produtos disponíveis e proceder à escolha das marcas. Em seguida, o cliente
informa a quantidade desejada e insere, quando necessário, as observações para
seleção dos produtos. Essas observações referem-se às características do produto
desejado, por exemplo: laranjas maduras ou um pouco verdes.
Para selecionar as mercadorias para a compra, deve-se clicar no botão
“carrinho”, à direita de cada produto desejado. Após a adição de todos os produtos,
a compra pode ser finalizada com um click no botão “Finalizar Compras”.
Nesse momento, solicita-se a identificação do consumidor, o login deve
ser efetuado através da digitação do e-mail e da senha previamente cadastrados.
Tratando-se da primeira compra virtual do cliente, esse necessita preencher um
cadastro on-line, para então efetuar o login. Esse cadastro visa à aprovação e à
manutenção de informações relevantes sobre os clientes Hippo e possibilita a
aplicação da política de relacionamento, que inclui a divulgação de promoções e a
distribuição de prêmios especiais para os clientes mais assíduos.
A tela seguinte ao login apresenta várias informações:
-

endereço de entrega cadastrado, para conferência;

-

os campos para agendamento da data e horário da entrega;

-

o valor total da compra, com a taxa de entrega;

-

as formas de pagamento disponíveis para seleção – dinheiro, cheque, cartão de
crédito, tickets em papel ou cartão magnético e boleto (somente para pessoas
jurídicas);
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-

o valor desejado para troco, caso seja necessário e

-

a listagem dos produtos selecionados, para conferência.
Ao proceder à conferência, caso observe a falta ou a incorreta seleção de

algum produto, ou deseje fazer alguma alteração, o cliente pode executá-la clicando
em “Quero Comprar Mais”. Com este click o consumidor volta aos departamentos de
produtos e pode também acessar a lista de produtos selecionados. Nesse momento,
o consumidor pode alterar quantidades, observações e acrescentar ou retirar
produtos. Efetuadas as alterações é necessário finalizar a compra novamente.
Cabe aqui mencionar que em qualquer momento, durante as compras, o
cliente pode alterar as especificações do seu pedido. Para isso, basta clicar no botão
“Ver/Editar Compras”.
Na tela de finalização do pedido, o cliente tem também a opção de
cancelar a compra.
Após a execução das devidas alterações o cliente pode confirmar seu
pedido com um click no botão “Sim, Desejo Confirmar Minhas Compras”. A empresa
informa, então, o número do pedido. Chega ao fim a primeira etapa dos
procedimentos do cliente e iniciam-se os procedimentos do Hippo, conforme se
apresenta na Figura 3.
No momento do recebimento do pedido a empresa envia ao consumidor
um e-mail de confirmação.
A seguir, caso o pedido refira-se a um novo cadastro, procede-se à
análise dos dados do cliente. Essa análise inclui confirmação do número do CPF na
Receita Federal, conferência do RG com o CPF e do endereço com o telefone, e a
consulta ao Serviço de Proteção ao Crédito – SPC. Caso o cadastro seja reprovado,
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a empresa informa ao cliente através de telefone ou e-mail e o processo não tem
segmento.

Hippo Supermercados - Comércio Virtual: Procedimentos da Empresa
Entrada do pedido:
envio de e-mail de
confirmação ao cliente

S
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Figura 3 – Fluxograma Comércio Virtual – Parte 2 – Hippo
Fonte: Dados da pesquisa.

Quando ocorre a aprovação do cadastro, o pedido é impresso pelos
funcionários do Delivery. O mesmo acontece quando o pedido não se refere a novo
cadastro. Os pedidos impressos são ordenados por data e horário de entrega.
A execução de um pedido inicia-se com a seleção dos produtos nas
prateleiras da própria loja. O separador coleta os produtos e os adiciona ao
“carrinho”. Quando determinado produto não é encontrado, a empresa contata o
cliente para que decida sobre a exclusão do pedido ou a substituição por similar.
Terminada a coleta, os produtos são conduzidos ao Caixa. Durante a
passagem dos produtos pela máquina de leitura ótica é emitido o documento fiscal.
É nesse momento que o atendente efetua uma espécie de auditoria do pedido, ele
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registra as saídas e analisa se as quantidades estão de acordo com as solicitações
dos clientes.
À medida que são registrados, os produtos vão sendo acondicionados em
sacolas plásticas. Ao final do registro é emitido também o documento para entrega.
O pedido é então separado em caixotes identificados.
A partir do momento em que é emitido o comprovante de entrega, a
responsabilidade sobre o recebimento da venda passa a ser dos entregadores.
Registra-se, então, um direito em relação a esses e a receita da venda. A tesouraria
controla esses direitos através de cópias dos comprovantes de entrega. No final do
dia é efetuada a prestação de contas: os recebimentos e os comprovantes são
entregues à tesouraria, que efetua os registros, transformando os direitos em
disponibilidades.
Na data e horário especificados, o pedido é entregue ao consumidor em
sua residência/estabelecimento juntamente com o documento fiscal.
De modo geral, o consumidor efetua o pagamento, recebe o troco, caso
seja necessário, e assina o comprovante de entrega, para somente depois realizar a
conferência. Esse procedimento é mais rápido e não impede a posterior reclamação
de qualquer inconformidade. No entanto, caso o cliente prefira, o entregador
aguarda a conferência dos produtos. Esse processo se apresenta na Figura 4.
Quando o pedido é entregue de acordo com as solicitações do
consumidor, o que ocorre na maioria dos casos, os procedimentos da
Compra/Venda Eletrônica são encerrados.
Quando o cliente verifica algum produto com características diferentes do
seu pedido ou em desacordo com o seu desejo ele pode telefonar para o Serviço de
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Atendimento ao Consumidor, pelo número 0800-480304, e efetuar a sua
reclamação.

Hippo Supermercados
Comércio Virtual: Procedimentos de Conferência
Cliente
confere os
produtos
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Figura 4 – Fluxograma Comércio Virtual – Parte 3 – Hippo
Fonte: Dados da pesquisa.

Nessa ligação o cliente e o Hippo entram em acordo sobre a devolução
e/ou troca de produtos, o acerto financeiro e a data e o horário para a realização da
devolução/troca.
Se o procedimento resultar em crédito para o cliente, este pode solicitar a
entrega da diferença ou a adição do direito ao seu cadastro, para posterior
compensação.
Os produtos de valor relevante que retornam à loja têm seu ajuste contábil
efetuado mediante documento fiscal de entrada, no qual a empresa evidencia que
adquiriu o produto de terceiros. Em caso de reclamação, as mercadorias diferentes
do pedido inicial serão entregues ao consumidor, acompanhadas de novos
documentos fiscal e de entrega. Tratando-se de simples troca esses documentos
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são dispensados. Nos casos em que o consumidor exige, ou se refere a venda à
pessoa jurídica, a empresa pode efetuar a alteração do documento fiscal mediante
carta de correção.
Na data e horário combinados por telefone, um representante da empresa
vai novamente à casa/estabelecimento do cliente para receber a devolução e/ou
realizar a troca. Nessa ocasião é efetuado o recebimento ou o pagamento da
diferença, caso esta tenha sido a opção acordada anteriormente. Havendo a entrega
de mercadorias adicionais (com o respectivo documento fiscal), solicita-se
novamente a assinatura no documento de entrega.
Retornam ao Hippo os produtos devolvidos, os valores recebidos e o
comprovante de entrega assinado, finalizando, assim, a Compra/Venda Virtual.
Posteriormente ao encerramento das vendas, o supermercado efetua uma
pesquisa junto aos consumidores, por amostragem, para verificar a satisfação em
relação ao serviço prestado.

3.3 OS PROCESSOS CONTÁBEIS

Todas as áreas do Hippo Supermercados encontram-se interligadas por
um sistema integrado de gestão. O sistema utilizado pela empresa foi fabricado e
personalizado nos moldes dos conhecidos Enterprise Resource Planning – ERPs.
Esse sistema permite a redução de trabalho gerencial e contábil já que,
com a passagem do produto pelo caixa, efetua automaticamente a baixa nos
estoques e os lançamentos contábeis e financeiros.
Ao contrário do esperado, verificou-se que há pouca diferença na
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contabilização dos comércios convencional e virtual. As semelhanças e diferenças
observadas são relatadas a seguir. Para uma melhor compreensão do processo
contábil como um todo, julga-se conveniente subdividi-lo de acordo com os dois fins
da prática contábil, o fim Fiscal e o fim Gerencial.

3.3.1 Processo contábil fiscal

O Hippo Supermercados é uma pessoa jurídica de direito privado,
constituída sob a forma de Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada. Seu
capital social pertence exclusivamente a pessoas físicas.
Nas duas formas de comercialização praticadas pelo Hippo o processo
contábil fiscal é o mesmo; inicia-se no momento da passagem das compras pelo
caixa.
Devido à inexistência de determinações fiscais específicas para o
comércio eletrônico, o Fisco não exige a prestação de informações estritamente
relacionadas a esse tipo de comércio, somente determina que sejam prestadas as
mesmas informações exigidas para o comércio convencional. Da mesma forma, não
é efetuada nenhuma fiscalização individualizada. Sendo assim, seus dados e
valores são apresentados aos órgãos fiscalizadores em conjunto com as
informações do comércio convencional, pelos totais.
O processo contábil fiscal, conforme se apresenta na Figura 5, inicia-se
com a entrada das vendas no sistema integrado. Essa entrada ocorre assim que
cada produto passa pelo leitor ótico no caixa.
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Hippo Supermercados - Processo Contábil Fiscal
(para uma venda)

Início

Entrada das
Vendas no
sistema

Baixa nos
Estoques

Lançamento
da Receita
de Venda

Fim

Provisionamento
dos tributos sobre
o faturamento

Lançamento
do CMV

Figura 5 – Fluxograma Processo Contábil Fiscal – Hippo
Fonte: Dados da pesquisa.

Em seguida, o próprio sistema integrado processa a baixa dos produtos
no Controle de Estoques e o lançamento da receita de venda na Contabilidade.
Após esse lançamento, o sistema provisiona contabilmente os tributos sobre o
faturamento.
Por último, é efetuado o lançamento do Custo das Mercadorias Vendidas,
o CMV, referente aos produtos vendidos nessa comercialização. Termina, assim, o
processo contábil fiscal para uma Venda.
No final do exercício, o sistema apura a Receita Operacional Bruta e
deduz os abatimentos, impostos e demais deduções sobre a receita. Em seguida, é
apurado e deduzido o valor dos Custos das Mercadorias Vendidas no período. As
despesas operacionais e não operacionais são, então, deduzidas da Receita
Operacional Líquida e as receitas não operacionais somadas. Após a discriminação
das despesas com Imposto de Renda e Contribuição Social, chega-se então ao
Resultado do Exercício.
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O sistema integrado da empresa segue essa ordem, de acordo com a
estrutura

da

Demonstração

do

Resultado

do

Exercício.

Ao

finalizar

as

contabilizações, a empresa pode emitir essa demonstração contábil e também o
Balanço Patrimonial. Encerra-se assim o processo fiscal.

3.3.2 Processo contábil gerencial

O processo contábil gerencial, apresentado na Figura 6, baseia-se no
controle administrativo realizado pelos líderes dos setores do supermercado. Tratase de um controle cíclico das operações de cada área, da empresa como um todo e
de seus dados e registros contábeis. Esse controle permite a adequação das
atividades executadas com o seu planejamento estratégico.

Hippo Supermercados - Processo Contábil Gerencial
Informação da
quantidade e do
valor das compras

Aplicação da
Margem de
Contribuição

Cálculo do
Preço de
Venda

Demonstrativos
Gerenciais
e Fiscais

Conclusões gerenciais e
definição de ações

Aplicação
a todo o
processo

Início

Adição

Aquisição
de
mercadorias

Venda
(passagem
pelo Caixa)

Informação da
quantidade vendida

Rateio dos
Custos e das
Despesas
Controle
de Estoques

Cálculo CMV

Baixa

Informação da
necessidade de
reposição dos estoques

Figura 6 – Fluxograma Processo Contábil Gerencial – Hippo
Fonte: Dados da pesquisa.
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O ciclo inicia-se com a aquisição, pela empresa, de mercadorias para
revenda. O sistema integrado é alimentado, então, com a quantidade e o valor das
compras. Essas informações entram como adições no Controle de Estoques.
Aos valores de compras são aplicadas, pelo sistema, as Margens de
Contribuição previamente definidas para cada produto. Quando a empresa resolve
praticar promoções, reduz as margens dos produtos desejados. Os preços de
compra com a margem de contribuição aplicada formam os Preços de Venda.
Na ocasião da venda dos produtos, ou seja, da passagem dos mesmos
pelo caixa, o sistema é alimentado com as informações das quantidades vendidas.
Com esses dados é possível calcular o Custo das Mercadorias Vendidas – CMV
dessa venda.
As quantidades vendidas são, então, consideradas “baixas” para o
Controle de Estoques, que avalia suas mercadorias pelo Custo Médio Ponderado.
O sistema integrado do Hippo informa com antecedência a necessidade
de reposição dos estoques. Com a aquisição de mais mercadorias, o ciclo reiniciase.
Os valores da Margem de Contribuição, dos Preços de Venda, dos CMVs,
dos rateios dos Custos e das Despesas e dos Estoques permitem a confecção
mensal, e conseqüentemente anual, dos Demonstrativos Gerenciais. Esses, por sua
vez, permitem a formação de conclusões sobre a gestão atual da empresa e a
definição de ações corretivas, quando necessário. O último passo é a aplicação
dessas ações às áreas deficientes e/ou ao processo como um todo; até que novos
demonstrativos sejam emitidos e o processo novamente avaliado.
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3.4 AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis constituem-se no produto da Contabilidade.
Sua confecção tem por objetivo apresentar aos seus usuários os principais fatos
registrados pela Contabilidade da empresa em cada período.
Além da emissão de demonstrações contábeis estruturadas nos moldes
da Legislação Comercial – neste trabalho denominadas demonstrativos fiscais – o
Hippo confecciona, também, demonstrativos gerenciais, os quais servem de base
para a elaboração do planejamento estratégico e auxiliam a execução do controle
interno de suas atividades.
A seguir, discorre-se sobre as estruturas dos demonstrativos contábeis
elaborados pelo Hippo e suas finalidades na empresa.

3.4.1 Demonstrações fiscais

Da mesma forma que as informações prestadas ao Fisco, as
demonstrações contábeis emitidas de acordo com as especificações da lei não
discriminam os valores e dados relativos ao comércio eletrônico.
Apesar de essas demonstrações serem emitidas em muitas empresas
meramente

para

a

informação

do

Fisco,

isso

não

acontece

no

Hippo

Supermercados. Como a empresa normalmente apura o Imposto de Renda de
acordo com o regime de tributação Lucro Real Anual, não necessita informar à
Receita Federal, na Declaração de Ajuste do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, os
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valores contidos nesses demonstrativos. Sendo assim, a empresa os utiliza em
conjunto com os demonstrativos gerenciais, como base para a confecção do seu
planejamento e para a execução dos controles de gestão.
O Hippo Supermercados elabora 2 demonstrações contábeis fiscais: a
Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial. Nas páginas
seguintes, Figuras 7 e 8, apresentam-se os modelos utilizados para a confecção
desses demonstrativos.
Essas demonstrações são utilizadas pelo Hippo, entre outras coisas, para
apreciação da diretoria, confecção dos planejamentos estratégicos, análises
referentes ao retorno sobre o investimento e execução da auditoria interna.
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1. Demonstração do Resultado do Exercício – DRE
Hippo Supermercados Ltda.
Modelo de Demonstração do Resultado do Exercício - DRE
Receita Operacional Bruta
Venda Bruta

xxxx
xxxx

(–) Deduções

xxxx

ICMS

xxxx

PIS

xxxx

Cofins

xxxx

Devoluções de Vendas

xxxx

Vendas Canceladas

xxxx

Receita Operacional Líquida

xxxx

(–) Custo das Mercadorias Vendidas

xxxx

Lucro Bruto

xxxx

(–) Despesas

xxxx

Com Vendas

xxxx

Financeiras

xxxx

Administrativas

xxxx

Outras

xxxx

Resultado Operacional

xxxx

Resultado Não Operacional

xxxx

Receita Não Operacional

xxxx

(–) Despesa Não Operacional

xxxx

Resultado do Exercício antes das Provisões

xxxx

Provisões

xxxx

Imposto de Renda

xxxx

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

xxxx

Resultado Líquido do Exercício
Figura 7 – Modelo de Demonstração do Resultado do Exercício do Hippo
Fonte: Dados da pesquisa.

xxxx

59

2. Balanço Patrimonial
Hippo Supermercados Ltda.
Modelo de Balanço Patrimonial
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE

XXXX

Conta

xxxx

Conta

xxxx

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

XXXX

Conta

xxxx

Conta

xxxx

ATIVO PERMANENTE

XXXX

Imobilizado

xxxx

Conta

xxxx

Conta

xxxx

Investimento

xxxx

Conta

xxxx

Conta

xxxx

Diferido

xxxx

Conta

xxxx

Conta

xxxx

Total do ATIVO

XXXX

PASSIVO

XXXX

Passivo Circulante

xxxx

Conta

xxxx

Conta

xxxx

Passivo Exigível a Longo Prazo

XXXX

Conta

xxxx

Conta

xxxx

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

XXXX

Conta

xxxx

Conta

xxxx

Total do PASSIVO

Figura 8 – Modelo de Balanço Patrimonial do Hippo
Fonte: Dados da pesquisa.

XXXX
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3.4.2 Demonstrações gerenciais

Para uma melhor compreensão das demonstrações gerenciais emitidas
pela empresa é conveniente entender, primeiramente, como é estruturado o seu
planejamento estratégico.

3.4.2.1 O planejamento estratégico

O planejamento estratégico do Hippo Supermercados subdivide-se em
duas etapas, o macro planejamento e o planejamento anual.
A primeira etapa compreende o macro planejamento. Trata-se de um
plano que contém os objetivos da empresa para um período de 5 anos. Esse
planejamento é mais conhecido como a Visão da empresa.
De acordo com a entrevistada, a visão do Hippo para o período de 2000 a
2005 é:
Ser a empresa supermercadista mais efetiva e inovadora da Região Sul.
Contar com profissionais motivados e capacitados e oferecer aos clientes
produtos de qualidade e o melhor atendimento, a fim de garantir a sua
satisfação e fidelidade ao Hippo Supermercados.

A segunda etapa é formada pelo planejamento anual. Esse planejamento
é composto por três níveis: o da diretoria, o da gerência e o operacional.
O planejamento anual ao nível da diretoria é formado por macro ações
que abrangem as atividades de toda a empresa. Ao nível da gerência são
elaboradas ações que cada área da empresa pretende executar para colaborar na
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efetivação do macro planejamento.
O terceiro nível é o operacional, que compreende as ações executadas no
dia-a-dia da empresa. Normalmente tratam-se de delegações feitas ao grande grupo
de funcionários operacionais. Essas ações contribuem para a consecução do
planejamento de cada área e do planejamento global.
A base para a confecção do planejamento estratégico anual são os
demonstrativos gerenciais e fiscais elaborados pela empresa.

3.4.2.2 Os demonstrativos contábeis gerenciais

O Hippo Supermercados emite ao todo 15 demonstrativos gerenciais:
cada uma das 14 áreas da empresa emite seu próprio demonstrativo e, além disso,
é elaborado um demonstrativo gerencial global, o qual contém, de maneira
totalizada, as informações das diversas áreas.
Esses demonstrativos discriminam, entre outras informações, as receitas
e os gastos de todas as áreas da empresa, de forma a evidenciar as que demandam
maior quantidade de recursos e a maneira como esses recursos são aplicados. A
partir desses demonstrativos é possível formular as estratégias da empresa e a
maneira como elas serão aplicadas ao processo.
Para seguir as definições do seu planejamento estratégico, o Hippo
controla o desempenho da empresa subdividindo-a em alguns setores, áreas ou
Centros de Custos. A divisão por centros de custos permite um maior controle da
situação geral da empresa. Dessa forma é possível efetuar a verificação detalhada

62

dos setores e conseqüentemente descobrir as áreas deficientes.
Os centros de custos do Hippo, que estão separados, ainda, em Setores
de Vendas e Setores de Apoio, são:

SETORES DE VENDAS
-

Mercearia: alimentos

-

Mercearia: não alimentos

-

Carnes

-

Hortifrutigranjeiros

-

Frios e Laticínios

-

Bebidas

-

Padaria

-

Confeitaria

-

Rotisseria

SETORES DE APOIO
-

Frente de Caixa: corresponde aos caixas propriamente ditos

-

Operacional: corresponde à segurança, à limpeza e às artes

-

Delivery: compreende a estrutura de apoio ao Delivery - vendas por meio da
Internet e do telefone

-

CDG – Centro de Desenvolvimento da Gestão: setor responsável pela gestão,
aparece logo abaixo da diretoria na pirâmide administrativa

-

Financeiro/Contábil: além dos custos dessas duas áreas, incorpora diversos
custos indiretos

Todos esses setores acumulam seus custos diretos. Já os custos
indiretos são alocados às áreas de apoio da empresa, sendo a maior parte atribuída
ao Setor Financeiro/Contábil.
Uma

das

peculiaridades

da

Contabilidade

Gerencial

do

Hippo

Supermercado encontra-se na contabilização da receita: apenas as áreas de vendas
as auferem; as receitas provenientes das atividades do Delivery (setor de apoio) são
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atribuídas às áreas de vendas correspondentes à natureza dos produtos
comercializados. Por exemplo, uma pessoa que adquire pães e carnes pelo Delivery,
gera receita nos setores de vendas Padaria e Carnes, proporcionalmente aos
valores da operação.
Sendo assim, para contribuir no financiamento das atividades dos setores
de

apoio,

as

áreas

de

vendas

repassam

mensalmente

porcentagens

predeterminadas do valor auferido. Essa pode ser considerada a forma de rateio dos
custos indiretos praticada pela empresa.
Os relatórios gerenciais confeccionados pela empresa, em oposição aos
relatórios fiscais, possibilitam a separação dos valores das duas modalidades de
comércio, o que permite a execução de análises sobre o desempenho do Delivery:
suas receitas, custos, margem financeira, margem de contribuição etc.
Pode-se dizer que todos os setores, exceto o Delivery, formam o comércio
convencional praticado no Hippo Supermercados.

O comércio virtual, se

consideradas as vendas por internet e telefone, é formado por todos os setores da
empresa, sem exceções.
Para analisar os valores do Delivery, a empresa utiliza o demonstrativo
gerencial desse setor e inclui, então, o valor do seu faturamento. No entanto, o
demonstrativo gerencial do setor Delivery não permite analisar o comércio eletrônico
– somente internet – de forma isolada. Isso ocorre porque esse relatório não
discrimina os custos das duas vias comerciais. A única análise possível é sobre o
valor do faturamento, já que os valores das vendas por internet e telefone aparecem
especificados.
As três próximas figuras exemplificam os tipos de demonstrativos
gerenciais utilizados pelo Hippo Supermercados.
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A Figura 9 trata-se do Demonstrativo Gerencial Global, o qual é utilizado
pela empresa para o controle geral do desempenho de suas atividades e também
como informativo a diretoria, gerência, sócios e colaboradores.
Esse demonstrativo possibilita ao Hippo, entre outras coisas, acompanhar
a porcentagem de alcance das metas de vendas. Esse controle é realizado através
das três últimas colunas do demonstrativo. A penúltima coluna, designada por
“V.F.%”, representa a porcentagem de realização sobre o faturamento. Esse valor é
encontrado pela divisão do faturamento acumulado até o período pela meta
estipulada correspondente.
A Figura 10 refere-se ao Demonstrativo Gerencial do Setor de Mercearia
– Alimentos. Essa figura representa um modelo dos demonstrativos elaborados
pelos setores de vendas, uma vez que os demais seguem esse mesmo padrão.
Esses demonstrativos, por apresentarem receita, também são utilizados
para acompanhar a porcentagem de realização da meta. Para tanto a empresa
utiliza as últimas colunas do mesmo.
Um aspecto relevante observado nesses demonstrativos relaciona-se ao
não preenchimento das linhas referentes aos custos indiretos, como Aluguéis,
Depreciação, Doações e Patrocínios, e Publicidade e Propaganda. Esses custos
indiretos são financiados pelos setores de venda através de repasses, os quais
aparecem na nona linha enumerada desses relatórios.
A Figura 11 apresenta o Demonstrativo Gerencial do Delivery. Com
exceção das linhas de subdivisão do faturamento, pode-se dizer que os
demonstrativos dos demais setores de apoio seguem esses mesmos moldes.
Como mencionado anteriormente, os setores de apoio não possuem
faturamento. As receitas operacionais decorrentes do Delivery são totalmente
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distribuídas aos setores de vendas, de acordo com a área a que pertence cada
mercadoria vendida. Sendo assim, o faturamento do Delivery aparece diluído nos
demonstrativos dos diversos setores de vendas.
Entre os setores de apoio, o único que evidencia o valor do faturamento
no seu demonstrativo é o Delivery. No entanto, a empresa evidencia esse valor
apenas para controle e análise de retorno sobre o investimento, ou seja, seu valor
não é computado nos cálculos desse demonstrativo setorial.
Em todos os demonstrativos é possível comparar os valores dos custos
acumulados até o momento com as metas estipuladas para cada período acumulado
de meses. Essa análise é efetuada utilizando-se os valores da coluna “Meta”.
Excluindo algumas peculiaridades, os três modelos de demonstrativos
seguem um mesmo padrão. Apresentam os valores mensais e acumulados de
vendas, compras, custos diretos, custos indiretos (repasses), o número de
funcionários em atividade e a quantidade de investimento em ativos permanentes
aplicada em cada um dos setores. Além disso, os demonstrativos permitem a
execução de algumas análises:
1. Margem Financeira
A margem financeira representa a diferença entre os valores das
Compras e das Vendas do Hippo em determinado período. Esse índice é utilizado
pela empresa nas análises referentes às quantidades monetárias estocadas. Por
relacionar-se com o faturamento, esse indicador só é calculado para os setores de
vendas e para a empresa como um todo.
2. Margem de Contribuição
A margem de contribuição utilizada pelo Hippo é o resultado da diferença
entre o faturamento e o somatório das compras do mês e dos estoques iniciais. Esse
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indicador é acompanhado diariamente para a execução de um controle sobre o nível
das vendas; se o valor das vendas reduz-se, o mesmo acontece com esse indicador.
Sua análise permite avaliar a participação de cada setor no faturamento total da
empresa. Por envolver o faturamento, esse indicador não é calculado para os
setores de apoio.
3. Sobra ou Falta
A linha Sobra ou Falta dos demonstrativos setoriais evidencia se o setor
consegue suprir seus custos com o que arrecada através das vendas ou dos
repasses. No demonstrativo geral do Hippo, essa linha possibilita averiguar se a
empresa é auto-sustentável. Essa análise tem sua utilidade relacionada ao
planejamento de financiamento dos setores e da empresa em geral. Setores com
“sobra” podem repassar maior quantidade de recursos. Para os setores com “falta”
há duas possibilidades: a redução nos custos ou, quando esses forem devidamente
justificados, o aumento da porcentagem de repasse recebido.

3.4.2.3 Confrontações: planejamento X realizado

Ao final de cada mês e também ao final do ano, a empresa confronta os
valores dos demonstrativos gerenciais setoriais com a planilha de Gerenciamento
Pelas Diretrizes – GPD. Essa planilha contém as ações planejadas para cada setor e
para a empresa em geral. Através dessa confrontação é possível verificar
periodicamente se os setores e, por conseqüência, a empresa têm executado suas
atividades dentro do planejamento. A empresa analisa o seu desempenho através
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da aplicação de indicadores estratégicos, como, por exemplo, o relativo ao
cadastramento de novos produtos.
Uma das maiores preocupações do Hippo Supermercado é a composição
do seu mix de produtos. O espaço reduzido para depósito e exposição das
mercadorias dificulta o seu objetivo de diversificação. Por isso, com freqüência, o
supermercado adota medidas para incrementar o seu mix. Um exemplo é o recente
corte efetuado aos produtos de 5 kg, como arroz, açúcar e farinha, que ocupavam
muito espaço e tinham pouca saída.
Quando a confrontação verifica que as atividades diferem de alguma
maneira do planejado, a administração elabora ações corretivas, que logo são
colocadas em prática. Nos períodos em que tudo transcorre dentro do previsto, as
ações elaboradas após a confrontação visam à ampliação dos resultados positivos
das áreas de melhor desempenho.
Completa-se, assim, o ciclo gerencial. Esse ciclo inicia-se com a
elaboração do macro planejamento e do planejamento anual, os quais regem a
execução das atividades. A execução permite a confecção dos demonstrativos
gerenciais. Esses, ao serem confrontados com a planilha GPD, geram novas ações
de planejamento corretivo, até que o ano seja encerrado e entrem em vigor novos
planos estratégicos.
Em breve, a empresa irá incorporar mais um módulo ao seu sistema
integrado de gestão. Esse novo módulo prevê a confecção on line do Demonstrativo
Gerencial, sem a necessidade da elaboração em planilha à parte, como é feito
atualmente.
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3.5 PREVISÕES E EXPECTATIVAS DA EMPRESA

Os resultados positivos obtidos pelo Delivery do Hippo Supermercados
fazem com que a empresa planeje aperfeiçoar ainda mais a sua prestação de
serviços nesse segmento comercial. A empresa faz previsões otimistas sobre a sua
futura atuação no comércio eletrônico.
Além de obter retorno sobre o investimento a partir do 18º mês de
atividades do Delivery, segundo a entrevistada, muitos foram os elogios recebidos
pela qualidade e responsabilidade na execução e entrega dos pedidos, sobretudo
pelo cuidado na seleção dos produtos.
Diante do sucesso verificado pela empresa e da ampliação do número de
pessoas que acessam a internet, a empresa objetiva e estima intensificar suas
vendas virtuais e também convencionais.
Para ampliar sua atuação no comércio virtual, o Hippo tem realizado
alterações em seu contrato de informática referente ao site, para que as
modernizações possam ser efetuadas com mais agilidade. Além disso, planeja
tornar on line a atualização das quantidades disponíveis e pretende abrir um caixa
exclusivo para a passagem das compras virtuais. Outra alternativa é implementar o
uso do leitor ótico manual. Esse leitor possui uma impressora fiscal acoplada que
imprime o documento fiscal e o comprovante de entrega; dessa forma, os caixas da
loja ficariam totalmente disponíveis para os consumidores convencionais. Além
disso, consta no planejamento estratégico da empresa o projeto para a abertura da
segunda loja.
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As vendas de ambos os comércios serão incrementadas com a
incorporação ao sistema integrado, de novos módulos de controle gerencial. Além do
módulo de confecção do Demonstrativo Gerencial, a empresa objetiva incorporar,
também, um de confrontação do Demonstrativo Gerencial com a planilha de GPD.
O

Hippo

Supermercado

pretende

executar

todas

as

alterações

necessárias para a realização de seu principal objetivo: “Facilitar a vida do cliente”.
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4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A comercialização por vias eletrônicas traz vantagens competitivas para
as empresas que a praticam. Ao atuar nesse ramo, a empresa oferece vendas
diretas ao consumidor 24 horas por dia, de forma personalizada e com poucos
custos adicionais.
Ao tornar-se cliente foi possível observar que o consumidor que dispõe
dos recursos necessários – computador conectado à internet – é beneficiado com a
comodidade desse comércio e passa, então, a valorizar e a preferir as empresas que
oferecem essa opção.
No entanto, as empresas podem considerar uma desvantagem do
comércio eletrônico o fato de o cliente adquirir, em geral, somente o que pretendia
inicialmente, pois, muitas vezes, a estratégia dos supermercados é fazer com que os
consumidores adquiram produtos adicionais devido a promoções ou impulsos
visuais.
Da mesma forma, o cliente pode achar ruim o fato de não visualizar de
maneira integrada todos os produtos disponíveis, pois, caso fosse possível, poderia
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lembrar de produtos que necessita adquirir, mas esqueceu de adicionar à lista de
compras.
Encerrada a apresentação da pesquisa à legislação e o estudo do caso
prático sobre o comércio eletrônico, faz-se agora algumas considerações.

4.1 A LEGISLAÇÃO

O surgimento do comércio virtual é considerado umas das mais
importantes revoluções econômicas da história do comércio. Essa revolução
modifica a forma de fazer negócios e traz grandes benefícios aos fornecedores, aos
consumidores e à economia em geral.
Diante dessa alteração global, o Poder Legislativo, no âmbito federal,
estadual e municipal, deve estar atento para adaptar a legislação comercial, civil,
tributária e trabalhista à nova realidade. O mesmo cuidado deve ser tomado com as
leis de proteção ao consumidor.
A legislação brasileira existente ou em elaboração sobre o comércio
eletrônico é ainda pouco numerosa e pouco abrangente. A legislação em vigor,
sobre o assunto, é pequena, resume-se à Medida Provisória 2200-2/01 e à Lei n.
8078/90.
Enquanto o Código de Proteção e Defesa do Consumidor do Brasil é um
dos mais completos existentes no mundo, o comércio eletrônico brasileiro, ao
contrário de muitos países, ainda não possui base legislativa formada.
Tal fato pode ser parcialmente justificado pelo surgimento recente de tal
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modo de comercialização e pela demasiada demora vigente no processo legislativo
brasileiro. É certo, porém, que tal lentidão não condiz com a rápida expansão diária
do comércio por vias eletrônicas.
Em contrapartida, o governo tem mostrado relativo interesse sobre o
assunto com a criação do Comitê Executivo do Comércio Eletrônico e com a
elaboração de projetos de lei que tratam, em sua maioria, sobre a regulamentação
de assinaturas eletrônicas, a criptografia, os certificados digitais, os arquivos,
documentos e faturas eletrônicas e sobre os crimes praticados no âmbito da Internet.
A tendência é de desenvolvimento nesse sentido, porém, é preciso
eliminar o excesso de burocracia existente no processo legislativo brasileiro e atribuir
maior prioridade a tal atividade que se expande rapidamente.
Aos legisladores, cabe a tarefa de alterar a legislação brasileira para que
essa acompanhe as mudanças referentes ao processo de comercialização virtual.
Aos tributaristas, em particular, torna-se pertinente a execução de alterações no
Código Tributário, de maneira a evitar a perda, por parte dos estados, de receitas
referentes à não tributação de produtos vendidos via comércio eletrônico.
Segundo Nicholas (2003): “O novo desafio dos tributaristas consiste em
elaborar um novo sistema tributário que grave o comércio eletrônico de forma justa e
para ao mesmo tempo manter um ambiente fiscal saudável para o crescimento desta
forma de comércio.”
As maiores lacunas existentes, atualmente, em relação ao comércio
virtual são a confirmação do recebimento da comunicação eletrônica e os critérios
necessários para a sua validade, ou seja, assuntos referentes à segurança e à
confiabilidade dos sistemas de transmissão de informações por meio eletrônico.
É conveniente salientar que a participação das empresas nesse processo
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de regulamentação torna-se necessária para que a legislação elaborada seja
eficiente e não excessivamente burocrática.
Por inexistir legislação contábil sobre o assunto, os procedimentos
contábeis e fiscais aplicados ao comércio eletrônico devem seguir as Normas e os
Princípios Fundamentais de Contabilidade. Há, no entanto, liberdade total para a
Contabilidade Gerencial, o que permite que cada empresa efetue sua Contabilidade
de maneira a atender as necessidades da administração e dos usuários em geral.
Não se sabe o motivo para a inexistência de legislação contábil para o
comércio eletrônico. Talvez os Conselhos Regionais e o Federal não achem
necessário fazê-lo por considerarem que a legislação existente para o comércio
convencional possa ser devidamente aplicada a essa nova modalidade, ou talvez
não tenham percebido as proporções atingidas por esse comércio.

4.2 O ESTUDO DE CASO

Ao contrário do esperado, ao aderir ao comércio eletrônico, a empresa
estudada efetuou poucas adequações a sua Contabilidade. As maiores adaptações
aconteceram na parte de gerência e controle da entidade.
Os custos diretos e indiretos do comércio eletrônico são alocados da
mesma maneira que os custos do comércio convencional. O controle de estoques é
único, já que a empresa possui apenas um estoque para atender as duas
modalidades de comércio. As análises de rentabilidade e de retorno sobre o
investimento são executadas de forma global no supermercado. Isso ocorre porque
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os demonstrativos fiscais não discriminam os lucros obtidos nas duas modalidades
de comércio.
Contudo, novos componentes passaram a integrar o patrimônio da
empresa: o site e o benefício comercial de sua existência – marketing,
relacionamento e satisfação do consumidor. Por se tratarem de componentes
intangíveis não aparecem na Contabilidade, mas seu retorno é facilmente verificado.
O site na internet trouxe inúmeros benefícios comerciais à empresa. Além
de permitir a comercialização de seus produtos virtualmente, 24 horas por dia,
ampliou a clientela convencional e mostrou ser uma importante ferramenta de
marketing na era da informação.
A Contabilidade Fiscal executada para o e-commerce do Hippo
Supermercado não difere da praticada para o comércio convencional. Isso ocorre
porque o registro das mercadorias vendidas pelas duas vias comerciais acontece da
mesma forma: com a passagem pelo Caixa. Sendo assim, a impressão dos
documentos fiscais e a apuração dos tributos não sofreram alterações. Da mesma
forma, os demonstrativos fiscais não apresentam diferenciação para os valores do
comércio virtual; evidenciam os valores sempre pelo total.
Em contrapartida, foi possível observar a realização de diversas
adaptações gerenciais, sobretudo na parte dos demonstrativos emitidos para
controle. A partir da implantação do Delivery houve a criação de mais um setor de
apoio, o qual recebeu o mesmo nome. Conseqüentemente, a empresa passou a
elaborar mais um demonstrativo gerencial setorial. Esse segue o padrão dos demais
demonstrativos dos setores de apoio, com apenas uma peculiaridade: apresenta os
valores do faturamento, porém unicamente com o objetivo de controle da meta de
vendas do setor.
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Na empresa estudada, a legislação existente atende plenamente as
características do comércio eletrônico. Não há problemas de não tributação nem de
falta de critérios contábeis aplicáveis à contabilização do mesmo. A dificuldade na
mensuração dos ativos intangíveis já existente para o comércio convencional, agora,
aplica-se também ao eletrônico.
No entanto, problemas legislativos, no âmbito do direito tributário – como
a sonegação de impostos – podem ocorrer com maior freqüência em empresas que
comercializam exclusivamente por vias eletrônicas. Para que isso não ocorra, o
cliente deve exigir sempre o documento fiscal, inclusive quando adquirir produtos
virtualmente.

4.3 RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se que sejam realizadas pesquisas em empresas que
comercializem eletronicamente em outros ramos de atividade, ou que atuem
unicamente no comércio virtual. A realização dessas pesquisas tem por objetivo
verificar a existência de peculiaridades na contabilização fiscal e gerencial dos
demais ramos de atividade em que se pratica o comércio eletrônico e, também, nas
empresas comerciais exclusivamente eletrônicas. Com a realização de mais
pesquisas como esta, torna-se possível a formação de um conhecimento científico
concreto sobre a Contabilidade do comércio virtual, área essa, pouco estudada até
então.
Outra possibilidade é a realização de um Estudo de Caso que enfoque
comparativamente a rentabilidade obtida com a comercialização convencional e
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virtual, de maneira a mostrar com objetividade a forma mais rentável para as
empresas.
Também é relevante pesquisar as vantagens e desvantagens da prática
das duas modalidades de comércio tanto para as empresas como para os
consumidores.
Sugere-se, também, a realização de estudos mais profundos sobre a
legislação do comércio eletrônico. Estudos que abranjam a legislação internacional
ou atribuam especial atenção à tributação. Esses trabalhos podem colaborar para a
formação da legislação brasileira e contábil sobre o assunto.
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO UTILIZADO NAS ENTREVISTAS
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QUESTIONÁRIO

1. QUESTÕES GENÉRICAS

1. Como nasceu o Hippo Supermercados?
2. Como surgiu a marca Hippo?
3. Qual a missão e a visão da empresa? (É possível disponibilizar algum material
sobre o histórico da empresa?)
4. O que levou a empresa a oferecer seus serviços virtualmente? Quais os seus
objetivos diante deste ramo?
5. Que mudanças ocorreram na estrutura e nos procedimentos da empresa após a
ampliação para o comércio eletrônico?
6. Sobre a estrutura do Hippo: Como é dividida a empresa (Loja/Virtual/Telefone)
em relação ao número de empregados, à estrutura organizacional e ao
faturamento? (Se possível fornecer tais dados).
7. Foi gerado algum emprego direto com a utilização do comércio virtual? Se sim,
quantos?

2. QUESTÕES REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS DOS CLIENTES

1. Como o cliente pode proceder para o caso em que a entrega contenha produtos
em desacordo com o seu pedido? Como é feita a devolução? É feita alguma
alteração no documento fiscal?
2. Para que são utilizadas as informações do cadastro efetuado pelo cliente virtual
no início da compra?
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3. Todos os clientes têm acesso a todas as formas de pagamento, ou há clientes
diferenciados neste aspecto?

3. QUESTÕES REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS DA EMPRESA

1. A empresa utiliza algum sistema integrado de gestão? Que sistema é esse? Que
benefícios ele traz para o comércio virtual? Que tarefas (em relação ao comércio
virtual) são beneficiadas devido a sua utilização?
2. Que informações são prestadas ao Fisco em relação ao comércio virtual?
3. Qual o critério de seleção para a ordem de execução dos pedidos
(bairro/horário/entrada do pedido/etc.)?
4. Para o comércio virtual, no que se refere aos procedimentos de seleção dos
pedidos, coleta e preparação dos produtos para entrega, existe uma equipe de
funcionários específica?
5. Os produtos são coletados em qualquer horário? É utilizado um caixa em

específico para os funcionários que coletam os produtos para o comércio virtual?
6. Todos os produtos ficam disponíveis nas prateleiras? Há estoque na própria loja

ou em outro local, específico? Que estoque é considerado para o comércio
virtual? (coleta e disponibilidade no site)
7. Há diferença de preço entre os produtos vendidos na loja e os vendidos pela

internet? Como a empresa procede quando ocorrem promoções e aumentos de
preços entre o pedido e a emissão do documento fiscal?

4. QUESTÕES REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS E ÀS DEMONSTRAÇÕES

1. Quais os centros de custos da empresa? Como se dá a apropriação dos custos?
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2. Que decisões baseiam-se nas informações contábeis? Qual o nível de
importância dessas informações para as decisões? Como é articulada a
Contabilidade Gerencial da empresa?
3. Que informações contábeis relativas ao comércio eletrônico são utilizadas para o
planejamento estratégico da empresa? De quanto em quanto tempo ele é
efetuado?
4. A Contabilidade fez alguma alteração ou adaptação nos seus procedimentos e
evidenciações para adequar-se à legislação do comércio eletrônico?
5. O governo já procedeu alguma fiscalização que se referisse ou abrangesse a
parte fiscal do comércio eletrônico na sua empresa?
6. Há diferenças entre a contabilização do comércio convencional e do comércio
virtual? Quais?
7. Em que momento é executada a baixa dos produtos nos estoques? (No comércio
convencional e no virtual).
8. Qual o método de controle de estoques utilizado?
9. Qual a forma de tributação adotada pela empresa, em relação ao Imposto de
Renda?
10. Os controles contábeis somente se iniciam após a passagem dos produtos pelo
caixa ou já na entrada do pedido?
11. Quais os procedimentos contábeis executados em decorrência de uma venda
virtual? Qual a ordem de execução dos procedimentos? (ver fluxograma)
12. Quais os procedimentos da empresa após a entrega do pedido (não havendo
reclamações)?
13. Quais as demonstrações contábeis emitidas pela Hippo? Sua estrutura baseiase na Lei das Sociedades por Ações?
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14. Para que são utilizados os demonstrativos fiscais?
15. As demonstrações contábeis são publicadas de forma global (com os valores
dos comércios convencional e eletrônico somados) ou apresentam tais valores
discriminados?
16. A Contabilidade emite alguma demonstração contábil específica para o Delivery?
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ANEXO B – FLUXOGRAMAS EXPANDIDOS
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Hippo Supermercados - Legenda Fluxogramas
Fluxogramas: passos que compõem os processos.

Início / Fim

Documento

Vários
documentos

Processo

Ação

Conectores: indicam a ordem dos passos.
Preparação

Decisão

Processo
alternativo

Sentido único

S

N

Resposta
positiva

Resposta
negativa

Texturas: indicam o executor ou os executores dos passos.

Cliente

Empresa

Contabilidade

Empresa e
Cliente

Empresa e
Contabilidade

Hippo Supermercados - Comércio Convencional
Início

Emissão do
Documento
Fiscal

Acondicionamento
das compras
em sacolas

Confecção da
lista de
compras

Cliente
vai até
a loja

Acesso aos
departamentos
de produtos

Procura dos
produtos
desejados

Processo
Contábil
Fiscal
Passagem das
compras pelo
caixa

Escolha das marcas
e quantidades
dos produtos

Caixa

S
Tem?
N

O Hippo entrega
as compras para
o cliente

S

Fim
Cliente
efetua o
pagamento

Entrega do
Documento Fiscal
ao cliente

Serviço de
entrega?

N

O próprio cliente
transporta as
compras

Hippo Supermercados - Comércio Virtual: Procedimentos do Cliente
Início

Confecção da
lista de
compras

Preenchimento
dos dados
cadastrais
Fazer o Login

S

Cliente
acessa
o site

Acesso aos
departamentos
de produtos

Primeira
compra?

Finalizar
compra

Escolha das marcas
nas listagens dos
produtos

Adição dos
produtos ao
“carrinho”

Informação das
quantidades
desejadas

Confecção
das
observações

N
Execução das
alterações
desejadas
N

Confirmação
do endereço
para entrega

Programação da
data e horário
para entrega

Seleção da
forma de
pagamento

Definição
do troco (se
necessário)

Análise dos
produtos
selecionados

Correto?
S

Procedimentos
da Empresa

Pedido
completo

Informação do número
do pedido e envio de
e-mail de confirmação

Fim
N

Confirmação
do pedido

Hippo Supermercados - Comércio Virtual: Procedimentos da Empresa
Entrada do pedido:
envio de e-mail de
confirmação ao cliente

N

Cadastro
novo?
S

Passagem
dos produtos
pelo Caixa

Embalagem e
identificação
dos produtos

Separação dos
pedidos para
entrega

Início da
execução de
um pedido

S

Análise
do
cadastro
Emissão dos
documentos
fiscal e de entrega

Seleção dos
pedidos por data
e horário de entrega

Impressão
do
pedido

Aprovado?

N

Adição
dos produtos
ao “carrinho”

Processo
Contábil
Fiscal

Entrega dos produtos
e do Documento
Fiscal ao cliente

Retorno
ao
cliente

Fim

S
Tem?

Adicionar
substituto
Excluir do
pedido

Coleta dos
produtos
solicitados

N
Contatar
o cliente

Cliente efetua o pagamento
e assina o comprovante
de entrega

Procedimentos
de
Conferência

Recebimento do pagamento
e do comprovante de
entrega assinado

Hippo Supermercados
Comércio Virtual: Procedimentos de Conferência
Cliente
confere os
produtos

Ligação para
o SAC:
reclamação

Acordo sobre
devolução e/ou
troca do produto

Acordo sobre
o acerto
financeiro

Emissão de Documento
Fiscal de entrada
do produto em desacordo

Emissão de
Documento Fiscal
da nova mercadoria

Acordo sobre
data e horário para
devolução e/ou troca

Emissão de
novo comprovante
de entrega

Devolução
e/ou troca

Pagamento ou
recebimento

Retorno de produtos,
recebimento e comprovante de entrega à loja

Assinatura do
comprovante de
entrega

Entrega do novo
Documento
Fiscal

N
Correto?
S

Fim

Hippo Supermercados - Processo Contábil Fiscal
(para uma venda)

Início

Entrada das
Vendas no
sistema

Baixa nos
Estoques

Lançamento
da Receita
de Venda

Fim

Provisionamento
dos tributos sobre
o faturamento

Lançamento
do CMV

Hippo Supermercados - Processo Contábil Gerencial
Informação da
quantidade e do
valor das compras

Aplicação da
Margem de
Contribuição

Conclusões gerenciais e
definição de ações

Cálculo do
Preço de
Venda

Demonstrativos
Gerenciais
e Fiscais

Aplicação
a todo o
processo

Início

Adição

Aquisição
de
mercadorias

Venda
(passagem
pelo Caixa)

Informação da
quantidade vendida

Rateio dos
Custos e das
Despesas
Controle
de Estoques

Informação da
necessidade de
reposição dos estoques

Cálculo CMV

Baixa

