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Missão
cumprida
Estimados colegas e leitores!

No início de nossa gestão, em 2006, dentre os mui-
tos compromissos assumidos pelo grupo que compõe o 
Plenário do Conselho Regional de Contabilidade do Rio 
Grande do Sul, estava o objetivo de dar continuidade à 
Revista Técnica do CRCRS, que é editada desde 1972, 
com circulação trimestral. Com esta edição 139, concluí-
mos a missão que nos cabia, de manter viva a nossa Revis-
ta, honrando seus idealizadores.

Isto nos dá a grata satisfação de termos cumprido com 
o nosso dever, colaborando para o aprimoramento da  
Ciência Contábil, na medida em que oportunizamos a vei-
culação de qualificados estudos e pesquisas de profissio-
nais da Contabilidade, mantendo um espaço para que os 
autores gaúchos pudessem compartilhar suas ideias, mas 
“sem fechar as porteiras”, com a nossa tradicional hospi-
talidade gaúcha, publicando trabalhos também de autores 
de diversas regiões do nosso país, que nos prestigiaram 
com o envio de excelentes artigos.

Esta edição é especial, pois reúne os sete trabalhos 
destacados pelo Comitê Científico na XII Convenção de 
Contabilidade do Rio Grande do Sul, ocorrida de 9 a 11 
de setembro de 2009, em Bento Gonçalves-RS, que rece-
beram o Diploma de Mérito.

A coordenação do Comitê, composto exclusivamente 
por Doutores em Contabilidade, esteve a cargo do Profes-
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Editorial

sor Contador Dr. Ernani Ott. Pela primeira vez, na 
Convenção gaúcha, os trabalhos foram submeti-
dos exclusivamente pela internet, e avaliados por 
consultores ad hoc – professores doutores das 
mais conceituadas instituições de ensino do país 
na área da Ciência Contábil –, pelo sistema duplo 
blind review. Isto significa que o autor desconhe-
cia o consultor ad hoc, da mesma forma que este 
último não sabia quem eram os autores do traba-
lho sob avaliação. Isto, sem dúvida, nos enche de 
satisfação, pois é um grande avanço qualitativo 
na avaliação dos trabalhos.

Dentro da característica inovadora de nossa 
gestão, em novembro de 2006, foi ao ar, na pági-
na do Conselho na internet, a Revista Eletrônica 
do CRCRS, que é mais uma forma de democra-
tização da informação, proporcionando a todos 
o acesso à produção intelectual da área contábil.

Mas, apesar de estarmos satisfeitos com o 
cumprimento de nossa meta, e de nos orgulhar-
mos por termos tido condições de dar continui-
dade à Revista, necessário é registrar que tivemos, 
em 2009, momentos de profunda tristeza, com o 
falecimento de dois integrantes do Conselho Edi-
torial, o Contador Dr. Olivio Koliver, em 28 de 
junho, e o Contador Dr. Rolando Beulke, em 5 
de outubro. São perdas irreparáveis de expoen-
tes da classe contábil, que deixaram sua marca 
positiva nas atuações em defesa da profissão e 
realizaram um dedicado e excelente trabalho 
junto à Revista do CRCRS. Manifestamos, pois, 
o nosso profundo pesar pela perda destes dois 
colegas, que tanto contribuíram para a evolução 
da Ciência Contábil.

Mas, queremos dar justo crédito a quem muito 
trabalhou para o cumprimento desta missão. Por isso, 
agradecemos imensamente ao Conselho Editorial, 
que realizou um trabalho silencioso nesses quatro 
anos, mas de fundamental importância para que esta 
publicação se mantivesse no patamar de excelência 
que sempre foi sua marca registrada. Nosso muito 
obrigado aos colegas contadores: Dr. Ernani Ott,  
Dr. Juan Carlos Viegas, Dra. Ilse Maria Beuren, Dra. 
Márcia Martins Mendes De Luca e Zulmir Ivânio 
Breda, pelo dedicado e qualificado trabalho.

Também expressamos nossos agradecimentos 
ao Conselho Editorial da Revista Eletrônica, cujo 
cumprimento de sua missão garantiu a qualidade 
dos artigos publicados, o qual foi integrado, na 
sua primeira etapa (2006/2007), pelos contado-
res Eusélia Vieira, Inês Maria Rech, Irineu Frey, 
Marciano Schorr, Neusa Balardin Monser, Selia 
Gräbner, Enio Gehlen, Valmor Vancin e Walter 
Nunes Oleiro; e, na segunda fase (2008/2009), 
pelos contadores Antônio Carlos Palácios, Cláu-
dio Morais Machado, João Marcos Leão da Ro-
cha, Rogério Rosi Sola, Rosana Lavies Spellmeier 
e Sérgio Fioravanti.

Por fim, a todos os autores, o nosso sincero 
agradecimento pelas inestimáveis colaborações, 
pelos brilhantes artigos, pela fidelidade à nossa 
proposta, e por seu espírito de classe, comparti-
lhando com os colegas sua experiência e conhe-
cimento, pois, sem estes, a Revista não existiria.

Muito obrigado!

Contador Rogério Rokembach
Conselheiro Presidente do CRCRS
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R. CRCRS, Porto Alegre, n. 139, p. 6-17, dez. 2009.

Resumo
Este artigo trata sobre como a auditoria pode contribuir para 

a qualidade dos processos internos realizados em uma unidade 
de atendimento de cooperativa de crédito, tornando-se um ins-
trumento de gestão imprescindível à padronização e normatização 
das ações internas, permitindo que os colaboradores exerçam com 
competência suas atribuições, proporcionando suporte ao processo 
de tomada de decisão. Nesse sentido, o objetivo geral consiste em 
avaliar a qualidade dos processos internos por meio de um compa-
rativo das auditorias realizadas nos períodos de 09/2007 a 02/2008 
e de 03/2008 a 08/2008. A metodologia adotada no estudo foi 
qualitativa, descritiva e delineada num estudo de caso. As princi-
pais evidências encontradas na análise comparativa foram de que 
os procedimentos realizados apresentaram alternância de resulta-
dos entre as auditorias, em que os quesitos avaliados no primeiro 
período, e que apresentavam índices elevados de irregularidades, 
obtiveram melhor padronização na execução das atividades, en-
quanto os demais itens revelaram índices maiores de erros que no 
período anterior, evidenciando um comprometimento na qualida-
de dos processos internos da unidade estudada.

Palavras-chave 
Auditoria. Cooperativa de Crédito. Gestão. Qualidade.

Sandra Regina Toledo dos Santos
Contadora.
Mestre em Controladoria pela Unisinos.
Professora na Universidade de Passo Fundo.
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Introdução

A existência dos trabalhos de audi-
toria em uma organização é fundamen-
tal para garantir segurança nos proce-
dimentos realizados, proporcionando 
qualidade e confiabilidade das infor-
mações para os associados e para os ges-
tores das organizações, contribuindo 
tanto operacional quanto economica-
mente para a expansão dos negócios, 
enfatizando a aplicação de normas in-
ternas necessárias à organização.

Nesse cenário, as organizações 
demandam colaboradores capacita-
dos para o desenvolvimento das suas 
atividades com agilidade, segurança e 
competência na elaboração dos pro-
cessos, proporcionando a obtenção 
das metas estipuladas e colaborando 
para uma gestão transparente. A audi-
toria proporciona a credibilidade das 
informações, mas não significa que 
ela está presente em uma organização 
somente para a descoberta de fraudes, 
mas, sim, para que possa apurar se os 
procedimentos estão sendo elaborados 
corretamente.

De acordo com Franco (2001, p. 31),

o objeto da auditoria é um conjun-
to de todos os elementos de controle 
do patrimônio administrativo, os 
quais compreendem a veracidade 
dos registros contábeis, papéis, docu-
mentos, fichas, arquivos e anotações 
que comprovem a veracidade dos 
registros e a legitimidade dos atos 
da administração, bem como sua 
sinceridade na defesa dos interes-
ses patrimoniais. A auditoria pode 
por objeto, inclusive, de fatos não 
registrados documentalmente, mas 
relatados por aqueles que exercem 
atividades relacionadas com o patri-
mônio administrado, cuja informa-
ção mereça confiança, desde que tais 
informações possam ser admitidas 

como seguras pela evidência ou por 
indícios convincentes.

Sendo assim, observa-se que a 
auditoria exerce uma ação preventi-
va, confirmando aos gestores a real si- 
tuação dos processos auditados, em 
que, por meio de relatórios, são levan-
tadas a execução dos trabalhos e suas 
principais práticas, proporcionando 
melhoria contínua no exercício das 
atividades diárias da organização.

Segundo Attie (1998, p. 27):

A veracidade das informações, o cor-
reto cumprimento das metas, apli-
cação do capital investido de forma 
lícita e o retorno do investimento fo-
ram algumas das preocupações que 
exigiram a opinião de alguém não 
ligado aos negócios e que confirmas-
se, de forma independente, a qua-
lidade e precisão das informações 
prestadas, dando, dessa forma, o 
ensejo ao aparecimento do auditor.

Nesse sentido, torna-se importan-
te perceber o correto cumprimento 
das normas estabelecidas pela insti-
tuição, pois a auditoria é um instru-
mento que proporciona a obtenção 
de informações precisas por meio do 
parecer emitido pelo auditor, elabora-
do a partir das evidências coletadas no 
trabalho e registradas detalhadamente 
para a cientificação posterior ao gestor.

Partindo desta contextualização, 
este artigo questiona como a audito-
ria pode contribuir para a qualidade 
dos processos internos realizados na 
unidade de atendimento de uma coo-
perativa de crédito, permitindo maior 
confiabilidade nos procedimentos in-
ternos da organização. O objetivo geral 
busca avaliar a qualidade dos processos 
internos realizados numa unidade de 
atendimento de uma cooperativa de 
crédito, mediante o estudo compara-

tivo das auditorias internas realizadas 
nos períodos de 09/2007 a 02/2008 e 
de 03/2008 a 08/2008. 

Justifica-se este estudo devido à 
relevância da realização de auditorias 
para a verificação dos procedimentos 
realizados internamente e o confronto 
entre os seus registros, especificamente 
quando se trata da qualidade das ati-
vidades internas, constituindo-se em 
um  instrumento padrão capaz de mi-
nimizar as não conformidades e evitar 
retrabalho, dotando os administrado-
res de indicativos que tornem mais efi-
cientes a sua gestão. 

Este artigo está organizado em 
cinco seções. Inicialmente, esta in-
trodução; a segunda seção aborda a 
fundamentação teórica; na terceira 
seção estão descritos os procedimen-
tos metodológicos; na quarta consta 
a apresentação e análise dos dados; e, 
finalmente, na quinta seção são apre-
sentadas as considerações finais segui-
das das referências bibliográficas.

1 Fundamentação teórica

A fundamentação teórica inicia-se 
pela abordagem sobre os conceitos re-
lacionados à gestão cooperativa, as co-
operativas de crédito na gestão partici-
pativa, a auditoria nas organizações, a 
auditoria no processo de qualidade das 
operações internas, o papel da audito-
ria e o controle interno no Sicredi.

1.1 Gestão cooperativa

Devido ao fato da diferenciação 
entre a legislação das cooperativas e 
das outras organizações, é necessário 
organizar uma estrutura de gestão di-
ferenciada, geralmente constituída por 
assembleia geral dos sócios, pelo con-
selho de administração e pelo conse-
lho fiscal.

O órgão de máximo poder é a as-
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sembleia geral, pois representa a von-
tade que cada associado manifesta por 
meio de seu voto, e pela qual elege-se 
o conselho de administração, que 
simboliza o órgão de governo, gestão 
e representação da sociedade coope-
rativa em todos os assuntos de seu 
interesse. Por fim, o conselho fiscal, 
que representa o órgão de fiscalização 
e controle, sendo que, no âmbito das 
sociedades cooperativas brasileiras, 
apenas os sócios podem fazer parte 
do conselho fiscal (PAGNUSSATT, 
2004, p. 92-100).

As cooperativas são estabelecidas 
para servir seus associados, onde se 
pressupõem que a boa gestão é aque-
la que procura assegurar a importân-
cia e a relevância da cooperação, em 
busca dos resultados almejados entre 
ambas as partes, sempre deixando 
bem estabelecida a transparência da 
organização em todos os aspectos, 
tanto na solução de conflitos que 
possam surgir quanto na preserva-
ção da identidade cooperativa, con-
quistando assim a confiabilidade da  
sociedade.

Segundo Miranda (2009, p. 3), a 
boa gestão cooperativa deve envolver o 
cooperativado: 

É por isto que, ao velar pelos inte-
resses dos associados, a boa gestão 
da sociedade cooperativa não deve 
olvidar que o fim maior do Coope-
rativismo está fora da estrutura or-
ganizada como empresa. Aos direto-
res corresponde o dever de reconhecer 
que o sócio se encontra cooperativi-
zado, ou a caminho da cooperativi-
zação; e que o homem comum, ca-
rece de uma formação cooperativa, 
baseada na autoajuda, na autor-
responsabilidade, na democracia, 
na igualdade, na honestidade, na 
transparência, na responsabilidade 
e vocação social.

Nesse sentido, é importante des-
tacar que a boa gestão cooperativa tem 
como um dos fatores fundamentais a 
busca pela conscientização e educação 
comunitária, considerando que, para 
conhecer as necessidades dos associados 
e atendê-los na medida certa, requer 
dos gestores conhecimento, responsa-
bilidade, ética e foco na qualidade do 
serviço que está sendo prestado.

1.2  As cooperativas de 
crédito na gestão 
participativa

Historicamente, no Brasil, o coo-
perativismo surgiu no Rio Grande do 
Sul, no ano de 1902, no dia 28 de de-
zembro, na localidade de Linha Impe-
rial, município de Nova Petrópolis-RS, 
por intermédio do padre Theodoro  
Amstadt, que, por ser conhecedor de 
outras experiências que tiveram su-
cesso e por iniciativa de um grupo de 
pessoas da comunidade, formada, em 
sua maioria, por produtores rurais, 
sentiram a necessidade de promover 
a defesa e a melhoria da situação eco-
nômica dos cooperados, com intuito 
de obterem preços mais baixos nos 
bens e serviços de que necessitavam 
(PAGNUSSATT, 2004, p. 22).

A gestão cooperativa tem estabele-

cidos seus princípios desde 1844, por 
ocasião da constituição da primeira 
cooperativa formal em Rochadale, na 
Inglaterra, os 28 pioneiros estabele-
ceram uma plataforma com base em 
alguns valores e princípios que são  
observados até o presente momen-
to. Os princípios normatizadores do 
cooperativismo vão se ajustando às 
mudanças e à diversidade cultural do 
mundo, o penúltimo ajuste foi feito 
em Viena, em 1966, e o último em 
1995, no Congresso do Centenário 
do Cooperativismo. Após amplos es-
tudos e debates, os princípios sofre-
ram pequenos ajustes à luz das trans-
formações socioeconômicas que estão 
ocorrendo na atualidade e a redação 
final dos Princípios dos Pioneiros de 
Rochadale ficou resumidamente assim 
estabelecida, conforme escreve Tesch 
(2000, p. 5):

1-  Adesão livre e voluntária: as coo-
perativas são organizações abertas 
às pessoas aptas a usar seus servi-
ços e dispostas a aceitar responsa-
bilidades como sócios, sem discri-
minação no âmbito social, racial, 
político ou religioso.

2-  Controle democrático pelos só-
cios: as cooperativas são organiza-
ções democráticas controladas pe-
los seus sócios, os quais participam 
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ativamente no estabelecimento 
de suas políticas e na tomada de 
decisões. Nas cooperativas singu-
lares, os sócios têm igualdade na 
votação (um sócio, um voto) in-
dependente do volume de quotas 
na participação.

3-  Participação econômica dos só-
cios: os sócios contribuem de 
forma equitativa e controlam de-
mocraticamente o capital de suas 
cooperativas. Parte deste capital 
é de propriedade comum das co-
operativas. Usualmente, os sócios 
recebem juros limitados (se hou-
ver algum) sobre o capital, como 
condição de sociedade.

4-  Autonomia e independência: as 
cooperativas são organizações au-
tônomas para ajuda mútua, con-
troladas por membros, entrando 
em acordo operacional com ou-
tras entidades, inclusive governa-
mentais, ou recebendo capital de 
origem externa, elas devem fazê-lo 
em termos que preservem o seu 
controle democrático pelos sócios 
e com autonomia.

5-  Educação, treinamento e informa-
ção: as cooperativas proporcionam 
educação e treinamento para os 
sócios, dirigentes eleitos, adminis-
tradores e funcionários, de modo 
a contribuir efetivamente para seu 
desenvolvimento, informando o 
público em geral, particularmente 
os jovens e os líderes formadores de 
opinião sobre a natureza e os bene-
fícios da cooperação.

6-  Cooperativas entre cooperativas: 
as cooperativas atendem seus só-
cios mais efetivamente e fortale-
cem o movimento cooperativo, 
trabalhando juntas por meio de 
estruturas locais, regionais, nacio-
nais e internacionais.

7-  Preocupação com a comunidade: 
as cooperativas trabalham pelo de-

senvolvimento sustentável de suas 
comunidades mediante políticas 
aprovadas por seus membros.

 A relação que existe nas coopera-
tivas de crédito em seguir os princípios 
torna suas ações colaborativas, pois 
eles são os norteadores que fazem o di-
ferencial entre uma empresa privada e 
as cooperativas onde todos são donos 
do próprio negócio.

As organizações sob a forma co-
operativa têm sido mostradas como 
opções relevantes para o desenvolvi-
mento participativo na gestão dessas 
entidades, onde se sobressaem aquelas 
relacionadas à concessão de créditos, 
de forma que muitos associados estão 
investindo em cooperativas de crédito 
como alternativa para o fortalecimen-
to econômico das atividades e das pró-
prias comunidades locais.

Pagnussatt (2004, p. 13) destaca que:

Cooperativas de crédito são socie-
dades de pessoas, constituídas com 
o objetivo de prestar serviços finan-
ceiros aos seus associados, na for-
ma de ajuda mútua, baseada em 
valores como igualdade, equidade, 
solidariedade, democracia e respon-
sabilidade social. Além da prestação 
de serviços comuns, visam a dimi-
nuir desigualdades sociais, facilitar 
o acesso aos serviços financeiros, 
difundir o espírito da cooperação e 
estimular a união de todos em prol 
do bem-estar comum.

Nesse sentido, percebe-se que as 
organizações cooperativas buscam 
constantemente propagar a igualdade 
e solidariedade, que se constituem em 
pontos primordiais do cooperativismo 
de crédito.

Para Pagnussatt (2004, p. 25), “o 
avanço mais significativo nos norma-
tivos das cooperativas de crédito ocor-

reu no ano 2003, com a Resolução 
nO 3.106, permitindo a livre admissão 
de associados, ficando mais fácil da 
comunidade se integrar à cooperativa 
de crédito”, proporcionando a abertu-
ra de novos horizontes e expandindo 
cada vez mais seus negócios.

Outra associação relacionada às co-
operativas de crédito, segundo Crúzio 
(2002, apud Dias e Cordeiro, 2006), 
consiste em que essas são formadas por 
um grupo de poupadores ou tomadores 
de recursos financeiros que visam a dis-
ponibilizar crédito a seus associados em 
condições mais acessíveis que as oferta-
das por outras instituições financeiras. 

Inseridos nesse ambiente, encon-
tram-se os inúmeros procedimentos 
internos realizados nas atividades diá-
rias e que devem atender aos controles 
necessários a fim de garantir a padro-
nização e normatização no processo 
de gestão cooperativa. Assim, torna-se 
imprescindível a realização das audito-
rias nas cooperativas de crédito, onde 
as unidades de atendimento necessitam 
ser avaliadas, não somente quanto aos 
aspectos legais, mas sob todos os aspec-
tos de eficiência, controle e qualidade 
das operações na gestão da instituição.

1.3  A auditoria nas 
organizações   

Para Attie (1998, p. 25), “a au-
ditoria é uma especialização contábil 
voltada a testar a eficiência e eficácia 
do controle patrimonial implanta-
do com o objetivo de expressar uma 
opinião sobre determinado dado”. 
A auditoria é indispensável para a 
verificação da eficiência dos contro-
les da organização, pois proporciona 
maior confiabilidade e tranquilidade 
para os gestores para a obtenção dos 
resultados desejados.

Para Sá (2002, p. 105), “quan-
to melhor o controle, mais seguran-
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ça para o trabalho. Quanto menor o 
controle, mais cuidado será exigido na 
execução da tarefa. A profundidade 
dos exames é, pois, guiada pela avalia-
ção que fazemos do controle interno”. 

Na visão de Crepaldi (2000, p. 26), 
a auditoria

procura determinar se as demons-
trações e respectivos registros contá-
beis de uma empresa ou entidade 
merecem ou não confiança, isto é, a 
auditoria é um espaço para verificar 
se as demonstrações contábeis real-
mente refletem, ou não, a situação 
patrimonial, assim como os resul-
tados das operações da empresa ou 
entidade que está sendo examinada.

Sob esse vértice, entende-se que 
a auditoria auxilia de forma inde-
pendente a administração das orga-
nizações, buscando a continuidade 
dos trabalhos por meio da avaliação e 
minimização dos riscos, inclusive nas 
instituições financeiras.

Assim, a auditoria tem uma gran-
de relação com os controles internos, 
pois, para alcançar os objetivos pro-
postos e atingir as metas, estes devem 
estar interligados. Correa (2004, apud 
Dias e Cordeiro, 2006) enfatiza que, 
em relação ao funcionamento do con-
trole interno, todos são responsáveis, 
repercutindo posteriormente nos tra-
balhos das auditorias.

A evolução do conceito de auditoria 
pode ser analisada sob duas perspectivas, 
segundo Salvador (2001, apud Soares, 
2005, p. 16), a tradicional, que advém 
da detecção de erros, e a integral, “ba-
seada numa confiança na própria orga-
nização e na finalidade preventiva e de 
melhoria contínua”. Diante disso, cabe 
aos auditores levantar e apontar possíveis 
erros no processo interno efetivo da or-
ganização, bem como na busca pela me-
todologia que proporcione melhoria na 

execução das atividades e que isso faça 
parte dos atos da gestão.

De acordo com Attie (1998, p. 27),

em essência, a causa da evolução da 
auditoria, que é decorrente da evo-
lução da contabilidade, foi a do de-
senvolvimento econômico dos países, 
síntese do crescimento das empresas e 
da expansão das atividades produto-
ras, gerando crescente complexidade 
na administração dos negócios e de 
práticas financeiras como uma força 
motriz para o desenvolvimento da 
economia de mercado.

Devido ao crescimento do mercado 
financeiro e à evolução dos negócios de 
forma tão rápida, a auditoria também 
evoluiu no sentido promover melhor 
qualidade e eficiência aos trabalhos ela-
borados, sendo que, à medida que os ne-
gócios se expandem, um trabalho bem 
elaborado e com maior nível de controle 
também se torna fundamental.

Franco e Marra (2001, p. 267) en-
tendem o controle interno como 

[...] todos os instrumentos da or-
ganização destinados à vigilância, 
fiscalização e verificação adminis-
trativa, que permitam prever, obser-
var, dirigir ou governar os aconteci-
mentos que se verificam dentro da 
empresa e que produzam reflexos em 
seu patrimônio.

Para atender às necessidades orga-
nizacionais, a auditoria está estrutura-
da em interna e externa, nas quais as 
técnicas de trabalho usadas em ambos 
os casos são semelhantes. Crepaldi 
(2000, p. 51-52) expõe que na audi-
toria interna “existe vínculo emprega-
tício com a empresa auditada e depen-
dência hierárquica da administração; 
os exames das operações são dirigidos 
principalmente visando aos aspectos 

de eficiência operacional/administra-
tiva”. Na externa “não existe vínculo 
empregatício com a empresa auditada, 
suas opiniões conseguem maior grau 
de confiabilidade; os exames das ope-
rações são dirigidos principalmente vi-
sando a averiguar os reflexos destas nas 
operações contábeis”.

Entende-se que a maior diferença 
entre ambas seria o grau de independên-
cia, sendo que a credibilidade e a trans-
parência em seus trabalhos são a tônica 
nas atividades sob sua execução, pois é 
por meio dos pareceres emitidos que os 
gestores acessam as informações concre-
tas da real situação sob os aspectos ad-
ministrativos, financeiros e operacionais 
que envolvem seus subordinados.

 1.4  A auditoria no processo 
de qualidade das 
operações internas

Para O`Hanlon (2006, p. 2), a 
definição da qualidade apontada na 
ISO 9001:2000 reside no grau de um 
conjunto de características que satisfaz 
a alguns requisitos e vincula-se à qua-
lidade dos processos internos, às con-
formidades observadas nas atividades e 
às adequações propostas pelos gestores 
a fim de não se desviarem dos objeti-
vos estabelecidos.

Para Ávila et al. (2009, p. 6), “a 
melhoria contínua deverá ser baseada 
na análise de fatos”, visto que a audito-
ria auxilia com as identificações neces-
sárias a esse levantamento, contribuin-
do para a adoção de práticas que visem 
a otimizar os processos internos.

A abordagem dada por Ferreira 
et al. (2008) consiste no fato de que 
a obtenção de resultados capazes de 
evidenciar melhoria contínua está ba-
seada na resolução de problemas inter-
nos mediante métodos de análise que 
identifiquem as causas das falhas para 
futura correção. 
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A auditoria, quando considera os 
processos de qualidade, é para a or-
ganização uma ferramenta que visa à 
produção da eficácia, por isso é de fun-
damental importância estimular os co-
laboradores a participarem das várias 
etapas de implantação e manutenção 
da qualidade em seus processos inter-
nos, por meio de reuniões e treina-
mentos proporcionados pela organiza-
ção para que atendam às orientações 
voltadas ao atendimento das normas 
propostas.

Tais procedimentos visam à fisca-
lização e verificação dos procedimen-
tos qualitativos utilizados pelas orga-
nizações, podendo ser direcionada às 
cooperativas de crédito. O controle 
eficaz é um grande aliado dos gestores, 
pois busca cada vez mais a exatidão 
das informações, a segurança e a mi-
nimização de riscos, reduzindo, assim, 
as possibilidades de fraudes e erros no 
ambiente organizacional.

O controle das informações, além 
de favorecer o processo de gestão, espe-
cialmente nas cooperativas de crédito, 
impacta em outros benefícios no sentido 
de promover a expansão dos negócios, 
conforme almejam seus associados. Des-
sa forma, a qualidade das informações 
deve garantir o excelente funcionamen-
to em todos os níveis de gerência, pri-
mando pela segurança e transparência 
das operações realizadas, evidenciando o 
vínculo entre a auditoria e a gestão.

Nessa perspectiva, segundo Gil 
(1999, p.30-31), a qualidade organi-
zacional:

Deve, ainda, ser acrescentado que 
a perenidade do modelo/enfoque da 
qualidade organizacional depende do 
nível de satisfação dos recursos inte-
grantes da organização/dos negócios:

- recursos humanos (executivos, 
gestores, funcionários) precisam ser 

recompensados/remunerados, pro-
porcionalmente, segundo a margem 
financeira positiva alcançada, ou a 
variação positiva das margens fi-
nanceiras alcançadas, ou variação 
positiva das margens financeiras po-
sitivas obtidas entre dois momentos 
históricos distintos;

- recursos materiais necessitam de 
manutenção preventiva/substitui-
ção no momento adequado, em face 
de fatores como obsoletismo, desuso, 
inovações tecnológicas;

- recursos tecnológicos necessitam ser 
incorporados a recursos humanos e 
materiais, em prazos compatíveis 
com as variações da qualidade dese-
jadas ou alcançadas.

Sob essa perspectiva, a qualidade 
organizacional busca, nas áreas de re-
cursos humanos, materiais e tecnoló-
gico, primar pelo controle em virtude 
das metas a serem alcançadas, segundo 
os objetivos propostos. Assim, a audi-
toria, ao estabelecer análise sobre os 
padrões de qualidade, tende a viabili-
zar a estrutura operacional e também a 
gestão dos negócios.

Gil (1999, p. 59) salienta por 
meio dos seguintes vértices sua postu-
ra quanto à auditoria da qualidade e a 
qualidade na auditoria:

Auditoria da qualidade é uma 
função administrativa que exerce 
a verificação/constatação/validação, 
via testes e análise dos resultados dos 
testes, com consequente emissão de 
opinião, em momento independente 
das demais três funções administra-
tivas (planejamento, execução, con-
trole), consoante os três níveis em-
presariais principais (operacional, 
tático e estratégico).

Qualidade na auditoria é uma con-
dição de equilíbrio/sintonia/utilidade/
perfeição/lógica, que caracteriza pro-
cessos e resultados de planejamento, 
execução, controle e auditoria, que 
para ser alcançada/exercida/trabalha-
da, necessita de planejamento, execu-
ção, controle e auditoria dos processos 
e resultados da “entidade” cuja qua-
lidade está em foco/sob atuação/sendo 
objeto de esforços.

Os procedimentos coordenados 
de uma organização integram a ela-
boração de um trabalho eficaz, pro-
porcionando ao gestor estratégias de 
qualidade para obter o resultado alme-
jado. A qualidade dos trabalhos pro-
porciona um equilíbrio entre os pro-
cessos, guiando-os à otimização dos 
trabalhos, promovendo maior eficiên-
cia e eficácia nas atividades, bem como 
menor índice de não conformidades.

1.5  O papel da auditoria  
e o controle interno  
no Sicredi

A auditoria tem como papel fun-
damental atuar no desenvolvimento de 
política e metodologias de supervisão, 
neste caso, no Sistema Cooperativo Si-
credi. Este instrumento fiscaliza o cum-
primento tanto dos normativos exter-
nos quanto internos, pois devem estar 
em sintonia para que a qualidade dos 
trabalhos seja a desejada pelos gestores.

No que se refere ao Regulamen-
to Interno do Sicredi (RIS), aprova-
do de forma estatutária pelos conse-
lhos de administração das centrais de 
cooperativas de crédito que utilizam 
a sigla Sicredi e do Bansicredi, tudo 
com o devido registro em ata, visa a 
disciplinar, quanto às diretrizes bá-
sicas, as relações internas do sistema 
e deste com as empresas controladas 
e as parceiras, sendo cooperativas 
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ou não, em caráter complementar 
à legislação e normativos oficiais de 
regência e, por fim, aos estatutos so-
ciais coletivos das entidades abrangi-
das (SICREDI, 2004).

Relativamente ao detalhamento 
das condições que contempla, existem 
manuais disponíveis a todos os colabo-
radores, relativos a todos os produtos e 
serviços que a Cooperativa de Crédito 
Sicredi oferece a seus associados, den-
tre eles:

•  Manual de Políticas de Crédito do 
Sicredi;

•  Manual de Crédito Rural e Geral 
do Sicredi;

•  Regulamento da Classificação de 
Risco do Sicredi;

• Manual de Seguros;
• Manual de Consórcio, entre outros.

Assim, cada organização possui 
uma forma para administrar suas ativi-
dades e, com isso, os controles internos 
também assumem papel significativo 
na gestão e controle dos atos empreen-
didos pelos envolvidos no processo bem 
como se tornam diferentes, em que al-
guns são mais eficientes que outros, 
pois balizam de modo determinante a 
redução dos erros e estabelecem a pa-
dronização necessária das atividades.

É indispensável que as cooperati-
vas de crédito tenham o controle inter-
no implantado de forma efetiva, con-
tribuindo desta forma ao trabalho do 

auditor de modo mais eficiente, tor-
nando possível avaliar se as execuções 
dos atos correspondem aos requisitos 
definidos pela organização.

2 Metodologia

Esta pesquisa classifica-se como 
qualitativa, pois busca entender um 
fenômeno específico em profundidade, 
trabalhando com descrições, compara-
ções e interpretações, realizado com o 
uso de algumas bibliografias. Mediante 
os padrões e normas da cooperativa de 
crédito estudada, buscou-se entender 
como a auditoria pode contribuir para 
os processos internos realizados na uni-
dade de atendimento de uma coopera-
tiva de crédito, permitindo maior con-
fiabilidade na gestão da organização.

Conforme classificação proposta 
por Gil (2002, p. 41), é uma pesquisa 
descritiva, pois busca descobrir rela-
ções entre variáveis ou simplesmente 
descrever características de um fenô-
meno ou amostra. 

A técnica utilizada é de um estu-
do de caso, sendo este aprofundado 
de maneira a permitir o seu conheci-
mento amplo e detalhado, avaliando 
itens relativos à qualidade dos proces-
sos por meio de um levantamento das 
duas últimas auditorias internas que 
ocorreram na unidade, nos períodos 
de 09/2007 a 02/2008 e de 03/2008 a 
08/2008, como fonte comparativa dos 
períodos.

Os dados foram analisados a par-
tir dos relatórios de auditoria, sendo 
que os resultados obtidos permitem 
relacionar a contribuição da auditoria 
para o processo de melhoria contínua 
nas atividades desenvolvidas pelos 
colaboradores da unidade estudada.  
O comparativo entre as duas au-
ditorias evidenciou os pontos mais  
relevantes quanto às incidências de não 
conformidades nos trabalhos diários, 
evitando novos apontamentos que 
possam ser prejudiciais para os resul-
tados institucionais.

3 Análise dos resultados

A unidade de atendimento estu-
dada conta com cinco colaboradores 
e em torno de 1.400 associados. Os 
dados necessários ao estudo foram 
extraídos das duas últimas auditorias 
internas realizadas na unidade, pre-
servando aquelas não autorizadas pela 
direção da unidade.

Salienta-se que a unidade estuda-
da não apresenta em seu sistema coo-
perativo a ISO 9001:2000 implantada 
até a realização do presente estudo.

3.1 Alçadas estudadas 

Para este estudo somente foram 
utilizadas as alçadas que apresentaram 
enquadramento no final de cada audi-
toria utilizada como parâmetro para o 
estudo, conforme Quadro 1:

Quadro 1: Alçadas do comitê de crédito.

Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV

Adiantamento depósito > 3% Adiantamento depósito até 3% Adiantamento depósito 
até 3%

Adiantamento depósito 
até 3%

Inadimplência > 3% Inadimplência até 3% Inadimplência até 2% Inadimplência até 1%

Reincidência inspetoria > 41% Reincidência inspetoria 
até 40%

Reincidência inspetoria 
até 30%

Reincidência inspetoria 
até 20%

Custeio Pronaf C, D e E Custeio Pronaf C, D e E Custeio Pronaf C, D e E Custeio Pronaf C, D e E

Até R$ 20.000,00 Até R$ 30.000,00 Até R$ 40.000,00 Até R$ 50.000,00
Fonte: Políticas internas de crédito (URDC) (2008, p. 10).
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Para cálculo do enquadramento, 
foram excluídos os valores liberados 
nas modalidades de crédito rural re-
passados de:

•  Custeio Pronaf C, D e E aprovado 
pela unidade de atendimento;

•  Custeio Proger aprovado pelo Co-
mitê Geral;

•  Custeio Pecuário MCR, via Banco 
Sicredi e Poupança, aprovado pelo 
comitê geral;

•  Investimentos BNDES por meio 
do BRDE e Banco Sicredi aprova-
dos pelo comitê geral.

O Quadro 1 possui cinco quesi-
tos, sendo divididos em grupos de I a 
IV, sendo que para poder obter maior 
alçada para realizar empréstimos deve-
se seguir as regras de cada grupo. Para 
melhor desempenho da unidade, esta 
deverá buscar que o adiantamento a de-

positante fique sempre enquadrado em 
até 3% (três pontos percentuais), sendo 
que os adiantamentos de cheques pa-
gos sem o saldo suficiente das contas 
é relacionado com o saldo médio em 
conta-corrente referente a todas as 
contas da unidade. Caso esteja acima 
deste percentual, fica desenquadrada 
das políticas de crédito do Sicredi.

Já na inadimplência de crédito, 
quanto menor for o índice melhor 
será o enquadramento da unidade de 
atendimento e menor será o risco da 
carteira de crédito. Quanto à reinci-
dência da inspetoria, segue também a 
mesma característica anterior, quanto 
menor o índice melhor será o enqua-
dramento e também menores irregu-
laridades terão as operações efetuadas 
diariamente.

Os custeios Pronaf C, D e E es-
tão excluídos para o enquadramen-
to de grupo, pois todas as unidades 
de atendimento possuem alçadas 
para liberá-los. Por fim, chega-se 
aos valores permitidos pelo manual 
de políticas internas de crédito do 
sistema Sicredi.

Tais dados indicam o nível de 
alçada da unidade onde o fator fun-
damental para definição dos níveis 
constitui-se pelas reincidências de-
tectadas nas auditorias, em que, 
se permanecer no grupo I, terá até  
R$ 20.000,00 como liberação de cré-
dito; no grupo II, passará a ter até  
R$ 30.000,00 como limite de libe-
ração para contratos; no grupo III, 
ficará em até R$ 40.000,00, e no 
maior índice está o grupo IV, com até  
R$ 50.000,00 para liberação. Esses 
resultados permitem maior flexibi-
lidade da gerência na concessão dos 
créditos solicitados na unidade.

A Tabela 1 contém os dados re-
ferentes à amostragem utilizada na 
auditoria realizada com base no pe-
ríodo de 09/2007 a 02/2008, com os 
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seguintes percentuais encontrados durante a auditoria no 
período em estudo:

Na Tabela 1, percebe-se que na formalística da abertu-
ra de conta-corrente houve uma regularidade de 83%, de-

notando elevado nível de atendimento neste critério. Nas 
operações de crédito geral e rural, os percentuais respectivos 
de irregularidades de 47 e 41% indicam que os padrões de 
qualidade nesses procedimentos estão comprometidos, rela-
cionando-se à avaliação de documentação entregue e cum-
primento dos quesitos estabelecidos. No que se refere ao 
cartão de crédito, foram encontradas mais irregularidades de 
formalística, incidindo em 62% quanto aos procedimentos 
que autorizam a concessão desse benefício aos associados. 
Na abertura de conta poupança houve um índice de 39% 
de inconsistências na preparação da documentação específi-
ca, e nos contratos de cheque especial foram apurados 47% 
de quesitos não atendidos referentes aos limites de valores a 
serem estabelecidos aos clientes e análise de cadastro.

Infere-se que tais índices levantados como irregulares 
formam uma média de 42,2% no período considerado na 
auditoria, refletindo no fato de que a unidade de atendimento 
ficou prejudicada quanto ao alcance de um nível maior de 
alçada de crédito, imputando com isso uma série de restrições 
devido aos procedimentos não uniformes empreendidos nas 
atividades internas, permanecendo no Grupo I.

Para fins de comparação, a Tabela 2 contém os dados 
referentes à auditoria realizada com base no período de 
03/2008 a 08/2008, da seguinte forma:

Conforme Tabela 2, a auditoria detectou que no índice 
de reincidência na formalística da abertura de conta-cor-
rente houve uma retração na qualidade dos procedimen-
tos, visto que aumentaram de 17 para 42% os erros nos 
critérios definidos. Nas operações de crédito geral houve 
uma significativa melhora no índice, que apresentou so-
mente 18% de irregularidade contra os 47% identificados 
no período anterior. Nas operações de crédito rural, foram 
encontrados 50% de erros em relação aos 41% apurados 
anteriormente, demonstrando um decréscimo nos padrões 
de qualidade dos procedimentos internos. No que se refere 
ao cartão de crédito, percebe-se um atendimento em todos 
os requisitos instituídos para a contratação com os clientes 
não gerando nenhuma reincidência no processo formal. 
Na abertura de conta poupança, houve um índice de 36% 
de inconsistências na preparação da documentação espe-
cífica, e nos contratos de cheque especial foram apurados 
somente 14% de erros em relação aos 47% da auditoria 
anterior, demonstrando maior observância na preparação 
da concessão creditícia.

Na última auditoria realizada, as operações de crédito 
em geral, cartão de crédito, abertura de conta poupança 
e contratos de cheque especial foram os itens que apre-
sentaram os melhores resultados, enquanto a abertura 
de conta-corrente e as operações de crédito rural apre-
sentaram as maiores irregularidades. Assim, entende-se 
que a qualidade nos procedimentos internos na unidade 
foi aprimorada nos itens que detinham os resultados que 
mais prejudicavam seu avanço no quadro de alçadas, mas, 
em contrapartida, ocorreu um descuido na observância 
daqueles itens que já vinham apresentando melhora em 
seus índices.

Tabela 1: Dados da auditoria realizada no período de 
09/2007 a 02/2008.

Nome da 
conta

Regular 
(%)

Irregular 
(%)

Abertura de conta-corrente 83 17

Operações de crédito geral 53 47

Operações de crédito rural 59 41

Cartão de crédito 38 62

Abertura de conta poupança 61 39

Contratos de cheque especial 53 47
Fonte: Dados primários.

Tabela 2: Dados da auditoria realizada no período de 
03/2008 a 08/2008.

Nome da 
conta

Regular 
(%)

Irregular 
(%)

Abertura de conta-corrente 58 42

Operações de crédito geral 82 18

Operações de crédito rural 50 50

Cartão de crédito 100 0

Abertura de conta poupança 64 36

Contratos de cheque especial 86 14
Fonte: Dados primários.
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A média encontrada nesse período 
foi de 26,6% e mesmo assim a unida-
de de atendimento ficou impedida em 
obter um nível maior de alçada de cré-
dito devido aos resultados insatisfató-
rios nos grupos que mais representam 
o volume de transações, permanecen-
do no Grupo I.

O Gráfico 1 ilustra o comparativo 
dos dois semestres da auditoria realizada, 
permitindo a visualização que segue.

No comparativo entre as duas au-
ditorias, percebe-se que a observância 
das normas internas reflete na qua-
lidade dos processos e nos objetivos 

propostos pela gestão, de forma que os 
trabalhos exercidos pelos auditores in-
dicam como são instaurados os critérios 
de atendimento na concessão de crédi-
to, a qualidade empreendida na prepa-
ração da documentação e a tomada de 
decisão baseada nas informações coleta-
das pelos funcionários da unidade.

Conclusão

A auditoria fornece subsídios 
importantes aos gestores quanto aos 
padrões de qualidade nos processos 
internos da organização. As informa-

ções abstraídas dos relatórios eviden-
ciam tais indicativos que auxiliam na 
implementação de ações que visem à 
melhoria contínua das atividades.

Este estudo buscou avaliar a qua-
lidade dos processos internos realiza-
dos numa unidade de atendimento de 
uma cooperativa de crédito, por meio 
do estudo comparativo das auditorias 
realizadas em dois períodos distintos, 
de 09/2007 a 02/2008 e de 03/2008 
a 08/2008.

Em geral, as auditorias são efetua-
das semestralmente pelos auditores in-
ternos da cooperativa de crédito, onde 
são avaliados os processos elaborados 
pelos colaboradores, e, após esta aná-
lise, apura-se o percentual de baixa ou 
de aumento nos índices de reincidên-
cias, balizando, assim, em qual grupo 
será enquadrada a alçada da unidade 
de atendimento.

Mediante o comparativo estabele-
cido, identificou-se nos processos in-
ternos a busca pela obtenção de índices 
melhores para alcançar alçadas com 
valores maiores para a concessão de 
crédito aos associados. No entanto, tal 
expectativa incidiu em falhas no mo-
mento da elaboração dos dossiês com 
os documentos necessários à avaliação 
cadastral dos solicitantes de crédito.

Quanto aos índices apurados nas 

Gráfico 1: Comparativo entre os resultados das auditorias avaliadas.

Fonte: Dados primários.
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auditorias, na primeira tem-se maior 
observância de formalística na abertura 
de conta-corrente e conta poupança, e 
como pontos vulneráveis as operações 
de cartão de crédito, crédito geral e ru-
ral, bem como os contratos de cheque 
especial. Em contrapartida, na segunda 
auditoria, os pontos com melhores re-
sultados foram os de cartão de crédito, 
contratos de cheque especial e de crédi-
to geral, enquanto os piores resultados 

ocorreram na abertura de conta-corren-
te, nas operações de crédito rural e na 
abertura de conta poupança.

Devido a essas variações, a uni-
dade foi prejudicada em sua meta ini-
cial, que era elevar o nível de alçada 
de crédito, gerando com isso medidas 
para a correção aos níveis desejáveis 
na execução dos processos, ensejando 
maior responsabilidade dos envolvidos 
nas tarefas diárias a fim de promover 

melhoria contínua nas rotinas internas 
na unidade estudada. 

Conclui-se, dessa forma, que a audi-
toria oferece subsídios relevantes quanto 
à qualidade das informações internas da 
organização e constitui-se em um ins-
trumento de gestão que possibilita a oti-
mização dos procedimentos, reduzindo 
as reincidências de irregularidades que 
interferem no resultado da unidade e no 
desempenho dos seus colaboradores. 
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Gestão baseada em valor: 
um estudo sobre sua 
aplicabilidade no Hospital 
da Liga Norte-rio-grandense 
contra o Câncer em Natal-RN
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Resumo
Este estudo tem como objetivo principal verificar a aplicabilidade da Ges-

tão Baseada em Valor (GBV) no Hospital da Liga Norte-Rio-Grandense Con-
tra o Câncer, localizado em Natal/RN. A fundamentação teórica evidencia 
aspectos relacionados à origem, conceitos e abrangência do Terceiro Setor, o 
enquadramento da entidade estudada bem como a legislação regulamenta-
dora e os títulos e qualificações concedidos pelo Poder Público. Finalmente, 
discorre-se acerca da GBV e do Valor Econômico Agregado (EVA®). A estra-
tégia utilizada para a elaboração dessa pesquisa constitui-se em estudo de 
caso, tendo como base dados referentes ao ano de 2007. As informações 
foram coletadas por meio de pesquisa documental nos relatórios contábeis 
publicados pela entidade e em documentos internos fornecidos por esta. 
Os resultados revelam que a maior parte da receita operacional é oriunda 
do Serviço Único de Saúde (SUS), sendo responsável por mais de 70% dos 
procedimentos realizados. Constatou-se que as receitas não acompanharam 
a evolução dos custos, tendo a entidade apresentado, em 2007, um pre-
juízo de R$ 2,76 milhões. O Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC) 
representa 31,22%, um percentual bastante significativo se comparado com 
a Taxa Selic do ano de 2007 (11,18%). A pesquisa revela para o cálculo do 
EVA® um resultado negativo de R$ 8,7 milhões. Procedendo aos ajustes no 
resultado operacional, o EVA® fica menos negativo. Assim, o ROI ajusta-
do, que era -14,36%, alterou-se para -3,16%. Conclui-se, com base nesses 
resultados, que mesmo tendo apresentado valores negativos para o EVA e 
ROI, a GBV pode ser implementada. A alteração de foco do acionista para a 
comunidade não torna a ferramenta inviável, sendo possível sua adequação 
ao terceiro setor. 
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Introdução

Diante das mudanças que ocor-
rem no cenário econômico e social, 
tem-se discutido bastante a forma 
como as organizações tratam seus in-
vestidores, bem como a formação de 
suas riquezas. Segundo Assaf Neto 
(2007a, p. 177), “o objetivo de criar 
valor aos acionistas demanda outras 
estratégias financeiras e novas me-
didas do sucesso empresarial, todas 
elas voltadas a agregar riqueza a seus 
proprietários.” Assim sendo, a Gestão 
Baseada em Valor (GBV) é um novo 
modelo de gestão que está sendo ado-
tado por empresas voltadas para a ge-
ração de valor.

A principal característica das or-
ganizações do terceiro setor é a sua 
finalidade social. No entanto, é er-
rôneo pensar que a organização sem 
fins lucrativos não pode ser lucrativa, 
já que esse lucro pode ser revertido 
em prol de novos projetos sociais. Da 
mesma forma, não existe a pessoa do 
acionista, ou seja, não há distribuição 
de dividendos, pois o retorno gerado é 
reinvestido para a sociedade. Ao gerar 
superávit, essas organizações têm con-
dições de sustento, mas são poucas as 
que conseguem.

Pode-se afirmar que as organiza-
ções do terceiro setor, em muitas re-
giões, sofrem a falta de uma coerên-
cia gerencial e de um planejamento 
estratégico adequado à sua realidade. 
Partindo do pressuposto que quanto 
mais efetivas forem as ações sociais 
empreendidas maior será a agregação 
do valor da instituição, a GBV parece 
oportuna, à medida que se traduz em 
uma ferramenta que pode ser utilizada 
no melhor desempenho da gestão. 

Diante do exposto, surge a se-
guinte questão: Há aplicabilidade da 
gestão baseada em valor nas organi-
zações do terceiro setor?

1  Objetivos, justificativa 
e metodologia

Este estudo tem como objeti-
vo principal verificar se há aplicabi-
lidade da GBV no Hospital da Liga  
Norte-Rio-Grandense Contra o Cân-
cer, localizado na cidade de Natal/
RN. No intuito de atingir tal objetivo, 
têm-se os seguintes objetivos específi-
cos: buscar, na literatura especializada, 
fundamentos teóricos relacionados à 
GBV; analisar a viabilidade da mensu-
ração do valor econômico agregado no 
setor a ser pesquisado, e identificar as 
variáveis necessárias para a mensura-
ção do valor na entidade.

Este artigo se justifica em função 
do grande crescimento de organiza-
ções sem fins lucrativos em todo o 
Brasil, tendo em vista que os institui-
dores dessas organizações têm pouco 
conhecimento com relação à adminis-
tração de uma empresa, bem como a 
forma de gestão a ser adotada. 

A tipologia de pesquisa, quanto 
ao procedimento do estudo, carac-
teriza-se como estudo de caso, pois 
analisa um fato com profundidade. 
Beuren (2006, p. 84) afirma que 
“a pesquisa do tipo estudo de caso 
caracteriza-se, principalmente, pelo 

estudo do concentrado de um único 
caso”, sendo o método preferido pe-
los pesquisadores. 

Esta pesquisa teve como base um es-
tudo feito por Assaf Neto, Araújo e Fre-
gonesi (2006), intitulado Gestão Baseada 
em Valor Aplicada ao Terceiro Setor. 

Com relação aos objetivos tra-
çados, a pesquisa é classificada como 
descritiva, pois estuda características 
de certo grupo. Gil (1996, p. 46) afir-
ma o seguinte: “as pesquisas descriti-
vas têm como objetivo primordial a 
descrição das características de deter-
minada população ou fenômeno ou, 
então, o estabelecimento de relações 
entre variáveis”.

A amostra, segundo Beuren (2006, 
p. 120), “é uma pequena parte da po-
pulação ou do universo selecionada em 
conformidade às regras”. No contexto 
desta pesquisa, constitui-se pelo Hospi-
tal da Liga Norte-Rio-Grandense Con-
tra o Câncer.

Os dados foram coletados por 
meio de pesquisa documental nas se-
guintes fontes primárias: relatórios 
contábeis publicados pela entidade, 
documentos internos fornecidos pela 
entidade, e tabela de pagamentos do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e As-
sistência Médica de Saúde.  
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2 Fundamentação teórica

2.1  O objeto de estudo 
deste caso

O terceiro setor vem a ser um in-
termediário entre o Estado e as ques-
tões sociais no campo político e econô-
mico. Segundo Camargo (2002, p. 15):

Ser Terceiro Setor é atuar como 
agente transformador social, que, 
com sua missão ímpar de prestar 
em benefício coletivo, constrói uma 
nova consciência caracterizada pela 
urgência de reverter indicadores so-
ciais paradoxais à grandeza econô-
mica e à diversidade imensa de re-
cursos naturais que detém o Brasil.

São as organizações sem fins lucra-
tivos que buscam mudanças na forma 
de pensar, atuar e sentir da sociedade, 
promovendo igualdade para todas as 
camadas sociais por meio do interesse 
coletivo, bem como orientam aos que 
compõem a organização no tocante a 
criar condições de competição com os 
setores privilegiados. Entretanto, defi-
nir seu papel perante a sociedade é uma 
tarefa difícil por tratar-se de uma rea-
lidade nova, complexa e diversificada. 

A captação de recursos, por exem-
plo, é um grande entrave que as orga-
nizações enfrentam, já que necessitam 
de doações, parcerias com o Estado e 
com o setor privado para se manterem 
e suprirem a necessidade de bens e ser-
viços da maioria da sociedade. 

Outro exemplo de dificuldade en-
contrada pelo terceiro setor refere-se à 
legislação brasileira, antiquada e ina-
dequada, que não acompanha a evo-
lução do setor, deixando brechas para 
práticas abusivas em nome da filantro-
pia e da ação social. E, também, por 
não saber como tratar o crescimento 
da responsabilidade social por parte 

do setor privado empresarial e das re-
lações de parceira entre órgãos públi-
cos e organizações não governamentais 
(IOSCHPE, 2005). Essa afirmação é 
reforçada por Paes (2006, p. 131), 
quando diz que “não existe, ainda, no 
âmbito do sistema normativo brasilei-
ro, uma definição jurídica do que será 
esse Terceiro Setor, ou uma qualifica-
ção de entidades jurídicas já existentes 
para tarefas concernentes àqueles”.

Pode-se relatar ainda a “gestão 
social”, já que, de acordo com Vol-
tolini (2004, p. 20), “hoje, o terceiro 
setor (re)surge no âmbito das ciências 
da administração, tendo como ponto 
central a gestão, operando segundo a 
lógica e a racionalidade do setor pri-
vado, que tem o lucro como objetivo”. 
Uma indagação a ser feita diante dessa 
afirmação é se as entidades filantrópi-
cas devem adotar a forma de gestão 
das empresas do setor privado pela 
premissa de que se é bom para a em-
presa, o será para o terceiro setor.

Diariamente, as organizações to-

mam decisões que vão afetar direta ou 
indiretamente o seu funcionamento. 
Por isso, a necessidade de uma gestão 
empresarial já que é preciso adminis-
trar recursos humanos, criar eficientes 
estratégias mercadológicas e políticas 
de captação de recursos. A captação de 
recurso, inclusive, é um fator primor-
dial para o bom desempenho da orga-
nização. Diante desse contexto, o gestor 
pode se encaixar como político-institu-
cional, técnico-administrativo, psicosso-
cial, educacional, bem como agente de 
mudanças (VOLTOLINE, 2004). 

Pode-se afirmar que as organiza-
ções, em razão de sua complexidade e 
das possibilidades temáticas relevantes 
que terminam levantando na socieda-
de, necessitam de um planejamento 
estratégico com a intenção de estabe-
lecer projetos executáveis. 

No Brasil, poucos são os dados e/
ou estudos disponíveis sobre o terceiro 
setor, dificultando, assim, a geração de 
informações para a sociedade. Existem 
hoje, no Brasil, cerca de 250 mil or-
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ganizações da sociedade civil (OSCs) 
que empregam algo como 1,5 milhão 
de pessoas voltadas para assistência so-
cial, saúde, geração de emprego e ren-
da, dentre outros (RITS, 2008).

Nos anos 1980, as organizações 
não governamentais (ONGs), tipo 
mais recente das OSCs, se multiplica-
ram em defesa dos direitos humanos 
e em projetos de desenvolvimento so-
cial, sendo as maiores em educação e 
saúde. Na década de 1990, as organi-
zações de assistência social e as recrea-
tivas continuaram a crescer, mas as que 
mais cresceram foram as profissionais 
(RITS, 2008). De acordo com as in-
formações disponibilizadas pelo Mi-
nistério da Justiça do RN (2008), exis-
tem 92 entidades de utilidade pública 
no Rio Grande do Norte cadastradas 
no site do Ministério da Justiça, das 
quais 42 estão localizadas em Natal. 
A Liga Norte-Rio-Grandense Contra 
o Câncer teve seu título de utilidade 
pública federal (TUPF) emitido em 6 
de julho de 2007.

A entidade estudada neste artigo, 

conforme citado, é a Liga Norte-Rio--
-Grandense Contra o Câncer. Trata-se 
de uma instituição filantrópica, sem 
fins lucrativos e que tem como prio-
ridade a oncologia, oferecendo, tam-
bém, serviços em outras áreas médicas. 
A Liga é referência em atendimento, 
e sua arrecadação de recursos provém 
de investimentos federais, doações da 
população e empresários parceiros, os 
quais, junto com os voluntários, orga-
nizam as campanhas. 

A Liga surgiu da iniciativa de 
um grupo de profissionais da área de 
saúde da Casa de Recolhimento, na 
qual se localizou sua primeira sede. 
Atualmente, ela possui 6 unidades, 
todas voltadas ao estudo, tratamento 
e cura do câncer. Tem-se o Hospital 
Dr. Luiz Antônio, que funciona uni-
camente por meio do Sistema Único 
de Saúde (SUS), desde atendimento 
ambulatorial a procedimentos cirúr-
gicos, bem como o Centro Avançado 
de Oncologia (CACEN), que abrange 
a parte ambulatorial, exames em geral 
e tratamento de radioterapia, quimio-

terapia, exames de diagnósticos por 
imagem e laboratoriais e medicina nu-
clear. A Policlínica, também unidade 
participante do grupo a ser estudado, 
atende pacientes da área de oncologia, 
bem como outras especialidades mé-
dicas, prestando serviços para pacien-
tes do SUS, convênios e particulares. 
A Unidade de Oncologia do Seridó, 
localizada em Caicó/RN, é destinada 
aos pacientes do interior do Estado e 
faz atendimento ambulatorial especia-
lizado e tratamentos quimioterápicos. 
Existe, também, a Casa de Apoio ao 
Paciente com Câncer, gerida pela Rede 
Feminina da Liga Norte-Rio-Gran-
dense Contra o Câncer, um braço 
voluntário da Liga que dá abrigo, re-
feições, atendimento e o que for neces-
sário para pacientes de outras cidades. 
E, por fim, tem-se o Departamento de 
Ensino, Pesquisa e Educação Comunitá-
ria (DEPECOM) que oferece residência 
médica na área de Mastologia e atende 
a estágios curriculares, extracurriculares, 
voluntários e intercâmbio. 

De acordo com Associação Bra-
sileira de Instituições Filantrópicas de 
Combate ao Câncer (ABIFCC), no ano 
de 2005, foram registrados os seguintes 
dados sobre a Liga: média de 153 leitos, 
36.075 pacientes matriculados, 69.075 
consultas, 7.906 internações, 6.985 
cirurgias, 125.965 procedimentos de 
radioterapia, 25.630 de quimioterapia, 
2.613 novos casos, taxa de ocupação de 
54%, sendo 72,61% por meio do SUS, 
e 412.493 atendimentos.

Nesse sentido, a Contabilidade 
vem para contribuir, à medida que for-
nece indicadores que revelam o proces-
so de agregação de valor, mostrando e 
evidenciando maneiras de captar mais 
recursos, bem como a forma de geri-
los. Tudo isso mediante a utilização da 
ferramenta da GBV, a qual serve como 
subsídio no processo de tomadas de de-
cisões estratégicas operacionais.
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2.2  A origem do 
terceiro setor

O terceiro setor surgiu em virtu-
de da necessidade de um novo setor 
que intermediasse os conflitos entre o 
Estado (primeiro setor) e o mercado 
(segundo setor). Sabe-se que o Esta-
do visa à Administração Pública que, 
muitas vezes, não faz seu papel peran-
te a sociedade, e ao mercado, formado 
pelos indivíduos e iniciativa privada 
que, às vezes, almeja o crescimento a 
qualquer custo. Diante desse cenário, 
os interesses acabam ficando trunca-
dos por falta de flexibilidade. 

Segundo Camargo (2002), o ter-
ceiro setor surgiu também em virtude 
de aspectos históricos, como: a crise 
do Estado do bem-estar social; o acú-
mulo de funções do Estado protetor 
e regulador, ocasionando ônus nos 
cofres públicos e criando uma buro-
cracia consolidada; a crise do petróleo 
ocorrida na década de 1970, durante 
a qual a sociedade reduziu seu poder 
aquisitivo devido à alta inflação asso-
ciada à diminuição da renda; a crise 
no meio ambiente, que levou as em-
presas à conscientização, também, 
sobre suas consequências nas áreas de 
saúde pública, qualidade de vida e ou-
tros fatores que justificam a integração 
das  organizações em um movimento 
consistente pela filantropia; a crise do 
socialismo, que deixou brecha na área 
da assistência social a ser suprida pelas 
novas entidades não estatais; o cresci-
mento econômico que proporcionou 
o surgimento da classe média urbana 
nas décadas de 1960 e 1970, formado-
ra de opinião, que ofereceu poder para 
liderar o empreendimento de ações fi-
lantrópicas.

 Conceituar o terceiro setor não é 
fácil devido à sua diversidade de na-
tureza e campo de atuação e papel a 
desempenhar. Uma definição básica 

sobre o terceiro setor trata das insti-
tuições privadas, sem fins lucrativos 
que objetivam o interesse social. Paes 
(2006, p. 122) conceitua o terceiro se-
tor como um:

[...] conjunto de organismos, or-
ganizações ou instituições sem fins 
lucrativos dotados de autonomia e 
administração própria que apresen-
tam como função e objetivo princi-
pal atuar voluntariamente junto à 
sociedade civil visando ao seu aper-
feiçoamento. 

O terceiro setor agrupa entidades 
dos mais variados tipos de atuação e, 
com isso, gera a dificuldade em se ter 
uma definição, como já relatado ante-
riormente. Os tipos de entidade que 
compõem o setor são: associações, 
fundações, sindicatos, cooperativas, 
igrejas e ONGs (CAMARGO, 2002). 
Para Paes (2006), em relação ao direito 
brasileiro, as organizações do terceiro 
setor, também chamadas de ONGs 
(organizações não governamentais), 
são aquelas entidades de interesse so-
cial, sem fins lucrativos, com autono-
mia e administração própria, que têm 

como objetivo principal atender às ne-
cessidades de cunho social ou a defesa 
de direitos difusos ou emergentes. “No 
Brasil, apesar da forte presença do Es-
tado, a ineficiência deste abre espaço 
para muitas iniciativas” (PAES, 2006). 
Por outro lado, o modo pelo qual a 
entidade é administrada tem relevante 
importância para sobrevivência desta 
diante das influências do mundo, já 
que, mesmo sendo sem fins lucrativos, 
é de extrema necessidade saber gerir os 
recursos recebidos.

2.3  A legislação do 
terceiro setor

A legislação em vigor para o ter-
ceiro setor ainda é incipiente por se 
tratar de um setor novo, ainda com 
poucos estudos, além da falta de fle-
xibilidade vigente na legislação como 
um todo. No entanto, merece consi-
deração a criação da chamada “Lei das 
Oscips” ou “Marco Legal do Terceiro 
Setor”, que foi estimulada por duas ro-
dadas de interlocução política entre a 
sociedade civil e o Estado, com a pro-
moção do Conselho da Comunidade 
Solidária, entre 1997 e 1998 (BOR-
GES, 2003, p. 64). 
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A Lei Federal no 9.790, de 23 de março de 1999, que 
dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direi-
to privado, sem fins lucrativos, como as Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPS), institui e 
disciplina o Termo de Parceria, além de dar outras providên-
cias, veio para constatar o caráter público das organizações 
da sociedade civil, que ainda não haviam sido reconheci-
das pelo Estado, gerando um sistema de classificação que 
busca a diferenciação das organizações sem fins lucrativos 
de interesse público das de benefício recíproco e de caráter 
comercial (BORGES, 2003). O terceiro setor também é re-
gulamentado pelo Código Civil Brasileiro (Lei nO 10.406-
02), pela Constituição Federal e pelas Normas Brasileiras de 
Contabilidade (NBC-T 10) do Conselho Federal de Con-
tabilidade (CFC).

No Brasil, existem duas formas jurídicas para uma or-
ganização sem fins lucrativos: fundação privada e associa-
ção civil sem fins lucrativos. Uma fundação privada é criada 
quando uma pessoa física ou jurídica concede bens com 
intuito social e determinado. Os órgãos fiscalizadores são o 
Ministério Público e o Poder Judiciário. As associações, pelo 
novo Código Civil, em seu art. 53, constituem-se em “ações 
pela união de pessoas que se organizam para fins não eco-
nômicos”, ou seja, pessoa jurídica de direito público, consti-
tuída pela junção de pessoas que visam à não lucratividade. 
O Código Civil e a Lei de Registros Públicos determinam 
os procedimentos e requisitos para sua criação (BORGES, 
2003). O novo Código Civil traz em seu art. 62 que “para 
criação de uma fundação, o seu instituidor fará, por escri-
tura pública ou testamento, datação especial de bens livres, 

especificando o fim a que se destina, e declarando, se quiser, 
a maneira de administrá-la” (BORGES, 2003). 

2.4  Utilidade pública 
federal (UPF) 

A utilidade pública federal (UPF) tem sua fundamenta-
ção legal por meio da Lei no 91-35, do Decreto no 50.517-
61 e do Decreto nO 3.415-00. É uma declaração concedida 
pelo Ministério da Justiça à entidade que faz o bem em be-
nefício coletivo e que satisfaz os requisitos legais para poder 
receber essa titulação.

O título de UPF é um papel no qual está escrito que a 
entidade recebeu um certificado de qualidade, uma honraria 
ou uma diferenciação. Ele vai trazer, para a entidade, diver-
sos benefícios, como reconhecimento público, recompensa 
pelo trabalho, credibilidade, prestígio, lisura, transparência 
administrativa, agregação de valor, investimentos, obtenção 
de financiamentos e doações, isenção de tributos, dentre ou-
tros, justamente pelo cumprimento dos requisitos determi-
nados na legislação.

Para que uma entidade obtenha o reconhecimento de UPF, 
deverão ser atendidos requisitos e exigências legais. Segundo Bor-
ges (2003, p. 52), constituem-se em requisitos: possuir personali-
dade jurídica; estar em efetivo e contínuo funcionamento, nos 
três anos imediatamente anteriores, com exata observância dos 
estatutos; não remunerar, por qualquer forma, os cargos de di-
retoria, dos conselhos fiscais, deliberativos ou consultivos; não 
distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mante-
nedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto; com-
provar, mediante apresentação de relatórios circunstanciais dos 
três anos de exercício anteriores à formulação do pedido, que a 
entidade promove a educação ou exerce atividade de pesquisas 
científicas, de cultura, até mesmo artística, ou filantrópica, sendo 
esta de caráter geral ou indiscriminado; demonstrar que seus di-
retores possuem folha corrida e moralidade comprovada.

2.5 Dificuldades do setor

Há pouco tempo, começou-se a reconhecer a importân-
cia do Terceiro Setor no âmbito da sociedade e da economia 
em virtude da capacidade de movimentar recursos humanos 
e materiais, de gerar empregos e pela sua participação de-
mocrática, exercício de cidadania e responsabilidade social 
(PAES, 2006). Em meio a essa pluralidade de atuação do 
setor, o governo, cada vez mais, vem transferindo atribui-
ções às organizações sem fins lucrativos, que normalmente 
só conhecem a visão do mercado e do Estado (IOSCHPE, 
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2005). Este mesmo autor ainda rela-
ta o uso fraudulento das ONGs, para 
provimento de subsídios públicos 
voltados a alguns políticos no Brasil, 
como um problema de legitimidade 
do setor.

Outro ponto de desafio enfrentado 
pelo setor é a eficiência, diante da neces-
sidade de mostrar a sua capacidade e sua 
competência, devido sua flexibilidade, 
criatividade e sensibilidade às sugestões 
e preocupações populares. Geralmen-
te, os gestores das organizações sem fins 
lucrativos possuem pouco ou nenhum 
preparo administrativo, causando ine-
ficiência para o setor. Para melhorar o 
gerenciamento das organizações, é in-
dispensável o treinamento de adminis-
tradores nas habilidades exigidas para o 
setor: capacitar administradores que vão 
capacitar organizações que vão capacitar 

comunidades (IOSCHPE, 2005). A cap-
tação de recursos, conforme Adulin (apud 
TACHIZAWA, 2002, p. 176), também 
pode ser considerado um grande entra-
ve para as organizações do terceiro setor. 
Com a crescente escassez de recursos e o 
aumento de competitividade para obter 
fundos, as organizações se veem, cada vez 
mais, obrigadas a aprimorar e inovar nas 
formas de captação de recursos. Nesse 
contexto, discute-se a aplicação de ges-
tões que visam à maximização de riqueza 
neste setor, como tentativa de ampliar a 
otimização dos recursos escassos.

2.6  Gestão Baseada 
em Valor

A GBV serve para identificar o 
que cria e o que destrói valor den-
tro da empresa, auxiliando no di-
recionamento dos investimentos e 
racionalizando o portfólio de pro-
dutos, mediante indicadores que vão 
interferir diretamente no negócio 
(BLATT, 2001). Para que seja pos-
sível avaliar a capacidade de agregar 
valor, são criados direcionadores de 
valor por meio de variáveis esco-
lhidas pela administração (ASSAF 
NETO, 2007a). São estas variáveis 
que influenciam o valor da empresa, 
permitem o estudo de toda a cadeia 
de resultados que agrega valor à em-
presa, bem como as áreas responsá-
veis pelas decisões e, ainda, orienta a 

organização em cumprir as metas es-
tabelecidas (ASSAF NETO, 2007a). 

À medida que as estratégias são 
adotadas pela empresa, essas devem ser 
ajustadas com as decisões operacionais, 
decisões de financiamento e decisões de 
investimento. Assaf Neto (2007a) afirma 
que o sucesso da empresa na criação de 
valor está diretamente ligado à união des-
sas estratégias financeiras (Quadro 1).

2.7  Valor Econômico 
Agregado ou Adicionado 
(EVA®)

Crepaldi (2004) aponta que as téc-
nicas de gerenciamento de empresas, a 
cada dia que passa, se tornam mais com-
plexas, havendo, assim, necessidade de 
constante aprendizado sobre os métodos 
de avaliação de desempenho, visto que 
as empresas podem criar ou destruir ri-
queza diante de fatores econômicos.

A Contabilidade tradicional se-
gue padrões contábeis que podem ser 
questionáveis pela falta de adaptação 
diante das constantes mudanças eco-
nômicas e financeiras, fazendo com 
que os seus usuários (executivos e 
investidores) recebam relatórios que 
não suprem suas necessidades. Em 
consequência disso, são feitos ajustes 
contábeis para a avaliação mais exata 
de criação de riqueza e para que as de-
monstrações contábeis reflitam a situa-
ção econômica e financeira mais real 

Quadro 1 – Estratégias financeiras e direcionadores de valor.

Estratégias 
Financeiras Objetivos Estratégicos Direcionadores de Valor

Operacionais
Maximizar a eficiência das decisões operacionais, 
estabelecendo políticas de preços, compras, vendas 
e estoques, etc. São voltadas à criação de valor.

Crescimento das vendas; prazos operacionais 
de cobrança e pagamentos; giro dos estoques; 
margem de lucro.

Financiamento
Minimizar o custo de capital da empresa, por meio 
das decisões de financiamento, promovendo o 
incremento de seu valor de mercado.

Estrutura de capital; custo de capital próprio; custo 
de capital de terceiros; risco financeiro.

Investimento
Implantar estratégias de investimento voltadas a 
agregar valor aos acionistas, por meio da obtenção de 
uma taxa de retorno maior que o custo de capital.

Investimento em capital de giro; investimento 
em capital fixo; oportunidades de investimentos; 
análise giro x margem; risco operacional.

Fonte: ASSAF NETO, 2007a, p. 184.

O terceiro setor 
agrupa entidades 
dos mais variados 
tipos de atuação e, 

com isso, gera a 
dificuldade em se ter 

uma definição.



26  Revista do CRCRS

da empresa (ASSAF NETO, 2007b).
O Valor Econômico Agregado (EVA®) é uma medida 

de desempenho que auxilia a Contabilidade no que con-
cerne à geração de informações contábeis mais próximas da 
realidade da empresa. Seu conceito, segundo Ehrbar (2000,  
p. 1), é o de que se constitui em “uma medida de desempe-
nho empresarial que difere da maioria das demais ao incluir 
o lucro pelo custo total e o capital que uma empresa utiliza”. 
O EVA® é patenteado pela empresa Stern & Stewart, criado 
no início da década de 1990, que, junto aos conceitos de 
Valor Presente Líquido (VPL), avalia os custos da empresa 
descontando o custo de capital (ASSAF NETO, 2007b). 
Este autor ressalta, ainda, que uma maneira de identificar 
se a empresa está agregando ou destruindo valor econômi-

co, é fazer a comparação do Retorno sobre o Investimento 
(ROI) com o Custo Médio Ponderado do Capital (CMPC). 
Desta forma, a empresa terá embasamento para tomar suas 
decisões financeiras de modo que “remunere as expectati-
vas de rendimento de seus proprietários de capital” (ASSAF 
NETO, 2007b, p. 269).

“Empresas que convivem com a gestão baseada em 
valor têm uma visão mais direcionada à concepção dos 
negócios, à continuidade do empreendimento e ao objeti-
vo de maximização da riqueza de seus acionistas” (ASSAF 
NETO, 2007a, p. 187). O autor também ressalta que os 
ganhos econômicos podem acontecer em virtude de uma 
gestão mais eficiente do risco, uma melhor estrutura de 
capital e maior giro. “São as estratégias financeiras e capa-
cidades diferenciadoras, conforme já foi citado, que for-
marão as vantagens competitivas da empresa em relação a 
seus concorrentes e à continuidade do empreendimento” 
(ASSAF NETO, 2007a, p. 187).

Assim sendo, a formação do EVA® é estabelecida pelas 
estratégias financeiras de investimento (maior giro dos inves-
timentos, identificação de oportunidades de investimento e 
eliminação de ativos destruidores de valor), de financiamentos 
(melhor alavancagem financeira) e operacionais da empresa 
(preços competitivos, logística e distribuição, escala de produ-
ção, qualidade de custo) (ASSAF NETO, 2007a, p. 204). 

Os valores utilizados para as medidas de desempenho 
descritas não podem ser tirados diretamente da Contabi-
lidade tradicional, já que geralmente não condizem com a 
realidade econômica da empresa. Em virtude disso, se faz 
necessário adotar critérios de ajuste para converter o valor 
contábil em econômico (EHRBAR, 2000). Diversos são 
os ajustes em potencial que podem ser feitos por meio dos 
Princípios Fundamentais de Contabilidade, porém são ape-
nas dois os ajustes mais usados pelas companhias. O pri-
meiro trata do cálculo do lucro operacional que se resume 
na exclusão das despesas financeiras, já que as despesas fi-
nanceiras ocorreram em virtude de decisões de investimento 
dos gestores. Já o segundo ajuste ocorre em decorrência do 
Imposto de Renda, que já deve estar abatido do lucro opera-
cional (EHRBAR, 2000).

O EVA® não deve ser utilizado apenas como medi-
da financeira, mas como uma ferramenta de mudança de 
conduta referente à utilização do capital e outros incenti-
vos. “O EVA® busca proporcionar os incentivos gerenciais 
corretos para a mudança de comportamento, incluindo o 
modo como o capital é utilizado, em vez de servir apenas 
como uma ferramenta de análise financeira” (MARTIN e 
PETTY, 2004, p. 112).
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3  Análise e discussão dos resultados 

3.1 Cálculo do EVA®

Para que seja feito o cálculo do EVA® como indicador de 
desempenho, foram necessários alguns ajustes e considerações 
em virtude de o estudo ter sido feito em uma organização sem 
fins lucrativos. O cálculo do EVA® utiliza os seguintes indica-
dores: ROI (Retorno sobre o Investimento), CMPC (Custo 
Médio Ponderado de Capital) e INV (Valor Total do Investi-
mento excluindo-se o Passivo Não Oneroso).

No cálculo do ROI, é necessário conhecer as receitas, 
custos, despesas, impostos e os investimentos da organi-
zação que estão disponíveis no Balanço Patrimonial e nas 
Demonstrações de Superávit ou Déficit. Desta forma, fica 
evidenciada a possibilidade do cálculo do ROI e dos INV 
das instituições sem fins lucrativos. No entanto, deve ser 
feita uma análise nas receitas da entidade em decorrência 
dos valores recebidos em doação por pessoas físicas e jurí-
dicas e subvenções de entidades governamentais, pois são 
destinadas para suas operações ou para imobilizações. Nes-
te estudo, foram considerados apenas os valores destinados 
a operações da entidade. Em virtude disso, o EVA® revela 
um valor adicionado à comunidade não condizente com 
os custos dos serviços prestados, pois nas Demonstrações 
do Resultado a receita apresentada não faz essa separação. 
Logo, o procedimento adotado foi à exclusão dessa receita.

Para o cálculo do CMPC, foi feita uma média ponde-
rada do custo do capital de terceiros, já que existem vários 
empréstimos com diferentes custos. Como se trata de uma 
instituição sem fins lucrativos, o cálculo do custo de capital 
próprio é difícil de ser medido, já que o patrimônio líquido 
da empresa é composto basicamente do patrimonial social, 
que corresponde a doações e investimentos em ativos per-
manentes, e superávit ou déficit acumulados, que são os re-
sultados acumulados pela entidade.

3.2  Análise do Valor Econômico 
Agregado (EVA®)

As receitas operacionais da Liga estão representadas por 
serviços médico-hospitalares por meio de convênios e parce-
rias, sendo a maior representatividade dos atendimentos do 
convênio firmado com o  (SUS). São realizados, em média, 
de 38.889 atendimentos por mês, e, deste montante, em 
média, 73,10% representam pacientes atendidos pelo SUS, 
como mostra a Tabela 1 a seguir. 

Tabela 1 – Total geral de atendimentos pelo SUS (2007).

Atendimento 
Médico-Hospitalar Valor (em R$) %

Convênio com Sistema Único 
de Saúde -SUS 341.127 73

Outros Convênios e Particulares 125.541 27

Total 466.668 100
Fonte: Relatório Anual 2007.

Observa-se que a maior representatividade da receita 
operacional é oriunda do SUS, que é responsável por mais 
de 70% dos procedimentos realizados para os pacientes da 
Liga. De acordo com Relatório Anual da Liga de 2007, os 
custos com material de medicamentos cresceram sensivel-
mente e as receitas não acompanharam a evolução dos cus-
tos (demanda de 73,10% gerada pelo SUS). 

Diante dessas circunstâncias, a Liga fechou o ano de 
2007 com um prejuízo de R$ 2,76 milhões (Tabela 2), re-
fletindo negativamente no gerenciamento da instituição. O 
déficit é resultado da falta de adequação e correção nos va-
lores da Tabela do SUS, como também da inadimplência de 
alguns convênios e órgãos públicos com a instituição. 

Tabela 2 – Evidenciação da Demonstração do Resultado.

Cálculo do Resultado 
Operacional (em R$) 2007 (Valor ($)

Receitas de Serviços 41.169.801
Receitas SUS 21.515.123
Receitas Convênios/Particulares 19.654.678
Outras Receitas Operacionais 4.101.220
Subvenções 1.151.705
Doações 1.650.515
Recuperações de Glosas 346.014
Outras Receitas Diversas 952.986
Total das Receitas 45.271.021
Despesas (48.033.528)
Custos Médico-Hospitalares (39.748.417)
Despesas Administrativas (6.008.734)
Resultado Financeiro Líquido (2.154.298)
Despesas Não Operacionais (122.079)
Resultado Operacional (2.762.507)
Fonte: Relatório Anual 2007 (adaptado).

    Em virtude dessa situação, a Liga se viu obrigada a utilizar 
capital de terceiros, por meio do endividamento junto à rede 
bancária, para que pudesse continuar com o atendimento aos 
pacientes. De acordo com Relatório Anual da Liga de 2007, 
essa foi uma medida drástica, mas necessária para honrar os 
compromissos com fornecedores, corpo clínico e colaborado-
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res. A Tabela 3 mostra a proporção dos empréstimos e finan-
ciamentos mais representativos da instituição.
Tabela 3 – Empréstimos e financiamentos.

Credores
Empréstimos e 
Financiamentos 

(em R$)
%

Banco Itaú 3.078.931 29,62
Banco Unibanco 139.485 1,34
Banco Unicred 7.177.937 69,04
Total 10.396.353 100
Fonte: Relatório Anual 2007 (adaptado).

A Tabela 3 demonstra o cálculo da proporcionalidade 
de cada empréstimo e financiamento levando-se em con-
sideração o valor total de ambos. Constata-se que o Banco 
Unicred representa mais de 69% dos empréstimos e finan-
ciamentos contraídos pela Liga.
Tabela 4 – Cálculo do Custo Médio Ponderado do 
Capital (CMPC).

Credores
Empréstimos e 

Financia- 
mentos (em %)

Encargos CMPC

Banco Itaú 0,2962 0,63125 0,1869763
Banco Unibanco 0,0134 0,2593 0,0034746
Banco Unicred 0,6904 0,1764 0,1217866
Custo Médio 31,22%
Fonte: Elaboração própria.

    
Com base nos dados da Tabela 4, foi calculado o CMPC, 

mediante uma média ponderada do custo do capital de ter-
ceiros, pois, como já foi mencionado, o cálculo do custo 
do capital próprio gera controvérsias em sua mensuração. 
O Banco Itaú utiliza os encargos de 10% a.a. + TJLP (Taxa 
de Juros de Longo Prazo), o Unibanco estabeleceu juros de 
25,93% a.a. e o Banco Unicred fixou a taxa de 17,64% a.a. 
Constata-se que os encargos cobrados são bastante relevan-
tes causando uma grande onerosidade para a Liga, de modo 
a afetar todo o seu resultado.

Encontrado o CMPC, nota-se que o custo do capital é 
31,22%, um percentual bastante significativo, já que o valor 
anual da Taxa Selic (taxa de juros livre de risco no Brasil), 
no ano de 2007, foi de 11,18%. Portanto, fica claro o quão 
oneroso é para a entidade a captação de recursos por meio 
de empréstimos e financiamentos de terceiros.

Outro ponto relevante para o cálculo do EVA® são as 
despesas operacionais. Dentre elas, estão contidas as des-
pesas administrativas e resultado financeiro. Nesse sentido, 
faz-se necessário verificar se, por exemplo, consta despesa de 
anos anteriores ou que venha a modificar o real resultado 
atingido pela empresa no ano.
Tabela 5 – Cálculo do EVA®.

Cálculo EVA

ROI -14,36%

Resultado Operacional -2.762.507
Investimento 19.238.251
CMPC 31,22%

EVA -8.768.689
Fonte: Elaboração própria.

Tabela 6 – Cálculo do EVA® ajustado.
Cálculo EVA Ajustado
ROI -3,16%
Resultado Operacional -608.209
Investimento 19.238.251
CMPC 31,22%
EVA -6.614.391
Fonte: Elaboração própria.

Ao calcular o EVA®, encontrou-se um resultado negativo 
de R$ 8,7 milhões, em virtude do alto percentual do CMPC, 
ou seja, devido ao custo do capital de terceiros, constituído 
pelos empréstimos e financiamentos (passivo oneroso), ter 
sido bastante elevado mostrando que a Liga está destruindo 
valor. Porém, ao ajustar o Resultado Operacional obteve-se 
um EVA® menos negativo. Na Demonstração do Resultado 
do Exercício (DRE) da Liga, o resultado financeiro corres-
ponde a R$ -2.154.298, que é bastante representativo diante 
do prejuízo gerado de R$ -2.762.506. Com isso, o valor do 
ROI Ajustado mudou de -14,36% para -3,16% em decorrên-
cia do resultado da DRE ter ficado em R$ -608.209. Sendo 
assim, fica evidente que é possível calcular o EVA® para ins-
tituições sem fins lucrativos que beneficiam a comunidade.

Com a crescente escassez de recursos e o 
aumento de competitividade para obter 
fundos, as organizações se veem, cada 

vez mais, obrigadas a aprimorar e inovar 
nas formas de captação de recursos.
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Conclusão

De acordo com os resultados obtidos, pode-se afirmar que 
a necessidade de implementação de um sistema estratégico nas 
organizações sem fins lucrativos se faz preciso. Para tanto, a 
ferramenta GBV atende a essa necessidade, dando, também, 
suporte às decisões operacionais. A alteração de foco do acio-
nista para a comunidade não se torna inviável à ferramenta, 
tornando possível à adequação desta ao terceiro setor. 

Pelos dados coletados, percebe-se que a Liga continua 
destruindo valor, ou seja, que o valor econômico agregado é 
negativo, indicando a necessidade de mudanças na gestão da 
entidade. Contudo, há de se levar em consideração que os 
valores repassados pelo SUS são irrisórios, como foi relatado 
no Relatório Anual da Liga em 2007, e, por tratar-se de 
uma instituição sem fins lucrativos, há particularidades que 
deverão ser consideradas, já que a geração de valor é para o 
benefício da sociedade, e o valor econômico agregado é para 
a comunidade.

Portanto, fica evidente a possibilidade de se calcular o 
EVA® para instituições sem fins lucrativos que trazem be-
nefícios à comunidade. Diante de um setor tão complexo 
e pouco estudado, muitas questões podem ser debatidas, 
como, por exemplo, a captação de recursos de forma efi-
ciente e com baixo custo, e o impacto da receita do SUS em 
relação à questão da destruição de valor.
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Resumo
As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), 

aprovadas em 21 de novembro de 2008, fazem parte de um conjunto de ações por 
parte do Conselho Federal de Contabilidade, que tem por objetivo o desenvolvi-
mento conceitual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público. As normas estabe-
lecem diretrizes a serem observadas no setor público quanto aos procedimentos, 
práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-las 
convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público. Considerando as diretrizes dessas normas, e sua entrada em vigor de for-
ma facultativa na data de sua aprovação ou de forma obrigatória no exercício de 
2010, desenvolveu-se este estudo com o objetivo de identificar a aderência a estas 
por parte dos Sistemas de Contabilidade dos municípios localizados na região do 
Corede-Serra. Trata-se de uma pesquisa descritiva, de levantamento e quantitativa, 
cujos dados foram obtidos por meio de um questionário composto por 18 questões 
fechadas, aplicado aos contabilistas responsáveis pela Contabilidade dos municípios 
no mês de maio de 2009. Como principais resultados, a pesquisa revelou que: a) as 
informações relativas ao custo dos projetos e atividades não podem ser obtidas por 
intermédio dos registros contábeis em 40% dos municípios (NBC T 16.2); b) há um 
baixo percentual de adesão do registro contábil da depreciação, amortização e exaus-
tão, a qual é cumprida por apenas 20% dos municípios compreendidos no estudo 
(NBC T 16.9); c) o conhecimento dos contabilistas responsáveis entrevistados com 
relação à estrutura e elaboração do Relatório de Fluxo de Caixa e da Demonstração 
do Resultado Econômico é baixo, sendo que 80% afirmam conhecer parcialmente 
e 13% afirmam não ter nenhum conhecimento destes relatórios (NBC T 16.6); d) a 
reavaliação periódica dos bens patrimoniais é realizada em apenas 40% dos muni-
cípios (NBCT 16.10). Essas respostas demonstram que existe uma forte limitação da 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público nas questões orçamentárias e legais, com 
pouco esforço ao registro da mutação do patrimônio. As ações que visam à difusão 
do conhecimento em Contabilidade Aplicada ao Setor Público são fundamentais, 
paralelas à formação e valorização dos profissionais que atuam no setor público.
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Introdução 

O mundo está em constante transformação em face do 
processo do uso da inteligência pelos seres humanos. Indi-
víduo, empresa e Estado já não possuem as mesmas caracte-
rísticas de apenas poucas décadas atrás. 

O ponto central das propostas de reforma do Estado tem 
sido a mudança do padrão burocrático de gestão para um pa-
drão gerencial proativo. Essas propostas aliam-se aos anseios 
sociais por um Estado cada vez mais transparente, no qual as 
informações sobre os gastos públicos e os benefícios corres-
pondentes estejam disponíveis, permitindo a participação dos 
cidadãos no controle dos dispêndios do Estado e possibili-
tando, no decorrer desse processo, a inclusão de novos atores 
sociais na formulação de políticas públicas.

Os gestores do setor público necessitam de um conjunto 
de informações gerenciais para cumprir, com eficiência, efi-
cácia e efetividade, as políticas públicas. Em um modelo ge-
rencial, não se pode tomar decisão sem conhecer as diferentes 
alternativas de ação, seus custos e seus benefícios.

No campo das Ciências da Contabilidade e da Admi-
nistração, a informação é um importante instrumento que 
muito vale para quem sabe fazer com ela. A informação, 
que enseja a formação de raciocínios, controles e decisões, 
há muito assumiu nova postura, mas agora com maior ex-
pressão em razão da velocidade e da capacidade de armaze-
namento de dados.

O Conselho Federal de Contabilidade, neste cenário, 
dentro de suas atribuições legais, considerando a interna-
cionalização das normas contábeis, atendendo o disposto na 
Portaria nO184-08, editada pelo Ministério da Fazenda, que 

dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no setor público 
quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação 
das demonstrações contábeis, de forma a torná-las convergen-
tes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas 
ao Setor Público, após debates e audiências públicas realizadas 
em todas as regiões do País, em 21 de novembro de 2008, 
aprovou a NBC T 16 (Norma Brasileira de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público), que entra em vigor na data da sua 
publicação, com adoção de forma facultativa, a partir desta 
data, e de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 
1o de janeiro de 2010.

 A trajetória da evolução da administração e da con-
tabilidade pública nas esferas municipal, estadual e federal 
vem sendo objeto de diversas análises. O presente estudo 
centra-se na análise da adoção e implementação, por parte 
dos contabilistas, das Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público, em municípios gaúchos perten-
centes à região do Corede-Serra. 

O problema que este estudo pretende responder é: 
A contabilidade pública dos municípios da região do  
Corede-Serra está se adequando às Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público? 

Como objetivos específicos, podem ser mencionados:
•  mostrar a interface da Contabilidade com a evolução da 

Administração Pública, e a imperiosa ampliação da capa-
cidade de geração de informações;

•   analisar a estrutura dos setores contábeis dos municí-
pios da região do Corede-Serra, com relação à formação 
do contabilista responsável, número de profissionais que  
atuam no setor e tecnologia da informação; 

•  identificar, por meio de um questionário, se os conta-
bilistas dos municípios da região do Corede-Serra-RS 
estão adotando as Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público, ou, então, como estão se pre-
parando para se adequarem a essas normas.

1 Referencial teórico

1.1  Reformas e transformações na 
Administração Pública

Administração Pública é definida por Meirelles (2009) 
como todo o aparelhamento do Estado, preordenado à realização 
de seus serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas. 

De acordo com Kohama (2001), administrar é ge-
rir os serviços públicos; significa não só prestar serviço,  
executá-lo, mas, também, dirigir, governar, exercer a vonta-
de com o objetivo de obter um resultado útil. 
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As reformas e transformações da 
Administração Pública, para Jund 
(2006), surgem em virtude do aumen-
to das expectativas e das demandas dos 
cidadãos, fato ocorrido em uma parce-
la significativa dos países, e que passou 
a exigir nova forma de orientação na 
prestação de serviços por parte da Ad-
ministração Pública para responder a 
esta crescente exigência da população. 

Nesse sentido, a qualidade dos 
serviços que são ofertados e o nível de 
satisfação do cidadão/cliente é o refe-
rencial da Nova Gestão Pública (NGP ) 
(fortemente embasada em um modelo 
gerencial) que se apresenta, em escala 
mundial, como o novo paradigma do 
final do século XX. 

Para Machado (2005), o ponto 
central das propostas de reforma do 
Estado tem sido a mudança de padrão 
burocrático de gestão para um padrão 
gerencial proativo. Essas propostas 
aliam-se aos anseios sociais por um 
Estado cada vez mais transparente, no 
qual as informações sobre os gastos 
públicos e os benefícios corresponden-
tes estejam disponíveis, permitindo a 
participação dos cidadãos no controle 
dos dispêndios do Estado e possibili-
tando, no decorrer desse processo, a 
inclusão de novos atores sociais na for-
mulação de políticas públicas.

Mas as ideias que fundamentam 
as propostas de reforma na Adminis-
tração Pública não é um assunto novo. 
Isso está explicitado, por exemplo, na 
conceituação de uma forma mais ra-
cional de administração dos assuntos 
públicos proposta por Weber no final 
do século XX – o paradigma burocrá-
tico –, definindo a separação entre a 
política e a administração (MATIAS-
PEREIRA, 2008).

Assim, o surgimento da Nova Ad-
ministração Pública, proposta na déca-
da de 1960, pode ser considerado esfor-
ço relevante para confrontar as noções 

que eram aceitas naquele período em 
relação à Administração Pública.

Essa mudança veio impulsionar a 
realização de reformas na Administra-
ção Pública de inúmeros países que ne-
cessitavam melhorar a eficiência, a efi-
cácia e a efetividade de suas prestações. 
Nessas reformas, denominadas New 
Public Management – Nova Gestão Pú-
blica (NGP), estão incluídas as mudan-
ças nos procedimentos utilizados e alte-
rações nas estruturas da organização do 
setor público com o objetivo de con-
seguir que funcione melhor (AUCOIN 
apud MATIAS-PEREIRA, 2008).

Segundo Abrucio (2005), foi na 
década de 1980 que os Estados Uni-
dos iniciaram a implantação de refor-
mas administrativas, considerando o 
modelo gerencial importado da inicia-
tiva privada. 

No Brasil, vivenciamos recente-
mente uma estratégia de reforma admi-
nistrativa do aparelho estatal, estrutura-
da a partir de um trabalho analítico que 
distingue, para posteriormente combi-
nar, os tipos de atividades, as formas de 
propriedade e as formas de administra-
ção. Essa reforma amplamente divulga-
da teve por fim inserir a Administração 
Pública brasileira no contexto das novas 
doutrinas de administração, incorporan-
do os conceitos da chamada Adminis-
tração Pública Gerencial, que apresenta 
uma múltipla e diversificada experiência 
teórica aplicada (JUND, 2006).

O marco inicial da reforma ad-
ministrativa gerencial na Adminis-
tração Pública brasileira surgiu na 
década de 1960 com a publicação 
do Decreto-Lei no 200-67, sendo 
tais medidas aperfeiçoadas ao longo 
desses anos por intermédio de pro-
gramas que viravam à desburocrati-
zação do modelo, culminando com 
a reforma administrativa do Estado, 
iniciada em 1995, cujo aparato legal 
foi a Emenda Constitucional no 19-

98, culminando mais adiante com o 
Plano Plurianual do governo federal 
batizado como Avança Brasil e a Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF), 
fundamentada pela Lei Complemen-
tar no 101-00, e, posteriormente, a 
Lei no 10.028-00, que definiu as pe-
nalidades e tipificou os crimes fiscais 
para os casos de descumprimento dos 
dispositivos definidos.

A Administração Pública geren-
cial inspira-se, como visto anterior-
mente, na administração empresarial. 
Contudo, não pode ser confundida 
com esta. Enquanto a receita das em-
presas depende dos pagamentos que 
os clientes fazem livremente na com-
pra de seus produtos e serviços, a re-
ceita do Estado deriva da cobrança 
compulsória de tributos. Enquanto o 
mercado controla a administração das 
empresas, a sociedade, de forma direta 
ou por meio de representantes elei-
tos, controla a Administração Pública 
(JUND, 2006).

Assim, a Contabilidade vem so-
frendo mudanças em decorrência de 
alterações do contexto da Adminis-
tração Pública, dentre as quais a ca-
pacidade de governança (que trata da 
aquisição e distribuição de poder na 
sociedade), e a governança corporativa 
(que denota a maneira pela qual as cor-
porações são governadas (SLOMSKI 
et al.,  2008), buscando formas para 
agilizar os registros sem perda da qua-
lidade, priorizando o objetivo de pro-
piciar a informação certa para a pessoa 
certa, indissoluvelmente unido com 
o termo accountability, que pode ser 
considerado o conjunto de mecanis-
mos e procedimentos que levam os 
decisores governamentais a prestarem 
contas dos resultados de suas ações, 
garantindo-se maior transparência e 
exposição das políticas públicas.

Nesse caminho, a expressão transpa-
rência é empregada pela LRF no sentido 
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de dar efetividade ao princípio da publici-
dade, norteador das ações da Administra-
ção Pública, de quaisquer dos Poderes da 
União (Estados, Distrito Federal e mu-
nicípios), de sorte que a publicidade dos 
atos consubstancia o requisito da eficácia, 
com repercussão no princípio da mora-
lidade, que deve informar as ações dos 
agentes públicos em face da necessidade 
de torná-los de conhecimento universal, 
com vistas ao seu controle pela sociedade.

A transparência é um princípio 
amplo que consiste no acesso público 
às informações veiculadas em docu-
mentos orçamentários, contábeis e fi-
nanceiros, bem como na publicidade 
dos atos praticados no curso da gestão 
das finanças públicas. Assim, envolve a 
divulgação de dados que constituem os 
objetivos e metas da política de governo 
e dos resultados conseguidos com pro-
cedimentos de aplicação do dinheiro 
público na execução de planos e pro-
gramas nacionais, regionais e setoriais.

1.2  Conceito, campo de 
atuação e objetivo da 
contabilidade pública 
ou governamental

A Contabilidade é uma ciência 
aplicada com metodologia especial-
mente concebida para captar, regis-
trar, acumular, resumir e interpretar 
fenômenos que afetam situações patri-
moniais, financeiras e econômicas de 
qualquer ente, seja este pessoa física, 
jurídica, entidade de finalidades não lu-
crativas, de direito privado ou público, 
tais como: União, Estados, municípios, 
autarquias e fundações, entre outros.

A Contabilidade é aceita, num 
sentido amplo, como uma ciência que 
estuda e pratica as funções de orienta-
ção e controle relativas aos atos e fatos 
administrativos. “Por sua vez, conta-
bilidade pública ou governamental é 
definida como uma especialização vol-

tada para o estudo e análise dos atos 
e fatos que ocorrem na Administração 
Pública” (SILVA, 1996, p. 162).

No Brasil, as expressões “contabi-
lidade pública” e “contabilidade gover-
namental”, muitas vezes, são utilizadas 
como sinônimas. Segundo Angélico 
(1995, p. 107), a “contabilidade públi-
ca é a disciplina que aplica, na Adminis-
tração Pública, as técnicas de registros e 
apurações contábeis em harmonia com 
as normas do direito financeiro”.

Argumenta Silva (2003) que a 
contabilidade governamental – mais 
abrangente que a contabilidade públi-
ca – é uma especialização da ciência 
contábil que objetiva fornecer à admi-
nistração de dados sobre:

•  organização e execução dos orça-
mentos;

•  normas para o registro das entradas 
de receitas;

•  normas para o registro de desem-
bolsos da despesa;

•  registro, controle e acompanha-
mento das variações do patrimônio 
do Estado;

•  normas para a prestação de contas 
do governo;

•  controle de custos e eficiência do 
setor público.

De acordo com o Conselho Fe- 
deral de Contabilidade (CFC), a 
“Contabilidade Aplicada ao Setor Pú-
blico é o ramo da ciência contábil que 
aplica, no processo gerador de infor-
mações, os Princípios Fundamentais 
de Contabilidade e as normas contá-
beis direcionados ao controle patri-
monial de entidades do setor público” 
(RESOLUÇÃO CFC n° 1.128-08).

Percebe-se que a expressão “contabi-
lidade pública” associa-se diretamente a 
entidades do setor público e, para deli-
mitar seu campo de atuação, é necessário 
distinguir as entidades do setor público 

das do setor privado. Uma forma de fa-
zê-lo é analisar a relação dessas organiza-
ções com o lucro (MACHADO, 2005).

Nesse sentido, Jones e Pendlebury 
apud Machado (2005, p. 77), sugerem 
que, para fins de análise, seria

 [...] útil colocar as organizações em 
três categorias:

•  orientadas para o lucro: organi-
zação cujo objetivo principal é a 
busca do lucro;

•  sem fins lucrativos tipo A: orga-
nização sem fins lucrativos, cujos 
recursos financeiros são obtidos in-
teiramente, ou quase, a partir da 
venda de produtos e serviços;

•  sem fins lucrativos tipo B: orga-
nização sem fins lucrativos, que 
obtém uma quantia significativa 
de recursos financeiros de outras 
fontes que não a venda de produ-
tos e serviços.

Segundo a FASB – conceito 4 
(1985), as entidades sem fins lucrati-
vos se caracterizam por:

• receberem quantias significativas 
de recursos de provedores que não 
esperam o retorno de qualquer de-
volução ou benefícios econômicos 
proporcionais aos recursos providos;

• terem outros objetos operacionais, 
além de providenciar bens e serviços 
com lucro ou equivalente;

• inexistência de interesses de pro-
priedade que possam ser vendidos, 
transferidos ou remidos ou que es-
tabeleçam titularidade para repar-
tição dos recursos residuais no caso 
de liquidação da organização (apud 
MACHADO, 2005, p. 78)
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Como se pode verificar, essas características recobrem 
uma gama significativa de entidades sem fins lucrativos, 
compondo um grupo não homogêneo de organizações, tais 
como os governos central, estaduais e municipais, as empre-
sas públicas, as organizações de caridade, as cooperativas e 
os sindicatos, entre outras. Portanto, é necessário recortar as 
entidades sem fins lucrativos, destacando desse conjunto as 
entidades governamentais.

Com relação ao campo de aplicação, o CFC o define  como: 

espaço de atuação do profissional de Contabilidade que 
demanda estudo, interpretação, identificação, mensuração, 
avaliação, registro, controle e evidenciação de fenômenos 
contábeis, decorrentes de variações patrimoniais em:

(a) entidades do setor público; e

(b) ou de entidades que recebam, guardem, movimentem, 
gerenciem ou apliquem recursos públicos, na execução de 
suas atividades, no tocante aos aspectos contábeis da pres-
tação de contas. (RESOLUÇÃO CFC 1.128-08)

No Brasil, a literatura contábil estabelece que “o cam-
po de aplicação da contabilidade pública é restrito à admi-
nistração pública nos seus três níveis de governo: governo 
federal, governos estaduais, municipais e correspondentes 
autarquias” (ANGÉLICO, 1995, p. 108). Esta lista é am-
pliada por Slomski (2003, p. 26), que acrescenta os fundos e 
fundações, e por Piscitelli (1999, p. 21), que inclui também 
as empresas públicas “quando utilizam recursos à conta do 
orçamento público”. 

Em síntese, pode-se dizer que a contabilidade pública 
ocupa-se, exclusivamente, das entidades governamentais – 
governos federal, estaduais e municipais – e de seus órgãos 
de administração indireta, tais como fundos, autarquias, 
fundações e empresas públicas que utilizam recursos do or-
çamento público.

O objeto da contabilidade pública é o patrimônio pú-
blico, entendendo-se este como o conjunto de bens e direi-
tos onerado pelas obrigações que o integram e que a entida-
de governamental utiliza como meio para concretização de 
seus fins (LIMA e CASTRO, 2007).

De acordo com CFC (RESOLUÇÃO CFC n° 1.128-
08), o objeto da Contabilidade Aplicada ao Setor Público é 
o patrimônio público. O mesmo é apresentado por Poubel 
(2004), que define como objeto da contabilidade pública o 
seu patrimônio, mais especificamente o Patrimônio Líqui-
do, que é a parte livre do patrimônio total. 

Poubel  caracteriza e explica que o ramo de contabili-
dade pública é

  objeto da informação que se busca conhecer, ultrapassa 
o campo do Patrimônio, abrangendo o que está demons-
trado no orçamento (são as ações executadas em busca de 
solucionar os problemas identificados junto à sociedade). 
No patrimônio busca-se saber o que se tem, no orçamento 
busca-se saber o que se faz. (POUBEL, 2004, p. 16)

Por sua vez, Slomski (2003, p. 34) privilegia o aspec-
to orçamentário afirmando que a “contabilidade pública é 
essencialmente uma contabilidade orçamentária, ou seja, o 
registro contábil da receita e da despesa é feito de acordo 
com as especificações constante na lei do orçamento [...]”.

De acordo com Machado (2005, p. 83), “essa diversidade 
de opiniões espelha apenas a complexidade do objeto e da téc-
nica de escrituração da contabilidade governamental brasileira”.

A contabilidade pública, de acordo com o art. 83 da Lei 
no 4.320-64, tem por objetivo evidenciar “perante a Fazen-
da Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, 
arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guar-
dem bens a ela pertencentes ou confiados”. 

Para o CFC (RESOLUÇÃO CFC no 1.128-08), o ob-
jetivo da contabilidade pública é fornecer aos usuários in-
formações sobre os resultados alcançados e os aspectos de 
natureza orçamentária, econômica, financeira e física do 
patrimônio da entidade do setor público e suas mutações, 
em apoio ao processo de tomada de decisão; à adequada 
prestação de contas; e o necessário suporte para a instru-
mentalização do controle social.
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Essa tarefa foi ampliada com a edi-
ção da LRF, na qual tornou-se obriga-
tória a demonstração de transparência 
nas contas públicas nas três esferas de 
governo. Assim, coloca Poubel (2004, 
p. 42) que as informações contábeis 
alcançaram outras áreas de interesse, 
sendo que os relatórios provenientes 
da Contabilidade são requeridos para 
a prestação de contas (accountability) 
e, também, para atender ao anseio de 
avaliação pessoal (julgamento) de indi-
víduos e da sociedade como um todo.

1.3  Métodos e técnicas 
de escrituração da 
contabilidade pública

A prática da contabilidade gover-
namental é fortemente determinada 
pelas legislações econômica e financei-
ra do setor público. A legislação atual 
determina o uso do método de escri-
turação das partidas dobradas (RESO-
LUÇÃO CFC no 1.132-08).

Observa Machado (2005) que 
o primeiro ordenamento jurídico da 
contabilidade pública brasileira – Al-
vará de D. João VI, de 28 de junho de 
1808 – já previa o uso do método das 
partidas dobradas, a inalterabilidade 
dos registros e o princípio da eviden-
ciação das contas dos devedores e dos 
exatores da Fazenda Pública. 

Com relação às técnicas de conta-
bilidade na área pública, foi partir de 
um incidente, quando o ministro da 
Fazenda não teve condições de realizar 
operações de créditos com banqueiros 
ingleses por incapacidade de oferecer 
garantias para empréstimos, segundo 
Poubel (2008), que o governo federal 
e a sociedade civil somaram esforços 
para implantação de técnicas padroni-
zadas de contabilidade pública.

Como consequência dessas ações 
foi criada, em 1921, pelo Decreto 
no 15.210, de 28 de dezembro de 

1921, a Contadoria-Geral da Repú-
blica, e, em 1922, foi criado o Có-
digo de Contabilidade Pública, com 
108 artigos, pelo Decreto no 4.536, 
de 28 de janeiro de 1922 (POU-
BEL, 2008).

Na atualidade, o fundamento le-
gal da contabilidade pública encon- 
tra-se estruturado em três pilares: a 
Lei no 4.320-64, que estatui normas 
de direito financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos municípios 
e do Distrito Federal; a Lei Comple-
mentar no 101-00, que estabeleceu 
normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade fiscal, e as Por-
tarias e Instruções Normativas expedi-
das pela Secretaria do Tesouro Nacio-
nal (STN).

Com relação ao regime contábil e 
de execução financeira aplicado à Ad-
ministração Pública brasileira, o legis-
lador definiu o regime misto, ou seja, 
de competência para as despesas e de 
caixa para as receitas, conforme dis-
posto no art. 35 da Lei no 3.320-64. 
No entanto, ressaltam Lima e Castro 
(2007), a Contabilidade deve observar 
o Princípio Fundamental de Contabi-
lidade da Competência, uma vez que a 
harmonia entre os princípios contábeis 
e orçamentários é a prova de eficiência 
contábil da administração pública.

A adoção do regime de compe-
tência em sua totalidade (para recei-
tas e despesas) encontra respaldo nas 
Resoluções do Conselho Federal de 
Contabilidade, em particular a Reso-
lução CFC no 1.111-07 que aprova 
o Apêndice II da Resolução CFC 
no 750-93 sobre os Princípios Fun-
damentais de Contabilidade sob a 
perspectiva do setor público, e nas 
Resoluções de nos 1.128 a 1.137, de 
21 de novembro de 2008, que apro-
vam as Normas Brasileiras de Conta-
bilidade Aplicadas ao Setor Público 

(NBC T 16), atendendo ao que dis-
põe a Portaria no 184-08, editada 
pelo Ministério da Fazenda, sobre as 
diretrizes a serem observadas no setor 
público quanto aos procedimentos, 
práticas, elaboração e divulgação das 
demonstrações contábeis, de forma a 
torná-las convergentes com as Nor-
mas Internacionais de Contabilidade 
aplicadas ao setor público. Essas reso-
luções têm adoção facultativa, a partir 
da data de sua publicação, e de forma 
obrigatória para os fatos ocorridos a 
partir de 1o de janeiro de 2010.

O mesmo encontra previsão na 
Portaria Conjunta STN/SOF no 3, de 
14 de outubro de 2008, que aprova 
os Manuais de Receita Nacional e de 
Despesa Nacional, com adoção pela 
Contabilidade no âmbito da União, 
Estados e municípios já para o exercí-
cio financeiro de 2009.

Percebe-se que o prazo para que a 
Contabilidade no âmbito do setor pú-
blico seja adequado às novas normas é 
exíguo, posto que muitas já entraram 
em vigor no exercício financeiro de 
2009, e outras têm como prazo limite 
o exercício financeiro 2010, em que 
os contabilistas deverão adotar pro-
cedimentos contábeis até então não 
usuais na contabilidade pública, como 
por exemplo os da Resolução CFC 
no 1.136-08 (que aprova a NBC T 
16.9 – Depreciação, amortização e 
exaustão), que estabelece critérios e 
procedimentos para o registro con-
tábil da depreciação, da amortização 
e da exaustão. O mesmo ocorre com 
relação aos demonstrativos contábeis. 

Com relação às Demonstrações 
Contábeis, além dos demonstrativos 
previstos na Lei no 4.320-64, a Reso-
lução CFC no 1.133-08 trouxe como 
item obrigatório a elaboração da De-
monstração do Fluxo de Caixa e a De-
monstração do Resultado Econômico, 
assim estabelecido no item 3: 
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As demonstrações contábeis das 
entidades definidas no campo da 
Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público são:

(a) Balanço Patrimonial;

(b) Balanço Orçamentário;

(c) Balanço Financeiro;

(d)  Demonstração das Variações 
Patrimoniais;

(e)  Demonstração dos Fluxos de 
Caixa;

(f )  Demonstração do Resultado 
Econômico.

As demonstrações contábeis deve-
rão estar acompanhadas por anexos, por 
outros demonstrativos exigidos por lei e 
pelas notas explicativas (Item 4, Reso-
lução CFC n° 1.133-08). Esses novos 
demonstrativos e as notas explicativas 
são elementos novos na contabilidade 
pública, principalmente na esfera muni-
cipal, o que exige dos profissionais uma 
adequação rápida para que as demons-
trações contábeis estejam de acordo com 
as Normas de Contabilidade.

2  Procedimentos 
metodológicos

Metodologia pode ser definida 
como o estudo e a avaliação dos diver-
sos métodos, com o propósito de iden-
tificar possibilidades e limitações no 
âmbito de sua aplicação no processo 
de pesquisa científica (DIEHL e TA-
TIM, 2004, p. 47-48). A metodologia 
permite, portanto, a escolha da melhor 
maneira de abordar determinado pro-
blema, integrando os conhecimentos 
a respeito dos métodos em vigor nas 
diferentes disciplinas científicas. 

2.1  Classificação da 
pesquisa

Para fins de delineamento do 
presente estudo, utilizou-se a classifi-
cação de Beuren (2003). Quanto ao 
objetivo, a pesquisa realizada pode ser 
classificada como descritiva; quanto 
aos procedimentos, constituiu-se em 
uma pesquisa levantamento, sendo 
que a unidade de análise foi a região 
do Corede-Serra; quanto à abordagem 
do problema, a pesquisa se classifica 
como quantitativa.

2.2 Universo e amostra

O universo da pesquisa é consti-
tuído pelos municípios pertencentes 
à região do Conselho Regional de 
Desenvolvimento da Serra (Corede-
Serra/RS). O Corede-Serra é formado 
por 33 municípios, que são: Antônio 
Prado, Bento Gonçalves, Boa Vista 
do Sul, Campestre da Serra, Carlos 
Barbosa, Caxias do Sul, Coronel Pilar, 
Cotiporã, Fagundes Varela, Farroupi-
lha, Flores da Cunha, Garibaldi, Gua-
biju, Guaporé, Ipê, Montauri, Monte 
Belo do Sul, Nova Araçá, Nova Bas-
sano, Nova Pádua, Nova Prata, Nova 
Roma do Sul, Paraí, Protásio Alves, 
Santa Tereza, São Jorge, São Marcos, 
São Valentin do Sul, Serafina Corrêa, 
União da Serra, Veranópolis, Vila Flo-
res e Vista Alegre do Prata.

Em um primeiro momento, en-
viou-se o questionário a todos os mu-
nicípios da região por meio eletrônico, 
dos quais foram retornados 8 questio-
nários respondidos. Assim, optou-se 
por enviar novamente o questionário, 
por meio eletrônico, aos municípios 
que não haviam retornado, obtendo-se, 
então, um retorno de 7 questionários, 
totalizando 15 questionários respondi-
dos que passaram a compor a amostra 
final da pesquisa.

2.3 Coleta de dados

 Para embasar a abordagem quan-
titativa, fez-se uma coleta de dados no 
mês de maio de 2009, os dados foram 
levantados a partir de um questionário 
contendo 18 perguntas fechadas, en-
viado por e-mail aos contabilistas dos 
municípios analisados. 

As dez primeiras questões procu-
ram investigar a estrutura do setor de 
Contabilidade e a formação dos pro-
fissionais responsáveis por este, como: 
forma de contratação, formação, tempo 
de atuação e número de servidores que 
atuam na Contabilidade. Nas questões 
6 a 10 foram avaliados os impactos da 
tecnologia de informação na Contabi-
lidade e na gestão pública. Por fim, as 
questões 11 a 18 tinham por finalidade 
avaliar a adoção por parte da Contabi-
lidade dos municípios das Normas Bra-
sileiras de Contabilidade Aplicadas ao 
Setor Público (NBCASP). 

3  Apresentação e análise 
dos resultados

A análise dos resultados da pes-
quisa compõe-se de três partes. A 
primeira envolve a estrutura do setor 
de Contabilidade dos municípios; a 
segunda, a tecnologia de informação 
e, a terceira, a aderência por parte dos 
municípios das NBCASP.

3.1  Departamento de 
Contabilidade das 
Prefeituras

Nas questões de nos 1 a 10 bus-
cou-se conhecer a estrutura dos de-
partamentos de Contabilidade das 
prefeituras estudadas. Na questão 1, 
procurou-se identificar a população 
dos municípios analisados. Dos 15 
municípios 14 apresentam população 
inferior a 50.000 habitantes e apenas 
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um município apresentou população 
superior a 50.000 habitantes. Esses 
dados confirmam uma realidade dos 
municípios brasileiros, onde, segundo 
dados do IBGE, aproximadamente 
80% deles possuem população infe-
rior a 50.000 habitantes. Esse dado é 
importante para o presente estudo, à 
medida que a maioria dos municípios 
pequenos possuem receitas pequenas, 
se comparadas com municípios de 
grande porte e outros entes federados, 
além de serem praticamente depen-
dentes das transferências da União e 
Estados, o que pode vir a impactar na 
estrutura administrativa (apoio) bem 
como na estrutura dos setores de con-
tabilidade e na formação dos profissio-
nais que atuam nesses setores. 

Na questão 2 verificou-se o núme-
ro de servidores que atuam no setor 
de contabilidade. Em 10 municípios 
atuam, além do contabilista respon-
sável, até 2 servidores no desempenho 
das funções, em um município atuam 
mais de 5 servidores além do contabi-
lista responsável, e em 4 municípios o 
trabalho é desempenhado apenas pelo 
contabilista responsável. Esses dados 
demonstram que os setores de conta-
bilidade vêm recebendo um acúmulo 
de trabalho, principalmente após a 
LRF, que passou a exigir a elaboração 
e publicação de relatórios de forma 
periódica, além das diversas prestações 
de contas que são realizadas aos mais 
diferentes órgãos, o que resulta na alo-
cação de um elevado número de servi-
dores no setor contábil. 

Nas questões 3 e 4 buscou-se veri-
ficar a forma de contratação dos conta-
bilistas responsáveis e a sua formação. 
Em 14 municípios a contratação ocor-
reu por concurso público e em apenas 
um município o cargo é ocupado por 
servidor com função gratificada. Com 
relação à formação do contabilista res-
ponsável, 9 profissionais possuem for-

mação de contador e 6 possuem for-
mação de técnico em contabilidade.

Com relação ao tempo de atuação 
destes profissionais como responsá-
veis pelo setor contábil do município 
(questão 5), 7 profissionais respondem 
há mais de dez anos; 5 profissionais 
atuam entre cinco e dez anos; e ape-
nas 4 profissionais atuam há menos 
de cinco anos como responsáveis pela 
contabilidade do município.

Em todos os municípios analisa-
dos o software utilizado no setor con-
tábil é adquirido de terceiros (questão 
7). Todos eles possibilitam a integra-
ção da contabilidade com a tesouraria, 
tributação e empenhos (questão 8). 
Porém, em apenas 3 municípios existe 
integração com o sistema de compras, 
estoque e patrimônio.

Com relação à integração externa 
(questão 9), todos os municípios afirmam 
disponibilizar os relatórios contábeis via 
internet, porém apenas 4 afirmam dispo-
nibilizar informações relativas aos gastos 
públicos da mesma forma.

Finalizando a primeira parte do es-
tudo, a questão 10 buscou identificar a 
percepção do contabilista com relação às 
novas tecnologias de informação, se estas 
vêm contribuindo para a obtenção de 
informações contábeis tempestivas, pre-
cisas, melhorando a sua qualidade. Para 
todos os contabilistas as novas tecnologias 

de informação vêm melhorando a quali-
dade da informação contábil. Na mesma 
questão foi indagado quanto à utilização 
da informação contábil por parte dos ges-
tores públicos nos processos de gestão e 
tomada de decisão, onde 12 contabilistas 
afirmaram que os gestores públicos se uti-
lizam da informação contábil e 3 afirma-
ram que os gestores públicos não se utili-
zam da informação contábil para a gestão 
e tomada de decisão.

Esses dados demonstram uma mu-
dança no perfil do setor, pois, mesmo 
com a implantação de novas tecnolo-
gias de informação, vem aumentando 
o número de servidores no setor, o 
que significa o aumento de funções da 
contabilidade pública, demonstrando 
ser um bom campo de trabalho para 
os Contabilistas. 

Também podemos identificar o 
reconhecimento dos gestores públicos 
com relação à informação contábil, 
onde 80% dos contabilistas afirmam 
que os gestores públicos de seus muni-
cípios se utilizam da informação con-
tábil na gestão e tomada de decisão.

Com relação à formação do con-
tabilista responsável, 60% possuem 
formação de contador, e 40% são 
formados como técnico em contabili-
dade, o que pode ser reflexo do tem-
po de atuação desses profissionais na 
prefeitura, onde 47% atuam há mais 
de dez anos na função. Esses dados 
demonstram que deve ocorrer maior 
esforço por parte dos órgãos de clas-
se e dos gestores públicos na busca de 
qualificação desses profissionais, visto 
que muitos cursos de técnico em con-
tabilidade não possuem a disciplina de 
contabilidade pública em seus proje-
tos político-pedagógicos. Da mesma 
forma, conhecimentos importantes, 
necessários para a compreensão nas 
NBCASP, não são abordados nos cur-
sos técnicos, o que poderá prejudicar na 
compreensão e aplicação das normas.

A Contabilidade é 
aceita, num sentido 
amplo, como uma 

ciência que estuda e 
pratica as funções de 
orientação e controle 

relativas aos atos e fatos 
administrativos.
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3.2  Aderência às Normas 
Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas 
ao Setor Público

Nas questões 11 a 18 buscou-se 
verificar o conhecimento e aderência 
por parte dos contabilistas às Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas 
ao Setor Público, com a elaboração de 
uma questão relativa a cada norma.

A questão 11 questionou se o 
sistema de contabilidade mantinha 
registros dos recursos transferidos a 
entidades de direito privado a título 
de subvenção, benefício ou incen-
tivo, que possibilitem o controle, a 
evidenciação e aspectos contábeis da 
prestação de contas. Esses registros 
são exigidos pela NBC T 16.8 – dos 
controles internos. Onze municípios 
afirmaram manter controles e 4 não 
mantêm.

A questão 12 tratou sobre a gera-
ção de informações relativas aos cus-
tos dos projetos e atividades pelo setor 
contábil por se tratar de uma exigência 
da NBC T 16.2. Dos municípios, 9 
responderam que sim e 6 responderam 
que não. O resultado pode ser obser-
vado na Figura 1, a seguir.
Figura 1: Informações de custos 
pelo sistema contábil.

Fonte: Dados primários.

Na questão 13 questionou-se so-
bre a integração dos instrumentos de 
planejamento (PPA, LDO e LOA) 
pela contabilidade, comparando suas 
metas programadas com as realizadas 
e evidenciando as diferenças relevantes 

por meio de notas explicativas, con-
forme previsto pela NBC T 16.3. Dos 
municípios, 14 responderam existir 
esta integração e apenas um municí-
pio respondeu não haver. Percebe-se 
melhor resultado neste dispositivo, 
visto que o planejamento integrado 
não é matéria recente na Administra-
ção Pública, pois este foi instituído 
pela Lei no 4.320-64 e ganhou força 
com a Constituição Federal de 1988, 
que introduziu a Lei de Diretrizes Or-
çamentárias e ganhou respaldo com a 
Lei de Responsabilidade Fiscal.

A existência de procedimentos 
que garantam a segurança da docu-
mentação  e dos registros contábeis 
mantidos em sistemas eletrônicos foi 
abordada na questão 14, dispositivo 
previsto na NBC T 16.5. Dos muni-
cípios, 14 responderam que mantêm 
procedimentos que garantem segu-
rança da documentação contábil e um 
afirmou não manter.

Na questão 15 os contabilistas 
foram questionados quanto ao seu co-
nhecimento com relação à estrutura e 
elaboração da demonstração do fluxo 
de caixa e demonstração do resulta-
do econômico. Esses demonstrativos 
foram introduzidos no setor público 
pela NBC T 16.6 que trata das De-
monstrações Contábeis. O resultado 
pode ser visualizado na Figura 2.

Figura 2: Conhecimento 
dos contabilistas do DFC e 
Demonstração do Resultado 
Econômico.

Fonte: Dados primários.

Apenas 7% afirmam conhecer 
plenamente estes demonstrativos, en-
quanto 80% conhecem parcialmente 
e 13% não conhecem. Por se tratar de 
figura nova na contabilidade pública, 
percebe-se que mais de 90% dos con-
tabilistas ainda não conhecem ou têm 
dificuldades para compreender e ela-
borar esses demonstrativos.

 Na questão 16 questionou-se sobre 
a elaboração de notas explicativas junto 
com as Demonstrações Contábeis, esta 
também é uma obrigatoriedade imposta 
pela NBC 16.6, que, em seu item 39, 
assim estabelece: “As notas explicativas 
são parte integrante das demonstrações 
contábeis”. Dos municípios entrevista-
dos, 10 (66,67%) responderam que ela-
boram notas explicativas e 5 (33,33%) 
responderam não elaborar.

O registro contábil da deprecia-
ção, amortização e exaustão por par-
te dos municípios foi o abordado na 
questão 17. A NBC T 16.9 estabele-
ceu os critérios e procedimentos para 
o registro contábil da depreciação, da 
amortização e da exaustão. Dos mu-
nicípios que responderam ao questio-
nário, 12 afirmam não contabilizar a 
depreciação, amortização e exaustão e 
apenas 3 afirmam contabilizar. O re-
sultado pode ser visto na Figura 3.

Figura 3: Contabilização 
da depreciação, exaustão e 
amortização.

Fonte: Dados primários.

A questão 18 perguntou quanto 
à realização de reavaliações periódi-
cas dos bens patrimoniais de modo a 
evidenciar o valor justo ou o valor de 
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mercado dos bens. A NBC T 16.10 
que aborda a Avaliação e Mensuração 
de Ativos e Passivos em Entidades do 
Setor Público. Dos municípios que 
fazem parte da amostra, 6 afirmam 
realizar reavaliação e 9 não realizam a 
reavaliação dos bens patrimoniais, o 
que pode ser constatado na Figura 4.

Apesar de 40% afirmarem realizar 
reavaliação, esses dados surpreendem 
negativamente, à medida que a Lei n° 
4.320-64 já dispunha em seu texto da 
obrigatoriedade da realização da reava-
liação dos bens patrimoniais. 

O resultado das duas últimas 
questões demonstra que a contabili-
dade, na administração pública muni-
cipal, até então tem como objetivo o 
controle orçamentário, em particular 
a execução da despesa, pouco se de-
dicando ao objeto da Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público que é o pa-
trimônio público (NBC T 16.1).

Conclusão

O município – e a administração 
pública em geral – só se constitui em 

um autêntico propulsor de desenvol-
vimento quando possui características 
como equilíbrio fiscal, transparência 
dos atos dos gestores aos diversos se-
tores da população, articulação per-
manente com a sociedade civil, inter-
relação das atividades e dos diversos 
órgãos públicos, capacidade de antevi-
são de problemas e de oportunidades, 
articulação entre o local, o regional e 
o global, entre outras. O gestor pú-
blico capacitado a ser um verdadeiro 
agente do desenvolvimento é aquele 
que mostra austeridade nos gastos e 
investimentos, rigor na gestão pública, 
seriedade em todos os atos de gover-
no, que aplica os recursos públicos de 
forma otimizada tanto no sentido do 
equilíbrio financeiro quanto no aten-
dimento das necessidades da popula-
ção, contribuindo para melhoria da 
qualidade de vida. 

A contabilidade pública tem par-
cela importante nesse processo. Como 
geradora de informações, ela pode au-
xiliar os gestores públicos na tomada de 
decisão, fornecendo informações úteis 
e tempestivas que possam melhorar a 

eficiência e eficácia na gestão pública. 
Contribuindo com a transparência nas 
contas públicas, levando os decisores 
governamentais a prestarem contas dos 
resultados de suas ações, garantindo-se 
maior transparência e exposição das po-
líticas públicas.

Nesse sentido, o Conselho Fe-
deral de Contabilidade tem atuado 
com ênfase na melhoria da quali-
dade da contabilidade pública. Pri-
meiramente, por meio da Resolução  
no 1.111-07, que aprovou o Apêndice 
II da Resolução CFC nO 750-93, que 
trata da interpretação dos Princípios 
Fundamentais de Contabilidade sob 
a perspectiva do setor público. Pos-
teriormente, editou as Resoluções de 
nOs 1.128 a 1.137 de 2008, que apro-
vam as Normas Brasileiras de Conta-
bilidade Aplicadas ao Setor Público, 
com adoção de forma facultativa a 
partir de sua publicação e obrigató-
ria para os fatos ocorridos a partir de 
1O de janeiro de 2010. A aprovação 
dessas Resoluções também tem por 
objetivo a convergência das normas 
contábeis brasileiras com as Nor-
mas Internacionais de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público. 

Todas estas ações são importantes 

A prática da 
contabilidade 

governamental é 
fortemente 

determinada pelas 
legislações econômica 
e financeira do setor 

público.
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na melhoria da qualidade da contabili-
dade pública, mas o esforço agora deve 
ser dado aos operadores desses princí-
pios e normas: contadores e técnicos 
em contabilidade. Assim, este estudo 
tinha por objetivo principal verificar o 
conhecimento e a aderência às Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas 
ao Setor Público por parte dos conta-

bilistas responsáveis pela contabilidade 
dos municípios pertencentes à região 
do Corede-Serra/RS. 

Faltando agora pouco tempo para 
adoção obrigatória dessas normas pe-
los contabilistas, ficou evidenciado 
que grande parte não conhece ou co-
nhece parcialmente essas normas. Isso 
pode se justificar pelo pouco tempo de 

edição dessas normas, mas, em virtude 
do pouco espaço de tempo para sua 
adoção de forma obrigatória, cabe aos 
órgãos representativos (CFC, CRCs), 
em conjunto com os gestores públi-
cos, a busca pela qualificação dos con-
tabilistas disponibilizando encontros 
e cursos, sob risco da não aderência a 
essas normas.
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Instrumentos 
financeiros: 
reconhecimento, 
mensuração e 
evidenciação à luz das 
Normas Internacionais 
de Contabilidade
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Resumo
Com a natural evolução do mercado de capital e do ambiente 

corporativo empresarial, sentiu-se a necessidade da criação de meca-
nismos que aprimorassem os controles dos investimentos internacio-
nais, bem como da harmonização das práticas de Contabilidade em 
nível mundial. Sendo assim, os organismos contábeis internacionais 
decidiram padronizar as normas em nível mundial para dirimir essa 
questão, ficando o International Accounting Standards Board (IASB) 
responsável pela edição da legislação internacional de Contabilidade, 
as International Accounting Standards (IAS). A adoção dessas normas 
viabiliza a comparabilidade das informações contábeis produzidas 
pelas empresas situadas em países distintos. Esse trabalho analisa as 
demonstrações financeiras da primeira empresa a apresentar suas de-
monstrações contábeis em IFRS no Brasil, a Metalúrgica Gerdau S.A., 
focando sobre os IAS nº 32 – Financial Instruments: Presentation e nº 
39 – Financial Instruments: Recognition and Measurement e a incur-
são posterior do IFRS nº 7 – Financial Instruments: Disclosures, sobre 
a evidenciação de seus instrumentos financeiros em comparação aos 
demonstrativos do período anterior, nos padrões contábeis brasilei-
ros. Dessa análise, constatou-se que a adoção das Normas Internacio-
nais de Contabilidade ocasionou mudanças tanto qualitativas como 
quantitativas, se comparadas às demonstrações contábeis consolida-
das do exercício anterior. As principais mudanças na evidenciação de 
seus instrumentos financeiros foram a mensuração dos instrumentos 
financeiros a valor justo, e a melhor evidenciação dos fatores de risco 
nos negócios da companhia.
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Introdução

Com a natural evolução do mer-
cado de capital e do ambiente corpo-
rativo empresarial, em nível mundial, 
juntamente com a globalização da 
economia e das finanças, fez-se neces-
sário o desenvolvimento de mecanis-
mos para acompanhar essa evolução 
no âmbito da Contabilidade. Com a 
crescente criação de novas práticas de 
investimentos internacionais que en-
volvem fortunas ao redor do mundo, 
sentiu-se a necessidade de inovação e 
introdução de novos instrumentos fi-
nanceiros, tais como os derivativos.

Apesar disso, a Contabilidade, 
como linguagem universal dos negó-
cios, sentiu dificuldades para acom-
panhar a evolução do mundo dos 
negócios corporativos, que possui 
um alto grau de renovação de suas 
metodologias para a captação e o ge-
renciamento de recursos financeiros 
nos diversos mercados mundiais, bem 
como as práticas contábeis divergentes 
entre os diferentes países, dificultando 
a comparabilidade para os investidores 
internacionais.

Muitas são as razões que provoca-
ram as diferenças internacionais dos 
princípios contábeis, podendo citar-se 
o sistema legal (common-law ou code-
law), a cultura, a regulamentação da 
estrutura contábil, o crescimento e 
desenvolvimento econômico atingido 
pelos países, o mercado financeiro e de 
capitais, o sistema político, a educação 
e pesquisa na área contábil, conforme 
cita Niyama (2007).

Como consequência, emergiu 
a necessidade de harmonização das 
práticas contábeis em nível mundial. 
Diversos organismos internacionais de 
contabilidade envidaram esforços na 
convergência dos padrões de contabi-
lidade para um padrão internacional, 
sendo o International Accounting Stan-

dards Board (IASB) o responsável pela 
emissão das normas internacionais da 
área, as International Accounting Stan-
dards (IAS). 

Um dos principais benefícios espe-
rados pelo IASB é de que seja viabiliza-
da a comparabilidade das informações 
contábeis produzidas pelas empresas 
situadas em países distintos, permitin-
do, assim, a compreensão e interpreta-
ção de dados gerados por entidades de 
diferentes economias e tradições. É de 
grande valia ressaltar que seus pronun-
ciamentos técnicos não têm caráter de 
compulsoriedade, mas, sim, um refe-
rencial técnico facultativo para facilitar 
a interpretação mais harmonizada das 
informações contábeis por parte dos 
investidores, de autoridades e de alguns 
agentes econômicos em geral. As com-
panhias abertas brasileiras, por deter-
minação da Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM), deverão, a partir de 
2010, apresentar suas demonstrações 
contábeis consolidadas, observando as 
normas internacionais.

Pesquisas divulgadas recente-
mente apontam para a grande difi-
culdade que as empresas situadas no 
Brasil terão na adaptação às normas 
internacionais de contabilidade, 
sendo os IAS nO 32 – Financial Ins-
truments: Presentation e nO 39 – Fi-
nancial Instruments: Recognition and 
Measurement citados como algumas 
das normas de maior complexidade e 
impacto (ERNST YOUNG e FIPE-
CAFI, 2008).

Sendo assim, este trabalho analisa 
as demonstrações financeiras apresen-
tadas no final dos exercícios de 2007 
e de 2006, pela primeira empresa a 
publicar suas demonstrações contá-
beis em IFRS no Brasil, a Metalúrgica 
Gerdau S.A., focando sobre o impacto 
que os IASs nºs 32 e 39 e o IFRS no 7 
causaram sobre a evidenciação de seus 
instrumentos financeiros.

1 Fundamentação teórica

As normas internacionais sobre 
instrumentos financeiros são compos-
tas pelo IAS nO32 – Instrumentos Fi-
nanceiros: Apresentação e Divulgação; 
pelo IAS nO 39 – Instrumentos Finan-
ceiros: Reconhecimento e Mensura-
ção, e pelo IFRS nO 7 – Instrumentos 
Financeiros: Evidenciação. 

Os temas tratados nestes norma-
tivos são de grande complexidade, 
pressupondo, para sua aplicação, a exis-
tência de uma estrutura adequada de 
controle e gerenciamento financeiro, 
conforme apontado pelo estudo con-
junto da Ernst Young e Fipecafi (2008):

•   necessidade de cálculos elaborados 
sobre valor justo de posições de ati-
vos e passivos financeiros; 

•  determinação das classificações dos 
instrumentos financeiros; 

•  determinação de estratégias de  
hedge para proteção das posições 
contábeis de forma a evitar flutu-
ações indesejadas nas margens ou 
nas previsões de lucros; 

•  necessidade de divulgações de infor-
mações relativas à exposição aos ris-
cos financeiros e estratégias de geren-
ciamento desses riscos, entre outras. 
No Brasil, até o ano de 2007, a 

única norma brasileira diretamente re-
lacionada com os instrumentos finan-
ceiros (para entidades não reguladas 
pelo Banco Central) era a Instrução 
CVM nO 235-95, que tratava apenas 
da divulgação, em notas explicativas, 
dos valores de mercado dos instru-
mentos financeiros.

O processo para migração das 
normas contábeis brasileiras, apli-
cáveis aos instrumentos financeiros, 
está sendo realizado em duas etapas: 
a primeira foi a emissão CPC nO 14, 
que tem como objetivo estabelecer os 
principais conceitos relativos ao reco-
nhecimento e mensuração dos ativos e 
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passivos financeiros; na segunda etapa, 
será realizada a convergência completa 
às normas internacionais de contabi-
lidade aplicáveis aos instrumentos fi-
nanceiros, incluindo os tratamentos 
detalhados dos itens que não foram 
considerados no CPC nO 14, mas que 
estão presentes nas normas internacio-
nais. A Agenda de 2009, do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis, pre-
vê para o primeiro semestre de 2009, 
mas ainda não divulgados: CPC nO 38 
– Instrumentos Financeiros: Reconhe-
cimento e Mensuração (IAS nO 39); 
CPC nO 39 – Instrumentos Financei-
ros: Apresentação (IAS nO 32); e CPC 
nO 40 –Instrumentos Financeiros: Evi-
denciação (IFRS nO 7).

Por meio das premissas ditadas 
pelo IAS nO 39 (IASB), instrumento 
financeiro é qualquer contrato que dê 
origem a um ativo financeiro de uma 
entidade e de um passivo financeiro, 
instrumento de patrimônio ou deriva-
tivo de outra entidade, sendo: 

Ativo financeiro – caixa, título 
patrimonial de outra entidade, um 
direito contratual de receber caixa ou 
outro ativo financeiro sob condições 
que são potencialmente favoráveis 
para a entidade e contratos onde a li-
quidação se dará pelo recebimento de 
instrumentos patrimoniais da própria 
entidade obedecidas essas condições 
(p. ex.: swaps movendo favoravelmen-
te, opções compradas, etc.);

Passivo financeiro – é uma obri-
gação contratual de entregar caixa ou 
ativo financeiro ou de trocar ativos e 
passivos financeiros com outra entida-
de, sob condições que são potencial-
mente desfavoráveis para a entidade e 
contratos em que a liquidação ocorre-
rá pela entrega de instrumentos patri-
moniais da própria entidade obedeci-
das certas condições (p. ex.:   contas a 
pagar de fornecedores e swaps);

a) Instrumento patrimonial – é 

qualquer contrato que evidencie uma 
participação residual nos ativos de 
uma entidade depois de deduzidos 
seus passivos (p. ex.: ações);

b) Derivativos – é um contrato 
definido entre duas partes no qual se 
definem pagamentos futuros baseados 
no comportamento dos preços de um 
ativo de mercado (p. ex.: commodities).

Estão fora do escopo da norma os 
seguintes instrumentos financeiros:

•  investimentos em subsidiárias, coli-
gadas ou controladas em conjunto;

•  valores a pagar ou receber de leasing;
•  impostos a pagar;
• benefícios a empregados;
•  derivativos relacionados a contra-

tos de compra de produtos para o 
uso próprio da entidade, desde que 
atendidos certos critérios;

•  garantias financeiras para compen-
sar perdas de quem tem a garantia;

• contratos de seguros; e
• derivativos relacionados ao clima.

Um instrumento financeiro é 
classificado como de dívida ou patri-
monial dependendo basicamente dos 
seguintes fatores (CPC nO 14):

•  a substância do instrumento deve 
prevalecer sob a forma (p. ex.: o 
fato de o instrumento ser chamado 
de “ação” não o classifica automa-
ticamente como um instrumento 
patrimonial);

•  a característica principal para um 
instrumento ser classificado como de 
dívida é a obrigação de pagar caixa ou 
trocar outro instrumento financeiro 
sob condições potencialmente desfa-
voráveis para o emitente; e

•  quando um instrumento financeiro 
tiver um componente passivo e um 
componente de patrimônio, estes 
dois componentes devem ser con-
tabilizados separadamente.
Os instrumentos financeiros são 

classificados em categoria, conforme 
previsto no IAS nO 39 em (a) Ativos 

ou passivos financeiros avaliados pelo 
valor justo com ajuste no resultado; 
(b) Ativos financeiros mantidos até o 
vencimento; (c) Créditos e recebíveis; 
(d) Disponíveis para venda, e (e) Pas-
sivos financeiros.

Conforme previsto no normativo, 
os instrumentos financeiros, classifica-
dos na categoria valor justo, com ajus-
te no resultado, não podem ser reclas-
sificados para outras categorias, nem 
de outras categorias para esta. Porém, 
os ativos financeiros mantidos até o 
vencimento apenas podem ser reclas-
sificados para a categoria “disponíveis 
para venda”.

É interessante ressaltar, no en-
tanto, que, caso a entidade tenha re-
classificado ou vendido um montante 
relevante de instrumentos financeiros 
mantidos até o vencimento no ano 
corrente, ou nos dois anos anteriores, 
toda a carteira desses ativos financeiros 
deve ser reclassificada para a categoria 
disponíveis para venda.

Um ativo ou passivo financeiro 
deve ser reconhecido no balanço pa-
trimonial quando uma entidade se 
tornar parte no contrato que rege o 
instrumento. Porém, o IAS nO 39 per-
mite, também, que os ativos financei-
ros sejam reconhecidos ou baixados na 
data em que são negociados ou liqui-
dados, desde que mantida consistência 
no tratamento contábil adotado.

A norma internacional prevê 
que uma compra ou venda padrão 
(regular way) de ativos financeiros deve 
ser reconhecida e baixada, conforme 
aplicável, usando a contabilização 
pela data da negociação ou pela data 
da liquidação. Entretanto, o método 
usado deve ser aplicado consistente-
mente para todas as compras e vendas 
de ativos financeiros que pertençam à 
mesma categoria de ativos financeiros. 

A data de negociação é a data em 
que a entidade se compromete a com-
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prar ou vender um ativo. A contabili-
zação pela data de negociação refere-se:

a)  ao reconhecimento, pelo compra-
dor, de ativo adquirido e do pas-
sivo correspondente na data de 
negociação, e

b)  à baixa de ativo que seja vendido, 
ao reconhecimento de qualquer 
ganho ou perda decorrente da 
venda e ao reconhecimento de 
recebível do vendedor na data de 
negociação. Em geral, os juros só 
devem ser reconhecidos sobre o 
ativo e o passivo correspondente 
após a data de liquidação, quando 
ocorrer a transferência de proprie-
dade do título.
A data de liquidação é a data em 

que um ativo é entregue a ou pela enti-
dade. A contabilização pela data de li-
quidação refere-se ao reconhecimento 
de um ativo no dia em que é recebido 
pela entidade, e a baixa de um ativo 
ao reconhecimento de qualquer ganho 
ou perda decorrente da venda no dia 
em que é entregue pela entidade. 

Quando é aplicada a contabilização 
pela data de liquidação, a entidade deve 
contabilizar qualquer alteração no valor 
justo do ativo a ser recebido durante o 
período entre a data de negociação e 
a data de liquidação da mesma forma 
que contabiliza o ativo adquirido. 

Um ativo ou passivo financeiro 
devem ser reconhecidos inicialmente 
pelo seu valor justo adicionado dos 
custos de aquisição diretamente atri-
buíveis à sua aquisição ou emissão, 
caso não sejam classificados na cate-
goria ativos e passivos financeiros ava-
liados pelo valor justo com ajustes no 
resultado (neste último caso, reconhe-
ce-se apenas o valor justo).

Um contrato que exige ou permi-
te a liquidação pelo valor líquido da al-
teração no seu valor não é um contrato 
padrão. Em vez disso, tal contrato deve 
ser contabilizado como derivativo no 

período entre a data de negociação e a 
data de liquidação.

A avaliação subsequente dos ins-
trumentos financeiros dependerá da 
categoria em que forem classificados, 
conforme descrito a seguir (CPC nO 14):

•  ativos ou passivos financeiros ava-
liados pelo valor justo com ajus-
te no resultado: como o próprio 
nome da categoria evidencia, os 
instrumentos nela classificados são 
avaliados pelo valor justo e o ajuste 
decorrente, reconhecido no resulta-
do. Este critério deve ser utilizado 
também para os derivativos;

•  ativos financeiros mantidos até o 
vencimento: já os ativos classifica-
dos nesta categoria são avaliados 
pelo valor de custo amortizado 
calculado pelo método da taxa de 
juros efetiva. Caso o instrumento 
não apresente cotação em mercado 
ativo e cujo valor justo não possa 
ser seguramente determinado, será 
avaliado pelo valor de custo;

•  créditos e recebíveis: assim como 
os instrumentos financeiros man-
tidos até o vencimento, os créditos 
e recebíveis são avaliados pelo valor 
de custo amortizado calculado pelo 
método da taxa de juros efetiva. 
Cabe lembrar que, caso o instru-
mento não apresente cotação em 
mercado ativo, e se seu valor justo 
não possa ser determinado com se-
gurança, este será avaliado pelo va-
lor de custo;

•  disponíveis para venda: os ativos 
disponíveis para venda são avalia-
dos pelo valor justo com o ajuste 
reconhecido em conta destacada do 
patrimônio líquido;

•  passivos financeiros: em geral, os 
passivos financeiros são avaliados 
pelo valor de custo amortizado 
calculado pelo método da taxa de 
juros efetiva. Exceção a esta regra 
são os passivos financeiros classi-

ficados na categoria “valor justo 
com ajuste no resultado” e os de-
rivativos, que são avaliados pelo 
valor justo.
O parágrafo nO 66 da norma IAS 

nO 39 determina como o reconheci-
mento de um derivativo deve ser efe-
tuado, levando-se em consideração 
que o ativo e passivo, gerados pelo de-
rivativo, devem ser reconhecidos ini-
cialmente pelo custo, entendendo-se 
por custo o valor justo do pagamento, 
entregue no caso de o derivativo gerar 
um ativo para entidade; e recebido, 
no caso do passivo para entidade. De 
acordo com a norma, um instrumento 
financeiro é reconhecido nas demons-
trações contábeis da entidade quando, 
e somente quando, a entidade se torna 
parte do contrato referido acima.

De acordo com Oliveira (2008), a 
problemática da mensuração é um dos 
aspectos mais importantes e destacados 
no pronunciamento IAS nO 39. Por 
meio da mensuração, os derivativos, 
que anteriormente eram tratados como 
itens fora do balanço (off balance sheet), 
passaram a ser controlados e registrados 
nos sistemas de contabilidade. A norma 
estabelece aspectos formais para dimi-
nuir a subjetividade envolvida no tema 
de mensuração dos derivativos.

Após o reconhecimento inicial de 
certo instrumento financeiro, os deri-
vativos devem ser avaliados a valor jus-
to (fair value), sem a dedução de gastos 
que possam ocorrer na liquidação des-
ses instrumentos (IAS nO 39). Exceção 
a essa regra é quando um derivativo 
tem vinculada a liquidação com a en-
trega de um instrumento patrimonial 
(anteriormente definido) não cotado 
em mercado, cujo valor justo não pos-
sa ser avaliado com confiança.

A norma internacional estabelece 
que o valor justo de um derivativo é de-
terminável com segurança quando não 
houver variação nas estimativas dos va-
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lores razoáveis dentro da materialidade 
do instrumento e se as probabilidades 
das várias estimativas razoáveis dentro 
da faixa puderem ser avaliadas e utili-
zadas razoavelmente ao estimar o valor 
justo. Existem situações em que as es-
timativas razoáveis para determinação 
do valor justo dentro de uma faixa são 
tão distintas e a probabilidade de cor-
rer qualquer das estimativas é tão for-
te, que deve ser rejeitada a utilidade de 
uma única estimativa.

É de suma importância destacar 
que o valor justo não pode ser confun-

dido com o valor decorrente de uma 
transação forçada, liquidação invo-
luntária ou venda sob pressão. Porém, 
a situação econômica e financeira da 
entidade que está negociando o valor a 
receber ou a pagar do derivativo deve 
ser considerada no cálculo para a deter-
minação do valor justo (CPC nO 14).

O melhor parâmetro para a de-
terminação do valor justo, conforme 
a norma IAS nO 39, está nas cotações 
publicadas em mercado ativo, sen-
do essas cotações úteis para um ativo 
possuído ou para um passivo emitido. 

Nesse contexto, há de se atentar para 
a data da cotação e de qualquer even-
to econômico significativo que tenha 
alterado ou possa ter influenciado os 
preços de mercado. A cotação de preço 
de mercado é facilmente comprovada 
e reduz a subjetividade envolvida na 
determinação do valor justo.

Com o objetivo de facilitar o en-
tendimento, apresenta-se no Quadro 
1 uma síntese dos instrumentos finan-
ceiros, no tocante à sua classificação e 
mensuração, bem como no Quadro 2, 
no tocante ao seu reconhecimento.

Quadro 1 – Síntese dos instrumentos financeiros – classificação e mensuração.

Mantido para 
negociação
mensurado 
ao fair value 
por meio do 
resultado

É um ativo ou 
passivo financeiro 
que satisfaz 
às seguintes 
condições, 
estando no curto 
prazo:

A) adquirido ou originado principalmente com a finalidade de 
venda ou de recompra no curto prazo

Valor justo 
(resultado)

B) parte de uma carteira de instrumentos financeiros identificados 
que são gerenciados em conjunto e para os quais existe evidência 
de padrão recente de realização de lucros no curto prazo, e

C) derivativo (exceto no caso de derivativo que é um contrato de 
garantia financeira ou instrumento de hedge designado pela entidade 
e efetivo)

Os investimentos em títulos patrimoniais, que não possuem cotação de preço em 
mercado ativo, cujo valor justo não pode ser mensurado, não devem ser registrados 
pelo valor justo por meio do resultado

Disponível 
para venda

São aqueles ativos financeiros não 
derivativos que são designados como 
disponíveis para venda ou que não são 
classificados como:

A) empréstimos e recebíveis
Valor justo 
(patrimônio 
líquido)

B) investimentos mantidos até o vencimento, e

C) ativos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado

Fonte: Vendruscolo (2009).

Mantidos até 
o vencimento

São ativos financeiros não derivativos com 
pagamentos fixos ou determináveis que 
não são cotados em mercado ativo, e para 
os quais a entidade tem intenção positiva e 
capacidade de manter até o vencimento, 
exceto:

A) os que a entidade classifica, no 
reconhecimento inicial, como mensurado 
ao valor justo por meio do resultado

Custo 
amortizadoB) os que a entidade classifica como 

disponíveis para venda

C) os que atendem à definição de 
empréstimos e recebíveis

Empréstimos 
e recebíveis

São ativos 
financeiros não 
derivativos com 
pagamentos fixos ou 
determináveis que 
não são cotados 
em mercado ativo, 
exceto:

A) aqueles que a entidade tem a intenção de vender imediatamente 
ou no curto prazo

Custo 
amortizado

B) aqueles que a entidade, no reconhecimento inicial, classifica 
como disponíveis para venda, ou

C) aqueles cujo detentor pode não recuperar substancialmente o 
seu investimento inicial, por outra razão que não a deterioração do 
crédito, os quais serão classificados como disponíveis para venda
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Outro aspecto relevante, tratado nos 
normativos internacionais referentes aos 
instrumentos financeiros, diz respeito 
à evidenciação. Na legislação societária 
brasileira, a evidenciação dos instrumen-
tos financeiros deve atender às exigências 
legais, levando-se em consideração que 
os elementos do ativo serão avaliados, de 
acordo com a Lei nO 6.404-76, art. 183, 
segundo os critérios:

I – as aplicações em instrumentos 
financeiros, inclusive derivativos, e 
em direitos e títulos de créditos, clas-
sificados no ativo circulante ou no 
realizável a longo prazo: (Redação 
dada pela Lei nº 11.638, de 2007)

a) pelo seu valor justo, quando se tra-
tar de aplicações destinadas à negocia-
ção ou disponíveis para venda; e (in-
cluída pela Lei nO 11.941, de 2009)

b) pelo valor de custo de aquisição ou va-
lor de emissão, atualizado conforme dis-
posições legais ou contratuais, ajustado 
ao valor provável de realização, quan-
do este for inferior, no caso das demais 
aplicações e os direitos e títulos de crédito; 

(incluída pela Lei nO 11.638, de 2007)

[...]

§ 1o  Para efeitos do disposto neste arti-
go, considera-se valor justo: (Redação 
dada pela Lei nO 11.941, de 2009.)

[...]

d) dos instrumentos financeiros, o va-
lor que pode se obter em um mercado 
ativo, decorrente de transação não 
compulsória realizada entre partes 
independentes; e, na ausência de um 
mercado ativo para um determina-
do instrumento financeiro: (incluída 
pela Lei nO 11.638, de 2007)

1) o valor que se pode obter em um 
mercado ativo com a negociação de 
outro instrumento financeiro de na-
tureza, prazo e risco similares;

2) o valor presente líquido dos 
fluxos de caixa futuros para ins-
trumentos financeiros de nature-
za, prazo e risco similares; ou 3) o 
valor obtido por meio de modelos  

matemático-estatísticos de precifica-
ção de instrumentos financeiros.

E os do passivo em conformidade 
com o art. 184, que prevê que:

I – as obrigações, encargos e riscos, 
conhecidos ou calculáveis, inclusive 
Imposto sobre a Renda a pagar com 
base no resultado do exercício, serão 
computados pelo valor atualizado 
até a data do balanço;

II – as obrigações em moeda es-
trangeira, com cláusula de parida-
de cambial, serão convertidas em  
moeda nacional à taxa de câmbio 
em vigor na data do balanço;

III – as obrigações, os encargos e os riscos 
classificados no passivo não circulante 
serão ajustados ao seu valor presente, 
sendo os demais ajustados quando hou-
ver efeito relevante. (Redação dada pela 
Lei nO 11.941, de 2009.)

bem como, as exigências previstas no 
art. 175, § 75, para divulgação em notas 
explicativas de informações necessárias 

Quadro 2 – Síntese dos instrumentos financeiros – reconhecimento.

O método 
usado deve 
ser aplicado 
consistente-
mente para 
todas as 
compras 
e vendas 
de ativos 
financeiros 
que 
pertençam 
à mesma 
categoria 
de ativos 
financeiros

Deve 
reconhecer 
um ativo 
ou passivo 
financeiro em 
seu balanço 
patrimonial 
quando, e 
somente 
quando, a 
entidade se 
tornar parte 
das disposições 
contratuais do 
instrumento

Compra ou 
venda padrão 
(regular way)

Data de negociação: data 
em que a entidade se 
compromete a comprar ou 
vender um ativo

A) ao reconhecimento, pelo comprador, 
de ativo adquirido e do passivo 
correspondente na data de negociação, e
B) à baixa de ativo que seja vendido, 
ao reconhecimento de qualquer 
ganho ou perda decorrente da venda 
e ao reconhecimento de recebível do 
vendedor na data de negociação

Pela data de liquidação: 
data em que um ativo é 
entregue pela entidade 
deve contabilizar qualquer 
alteração no valor justo do 
ativo a ser recebido durante 
o período entre a data de 
negociação e a data de 
liquidação da mesma forma 
que contabiliza o ativo 
adquirido

A) ao reconhecimento de um ativo no 
dia em que é recebido pela entidade, e

B) à baixa de um ativo e ao reconhecimento 
de qualquer ganho ou perda decorrente 
da venda no dia em que é entregue pela 
entidade

Não é um 
contrato 
padrão (no 
regular way)

Um contrato que exige ou 
permite a liquidação pelo 
valor líquido da alteração 
no seu valor

Em vez disso, tal contrato deve ser 
contabilizado como derivativo no 
período entre a data de negociação e a 
data de liquidação

Fonte: Vendruscolo (2009).
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para esclarecimento da situação patri-
monial e dos resultados do exercício (in-
cluído pela Lei nO 11.941-09), devem 

I – apresentar informações sobre 
a base de preparação das demons-
trações financeiras e das práticas 
contábeis específicas selecionadas e 
aplicadas para negócios e eventos 
significativos;

II – divulgar as informações exigi-
das pelas práticas contábeis adota-
das no Brasil que não estejam apre-
sentadas em nenhuma outra parte 
das demonstrações financeiras;

III – fornecer informações adicio-
nais não indicadas nas próprias 
demonstrações financeiras e conside-
radas necessárias para uma apresen-
tação adequada; e

IV – indicar:

a) os principais critérios de avalia-
ção dos elementos patrimoniais, es-
pecialmente estoques, dos cálculos de 
depreciação, amortização e exaus-
tão, de constituição de provisões 
para encargos ou riscos, e dos ajustes 
para atender a perdas prováveis na 
realização de elementos do ativo;

[...]

c) o aumento de valor de elementos 
do ativo resultante de novas avalia-
ções (art. 182, §3o);

d) os ônus reais constituídos sobre 
elementos do ativo, as garantias pres-
tadas a terceiros e outras responsabili-
dades eventuais ou contingentes;

e) a taxa de juros, as datas de venci-
mento e as garantias das obrigações 
a longo prazo;

[...]

g) as opções de compra de ações ou-
torgadas e exercidas no exercício;

h) os ajustes de exercícios anteriores 
(art. 186, § 1o); e

i) os eventos subsequentes à data de 
encerramento do exercício que te-
nham, ou possam vir a ter, efeito re-
levante sobre a situação financeira e 
os resultados futuros da companhia.

Dada a complexidade na evidencia-
ção dos instrumentos financeiros, a Co-
missão de Valores Mobiliários emitiu a 
Deliberação nO 50-08 para disciplinar os 
conteúdos a constarem em notas expli-
cativas referentes, conforme segue:

I – política de utilização de instru-
mentos financeiros derivativos;

II – objetivos e estratégias de gerencia-
mento de riscos, particularmente, a po-
lítica de proteção patrimonial (hedge);

III – riscos associados a cada estraté-
gia de atuação no mercado, adequa-
ção dos controles internos e parâme-
tros utilizados para o gerenciamento 
desses riscos e os resultados obtidos 
em relação aos objetivos propostos;

IV – valor justo de todos os instrumen-
tos financeiros derivativos contratados 
e os critérios de determinação, méto-
dos e premissas significativas aplicadas 
na apuração desse valor justo;

V – valores registrados em contas de 
ativo e passivo, se for o caso, segrega-
dos por categoria, risco e estratégia 
de atuação no mercado, separando 
inclusive aqueles com o objetivo de 
proteção patrimonial (hedge) da-
queles com outros propósitos;

VI – valores agrupados por ativo, 
indexador de referência, contrapar-
te, mercado de negociação ou de re-
gistro dos instrumentos e faixas de 
vencimentos, destacados os valores 
de referência (nacional), justo e em 
risco da carteira;

VII – ganhos e perdas no período, 
agrupados pelas principais catego-
rias de riscos assumidos, identifi-
cando aqueles registrados em cada 
conta do resultado e, se for o caso, no 
patrimônio líquido;

VIII – valores e efeito no resultado 
do período e no patrimônio líquido, 
se for o caso, de operações que deixa-
ram de ser qualificadas para a con-
tabilidade de operações de proteção 
patrimonial (hedge);

IX – principais transações e compro-
missos futuros objeto de proteção pa-
trimonial (hedge) de fluxo de caixa, 
destacados os prazos para o impacto 
financeiro previsto; e

X – valor e tipo de margens dadas 
em garantia.

A norma internacional é exigen-
te no que se refere a requerimentos 
de divulgação aplicáveis a instru-
mentos financeiros, pois devem se 
evidenciados:

•  classes dos instrumentos financeiros 
(p. ex.: pelo valor justo e pelo custo 
amortizado), incluindo o formato 
da divulgação e sua localização nas 
demonstrações contábeis;

•  política de administração de risco e 
atividades de proteção (hedge);

•  termos, condições e políticas con-
tábeis;

•  riscos de mercado (moeda, valor 
justo e preço), crédito, liquidez e 
fluxo de caixa;
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•  valor justo e sua forma de determi-
nação; e

• outras divulgações.
O Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis, acompanhando o padrão do 
IASB, prevê os elementos obrigatórios à 
evidenciação de instrumentos financei-
ros derivativos por meio do item 59 do 
CPC nO 14, em notas explicativas às de-
monstrações contábeis, de informações 
qualitativas e quantitativas destacados, 
no mínimo, os seguintes aspectos:

a) política de utilização;
b)  objetivos e estratégias de gerencia-

mento de riscos, particularmente 
a política de proteção patrimonial 
(hedge);

c)  riscos associados a cada estratégia 
de atuação no mercado, adequação 
dos controles internos e parâmetros 
utilizados para o gerenciamento 
desses riscos e os resultados obtidos 
em relação aos objetivos propostos;

d)  o valor justo de todos os deriva-
tivos contratados, os critérios de 
avaliação e mensuração, métodos 
e premissas significativas aplicadas 
na apuração do valor justo;

e)  valores registrados em contas de ativo 
e passivo segregados, por categoria, 
risco e estratégia de atuação no mer-
cado, aqueles com o objetivo de pro-
teção patrimonial (hedge) e aqueles 
com o propósito de negociação;

f )  valores agrupados por ativo, indexa-
dor de referência, contraparte, local 
de negociação (bolsa ou balcão) ou 
de registro e faixas de vencimento, 
destacados os valores de referência, 
de custo, justo e risco da carteira;

g)  ganhos e perdas no período, agru-
pados pelas principais categorias 
de riscos assumidos, segregados 
aqueles registrados no resultado e 
no patrimônio líquido;

h)  valores e efeito no resultado do perío-
do de operações que deixaram de ser 
qualificadas para a contabilidade de 

operações de proteção patrimonial 
(hedge), bem como aqueles mon-
tantes transferidos do patrimônio 
líquido em decorrência do reconhe-
cimento contábil das perdas e dos 
ganhos no item objeto de hedge;

i)  principais transações e compromis-
sos futuros objeto de proteção pa-
trimonial (hedge) de fluxo de caixa, 
destacados os prazos para o impac-
to financeiro previsto;

j)  valor e tipo de margens dadas em 
garantia;

k)  razões pormenorizadas de eventuais 
mudanças na classificação dos ins-
trumentos financeiros;

l)  efeitos da adoção inicial deste Pro-
nunciamento. 

2 Método

Com vista ao atendimento dos obje-
tivos, foi realizado um estudo exploratório 
descritivo pela pesquisa em busca de algu-
ma constatação em um organismo ou em 
um fenômeno (LAKATOS e MARCO-
NI, 2003). Em relação aos procedimen-
tos sistemáticos, o estudo desenvolveu-se 
em um ambiente que preconiza aborda-
gem qualitativa. Segundo Richardson 
(1999), a abordagem qualitativa conside-
ra que há uma relação dinâmica entre o 
mundo real e o sujeito, isto é um vínculo 
indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito que não pode ser 
traduzido em números. A interpretação 
dos fenômenos e a atribuição de signifi-
cados são básicas no processo de pesquisa 
qualitativa. Não requer o uso de métodos 
e técnicas estatísticas. O ambiente natu-
ral é a fonte direta para coleta de dados 
e o pesquisador é o instrumento-chave. 
É descritiva. Os pesquisadores tendem 
a analisar seus dados indutivamente.  
O processo e seu significado são os focos 
principais de abordagem.

A população escolhida foi a Meta-
lúrgica Gerdau S.A., onde, a partir das 

demonstrações contábeis publicadas 
no sítio da Comissão de Valores Mo-
biliários foram obtidas as informações 
sobre o processo de adaptação às nor-
mas internacionais de contabilidade. 
Do ponto de vista dos procedimentos 
técnicos, é do tipo documental, ba-
seado em demonstrativos contábeis e 
relatórios da administração coletados 
em arquivos públicos e site da empresa.

O estudo analisou as demonstra-
ções financeiras da Metalúrgica Gerdau 
S.A. na data-base de 31 de dezembro 
de 2006 pelas Normas Brasileiras de 
Contabilidade e de 31 de dezembro 
de 2007, em que adotou como GAAP 
(Generally Accepted Accounting Princi-
ples) o IFRS (International Financial 
Reporting Standards), demonstrando o 
pioneirismo característico e desenvolvi-
do através da história da entidade.

Para a análise e interpretação dos 
dados, foi utilizada a técnica de análi-
se de conteúdo, que possibilita melhor 
compreensão, aprofundamento de ca-
racterísticas e extração dos fatos mais 
importanes, por meio de procedimen-
tos sistemáticos e objetivos. Segundo 
Bardin (1977), a análise de conteúdo é 
um conjunto de técnicas de análise de 
comunicação que visa a obter, por pro-
cedimentos sistemáticos e objetivos de 
descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores que permitam a inferência 
de conhecimentos relativos às condições 
de produção-recepção dessas mensagens.

3  Instrumentos financeiros: 
reconhecimento, 
mensuração e 
evidenciação à luz das 
Normas Internacionais 
de Contabilidade

Analisando as demonstrações contá-
beis consolidadas da Metalúrgica Gerdau 
S.A. de 2007 (elaboradas pelas Normas 
Internacionais de Contabilidade) e 2006 



Revista do CRCRS  51

(utilizando o BR GAAP), procedeu-na à 
comparação das duas publicações, com o 
objetivo de analisar a evidenciação no to-
cante aos instrumentos financeiros antes 
e após a adoção do International Financial 
Reporting Standars..

Inicialmente, no balanço patrimo-
nial do exercício de 2006, comparativo 
a 2005, foram divulgados com referên-
cia aos instrumentos financeiros no Ati-
vo Circulante apenas os itens: Disponi-
bilidade e Títulos e Valores Mobiliários. 
Em 2007, comparativo a 2006, no Ati-
vo Circulante: Caixa e Equivalentes de 
Caixa e Aplicações Financeiras subdivi-
didas em Títulos para Negociação, Tí-
tulos Disponíveis para Venda e Títulos 
Mantidos até o Vencimento. No Ativo 
Não Circulante o item patrimonial Ga-
nhos não Realizados com Derivativos.

Na Demonstração de Resultado do 
exercício de 2006, comparativo a 2005, 
foram divulgadas as rubricas Despesas 
Financeiras e Receitas Financeiras. No 
exercício de 2007, comparativo a 2006, 
foram divulgadas as rubricas Despe-
sas Financeiras, Receitas Financeiras, 
Variação Cambial, líquida e Ganhos e 
Perdas com Derivativos, líquidos.

Nas Notas Explicativas do exer-
cício de 2006, comparativo a 2005, 
foram evidenciadas informações adi-
cionais sobre a composição das Dis-
ponibilidades, dos Títulos e Valores 
Mobiliários, Empréstimos e Financia-
mentos, Contratos de swap, Valor de 
Mercado (sem reconhecimento) e Ris-
cos. Referente ao exercício de 2007, 
comparativo a 2006, foram evidencia-
das as rubricas: Caixas e Equivalentes 
de Caixa, Aplicações Financeiras pelas 
categorias de Títulos para Negociação, 
Títulos Disponíveis para a Venda, Tí-
tulos Mantidos até o Vencimento, bem 
como informações sobre Deterioração 
de Ativos Financeiros, Ganhos não 
Realizados com Derivativos; Abertura 
detalhada sobre Empréstimos e Finan-

ciamentos, Contratos de swap, Men-
suração ao Valor Justo e Riscos.

A companhia e suas controladas 
contrataram instrumentos financei-
ros, cujos saldos na data de transição 
foram reclassificados no ano de 2007, 
em relação às publicações do exercício 
de 2006. As aplicações em instrumen-
tos financeiros, inclusive derivativos, 
classificados no Ativo Circulante ou 
no Realizável a Longo Prazo foram 
avaliados:

a)  pelo seu valor justo, quando de 
aplicações destinadas à negociação 
ou disponíveis para venda; 

b)  pelo valor de custo de aquisição ou 
valor de emissão, atualizado con-
forme disposições legais ou con-
tratuais, ajustado ao valor prová-
vel de realização, quando inferior, 
no caso das demais aplicações e os 
direitos e títulos de crédito.
Mediante a adoção das Normas 

Internacionais de Contabilidade, mais 
especificamente o IAS ºs. 32 e 39 e a in-
cursão posterior do IFRS nO 7 – Finan-
cial Instruments: Disclosures (que prevê 
requerimentos adicionais de divulgação 
em relação à relevância de instrumentos 
financeiros e informações qualitativas e 
quantitativas em relação à exposição de 
riscos relacionados a esses instrumen-
tos), houve o encorajamento pela IASB 
de que a nota explicativa de instrumen-
tos financeiros apresentasse a abertura 
por categoria, trazendo a classificação 
(a) empréstimos e recebíveis, (b) ati-
vos a valor de mercado com ganhos e 
perdas reconhecidos no resultado e (c) 
disponíveis para venda; e o passivo foi 
disposto como (a) passivos a valor de 
mercado com ganhos e perdas reconhe-
cidos no resultado e (b) outros passivos 
financeiros. Com essa nomenclatura, 
ficam mais transparentes aos stakehol-
ders as formas de instrumentos finan-
ceiros que a companhia detém, qual 
seu impacto no resultado e quais estão 

dispostos como forma de recebíveis, ou 
seja, caixa e equivalentes de caixa.

A mensuração de instrumentos fi-
nanceiros valor justo (fair value), confor-
me estabelecido no IAS nO 9 -– Financial 
Instruments: Recognition and Measure-
ment, representou uma diferença em re-
lação ao exercício de 2006, tendo-se em 
vista que o valor justo é definido como 
o montante pelo qual um ativo poderia 
ser transacionado, ou um passivo quita-
do, entre partes conhecedoras do assunto 
e dispostas a negociar numa transação 
sem favorecimento, enquanto o valor 
de mercado seria o montante obtido da 
venda ou pagável na aquisição de um 
instrumento financeiro em um mercado 
ativo. Nessas definições, resultado do IAS 
nO 3 –- Financial Instruments: Presentation 
fica evidente que a diferença substancial 
é a condição da existência de um merca-
do ativo para ser estabelecido o valor de 
mercado, enquanto o valor justo depen-
de, principalmente, do conhecimento 
das partes. Os registros referentes à men-
suração do valor justo foram registrados 
como “Ganhos (perdas) com derivativos, 
líquido” na demonstração financeira.

O valor justo dos instrumentos 
financeiros foi obtido no mercado ati-
vo, considerando as cotações do dia do 
encerramento do exercício. No caso 
de ausência de um mercado ativo para 
um determinado instrumento finan-
ceiro, o valor foi obtido em um mer-
cado ativo com a negociação de outro 
instrumento financeiro de natureza, 
prazo e risco similares.

Diferentemente das demonstrações 
financeiras referentes ao exercício de 
2006, as notas explicativas de 31 de de-
zembro de 2007 apresentaram as opera-
ções com instrumentos derivativos que, 
substancialmente, referiam-se aos con-
tratos de swap que haviam sido demons-
trados em 2006. A abertura desses con-
tratos com derivativos, ditado pelo IAS  
nO 39, entra em consonância com as re-
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gras de governança corporativa, assunto 
tão divulgado na imprensa atualmente 
que, conforme Calame (2001), é o con-
junto de processos, costumes, políticas, 
leis, regulamentos e instituições que 
regulam a maneira como uma empre-
sa é dirigida, administrada ou contro-
lada. Por meio disso, a demonstração 
dos derivativos permite a avaliação dos 
stakeholders quanto aos riscos futuros 
que uma empresa pode estar adquirindo 
ao começar a operar na Bolsa de Valores 
e dos Mercados Futuros.

Nas demonstrações contábeis con-
solidadas de 2007 da Metalúrgica Ger-
dau S.A., constata-se a existência da 
abertura do item “Operações por com-
pra de ações.”  Em 10 de janeiro de 2006, 
a Metalúrgica Gerdau S.A. concluiu a 
aquisição da Corporación Sidenor SA. 
Entretanto, quando da publicação das 
demonstrações contábeis de 31 de de-
zembro de 2006, essa informação não 
havia sido evidenciada em nota explica-
tiva, tendo em vista que não existia no 
BR GAAP a obrigatoriedade na eviden-
ciação dessas informações. Porém, com 
a utilização das Normas Internacionais 
de Contabilidade em 31 de dezembro 
de 2007, verifica-se que foi esclarecida 
como funcionou essa transação, em que 
esta figurava como um possível desem-
bolso que  companhia teria de realizar, 
sem aviso prévio, conforme contrato. 

Nesse caso, o IAS nO 9 – Finan-
cial Instruments: Recognition and Me-
asurement, juntamente com o IFRS  
no 7 – Financial instruments: Disclosu-
res, estabelece que qualquer operação 
que figure como um lucro ou preju-
ízo futuro, relevante nas demonstra-
ções financeiras, deve ser publicado 
em nota explicativa, proporcionando 
assim aos stakeholders maior entendi-
mento das transações que a adminis-
tração da companhia tem realizado e, 
assim podem criticar um comporta-
mento muito arrojado e que poderia, 

futuramente, afetar a continuidade da 
empresa.

Com relação à evidenciação dos 
fatores de risco, as notas explicativas 
de 2006 referiam-se somente ao preço 
das mercadorias, taxas de juros, taxas 
de câmbio e de crédito; ou seja, riscos 
que a companhia detinha em virtude 
da disponibilização de seus produtos no 
mercado. Com o BR GAAP não existia 
a obrigatoriedade ou encorajamento 
para que as empresas de capital aberto 
disponibilizassem aos stakeholders mais 
informações sobre o gerenciamento 
que as companhias detinham sobre o 
seu capital, variações em moeda estran-
geira, entre outras. 

Nas notas explicativas de 2007 já são 
disponibilizadas mais informações sobre: 

a)  o risco no gerenciamento de capital, 
que é baseado na escolha da com-
panhia em adotar uma estrutura de 
financiamentos para suas operações 
e, a partir disso, administrar sua es-
trutura de capital por intermédio de 
indicadores econômicos;

b)  análise sensitiva de variações na  
moeda estrangeira, que consiste 
na crítica que a companhia de-
monstra em vista de sua exposição 
à variação em moeda estrangeira, 
em virtude de suas captações e 
vendas ao exterior; e

c)  análise das variações nas taxas de  
juros, em que são considerados 
os efeitos de um aumento ou de 
uma redução entre a moeda fun-
cional da companhia (real) e as 
outras moedas em que esta efetua  
transações.
Com isso, constata-se que a adoção 

do IAS nO 9 -– Financial Instruments: 
Recognition and Measurement trouxe à 
demonstração financeira da companhia 
uma clarificação dos reais riscos aos 
quais estava vulnerável e quais são os 
controles para mitigar esses riscos. De 
acordo com o pronunciamento CPC nO 

14, sobre a abertura de objetivos e fato-
res de risco, a entidade deve divulgar:

a)  objetivos e estratégias de geren-
ciamento de riscos, particular-
mente a política de proteção 
patrimonial (hedge); e

b)  riscos associados a cada estra-
tégia de atuação no mercado, 
adequação dos controles inter-
nos e parâmetros utilizados para 
o gerenciamento desses riscos e 
os resultados obtidos em relação 
aos objetivos propostos.

Por meio disso, é de suma impor-
tância a evidenciação dos fatores de ris-
co aos quais a entidade está vulnerável 
no desempenho de sua atividade-fim, 
trazendo assim aos stakeholders quais 
são as medidas tomadas para mitigar 
e identificar preliminarmente possíveis 
riscos que a posse de derivativos pode 
estar trazendo para a empresa.

Conclusão

O presente estudo teve como ob-
jetivo trazer ao leitor maiores informa-
ções sobre as Normas Internacionais 
de Contabilidade, mais especifica-
mente os IAS nO 32 – Financial Instru-
ments: Presentation e nO 39 – Financial 
Instruments: Recognition and Measure-
ment e a incursão posterior do IFRS nO 
7 – Financial Instruments: Disclosures, 
no que tange aos instrumentos finan-
ceiros evidenciados nas demonstrações 
financeiras consolidadas da Metalúrgi-
ca Gerdau S.A.

A partir da análise realizada, cons-
tatou-se que a adoção das Normas In-
ternacionais de Contabilidade, mais 
especificamente a partir das acima ci-
tadas, ocasionou mudanças tanto qua-
litativas como quantitativas nos saldos 
de 2006 (forma retroativa, tendo-se 
em vista a mudança das premissas) e 
na forma de sua evidenciação.
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A mensuração do valor justo em 
31 de dezembro de 2007, em compa-
ração à valorização dos instrumentos 
financeiros a seu valor de mercado, em 
31 de dezembro de 2006, é um exem-
plo disso. Anteriormente, a companhia 
apresentava aos stakeholders seus instru-
mentos financeiros avaliados a seu valor 
de mercado, porém, essa avaliação não 
ocasionava nenhum registro contábil; 
ou seja, a mera ponderação e evidencia-
ção desses valores não impactavam as 
demonstrações contábeis da empresa, 
pois não existia obrigatoriedade. 

Outro fator relevante, dentro do 
escopo qualitativo, foi a evidencia-
ção dos fatores de risco que poderiam 
afetar os negócios da companhia e de 
suas controladas, tendo em vista a sua 
propensão a derivativos. Em 31 de 
dezembro de 2006, a abertura desses 
riscos foi limitada a um entendimento 
do mercado no qual a companhia se 
inseria e quais eram os controles que 
esta detinha para mitigar esses riscos. 
Com o aporte das Normas Internacio-

nais de Contabilidade nas demonstra-
ções contábeis de 31 de dezembro de 
2007, houve maior preocupação de evi-
denciar quais eram as avaliações que a 
companhia realizava para gerenciar seu 
capital, identificar a vulnerabilidade da 
empresa com relação às variações de 
moeda estrangeira (pois também pos-
sui usinas no exterior), etc. Esse rigor 
na evidenciação desses fatores está em 
consonância com os IASs e IFRs refe-
rentes aos instrumentos financeiros.

Dessa forma, com a convergência 
às Normas Internacionais de Conta-
bilidade em 2010 no Brasil, espera-se 
melhor evidenciação e mensuração de 
ativos e passivos nas demonstrações 
contábeis das empresas, trazendo as-
sim melhor entendimento e crítica 
aos interessados nestas. As premissas 
ditadas pela IASB configuram-se, de 
acordo com pesquisadores da área 
contábil, como as melhores formas de 
mensuração conhecidas para traduzir 
a situação econômico-financeira de 
determinada entidade no período em 

que qualquer situação que possa afe-
tar o resultado deve ser reconhecido, e 
avaliar se esse risco pode afetar o con-
ceito de que determinado ativo – di-
reito – deve ser reconhecido somente 
quando houver a comprovação de que 
existirá um benefício econômico futu-
ro com essa transação.

Finalizando, o prazo para a total con-
vergência do padrão contábil brasileiro 
para as Normas Internacionais de Con-
tabilidade está próximo. O Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis tem apre-
sentado à sociedade pronunciamentos 
técnicos sobre os International Accounting 
Standards para facilitar seu entendimen-
to. Agora, resta avaliar se essas mudan-
ças no reconhecimento e mensuração 
contábil afetarão outras áreas, como a 
tributária, que sempre esteve altamente 
ligada à Contabilidade. A abertura para a 
avaliação dos contadores quanto a real va-
lorização de seus ativos e passivos deverá 
trazer muitas questões a serem discutidas 
quanto ao impacto, a exemplo dos ativos 
ambientais e do capital intelectual. 
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Determinantes do 
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do 9O Prêmio Abrasca e 
suas características de 
governança corporativa
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Resumo
O papel e a importância da informação contábil são 

frequentemente explorados em pesquisas nas áreas de 
contabilidade e finanças. Porém, um aspecto muitas ve-
zes não considerado por estas é que o fluxo de informa-
ções disponibilizadas aos usuários é também motivado 
pelos interesses das empresas ou gestores. O objetivo 
deste estudo é analisar fatores que podem explicar o ní-
vel diferenciado da transparência por parte das empre-
sas de capital aberto brasileiras, utilizando como amostra 
aquelas participantes do 9º Prêmio Abrasca de Relatório 
Anual, listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Boves-
pa) em 2008. Com a aplicação de análise de regressão 
múltipla, os resultados indicaram que a estrutura de li-
derança do Conselho de Administração, a auditoria ex-
terna, a listagem em bolsas norte-americanas e o grau de 
liquidez podem ser considerados fatores explicativos do 
seu nível diferenciado de transparência.
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Introdução

A partir do desenvolvimento do 
mercado de capitais, a sistematização 
do conhecimento disponível a respei-
to da temática evidenciação contábil 
(disclosure) adquiriu maior relevância, 
operando como um elemento motiva-
dor para a criação de um arcabouço e, 
consequentemente, uma regulamenta-
ção da maneira pela qual as empresas 
de capital aberto devem divulgar as 
suas informações contábeis. Assim, 
vem ganhando espaço no ambiente 
empresarial a ideia de que as chamadas 
boas práticas de governança corpora-
tiva devem incluir a disponibilização 
das informações que os usuários consi-
derarem relevantes para o seu processo 
de tomada de decisão de forma clara, 
completa e fidedigna, destacando a 
importância do disclosure para o apri-
moramento da governança corporativa.

Diversos autores ressaltam a im-
portância e os benefícios da divulga-
ção de informações junto ao mercado 
de capitais (ANDRADE e ROSSETI, 
2004; HILL, 1996; DAMODARAN, 
2004; BUSHMANN e SMITH, 2003; 
LANZANA, 2004, entre outros). 
Contudo, estudos também confirmam 
a ideia de que as empresas relutam em 
aumentar o nível de disclosure, limi-
tando-se às exigências legais e regula-
mentares sob argumentos de proteção 
às informações de natureza estratégica 
e receios de questionamentos jurídicos 
ou controle de custos (DANTAS et al., 
2005).

É nesse sentido que Hendriksen e 
Van Breda (2007) afirmam que uma 
das dificuldades em estabelecer apro-
priadamente os objetivos do disclosure 
é que os usuários dessas informações 
representam apenas um dos lados  
da equação informacional, podendo 
tal informação impactar também o 
comportamento dos seus fornecedores. 

Afirma-se, portanto, que a comunica-
ção das informações ao mercado é se-
letiva, pois as empresas podem não vir 
a fornecer todas as informações de que 
dispõem, selecionando aquelas que são 
mais interessantes aos seus próprios in-
teresses (LOPES e MARTINS, 2007). 

Com base nesse argumento, o ob-
jetivo central deste estudo é solucionar 
o seguinte questionamento: “Quais 
fatores poderiam explicar o nível di-
ferenciado de disclosure das empresas 
premiadas no ranking do 9º Prêmio 
Relatório Anual, edição 2007, da As-
sociação Brasileira das Companhias 
Abertas (ABRASCA)?” Como objeti-
vos específicos, podem ser destacados: 
(a) averiguar as características de go-
vernança corporativa dessas empresas; 
(b) levantar outras características que 
poderiam explicar seu nível de diferen-
ciado de disclosure; e (c) analisar quais 
dos fatores acima mencionados real-
mente explicam o nível diferenciado 
de disclosure dessas empresas.

Para tanto, por meio de análise de 
regressão múltipla, a pontuação obtida 
na premiação da Abrasca (variável de-
pendente) foi regredida contra possíveis 
variáveis explicativas identificadas na 
revisão de literatura, segregadas entre 
aquelas de governança corporativa e ou-
tras características gerais das empresas.

1  Determinantes do 
disclosure

1.1  Características de 
governança corporativa

Ao conselho de administração 
cabe a tarefa de representar os interes-
ses dos acionistas (BYRD; PARRINO 
e PRITSCH, 1998). Sua missão pode 
ser sintetizada como “proteger e valo-
rizar o patrimônio, bem como maxi-
mizar o retorno do investimento”. Entre 
suas principais atribuições, menciona-se 

a aprovação da escolha ou da dispensa 
dos demais executivos sob proposta do 
executivo principal (CEO) e a super-
visão do relacionamento entre os exe-
cutivos e as demais partes interessadas 
(stakeholders) (IBGC, 2008). Entre-
tanto, o conselho pode nem sempre 
usar sua autoridade em benefício dos 
interesses dos acionistas. Quando os 
incentivos de membros individuais do 
conselho de administração diferirem 
daqueles dos acionistas, o conselho po-
derá empreender ações que beneficiam 
os executivos e prejudicam os acionis-
tas (BYRD; PARRINO e PRITSCH, 
1998, p. 21).

Devido ao importante papel de-
sempenhado pelo CEO na nomeação 
de conselheiros, sua influência sobre a 
remuneração e benefícios a eles con-
cedidos e sobre as chances de esses 
conselheiros serem convidados a tra-
balhar nos conselhos de administração 
de outras empresas, o CEO acaba por 
exercer grande influência sobre o con-
selho de administração (BEBCHUK; 
FRIED, 2003). Fama e Jensen (1983) 
consideram que a existência de conse-
lheiros não executivos no conselho de 

Afirma-se, portanto, 
que a comunicação 
das informações ao 

mercado é seletiva, pois 
as empresas podem não 
vir a fornecer todas as 
informações de que 

dispõem, selecionando 
aquelas que são mais 
interessantes aos seus 
próprios interesses. 
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administração atua como um meca-
nismo confiável de redução dos confli-
tos entre principais e agentes. 

Nesse sentido, as recentes melho-
rias nas regras de governança corpora-
tiva têm focado a necessidade de au-
mento da independência do conselho 
de administração. Tal independência 
tem se apoiado principalmente em 
duas características: (1) aumento no 
número de conselheiros não execu-
tivos, e (2) separação das funções de 
CEO e presidente do conselho de 
administração (chairperson). 

O IBGC (2008, p. 20) ressalta que:

As atribuições do presidente do Con-
selho são diferentes daquelas do exe-
cutivo principal (CEO). Para que 
não haja concentração de poder em 
prejuízo de supervisão adequada da 
gestão, deve ser evitado o acúmulo 
dessas funções pela mesma pessoa.

De acordo com a teoria da agência, 
a combinação das funções (estrutura 
unitária de liderança) pode prejudicar 
significativamente as três mais impor-
tantes funções do conselho de adminis-
tração: o monitoramento, a disciplina 
e a remuneração dos gestores. Pode 
também levar o CEO a um comporta-
mento oportunista, devido a sua domi-
nância no conselho (BARAKO, 2007). 
Esse potencial conflito de interesses 
tem levado alguns autores a argumen-
tar que há necessidade de separação das 
funções, ressaltando que o ideal seria 
que a função de chairperson fosse de-
sempenhada por um conselheiro inde-
pendente (PETRA, 2005).

Chen e Jaggi (2000) encontraram 
uma relação positiva entre a propor-
ção de conselheiros não executivos e 
o disclosure voluntário, ou seja, conse-
lheiros independentes agem como um 
mecanismo confiável de aumento do 
disclosure voluntário. Forker (1992), 

por sua vez, constatou uma relação ne-
gativa entre a qualidade do disclosure e 
o desempenho acumulado das funções 
de CEO e presidente do conselho de 
administração, o que significa dizer 
que o desempenho das funções de 
chairperson e CEO pela mesma pessoa 
compromete a qualidade do disclosure 
corporativo.

Outro aspecto relacionado às carac-
terísticas de governança corporativa das 
empresas e suas práticas de disclosure é a 
existência de um Comitê de Auditoria. 
A presença de um comitê de auditoria 
é associada à confiabilidade na divulga-
ção de informações financeiras, como 
a redução da ocorrência de erros, irre-
gularidades e outros (McMULLEN, 
1996); é vista como um mecanismo de 
monitoramento que melhora a função 
da auditoria (BRADBURY, 1990); e, 
ainda, é capaz de melhorar a qualidade 
do fluxo de informações entre os acio-
nistas e acionistas potenciais da empre-
sa e os gestores (BARAKO, 2007).

A auditoria externa, por fim, 

também é considerada uma força ca-
paz de influenciar nas práticas de dis-
closure corporativo. DeAngelo (1981) 
argumenta que as grandes empresas 
de auditoria investem mais em manter 
sua imagem que as menores, pois ten-
dem a perder mais em casos de danos 
à sua reputação. Sugere também que 
as grandes empresas de auditoria têm 
maior número de clientes e, portan-
to, são menos dependentes de cada 
um deles em particular, o que as leva 
a serem mais comprometidas com a 
qualidade de seu trabalho que as em-
presas menores. Nesse sentido, uma 
série de estudos tem considerado que 
as grandes empresas de auditoria de-
mandam melhores padrões de divul-
gação de informações de seus clientes 
(empresas), sendo que alguns estudos 
prévios comprovaram a existência de 
tal relação: Ahmed e Nicholls (1994) 
e McNally, Eng e Hasseldine (1982).

Visando a abranger outros aspec-
tos relacionados à governança cor-
porativa das empresas, incluiu-se o 
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segmento da Bovespa como possível 
determinante do disclosure. Espera-se 
que empresas listadas nos níveis 1, 2 e 
no novo mercado de governança cor-
porativa possuam melhores práticas de 
disclosure, uma vez que o número de 
exigências para ingresso das empresas 
nesse mercado é mais elevado e deve 
refletir-se na qualidade da informação 
por elas fornecida.

1.1.1  A estrutura de 
propriedade das 
empresas

No Brasil, a partir dos anos 1990, 
os investidores institucionais, prin-
cipalmente os fundos de pensão, pas-
saram a buscar uma participação mais 
ativa nos conselhos de administração, 
adquirindo participação significativa 
em diversas empresas. Tal mudança de 
atitude somou-se à internacionaliza-
ção do mercado de capitais brasileiro, 
com um número crescente de empre-
sas acessando o mercado internacional 
por meio de American Depositary Re-
ceipts (ADRs); à abertura do sistema 
financeiro para instituições multina-
cionais; e ao aumento da importância 
dos investidores estrangeiros no mer-
cado acionário nacional, acarretando 
uma demanda crescente por melhorias 
nos padrões de governança corporativa 
(CARVALHO, 2007).

Devido ao foco, profissionalismo e 
visão ampla do mercado (ANDRADE; 
e ROSSETTI, 2004), os investido-
res institucionais desempenham um 
importante papel no monitoramento 
das práticas de disclosure corporativo, 
de modo que os gestores podem evi-
denciar mais informações voluntaria-
mente, como forma de corresponder 
às expectativas desses investidores 
(BARAKO, 2007). Carson e Simnett 
(1997, apud BARAKO,(2007) encon-
traram uma relação positiva significa-

tiva entre o percentual de propriedade 
de investidores institucionais e as prá-
ticas corporativas de disclosure pelas 
empresas listadas na Austrália.

Sabe-se que investidores estran-
geiros – principalmente os oriundos 
de países em que o mercado de capi-
tais é mais desenvolvido, como nos 
Estados Unidos – demandam maior 
quantidade e qualidade na divulgação 
de informações. Por isso, os estudos 
voltados para os determinantes do dis-
closure têm considerado a existência de 
investidores estrangeiros na estrutura 
de propriedade das empresas como 
um fator capaz de influenciar essas 
práticas nas empresas.

Haniffa e Cooke (2002) encon-
traram uma relação positiva entre 
a proporção de ações possuídas por 
investidores estrangeiros e o nível de 
disclosure pelas companhias listadas na 
Malásia. Os autores argumentam que, 
diante da existência de investidores es-
trangeiros, há uma necessidade maior 
de disclosure, como forma de monito-
ramento das ações dos gestores pelos 
mesmos. Entretanto, embora a parti-
cipação dos investidores institucionais 
e estrangeiros nas empresas brasileiras 
seja cada vez mais significativa, Silveira 
(2002, p. 31) destaca que “a forte con-
centração das ações com direito a voto 

é característica fundamental do mo-
delo de governança das companhias 
abertas brasileiras, com uma ausência 
quase total de empresas de proprieda-
de pulverizada”. 

Tal concentração de voto pode 
também gerar reflexos nas práticas de 
disclosure, pois empresas com grandes 
acionistas controladores possuem for-
tes incentivos para empreender práti-
cas inadequadas de disclosure, já que a 
divulgação de certas informações po-
deria tornar os benefícios individuais 
dos acionistas controladores visíveis 
aos interessados externos (outsiders) 
que, por sua vez, poderiam empre-
ender ações disciplinares contra estes 
(TINAIKAR, 2006). Becht (1997) 
apontou os reflexos das combinações 
entre a concentração de propriedade e 
poder de voto no disclosure, destacan-
do que, nos casos em que há concen-
tração voto/propriedade, os grandes 
acionistas controladores opõem-se à 
transparência, enquanto, nos casos 
de concentração de voto/dispersão de 
propriedade, tal oposição estende-se 
também aos gestores. 

1.1.2  Características gerais 
da empresa

Embora a discussão acerca dos de-
terminantes de disclosura, em grande 
parte dos estudos, tenha sido concen-
trado sobre as características de gover-
nança corporativa das empresas, outros 
fatores foram sendo incluídos à medida 
que os primeiros mostraram-se pouco 
explicativos. Esses fatores são discuti-
dos a seguir:
a)  Possuir ações negociadas em bolsas 

norte-americanas: considerando que 
a elaboração de informações por par-
te das empresas acarreta em diversos 
custos, que são ainda mais elevados 
para as empresas que desejam emi-
tir ADRs nos níveis II e III, e que a 

A auditoria externa, 
por fim, também é 

considerada uma força 
capaz de influenciar nas 

práticas de disclosure 
corporativo. 
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divulgação de informações colabora 
para a redução do custo de capital 
das empresas, é de se esperar que es-
sas empresas venham a divulgar as 
informações elaboradas para aten-
der às exigências da Securities Ex-
change Commission (SEC) também 
no Brasil. Os resultados da pesquisa 
de Costa, Goldner e Galdi (2007) 
permitem inferir que a emissão de 
ADRs é um dos fatores que influen-
ciam para que os maiores bancos 
brasileiros tenham um elevado nível 
de disclosure.

b)  Tamanho da empresa: em prati-
camente todos os estudos relativos 
ao disclosure, conforme serão de-
monstrados a seguir, o tamanho 
da empresa aparece como um forte 
determinante, sugerindo que gran-
des empresas evidenciam mais in-
formações que empresas menores. 
Exemplos de estudos que compro-
vam essa relação são os de Belkaoui-
Riahi (2001); Chow e Wong-Boren 
(1987); Lang e Lundholm (1993); 
Owusu-Ansah (1998); Wallace e 
Naser (1995), Wallace, Naser e 
Mora (1994), Alsaeed (2006) e 
Huafang e Jianguo (2007).

c)  Presença de capital de terceiros na 
estrutura de capital da empresa: em 
seu estudo com empresas listadas 
em Bangladesh, Ahmed e Nicholls 
(1994) argumenta que em países 
onde as instituições financeiras são 
a fonte primária de obtenção recur-
sos pelas empresas, inicialmente, há 
uma tendência de as companhias, 
que possuem grandes somas de dí-
vidas em seus balanços, divulgarem 
maior quantidade de informações 
em seus relatórios anuais, para me-
lhorarem suas chances de obter re-
cursos junto a tais instituições. 
Os resultados empíricos são diver-
sificados. Alguns estudos encontra-
ram uma relação positiva entre a 

presença de capitais de terceiros e 
o disclosure voluntário, como, por 
exemplo, o de Bradbury (1992). 
Entretanto, outros não encontra-
ram nenhuma relação, como os de 
Mckinnon e Dalimunthe (1993) e 
Hossain, Tan e Adam. (1994).

d)  lucratividade da empresa: há uma 
tendência de que gestores de em-
presas lucrativas divulguem um 
maior número de informações de 
maneira voluntária, para aumentar 
o valor da empresa, influenciar suas 
remunerações e o valor de seu capi-
tal humano no mercado de traba-
lho competitivo (BARAKO, 2007). 
Em contraste, empresas com menor 
rentabilidade podem ter maiores 
incentivos à divulgação de informa-
ções na tentativa de reduzir a incer-
teza do investidor, tornando claras 
suas políticas operacionais e de pro-
cessos (EL-GAZZAR; FORNAR; e 
JACOB, 2006). 
  Refletindo tal contradição, os re-
sultados de estudos prévios não 
são conclusivos. Wallace e Naser 
(1995) e Owusu-Ansah (1998) ob-
tiveram evidências de que a lucra-
tividade influencia positivamente 
as práticas de disclosure da empresa. 
Entretanto, Wallace, Naser e Mora 
(1994) não encontraram relação 
significativa entre tais variáveis, en-
quanto Lang e Lundholm (1993) 
sugerem que a direção dessa relação 
não é clara.

e)  liquidez da empresa: Wallace e Na-
ser (1995) afirmam que os órgãos 
reguladores, investidores e institui-
ções financeiras preocupam-se com 
a situação da empresa e, portanto, 
com sua habilidade de honrar as dí-
vidas de curto prazo que possui. Tal 
fato pode sugerir que a alta liquidez 
da empresa esteja associada com 
um grau mais elevado de disclosure.  
Por outro lado, Wallace Naser e Mora 

(1994) argumentam que as empresas 
de baixa liquidez tendem a divulgar 
uma quantidade maior de informa-
ções, para justificar sua situação.
 Os resultados empíricos não são con-
clusivos. Enquanto Belkaoui-Rahi 
(1978) apud Barako (2007) não en-
contraram relação entre a liquidez 
da empresa e suas práticas de disclo-
sure, Wallace, Naser e Mora (1994) 
documentaram uma significativa 
associação negativa entre a liquidez e 
as práticas de disclosure das empresas 
espanholas não listadas.

2 Metodologia

A pesquisa é aplicada quanto à 
sua natureza e quantitativa no que 
diz respeito à sua abordagem. Visto 
destinar-se a identificar os fatores que 
explicam o maior ou menor grau de 
disclosure por parte das empresas, a 
pesquisa é explicativa quanto aos seus 
objetivos. Uma vez que utilizará infor-
mações eletronicamente disponibiliza-
das pelas empresas, relativamente aos 
procedimentos adotados, a pesquisa é 
documental. A análise se deu median-
te aplicação do método dos mínimos 
quadrados (Least Squares Method). A 
pontuação obtida pelas empresas na 
premiação da Abrasca foi regredida 
contra os fatores explicativos aponta-
dos pela literatura, a fim de consta-
tar quais deles realmente podem ser 
considerados como determinantes do 
nível diferenciado de disclosure dessas 
empresas.

A Associação Brasileira das Compa-
nhias Abertas (ABRASCA), criada em 
1971, é uma associação civil sem fins lu-
crativos. Sua principal missão “é a defesa, 
em sua atuação conjunta, das posições 
da companhia aberta, como a face mo-
derna da economia brasileira, junto aos 
centros de decisão e à opinião pública”. 
A Abrasca também se compromete com 
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o desenvolvimento do mercado de capitais e com a dissemina-
ção de informações sobre os principais títulos nele negociados 
(ABRASCA, 2008). O Prêmio Abrasca foi instituído em 1999, 
sendo seu objetivo incentivar o aprimoramento da elaboração 
pelas empresas de relatórios com maior clareza, transparência, 
qualidade e quantidade de informações; bem como relatórios 
de caráter inovador, tanto na apresentação expositiva quanto 
no projeto gráfico. 

Para tanto, a Comissão Julgadora valoriza, sobretu-
do, a divulgação de informações espontâneas, tais como 
(ABRASCA, 2008): análise dos aspectos econômico-finan-
ceiros (MD&A); aspectos socioambientais; ativos intan-
gíveis; comentários sobre as ações da empresa, encaradas 
como “investimento; exposição sobre a estratégia global da 
empresa/organização; fluxo de caixa; gestão de risco; gover-
nança corporativa (práticas já adotadas ou em vias de ado-
ção); informações sobre os mercados em que a empresa/or-
ganização atua; segmentação das vendas por áreas, produto/ 
ou serviços; investimentos; mensagem de abertura do presi-
dente do Conselho e/ou do presidente executivo; perfil da 
empresa (ou grupo)/organização; quadro-resumo dos prin-
cipais indicadores de desempenho operacional e financeiro, 
inclusive medidas de produtividade, nos últimos exercícios.

Dada a amplitude das categorias de divulgação abrangi-
das pela premiação, acredita-se que ela represente um ade-
quado índice de disclosure, que serve para os objetivos pro-
postos neste estudo. A 9o edição do Prêmio Abrasca refere-se 
aos Relatórios Anuais do ano de 2006, publicados pelas em-
presas em 2007. Por esta razão, para determinação das vari-
áveis explicativas, também foram consideradas as informações 
relativas ao período em questão.

A amostra inicial pesquisada era composta de 64 em-
presas, referente àquelas participantes da 9ª edição do Prê-
mio da ABRASCA – Relatório Anual, edição 2007. Não foi 
possível coletar um ou mais dados para 15 dessas empresas, 
reduzindo, portanto, a amostra final a um total de 49 com-
panhias pesquisadas. As variáveis independentes definidas 
na revisão de literatura, bem como suas fontes, são apresen-
tadas no Quadro 1.

O modelo econométrico, portanto, pode ser assim definido:

Quadro 1: Variáveis independentes do estudo.

Característica Descrição da variável Fonte 

Características de governança corporativa
EXT – Composição do Conselho 
de Administração

Número de conselheiros externos
Total de membros do Conselho de Administração IAN

DUAL – Estrutura de liderança do 
Conselho de Administração

“1” se há acumulação das funções de presidente do conselho de 
administração e CEO da empresa, e “0” se não IAN

CAUD – Comitê de Auditoria “1” se há um comitê de auditoria, e “0” se não IAN

BIG4 – Auditoria Externa
“1” se as demonstrações contábeis da empresa foram auditadas por 
uma das 4 maiores empresas de auditoria (PricewaterhouseCoopers, 
Deloitte Touche Tohmatsu, Ernest & Young e KPMG), e “0” se não

IAN

SEG – Segmento da Bovespa “1” se a empresa está listada nos níveis 1, 2 e Novo Mercado da 
Bovespa, e “0” se não IAN

INST – Investidores Institucionais Participação acionária de investidores institucionais na empresa IAN
ESTR – Investidores Estrangeiros Participação acionária de investidores estrangeiros na empresa IAN
ALAV – Alavancagem de 
Controle

% Votos dos cinco maiores acionistas
% Capital dos cinco maiores acionistas Economática

Características gerais da empresa
ADR – Negociação em bolsas 
norte-americanas Se a empresa emitiu ADRs níveis II e III no ano em questão Site ADRcom

TAM – Tamanho da empresa Total do ativo da empresa Economática

END – Grau de endividamento Total das dívidas da empresa
Total do ativo Economática

ROA – Lucratividade Lucro líquido disponível para os acionistas
total do ativo Economática

LIQ – Liquidez Ativo circulante + Realizável a longo prazo
Passivo circulante + Exigível a longo prazo Economática

Fonte: Os autores.
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Os resultados obtidos por meio da aplicação do modelo são apresentados no próximo capítulo.

3 Resultados

A Tabela 1 apresenta as estatísticas 
descritivas para as variáveis indepen-
dentes do modelo.

Pelas informações dispostas na Ta-
bela 1, é possível constatar que os con-
selhos de administração das empresas 
em questão possuem, em média, 87% 
de membros não executivos, sendo que 
o menor percentual de membros ex-
ternos nos conselhos de administração 
destas foi de 62% e o maior de 100%, 
ou seja, em algumas empresas o conse-
lho de administração é integralmente 
formado por membros externos. As 
participações médias de investidores 
estrangeiros e institucionais no capital 
das empresas é bastante reduzida, sen-
do de apenas 14 e 3%, respectivamen-
te. A alavancagem média de controle 
foi de 1,3, indicando que em média os 
cinco maiores investidores dessas em-
presas possuem uma participação per-
centual em ações com direito a voto 
inferior à sua participação percentual 
no capital total da empresa, mostran-
do indícios de concentração de poder 
de voto. 

A maior empresa possui R$ 
265,547 bilhões de ativo, enquanto a 
média é de apenas R$ 21,357 bilhões. 
As dívidas dessas empresas correspon-
dem, em média, a 62% de seu ativo 
total, sendo o menor endividamento 
observado de 28% e o máximo de 
93%. A menor rentabilidade obser-
vada nessas empresas foi de -11,8 e 
a maior de 25,7. Em média, o lucro 
líquido das empresas no ano em ques-
tão correspondeu a 6,8% de seu ati-
vo. Quanto à liquidez, a média para 
essas empresas é de 0,98, ou seja, para 
cada R$ 1,00 de dívidas possuídas, há 
apenas R$ 0,98 de ativo circulante e 
realizável a longo prazo. 

Dessas empresas, 61% estão lista-
das nos níveis 1, 2 ou Novo Mercado da 
Bovespa. Em apenas 14% delas ocor-
re acumulação de funções pelo presi-
dente do conselho de administração. 
A prática de criação de um comitê é 
relativamente baixa, pois apenas 33% 
das empresas o possuem. O percentual 
das empresas em questão que é audita-
da por uma das quatro maiores empre-
sas de auditoria é bastante elevado, de 
92%. Por fim, 31% dessas negociam 
suas ações em bolsas de valores norte-
americanas. 

3.1  Determinantes do 
disclosure

Os testes de adequação aos pres-
supostos do modelo clássico de regres-
são linear foram realizados. Pelo teste 
de heterocedasticidade de White, não 
foi possível rejeitar a hipótese nula de 
homocedasticidade dos termos de erro 
(Prob. 0,514). O teste de Jarque-Bera 
indicou que não é possível rejeitar a 
hipótese nula de normalidade dos re-
síduos (Prob. 0,2560). A inexistência 
de problemas de multicolinearidade 

Tabela 1: Estatísticas descritivas para as variáveis independentes.

EXT ESTR INST ALAV TAM (em milhões) END RENT LIQ

Média 87,55% 14,24% 3,36% 1,37 21,357 62,45% 6,82 0,98

Mediana 88,89% 2,52% 0,00% 1,30 5,539 62,20% 6,40 0,90

Máximo 100,00% 78,25% 38,35% 2,30 265,547 93,40% 25,70 2,90

Mínimo 62,50% 0,00% 0,00% 1,00 231,0 28,40% -11,80 0,10

Desvio-padrão 0,11763 22,07 7,40 0,38 50,759 15,38 7,07 0,53

Sim Não

Empresas % Empresas %

SEG 30 61% 19 39%

DUAL 7 14% 42 86%

CAUD 16 33% 33 67%

BIG4 45 92% 4 8%

ADR 15 31% 34 69%

Sabe-se que investidores 
estrangeiros – principalmente 

os oriundos de países em 
que o mercado de capitais é 

mais desenvolvido, como nos 
Estados Unidos – demandam 
maior quantidade e qualidade 
na divulgação de informações.
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pode ser constatada ao se verificar que para nenhuma das variáveis independentes houve correlações superiores a 0,55, como 
indicado na Tabela 2.

O Variance Inflation Factor (VIF) também indicou 
que o modelo não apresenta problemas de multicolinea-
ridade, já que para nenhuma das variáveis independentes 
esse índice foi superior a 5. O R² ajustado pode ser consi-
derado adequado, uma vez que o estudo tem por objetivo 
apenas explicar a influência de determinadas variáveis in-
dependentes sobre o nível de disclosure. Apresentaram-se 
significativas as variáveis representativas da acumulação 
das funções de CEO e presidente do conselho de admi-
nistração (DUAL) e de negociação de ações em bolsas 
norte-americanas (ADR) a 5%, enquanto as da auditoria 
independente (BIG4) e liquidez (LIQ), a 10%. 

Os resultados indicam que as variáveis DUAL e LIQ 
exercem influência negativa sobre o disclosure da empre-
sa, ou seja, quando há uma estrutura unitária de lideran-
ça do conselho de administração e quando a liquidez das 
empresas é maior, a tendência é que o nível de disclosure 
seja menor. Já o sinal observado para as variáveis ADR e 
BIG4 indica que o fato de a empresa estar listada em bolsas 
norte-americanas e ser auditada por uma das quatro maio-
res empresas de auditoria relaciona-se positivamente com 
o nível de disclosure. Não foi constatada influência estatis-
ticamente significativa das demais variáveis sobre a variável 
representativa da pontuação obtida na premiação Abrasca. 

A Tabela 3 traz os resultados estatísticos.

Tabela 2: Matriz de correlação das variáveis independentes.

 EXT DUAL CAUD BIG4 SEG ESTR INST ALAV ADR TAM END RENT LIQ

EXT 1,00 -0,469 0,128 0,152 0,231 0,021 0,067 0,353 0,007 0,021 -0,028 0,160 0,069

DUAL  1,00 -0,160 -0,091 0,085 -0,195 0,147 -0,276 -0,018 -0,136 -0,071 -0,232 -0,058

CAUD   1,00 0,208 0,018 0,039 -0,132 0,010 0,104 0,329 0,265 -0,073 0,057

BIG4    1,00 0,375 0,021 -0,092 0,094 -0,125 0,101 -0,070 0,309 0,226

SEG     1,00 -0,088 0,293 0,146 0,074 -0,155 -0,315 -0,072 0,343

ESTR      1,00 0,176 -0,005 -0,171 0,004 0,064 0,057 0,013

INST       1,00 0,094 0,208 -0,058 -0,228 -0,012 0,239

ALAV        1,00 0,136 0,252 0,069 -0,075 -0,085

ADR         1,00 0,367 0,175 -0,179 -0,120

TAM          1,00 0,470 -0,155 -0,026

END           1,00 -0,290 -0,522

RENT            1,00 0,159

LIQ             1,00

Tabela 3: Resultados estatísticos.
Variável DEPENDENTE: PTS

Observações: 49

Variável Coef. T-Estat. Prob. VIF

C 9,082 5,489 0,000  

EXT -1,303 -0,931 0,358 1,171

DUAL -1,192 -2,487 0,018 1,241

CAUD 1,905 0,605 0,549 0,962

BIG4 1,156 1,886 0,068 1,243

SEG -1,023 -0,279 0,782 1,408

INST 1,370 1,173 0,249 1,116

ESTR -0,291 -0,331 0,743 0,915

ALAV -2,400 -0,587 0,561 1,049

ADR 7,783 2,285 0,029 1,088

TAM 0,000 0,701 0,488 1,439

END -0,009 -0,070 0,944 1,679

RENT 0,066 0,286 0,776 1,133

LIQ -6,065 -1,808 0,079 1,390

R² Ajustado 0,252

Durbin-Watson 1,786

Prob(F-statistico) 0,028

Teste de White

F-statistico 0,979 Probabilidade 0,514
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Conclusão

O estudo teve como objetivo  
principal constatar características quem 
possam ser determinantes do nível de 
disclosure de informações pelas empre-
sas de capital aberto brasileiras. Como 
variável dependente, utilizou-se a pon-
tuação obtida no 9o Prêmio Abrasca de 
Relatório Anual – edição 2007, regre-
dida contra variáveis definidas com 
base na revisão de literatura. Entre as 
variáveis de governança corporativa, 
constatou-se que embora a composi-
ção dos conselhos de administração 
das empresas em questão possa ser 
considerada satisfatória – já que um 
grande percentual dos conselheiros 
é externo –, essa característica parece 
não influenciar nas práticas de disclo-
sure das empresas. 

A existência de um comitê de au-
ditoria parece também não gerar refle-
xos sobre o disclosure. Entretanto, ao 
se considerar que sua constituição é 
pouco comum nas empresas brasilei-
ras, até mesmo por não ser obrigató-
ria e muitas vezes suas funções serem 
desempenhadas pelo conselho fiscal, é 
possível inferir que a forma de com-
posição desses comitês não está con-
tribuindo para o correto desempenho 
de seu papel. Ou seja, suas funções 
podem estar sendo comprometidas, 
em virtude de sua estrutura, que não 
possui padrões predefinidos. 

A acumulação das funções de 
CEO e presidente do conselho de ad-
ministração não é comum nessas em-
presas. Ainda assim, foi observado que 
tal característica afeta negativamente 
e a informação disponibilizada aos  
usuários externos. Esse dado confirma 
a hipótese de que a estrutura unitária 
de liderança pode prejudicar as fun-
ções do conselho de administração e 
reitera as recomendações feitas pelo 

IBGC, de que é de grande importân-
cia que tais funções não sejam desem-
penhadas pela mesma pessoa.

Um número expressivo das em-
presas em questão é auditado por 
uma das quatro maiores empresas de 
auditoria (PricewaterhouseCoopers, 
Deloitte Touche Tohmatsu, Ernest & 
Young e KPMG). Essa característica se 
mostrou importante, confirmando a 
ideia de que grandes empresas de audi-
toria exercem seu trabalho com maior 
independência, principalmente pela 
grande preocupação com sua reputa-
ção e pela baixa dependência de cada 
um de seus clientes em individual. Isso 
significa dizer que uma atuação mais 
independente da auditoria externa é 
necessária para o aprimoramento do 
disclosure. 

A parcela de empresas que pos-
suem ADRs nos níveis II e III não é 
tão expressiva. Entretanto, é impor-
tante observar que o próprio número 
total de empresas brasileiras que nego-
ciam ações em bolsas norte-america-
nas não é tão expressivo. O fato de as 
empresas negociarem ações em bolsas 
norte-americanas se mostrou capaz de 
aprimorar suas práticas de disclosure, 
indicando que a regulamentação pos-
sui um efeito positivo sobre a qualida-
de da informação divulgada. Esse dado 
não é surpreendente, mas corrobora o 
entendimento de que regras mais rígi-

das de divulgação de informações são 
necessárias no Brasil.

Com relação ao efeito da liqui-
dez das empresas sobre suas práticas 
de disclosure, pode-se entender que  
este é negativo porque empresas me-
nos líquidas têm maior interesse em 
divulgar informações, como forma 
de justificar sua situação financeira 
não tão satisfatória. Dessa forma, o 
disclosure demonstrou ser mais utiliza-
do como forma de explicar o porquê 
de uma situação negativa do que para 
destacar a situação financeira favorável  
da empresa. 

Como sugestão para futuros tra-
balhos, salienta-se que outras medidas 
podem ser utilizadas como variável 
dependente do estudo, ou seja, formas 
alternativas de capturar a transparên-
cia das empresas podem ser adotadas, 
seja pela utilização de pontuações já 
existentes ou pela criação de índices 
exclusivamente desenvolvidos com 
essa finalidade. Futuros estudos podem 
também contemplar a divulgação de 
uma modalidade específica de informa-
ções (como, por exemplo, determinan-
tes do disclosure do capital intelectual, 
remuneração executiva, gestão estraté-
gica de custos, ativos intangíveis, custos 
ambientais, entre outros). Internacio-
nalmente, trabalhos desta espécie são 
relativamente comuns e se apresentam 
pouco explorados no Brasil. 

O fato de as empresas negociarem ações em bolsas 
norte-americanas se mostrou capaz de aprimorar 

suas práticas de disclosure, indicando que a 
regulamentação possui um efeito positivo 

sobre a qualidade da informação divulgada.
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APÊNDICE I – Empresas participantes do 9º Prêmio Abrasca Relatório Anual, edição 2007, consideradas no estudo:
1 Aços Villares S/A 26 Eternit S/A
2 AES Tietê S/A 27 Fras-Le S/A
3 ALL – America Latina Logística 28 Gerdau
4 Aracruz Celulose S/A 29 Grendene S/A
5 Banco Bradesco S/A 30 Iochpe Maxion
6 Banco Itaú Holding Financeira 31 Itautec
7 Banco Nossa Caixa S/A 32 Klabin S/A
8 Bradespar S/A 33 Light S/A 
9 Brasil Telecom 34 Perdigão S/A
10 CBD – Pão de Açúcar 35 Randon S/A
11 CCR (Cia Concessões Rodoviárias) 36 Sadia S/A
12 Celulose Irani 37 São Paulo Alpargatas S/A
13 Coelce (Companhia Energética do Ceará) 38 Souza Cruz S/A 
14 COMGÁS (Cia. Gás de São Paulo) 39 Suzano Papel e Celulose S/A
15 Confab Industrial S/A 40 TAM Linhas Aéreas S/A
16 CPFL (CPFL Energia S.A.) 41 Tele Norte Leste Participações
17 CSN – Companhia Siderúrgica Nacional 42 TIM Participações S/A
18 CSU CadSysten S/A 43 Tractebel Energia S/A
19 CVRD 44 Triunfo Participações
20 Duratex S/A 45 Ultrapar Participações S.A.
21 Elektro Eletricidade e Serviços S/A 46 Unibanco 
22 Eletropaulo 47 Usiminas
23 Embraer 48 Votorantim Celulose e Papel S.A.
24 Energias do Brasil S/A 49 Vivo Participações S/A
25 Energisa
Fonte: Adaptado de http://www.abrasca.org.br/premios.

ABRASCA. 2007. Ranking das primei-
ras 30 colocadas no 9º Prêmio Abras-
ca – Relatório Anual. Disponível em: 
http://www.abrasca.org.br/premios. 
Acesso em: 20 de abril de 2008.

ABRASCA. 2007. Disponível em: 
http://www.abrasca.org.br/premios. 
Acesso em: 20 de abril de 2008.
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Resumo
Este estudo histórico-biográfico descreve a vida e obra 

de Sebastião Ferreira Soares. Trata-se de uma pesquisa 
descritiva baseada em documentos e publicações que 
abordavam parcialmente o objeto do estudo, analisados 
de forma qualitativa. Para ilustrar os feitos deste persona-
gem, fez-se uso de imagens originais de alguns de seus ma-
nuscritos, após sua digitalização e análise. Dentre as reali-
zações deste profissional contábil, destaca-se a publicação 
de diversas obras, como o primeiro livro sobre a utilização 
do sistema de partidas dobradas na gestão pública brasi-
leira, em 1850; a colaboração com o Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro; a realização da primeira auditoria 
no Brasil e a fundação do Club de Guarda-Livros do Rio de 
Janeiro. Esses feitos, associados à época de sua ocorrência, 
tornam Sebastião Ferreira Soares uma das principais per-
sonalidades contábeis brasileiras do século XIX.

Palavras-chave
 Sebastião Ferreira Soares. História da Contabilidade. 
Finanças públicas.

Marco Aurélio Gomes Barbosa
Contador. Professor universitário.
Mestre em Ciências Contábeis pela 
Unisinos. Especialista em Auditoria e 
Perícia.
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Introdução

O crescimento de uma ciência ou 
aprimoramento de determinada técni-
ca depende, basicamente, de pesquisa-
dores e profissionais dedicados a essas 
atividades. Quando esta ciência tem 
por objeto a gestão e representação do 
patrimônio, corpóreo ou incorpóreo, 
torna-se inegável a sua relação com a 
sociedade.

Os primeiros pensadores da Con-
tabilidade no período renascentista 
europeu, Benedetto Cotrugli e Luca 
Pacioli, preocuparam-se, ainda que 
focados na representatividade das con-
tas, com o controle e gestão racional 
dos bens aziendais (PEZZOLI, 1997).

No final do século XIX, começo 
do século XX, a corrente positivista 
francesa, liderada por Jean Dumar-
chey, e o chamado Positivismo Crítico 
proposto por Gino Zappa, abstraíam 
qualquer representatividade contábil 
que não fosse o seu valor intrínseco, 
dado que, para os positivistas, o valor é 
pedra angular da Contabilidade (DU-
MARCHEY, 1933).

Pode-se atribuir ao italiano Vicen-
zo Masi a determinação do patrimô-
nio como objeto da Contabilidade, 
por meio da corrente patrimonialista 
(SCHMIDT, 1996). Essa corrente, 
associada ao positivismo, influenciou 
e influencia a contabilidade brasileira, 
principalmente por meio dos primeiros 
autores e suas obras (D’AURIA, 1959). 
Dentre esses destacam-se Frederico 
Herrmann Júnior e Francisco D’Áuria.

A partir da segunda metade do sé-
culo XX, o desenvolvimento contábil 
norte-americano passa a influenciar a 
prática e o ensino contábil brasileiro. 
Ideias como as de William Paton en-
contraram campo fértil no Brasil para 
a disseminação de sua busca por prin-
cípios contábeis (SCHMIDT, 1996).

Este sintético retrospecto revela 

o quanto se valoriza, de forma muito 
justa, a contribuição de vários pesqui-
sadores contábeis, principalmente da 
Europa, dos Estados Unidos e de al-
guns brasileiros do centro do país. Po-
rém, pouco se conhece sobre o desen-
volvimento contábil em outras regiões 
brasileiras que, inegavelmente, tiveram 
grande contribuição na história da 
Contabilidade nacional e internacional.

Visando a contribuir com o co-
nhecimento contábil, este estudo his-
tórico-biográfico trata da vida e obra 
do gaúcho Sebastião Ferreira Soares 
que influenciou sobremaneira a orga-
nização da contabilidade e das finan-
ças do país no período imperial brasi-
leiro, deixando um legado intelectual 
incomum para sua época e ainda pou-
co estudado.

Este artigo apresenta-se organiza-
do da seguinte maneira: na segunda 
seção abordam-se os aspectos metodo-
lógicos e na terceira seção apresenta-se 
uma contextualização acerca dos cená-
rios regional e nacional, concomitan-
tes às atividades do profissional estu-
dado. Já na quarta seção é descrita a 
trajetória pessoal e profissional de Se-
bastião Ferreira Soares. Por último, são 
apresentadas a conclusão e referências.

1  Procedimentos 
metodológicos

Para a realização deste estudo, 
utilizou-se o método descritivo (CER-
VO; BERVIAN e SILVA, 2007), 
apoiado em fontes documentais e bi-
bliográficas.

Na pesquisa documental, foram 
examinados os manuscritos do autor 
estudado, identificando características 
de sua atividade profissional. A pes-
quisa bibliográfica favorece a contex-
tualização do cenário político-científi-
co e a caracterização da vida e obra do 
sujeito da pesquisa.

Os dados coletados foram analisa-
dos de forma qualitativa, buscando-se 
a interação, caracterização e interpre-
tação das informações obtidas sobre 
Sebastião Ferreira Soares.

Por tratar-se de um trabalho his-
tórico, as fontes utilizadas apresen-
tam uma grafia diferente da utilizada 
atualmente. Como forma de preservar 
a informação, manteve-se a escrita na 
forma original, abstendo-se de ade-
quação às regras gramaticais vigentes 
na atualidade.

A falta de preservação de docu-
mentos e da memória representa sem-
pre uma limitação em trabalhos desta 
natureza. Para compensar essa dificul-
dade, buscou-se o maior número pos-
sível de publicações e documentos con-
templativos sobre o sujeito da pesquisa.

2 Referencial teórico

A origem das práticas contábeis 
no Brasil está associada ao emprego 
de suas técnicas, principalmente da es-
crituração por partidas dobradas, em 
duas vertentes econômicas: o controle 
das finanças públicas, tanto em órgãos 
fiscalistas como em militares, e no 
crescimento comercial, principalmen-
te a partir do século XIX.

O primeiro guarda-livros a chegar 
ao país foi Gaspar Lamego, em 1549 
(LOPES DE SÁ, 2008), mesmo ano 
em que o rei de Portugal altera o regime 
de controle do Brasil de Capitanias He-
reditárias para o chamado governo-ge-
ral, centralizando as funções de gestão. 

Em 1808, com a vinda da famí-
lia real portuguesa para o Brasil, o rei 
Dom João VI cria um alvará obrigan-
do os contadores da Coroa a utiliza-
rem o registro por partidas dobradas 
em seus controles. 

Com a provável carência de mão 
de obra qualificada para a execução 
desta tarefa, são criadas, pelo Alvará de 
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15 de julho de 1809, as aulas de co-
mércio da corte e da escola militar do 
Rio de Janeiro. A criação dessas aulas 
representa o marco inicial da instrução 
contábil no Brasil, dado que tanto o 
ensino contábil quanto o econômico 
estão associados ao aprendizado co-
mercial (PELEIAS, 2007).

Um dos primeiros órgãos fazendá-
rios instalados em Porto Alegre foi a 
Provedoria Real, em 1753. Posterior-
mente, é criada em 1804 a Alfândega 
na praça central da cidade, como de-
termina a Carta Régia de 4 de julho de 
1800 (FRANCO, 2006).

O comércio crescia fortemente no 
Rio Grande do Sul, principalmente 
na capital, visto que, segundo Franco 
(1983, p. 20), “[...] Porto Alegre era o 
empório de todo o centro e o norte da 
província, em sua porção ocupada”. Po-
rém, no período de 1835 a 1845, Porto 
Alegre, sitiada por trincheiras e resistin-
do à armada revolucionária farroupilha, 
enfrenta dificuldades de abastecimento 
e comercialização. Nesse período, a re-
gião sul do Estado, principalmente a 
cidade portuária de Rio Grande e sua 
vizinha Pelotas, passam a abastecer ou-
tras regiões do Estado, esboçando um 
crescimento mais acentuado que o da 
capital (FRANCO, 1983).

Em 25 de junho de 1850 é pu-
blicada a Lei n° 556, que representa o 
primeiro Código Comercial do Brasil. 
Esta lei inseria uma série de obrigações 
contábeis aos comerciantes, como a 
utilização da escrituração mercantil e 
o registro em livros (SILVA, 2005). 

Até o ano de 1870, com o surgi-
mento das primeiras escolas dedicadas 
ao ensino comercial, o ensino contábil 
ocorria de maneira prática no Rio Gran-
de do Sul, por meio do aprendizado em 
órgãos públicos (fiscais ou militares) e 
nas empresas comerciais que se concen-
travam, principalmente, no centro de 
Porto Alegre (BARBOSA, 2009).

É nesse cenário que emergem as 
obras de Sebastião Ferreira Soares. Dada 
a importância de sua percepção visioná-
ria, bem como da contribuição às Ciên-
cias Contábeis, a seção seguinte apresen-
ta alguns elementos de sua biografia.

3  Vida e Obra de Sebastião 
Ferreira Soares

Sebastião Ferreira Soares (Figura 
1) apresenta uma formação diferencia-
da para a época e uma vida dedicada 
à organização da gestão pública, uti-
lizando, para tal, a estatística, a ma-
temática e a contabilidade, além de 
grandes conhecimentos em filosofia, 
latim, francês, inglês, economia, fi-
nanças, comércio, administração, agri-
cultura, história e política.

Nasceu SEBASTIÃO FERREI-
RA SOARES no dia 21 de abril 
de 1820, na Comarca de Piratini,  
Província do Rio Grande do Sul. 
Foram seus pais FRANCISCO 
FERREIRA SOARES e FRANCIS-
CA TERTULIANA DA COSTA. 
Fez os estudos de humanidades na 
província natal e na côrte, cujo pres-
tígio em matéria de ensino atraía 
os melhores espíritos. Muito jovem 
ainda, concluiu, na Escola Militar, 
o curso de ciências físico-matemáti-
cas (REVISTA BRASILEIRA DE 
ESTATÍTICA, 1945).

Retornando da Escola Militar da 
Corte para Porto Alegre, alistou-se nas 
forças imperiais onde, durante a revolta 
de 1839, serviu como segundo-tenente 
no corpo de engenheiros. Sua cidade 
natal, Piratini, foi a primeira capital 
dos revolucionários farroupilhas. Pro-
vavelmente por sua subordinação ao 
governo imperial e a não dedicação à 
causa de seus conterrâneos, não há re-
gistros de retorno de Sebastião Ferreira 

Soares à sua terra natal. Após o término 
da revolta ingressou, por concurso pú-
blico, na Tesouraria da Fazenda do Rio 
Grande do Sul e, após diversas promo-
ções, chegou ao cargo de chefe de seção 
(PINHEIRO e PINHEIRO, 1998).

A partir de 1845, retomou, por 
ordem do Duque de Caxias, a orga-
nização dos trabalhos estatísticos da 
Província Sul-Rio-grandense. A partir 
de 1848, dedicou-se com maior afin-
co ao controle das finanças públicas, 
por meio de levantamentos estatísticos 
(TAUNAY, 1939).

Seu trabalho representou um cres-
cimento nas informações sobre as fi-
nanças públicas, principalmente para 
o Império. Dada a inexistência, à épo-
ca, de profissionais de sua capacidade, 
foi convidado a trabalhar na corte, 
conforme consta na Revista Brasileira 
de Estatística (1945, p. 421).

Sua extraordinária capacidade de 
trabalho, aliada a uma invulgar 
dedicação, recomendava-o para 
novos e mais importantes empre-
endimentos. Transferido, em 1852, 
para o Tesouro Nacional, no Rio de 
Janeiro, aí encontra o clima ade-
quado para a plena expansão de 
sua possibilidade de organizador. 
Dedicando-se com mais intensidade 
aos estudos econômicos, estatísticos 
e financeiros, cedo se tornou uma 
autoridade conhecida e acatada nas 
diferentes questões relacionadas com 
esses três ramos do saber.

Figura 1: Sebastião Ferreira Soares.
Fonte: Revista 
Brasileira de 
Estatística (1945,  
p. 420).
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Após as exigências do Código Co-
mercial de 1850, Sebastião Ferreira 
Soares publica, em Porto Alegre, pela 
Typographia do Correio, de Pomatelli, 
o livro Tratado de Escrituração Mer-
cantil por Partidas Dobradas, Aplica-
do às Finanças do Brasil, contendo 69 
páginas (PINHEIRO e PINHEIRO, 
1998).

Esta publicação se origina de sua 
experiência obtida frente à Tesouraria da 
Fazenda do Rio Grande do Sul e, possi-
velmente, de um primeiro contato com 
a escrituração mercantil enquanto aluno 
da Escola Militar do Rio de Janeiro.

Mesmo antes da publicação de seu 
livro sobre o sistema de partidas do-
bradas, Sebastião Ferreira Soares já ha-
via elaborado um manuscrito resumi-
do sobre este mesmo tema, em 1850.

Peleias e Bacci (2004, p. 53) não 
reconhecem Sebastião Ferreira Soares 
como o precursor da contabilidade pú-
blica no Brasil. Segundo esses autores,

[...] apesar de os trabalhos de Sebas-
tião Ferreira Soares ser anteriores aos 
esforços de Estanislau Kruszynski e 
de Carlos de Carvalho, é de supor 
que o trabalho desenvolvido em São 
Carlos tenha sido o primeiro sistema 
de Contabilidade pública implan-
tada no Brasil. Esta hipótese pode 
ser levantada pela leitura da obra 
de Pinheiro e Pinheiro, na qual há 
a transcrição de diversos trechos dos 
trabalhos realizados por Ferreira, 
identificando a desordem no con-
trole das contas públicas durante o 
século XIX.

Porém, há de se considerar que 
Sebastião Ferreira Soares, citado por 
Pinheiro e Pinheiro (1998, p. 41), 
afirma em sua obra: “O methodo 
ahi proposto foi, segundo consta, 

adoptado na Thesouraria provincial 
de S. Pedro, e em outras do império” 
e ainda, 

[...] faço a applicação dos preceitos 
e regras do systema Mercantil a nos-
sa contabilidade fiscal, dando-lhes 
uma nova formula; e não me consta 
que, alem de um resumido opusculo 
que escrevi e publiquei em 1850 na 
Cidade de Porto Alegre, se tenha no 
Brasil escripto sobre este importante 
assumpto.

Partindo do exame desses elemen-
tos, pode-se considerar Sebastião Fer-
reira Soares como o precursor da con-
tabilidade governamental, tendo sido 
o primeiro a empregar o termo “conta-
bilidade fiscal”, até então inexistente, 
ou pelo menos pouco difundido, nas 
publicações de sua época. Atribui-se, 
também, a esse profissional, os planos 
de reforma do Tesouro Nacional e de 
reorganização das Tesourarias da Fa-
zenda, conforme consta nas Figuras 2, 
3, 4 e 5.

A Figura 2 apresenta um relatório 
referente aos valores contraídos por 
empréstimo pelo governo imperial 
junto ao governo inglês, enquanto 
a Figura 3 apresenta a conversão e a 
demonstração da dívida em libras es-
terlinas. Já as Figuras 4 e 5 represen-
tam, respectivamente, o relatório das 
rendas e despesas gerais entre os anos 
de 1825 e 1850, sendo que as despe-
sas aparecem, ainda, segmentadas por 
ministérios.

Além da organização das finanças 
públicas do governo imperial, Sebas-
tião Ferreira Soares participou ati-
vamente da organização profissional 
contábil na corte, tanto que torna-se 
fundador do Club de Guarda-Livros 
do Rio de Janeiro.

Figura 2: Empréstimos contraídos em 
Londres pelo Império.

Fonte: Biblioteca Nacional (2008).

Figura 3: Amortização e conversão 
da dívida externa no Brasil.

Fonte: Biblioteca Nacional (2008).

Figura 4: Estatística compara as 
rendas 1825-1850.

Fonte: Biblioteca Nacional (2008).
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Figura 5: Estatística as despesas 
gerais do Império 
1825-1850.

Fonte: Biblioteca Nacional (2008).

Com o claro propósito de forne-
cer informações ao Imperador, outros 
dois grandes fatos podem ser atribuí-
dos à sua vida profissional: sua partici-
pação efetiva no Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro (IHGB) e a rea-
lização da primeira auditoria no Brasil.

O IHGB era formado por per-
sonalidades nacionais que discutiam 
temas relevantes à política, economia, 
história, geografia e literatura, entre 
outros, desde o período imperial. Nes-
sas reuniões, Sebastião Ferreira Soares 
teve a oportunidade de interagir com 
autoridades como o imperador Dom 
Pedro II, para quem relatou minucio-
samente diversas situações da Revolu-
ção Farroupilha ocorrida anos antes 
no Rio Grande do Sul.

O nosso digno consocio o sr. Sebas-
tião Ferreira Soares fez a leitura das 
suas considerações sobre a revolução 
rio-grandense, e analyse da carta 
official e itinerario militar do inti-
tulado ministro da guerra dos dis-
sidentes Manoel Lucas de Oliveira, 
dirigida ao conselheiro Manoel An-
tonio Galvão.

Querendo aventurar os primeiros 
passos para acolher-se á sombra do 

throno imperial, e mostrar que dis-
posto se achava com os seus amigos 
a pôr fim a essa lucta fratricida 
que ensanguentou os bellos campos 
do Sul, o pretendido ministro da 
guerra dos dissidentes dirigio o offi-
cio e o itinerario de que se trata a 
um illustrado Brazileiro, e que en-
tão tinha assento nos conselhos da 
coroa; é bem natura portanto que 
já movido pela conveniencia que 
lhe poderia resultar de se fazer um  
juízo lisongeiro do estado da re-
bellião na provincia do Rio Grande 
do Sul, ja inspirado pelas sympa-
thias que votava ao partido a que 
se achava ligado, exagerasse o auctor 
da carta e do etinerario quando de-
vesse exhibir testemunhos favoraveis 
aos seus correligionarios, posto que 
pareça bem difficil levar exageração 
muito além dos limites, que tam 
claramente foram ultrapassados pelo 
sr. Manoel Lucas de Oliveira.

O nosso prestante collega o sr. Sebas-
tião Ferreira Soares tomou sobre si a 
tarefa de analysar esses dous docu-
mentos, e fez proceder este trabalho 
por importantes considerações geraes 
sobre a revolução do Rio Grande do 
Sul: como filho e habitante do theatro 
de lucta, e ainda mais como contem-
poraneo d’ella, o nosso consocio em 
vez de examinar os acontecimentos 
inglobadamente preferiu ir buscar 
a rebelião no conciliabulo nocturno, 
onde aventurára em segredo sua pri-
meira palavra, seguiu-a depois no seu 
desenvolvimento, acompanhou-a nas 
exaltações populares que serviram do 
prodomo a sua manifestação arma-
da, estudou-lhe as causas, e as ilusões 
de que se servira para deslumbrar o 
povo crédulo, e passando finalmente 
a analyse da carta official e do itine-
rario, seguiu os exercitos até os cam-
pos de combate, fez justiça e reconhe-

ceu a bravura dos defensores da lei e 
dos combatentes do erro, mas vingou 
aquelles da injustiça e da parcialida-
de com que lhe pretendêra escurecer, 
ou lhe esquecêra as victorias o autor 
dos documentos em questão.

[...]

As observações do sr. Sebastião 
Ferreira Soares são de subida im-
portância, abundam em revelações 
e esclarecimentos interessantes a 
respeito da lucta fratrecida do Rio 
Grande do Sul, e algum dia hão de 
ser certamente estudadas e compara-
das com trabalhos do mesmo gêne-
ro (REVISTA DO INSTITUTO 
HISTÓRICO E GEOGRAPHICO 
DO BRAZIL, 1854). 

Atribui-se a qualidade de primeiro 
auditor a serviço do governo brasileiro 
a Sebastião Ferreira Soares devido ao 
seu relatório “Histórico da Compa-
nhia Industrial da Estrada de Man-
garatiba, e analyse crítica e economi-
ca dos negócios d’esta companhia”, 
publicado pela Typographia Nacional 
em 1861. Nesse relatório, há descrição 
minuciosa de uma auditoria realizada 
nos anos de 1855 a 1860, sobre a qual 
Sebastião Ferreira Soares assim se po-
siciona (PINHEIRO e PINHEIRO, 
1998, p. 29):

No Diário e Copiador de Cartas da 
administração Pacheco se acham reves-
tidas todas as formalidades determina-
das no art. 18 de Código Comercial.

O Diário está escriturado segundo o 
sistema das partidas dobradas e em 
ordem cronológica sem intervalos 
em branco, raspaduras ou emendas 
que alterem a verdade dos fatos.

Segundo o sistema adotado pelo 
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Guarda-Livros que organizou a es-
crituração da Companhia, os livros 
que existem eram os suficientes; mas 
conforme minha opinião seria muito 
mais conveniente para a clareza das 
transações da empresa que ao menos 
houvesse em cada estação, agência ou 
barreira um livro de receita e despe-
sa própria, bem como um livro de 
contas correntes geral na estação cen-
tral onde cada responsável à mesma 
Companhia tivesse aberta a sua con-

ta individual. Contudo somente com 
os livros atuais preencheu o Guarda-
Livros da Companhia o determina-
do nos estatutos, que deixarão isso ao 
arbítrio da gerência.

A obra de Sebastião Ferreira Soares 
revela, inegavelmente, a produção lite-
rária e técnica de um homem de grande 
cultura e retidão de valores. Focado não 
apenas em materiais dedicados à gestão, 
escreveu sobre a família e a religiosidade. 

O resumo de sua obra pode ser vista no 
Quadro 1, que apresenta sua produção 
dividida em manuscritos e impressos.

Anos antes de falecer na cidade 
do Rio de Janeiro, em 1887, Sebastião 
Ferreira Soares recebe o título de Dou-
tor em Filosofia em uma universidade 
da Alemanha. Dada sua importância 
para a corte e o império, o Visconde 
de Taunay apresenta um discurso no 
IHGB, prestando-lhe uma homena-
gem póstuma.

Quadro 1: Obras de Sebastião Ferreira Soares.

M
an

us
cr

ito
s

• Bosquejo Financial ou Apontamentos sobre o Systhema Fiscal-administrativo do Império do Brazil
• Estatistica: Systhema theorico e pratico desta Sciencia social, moral e política (1870)
• Estatistica: Systhema theorico e Pratico deste ramo das Sciencias sociais, moraes e políticas
• Estatistica: Theoria e demonstração dos Factos sociaes
• Estudo financial ou Analyse das Rendas e das Despezaz do Imperio do Brazil desde 1822 até 1875
• Estudos financiaes applicados ao Imperio do Brasil
• Finanças ou Estudos históricos e analyticos sobre as Rendas e Despesas publicas do Imperio do Brasil
• Máximas
• Projecto de reorganisação das Thesourarias de Fazenda
• Projecto de reorganisação do Thesouro Nacional
• Recreação brazileira, scientifica e moral dedicada á mocidade de ambos os sexos
•  Traducção do Anglo-Brazilian Times, de 22 de junho de 1874: Estatística do Commercio Maritimo do Brasil de 1869-70 

organisada pela Comissão dirigida pelo Dr. Sebastião Ferreira Soares
•  Demonstrativo da receita e despesa da província do Rio Grande do Sul, nos anos de 1845 a 1851 (1852)
•  Sustentação das Reformas do Thesouro e Thesourarias e do Systema geral da Contabilidade fiscal (1853)
•  Breves considerações sobre a revolução de 20 de setembro de 1835, acontecida na Provincia de S. Pedro do Sul ou analyse 

critica e imparcial de carta official e itinerário militar do ex- intitulado ministro da guerra os dissidentes Manuel Lucas de Oliveira, 
datados de 3 de maio de 1844, e dirigidos ao exmo. Conselheiro Manuel Antonio Galvão (1854)

• Plano de reforma da contabilidade do Thesouro Nacional (1854)
•  Bosquejo Financial ou Apontamentos sobre o Systema Fiscal e Administrativo do Imperio do Brazil (1856-1857)
• Estatistica nacional da Navegação de Cabotagem (1871)
•  Memoria estatística do Commercio de longo curso e de cabotagem da Cidade de Santos da Provincia de São Paulo (1871)
•  Carta dirigida ao Visconde do Rio Branco, Presidente do Conselho e Ministro da Fazenda, expondo o estado em que se achão os 

trabalhos da Estatistica do Commercio Maritimo do Imperio que forão mandados organisar sob a minha immediata direcção (1872)
• Estudo sobre a administração dos Estados (1872-1873)
• Estatistica do Commercio e Navegação (1873)
• Systhema para a impressão da Estatistica do Commercio Maritimo do Brazil (1873)
•   Estatistica Synthetica do Commercio Maritimo do Imperio do Brazil (1875-1876)
•  As Finanças ou Estudos históricos e analyticos sobre as Rendas e Despesas publicas do Imperio do Brazil – 2 volumes (1876) 
•  Finanças ou Estudos historicos e analyticos sobre as Rendas e Despesas Publicas e sobre as Operações de Credito e Systema 

Monetario do Imperio do Brazil, desde 1822 a 1875 (1877)
•  Carta confidencial ao Ministro da Fazenda, Conselheiro Gaspar Silveira Martins, onde relata sobre organização da Estatística do Comércio 

Marítimo do Brasil, nos exercícios de 1869 a 1872, e encaminha o Projeto de Regulamento da Repartição Especial de Estatística (1878)
• Projecto de reorganisação das Thesourarias de Fazenda (1878)
• Projecto de reorganisação do Thesouro Nacional (1878)
•  Administração das Finanças do Brazil e sustentação das Reformas necessárias ao Thesouro Nacional e Thesourarias (1878)
•  Systema de Partidas Dobradas para a organisação da Contabilidade do Thesouro Nacional e Thesourarias de Fazenda do Imperio 

do Brazil (1878)
• Sociologia ou Sciencias das Leis e Theorias dos Factos Sociaes na sua forma e razão de ser (1879)
• Finanças: Estudos sobre a converção do Papel Moeda em Moeda de Ouro (1883)
• Finanças: Estudos sobre a converção do Papel Moeda em Moeda de Ouro (rascunho) (1883)
• Finanças: Estudos sobre a converção do Papel Moeda em ouro (1886)

Im
pr

es
so

s

•  Tratado de Escripturação mercantil por partidas dobradas, applicado ás finanças do Brasil (1852)
•  Notas Estatísticas sobre a produção agrícola e carestia dos gêneros alimentícios do Imperio do Brasil (1860)
•  A produção agrícola no Brasil (1860)
•  Histórico da Companhia Industrial da Estrada de Mangaratiba, e analyse critica e economica dos negócios d’esta companhia (1861)
•  Felicidade pelo casamento (1862)
•  Philosofia moral christa e política (1862)
•   Considerações, sobre a historia, para firmar a theoria da divisão do trabalho, e chamar ao gremio da civilização os aborígenes do 

Brasil (1862)
•  Invasão da ilha de Santa Catharina em 1770: colhida de um velho manuscrito
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Considerações Finais

As Ciências Contábeis, inegavel-
mente, apresentam grande riqueza his-
tórica, como poucas ciências ligadas à 
gestão patrimonial possuem. Porém, 
poucos são os pesquisadores que se de-
dicam à busca de informações sobre per-
sonalidades e organizações do passado.

Deve-se entender que as práticas 
utilizadas nos dias de hoje não nasce-
ram por acaso, e que a Contabilidade 
é uma ciência construída ao longo de 
séculos, fruto da interação social com 
seu objeto, o patrimônio.

Existem várias publicações que 
abordam a Contabilidade ao redor do 
mundo, principalmente na Europa e na 
América do Norte. No Brasil, algumas 
poucas obras abordam a cultura contá-
bil, principalmente no centro do país. 
Essa situação remete a um pensamento 
de que não existem informações rele-

vantes em outras regiões do país.
Ao abordar-se neste estudo a vida 

e obra de Sebastião Ferreira Soares, 
descortina-se o legado de um intelec-
tual que se dedicou à gestão pública 
brasileira no período imperial, sendo, 
inegavelmente, o precursor de um sis-
tema fazendário organizado, funda-
mentado na escrituração por partidas 
dobradas e na contabilidade.

Lamentavelmente pouco se sabe 
ou se comenta sobre a existência desse 
profissional. Tanto a academia como 
os órgãos profissionais da classe con-
tábil ou fazendária, do Rio Grande do 
Sul e do Brasil, deveria destacar e enal-
tecer seus feitos.

Espera-se que em breve novos pes-
quisadores se interessem por estudos 
histórico-biográficos de personalida-
des e organizações contábeis em diver-
sas regiões do Brasil, dado que relevân-
cia e oportunidade para tal não faltam.
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Responsabilidade social: 
um elemento intrínseco
ao alinhamento 
organizacional
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Resumo
O presente estudo aborda a temática da responsabilidade 

social como um elemento intrínseco do alinhamento organi-
zacional e tem como principal objetivo analisar a responsabi-
lidade social na ótica das dimensões do alinhamento organi-
zacional. A pesquisa se classifica como um estudo multicasos, 
desenvolvido em 8 empresas de médio e grande porte, na 
ótica de pesquisa social qualitativa do tipo fenomenológi-
ca, sendo caracterizada, ainda, como aplicada, descritiva e 
exploratória. A coleta de dados observou um roteiro de 16 
perguntas semiestruturadas com base no perfil de diagnósti-
co do alinhamento organizacional, acrescido de 24 questões 
com foco na responsabilidade social. Os resultados do estu-
do demonstram que a efetividade da responsabilidade social 
integra-se ao alinhamento organizacional, nas dimensões das 
pessoas, clientes, estratégias e processos. E, apontam para o 
alinhamento organizacional mais acentuado nas dimensões 
das estratégias, processos e pessoas, verificando-se um desali-
nhamento mais expressivo em relação ao grau de efetividade 
na dimensão dos clientes. Evidencia-se, ainda, que os profis-
sionais da Contabilidade têm como desafio superar padrões 
funcionalistas, buscando identificar os novos perfis emergentes 
da cultura contábil, capaz de contribuir para o alinhamento da 
organização na dimensão da responsabilidade social.
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Introdução

O progresso tecnológico e o mer-
cado cada vez mais competitivo têm 
provocado mudanças de paradigmas 
na gestão das organizações, exigindo 
maior flexibilização e alinhamento dos 
processos de gestão para que estes via-
bilizem sua permanência ou expansão 
no mercado. Diante do atual cenário, 
as empresas emergem como grandes 
investidores sociais e principais agen-
tes de desenvolvimento local e global, 
buscando contribuir de forma efetiva 
para amenizar os principais proble-
mas sociais que assolam o mundo e, 
em especial, o Brasil. Nesse contexto, 
observa-se que a iniciativa privada, com 
sua avançada tecnologia de gestão, cada 
vez mais está assumindo parte desta 
responsabilidade, como reforça Grajew 
(2000, p. 46) ao mencionar que “por 
meio da mudança de comportamento 
empresarial podemos promover mu-
danças sociais que levarão nosso país  
a uma prosperidade econômica e so-
cial justa”. 

A discussão da temática da respon-
sabilidade social talvez seja tão antiga 
quanto as próprias noções de organiza-
ção e negócio, bem como demonstra ser 
complexa e dinâmica, com divergências 
conceituais em abordagens múltiplas. 
Pode estar relacionada a questões le-
gais e éticas, e ainda transmite a ideia 
de ações voluntárias e filantrópicas, en-
tre outras interpretações de interesses 
diversos. Requer, portanto, reflexão e 
propagação por meio de organizações 
nacionais e internacionais, uniões co-
merciais, grupos de pressão, governo, 
meio acadêmico que, entre outros, têm 
contribuído com estudos e promoção 
da responsabilidade social, no intuito 
de ser reconhecida como uma dimen-
são importante na estratégia competi-
tiva das organizações e na avaliação de 
seu desempenho. 

A atuação dos gestores das organi-
zações, alinhada com a responsabilida-
de social, não requer que abandonem 
seus objetivos econômicos e deixem 
de atender os stakeholders; pelo con-
trário, uma organização alinhada e 
socialmente responsável desempenha 
seu papel econômico na sociedade, 
produzindo bens e serviços, fomen-
tando valores e atitudes sustentáveis, 
no âmbito das normas legais e éticas 
estabelecidas. Gerir os negócios de 
forma socialmente responsável e com 
os recursos organizacionais alinhados, 
considerando o competitivo mercado 
de qualidade, produtividade e preço, 
talvez seja um dos maiores desafios das 
organizações em um ambiente de ne-
gócios cada vez mais complexo e veloz, 
sob a pressão de governos, acionistas, 

clientes, fornecedores e outras partes 
interessadas. 

As organizações alinhadas reque-
rem pessoas, tecnologia, estrutura, 
processos, estratégias, meio ambiente, 
clientes, entre outros elementos. Em 
princípio, as empresas são responsá-
veis pelas consequências de suas ativi-
dades, desde os impactos diretos como 
também as externalidades que afetam 
terceiros, refletindo em toda a cadeia 
produtiva e no ciclo de vida de seus 
produtos e serviços.

Nesse contexto, a Contabilidade, 
como ciência social, poderá, por meio 
de mecanismos de mensuração, contri-
buir para o alinhamento da organização 
na dimensão da responsabilidade social. 

Deve-se considerar que muitos 
estudos e proposições desenvolveram 

Em princípio, as empresas são responsáveis pelas 
consequências de suas atividades, desde os impactos 
diretos como também as externalidades que afetam 
terceiros, refletindo em toda a cadeia produtiva e no 

ciclo de vida de seus produtos e serviços.
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métodos de diagnóstico para analisar 
como as organizações poderiam ser 
incentivadas, planejadas, mensuradas 
e avaliadas. Nesse sentido, o modelo 
de diagnóstico do alinhamento orga-
nizacional proposto por Labovitz e 
Rosansky (1997) busca analisar como 
o alinhamento se apresenta em uma 
organização na dimensão dos clien-
tes, das estratégias, das pessoas e dos 
processos, bem como a sinergia entre 
eles. Entretanto, estudos da responsa-
bilidade social integrados ao alinha-
mento organizacional carecem de ser 
explorados, pois as pesquisas sobre 
alinhamento estão, em sua maioria, 
voltadas ao alinhamento estratégico 
entre plano de negócio e tecnologia da 
informação. 

As questões sociais e o alinhamen-
to organizacional são multidimensio-
nais e requerem abordagens interdisci-
plinares. Diante da preocupação com 
o alinhamento organizacional, especi-
ficamente quanto à integração com a 
responsabilidade social das ações pro-
postas e praticadas pelas organizações, 
pergunta-se: Como a responsabilida-
de social vem sendo considerada na 
ótica das dimensões do alinhamento 
organizacional? Para responder a esta 
pergunta, apresentam-se referenciais 
teóricos e conceituais sobre responsa-
bilidade social, contabilidade social e 
alinhamento organizacional, seguidos 
do estudo multicaso. 

1 Referencial teórico

1.1  A responsabilidade 
social

As mudanças promovem a evolu-
ção da sociedade como um todo e, em 
especial, das organizações, propician-
do repercussões práticas de respon-
sabilidade social. O conceito de res-
ponsabilidade apresenta-se complexo 

e multidisciplinar, não se reduzindo 
apenas à racionalidade instrumental, 
mas rediscutindo os modelos de gestão 
das organizações de modo a incorpo-
rar novos valores nas relações sociais, 
culturais, econômicas e políticas.

A princípio, Stoner e Freeman 
(1995, p. 72) apontam que a res-
ponsabilidade social foi estabelecida 
nas grandes empresas por Andrew 
Carnegie, com a publicação do livro  
O evangelho da riqueza, em 1899, ten-
do como base os princípios da carida-
de e da custódia. No Brasil, conforme 
Lourenço e Schröder (2003), nos anos 
1960 começaram as primeiras discus-
sões sobre o tema, com a criação da 
Associação dos Dirigentes Cristãos 
de Empresas (ADCE), mas somente 
na década de 1990 ganharam forte 
impulso, pela ação de entidades não 
governamentais, institutos de pesquisa 
e empresas sensibilizadas pela questão. 

Há autores, entretanto, que não 
concordam com a missão social das 
empresas diante da economia de mer-
cado como, por exemplo, o Prêmio 
Nobel de Economia, Milton Fried-
man (1985), ao argumentar que a res-
ponsabilidade social da organização é 
gerar lucro aos seus acionistas, pois em 
uma sociedade capitalista o desempe-
nho econômico é a principal respon-
sabilidade social, e o trabalhador é 
importante quando seu trabalho gera 
aumento de riqueza. Drucker (1994) 
contrapõe, assinalando que o desem-
penho econômico pode ser a primeira, 
mas não é a única responsabilidade de 
uma empresa. A este respeito, Porter e 
Kraemer (2002, p. 59) afirmam “[...] 
os objetivos econômicos e sociais têm 
sido vistos como distintos e frequente-
mente conflitantes. Porém, isso é uma 
falsa dicotomia, que representa cada 
vez mais uma perspectiva obsoleta em 
um mundo aberto, no qual a concor-
rência é baseada no conhecimento. As 

empresas não funcionam isoladas da 
sociedade”.

Menciona Ashley (2005) que a 
preocupação quanto à responsabili-
dade social converteu-se em um di-
ferencial fundamental para tornar as 
empresas mais produtivas e garantir 
o respeito do público, bem como a 
sua própria viabilidade. Por sua vez, 
Machado e Lage (2002) alertam que 
a origem da responsabilidade social 
das empresas coincide com a diminui-
ção progressiva das funções do Estado 
e com a sua assunção a um papel de 
mera regulação. 

Para Srour (1998) e Moreira 
(2002), responsabilidade social é tam-
bém uma questão ética que envolve to-
das as pessoas e organizações, ou seja, 
é apenas um novo nome para a prática 
do bom, do certo, que sempre valeu e 
continua valendo nas relações huma-
nas, sejam essas empresariais ou não. 
Ashley, Coutinho e Tomei (2000) de-
fendem que o conceito de responsabili-
dade social corporativa requer, para sua 
construção teórica e aplicação prática, a 
incorporação de uma orientação estra-
tégica refletida em desafios éticos para 
as diferentes dimensões do negócio.

Ao considerar a ética como uma 
das dimensões da responsabilidade 
social corporativa, as organizações de-
veriam perseguir princípios e valores 
de um comportamento cada vez mais 
íntegro, certo e justo, além do que já 
é exigido por lei (OLIVEIRA, 1984; 
KRAFT e SINGHAPAKDI, 1991; 
SERPA, 2005). 

Desse modo, não basta dizer-se 
socialmente responsável, é necessário 
desenvolver a cultura da gestão social 
que envolve o comprometimento de 
cada integrante da organização, pois 
“as pessoas que integram a organização 
possuem formações culturais e cientí-
ficas diferentes, experiências sociais di-
ferentes e opiniões diferentes sobre os 



78  Revista do CRCRS

fatos da vida” (MOREIRA, 2002, p. 
33). Tenório (2004, p. 11) descreve a 
gestão social como “uma ação que bus-
ca o entendimento negociado e não o 
resultado”. Pensar em gestão social re-
quer pensar a cultura das pessoas que 
interagem com a organização. Neste 
contexto, discute-se a construção de 
uma sociedade economicamente viá-
vel, social e ambientalmente susten-
tável, por meio de uma articulação 
conjunta entre Estado, empresa e so-
ciedade civil organizada. 

Churchill e Peter (2003, p. 41) 
complementam que “as ações positi-
vas não só beneficiam a comunidade 
como também podem melhorar as re-
lações com ela e reforçar uma imagem 
positiva”. Nesse sentido, Machado e 
Lage (2002) enfatizam que as empre-
sas devem direcionar seus esforços para 
transmitir uma imagem alinhada com 
os princípios da sociedade. A este pro-
pósito, Kotler e Roberto (1992) assi-
nalam que o marketing social pode ser 
um mecanismo de união, conectando 
o conhecimento do comportamento 
humano à implementação social útil 
daquilo que o conhecimento permite, 
oferecendo uma estrutura útil para o 
planejamento social eficaz. 

Nesta ótica, o conceito de respon-
sabilidade social ainda está em constru-
ção. Para alguns, a responsabilidade so-
cial está relacionada ao atendimento de 
questões legais, enquanto para outros 
transmite a ideia de ações voluntárias 
e filantrópicas. Traduz-se como prática 
social, papel social e função social, ou 
se refere ao comportamento eticamen-
te responsável, entre outras interpreta-
ções de interesses diversos (BORGER, 
2001). Nesse sentido, o conceito apre-
senta-se complexo e dinâmico, com 
significados diferentes em contextos di-
versos, não se reduzindo apenas à racio-
nalidade instrumental, mas discutindo 
um novo conceito de empresa, que in-

corpore novos valores nas relações so-
ciais, culturais, econômicas e políticas, 
congregando princípios e direitos que 
possibilitam a vida em sociedade (FIS-
CHER, 2002).

Com a crescente responsabilidade 
social que as organizações devem assu-
mir, surge a necessidade de se elaborar, 
divulgar e apresentar informações das 
atividades realizadas pelas empresas 
no que se refere a temas como valores 
organizacionais, respeito a consumi-
dores, comunidade e meio ambiente, 
entre outros, os quais estão cada vez 
mais ligados à transparência e ao en-
gajamento das partes interessadas, ou 
seja, promover a accountability de uma 
organização que representa uma pres-
tação de contas com responsabilidade 
à sociedade (NAKAGAWA, 1995). 
Para que ela seja realizada com suces-
so, é necessário que haja o desenvolvi-
mento de ferramentas de apoio para a 
elaboração e divulgação dos relatórios 
sociais, de modo a identificar ações 
que promovam melhoria na organiza-
ção e em sua prestação de contas (ac-
countability).

1.2 Contabilidade social 

No decorrer da história, observa--
-se que a Contabilidade tem buscado 
manter-se atualizada e atenta aos inte-
resses de seus usuários, como faz notar 
Kroetz (2000, p. 53) ao mencionar o 
desenvolvimento de uma “nova” espe-
cialidade da Contabilidade: a contabi-
lidade social, que procura estudar os 
impactos dos fenômenos patrimoniais 
nas entidades, na sociedade e no meio 
ambiente. Para o autor, a efetivação e 
o êxito dessa especialidade requerem 
que a organização adote uma gestão 
eminentemente participativa, envol-
vente e comprometida com todas as 
camadas que formam o sistema social 
organizacional. 

A ciência contábil, em sua amplitu-
de, busca integrar a gestão empresarial 
em todos os seus segmentos, sendo esta 
a verdadeira missão. A Contabilidade, 
enquanto ciência social (KROETZ, 
2000; KOLIVER, 2004), estuda o 
comportamento das riquezas que se 
integram no patrimônio, em face das 
ações humanas (HERRMANN JR., 
1996), sob os aspectos quantitativos 
e qualitativos, objetivando a geração 
de informações e a interpretação dos 
fenômenos patrimoniais individuais, 
possibilitando o controle, a análise, a 
avaliação, o planejamento e a tomada 
de decisão, no enfoque passado, pre-
sente e futuro. 
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Na mesma linha de pensamento, 
Tesche (1991, p. 17) considera que a 
“Contabilidade é a ciência social que 
tem por objeto o patrimônio de quais-
quer entidades, em seus aspectos qua-
litativos e quantitativos, bem como as 
suas variações”. Corroboram Iudícibus 
e Marion (2001) quando afirmam que 
a Contabilidade não é uma ciência 
exata, mas uma ciência social; ainda 
que ela utilize métodos quantitativos 
como sua principal ferramenta, pois é 
a ação humana que gera e modifica o 
fenômeno patrimonial.

Nesse cenário, a Contabilidade 
torna-se a ciência social capaz de iden-
tificar, relatar e demonstrar, tanto no 
aspecto qualitativo quanto quantitati-
vo, os fenômenos ocorridos nas enti-
dades, não se limitando apenas a in-
centivar as ações, mas agregando valor 
social ao trabalho humano desenvolvi-
do nas organizações. Para Sá (2001), 
as exigências sociais e ambientais do 
mercado, a velocidade extrema das co-
municações, o progresso espantoso no 
processo da informação, as aplicações 
científicas cada vez mais ousadas em 
quase todos os ramos do saber huma-
no, foram os fatores que inspiraram as 
modificações conceituais também em 
Contabilidade. 

A Contabilidade assume, portan-
to, novas dimensões, não se resumin-
do somente ao fato de coletar, registrar 
e armazenar dados, controlar o patri-

mônio, apurar o lucro ou prejuízo e 
apresentar balanços contábeis. Costa 
(2002, p. 9) assinala que “informação 
contábil é o produto da Contabilidade 
sendo por meio dela, principalmen-
te, que o Contador expressa a sua im-
portância nas organizações”. Em vista 
disso, Moura (2003, p. 28) descreve 
“a mudança na visão contábil, dando 
à Contabilidade uma responsabilidade 
social e ambiental, a ampliação dos seus 
usuários e de suas necessidades, exigem 
profissionais cada vez mais qualifica-
dos, polivalentes, com o maior número 
de habilidades possíveis”. 

Nessa dimensão, áreas como sis-
temas de informações, perícia, audi-
toria, custos, contabilidade gerencial, 
controladoria, entre outras, já conso-
lidadas, abrem espaço também para a 
contabilidade social e ambiental e seus 
demonstrativos. As demonstrações 
contábeis passam por uma cobrança 
de maior entendimento e clareza in-
tegrando e recebendo um tratamento 
diferenciado para evidenciar informa-
ções não somente operacionais como 
também  gerenciais. 

Destarte, a Contabilidade torna--
-se um sistema de informações que 
integra o sistema maior, a organiza-
ção (PADOVEZE, 2004; HORN-
GREN et al., 2000; KOLIVER, 2005; 
O’BREIN, 2001.). Os bons resulta-
dos das organizações cada vez mais 
demonstram ser frutos da eficiência e 

da motivação de todos que nelas traba-
lham. O resultado financeiro positivo 
continua indispensável para a sobrevi-
vência das organizações, mas é impres-
cindível que a ele se somem objetivos 
de ordem humana, como a satisfação 
dos colaboradores, clientes e acionis-
tas, bem como o cuidado e a proteção 
do meio ambiente. 

É preciso reconhecer, assim, que 
contabilidade social configura-se como 
meio para o desenvolvimento de me-
canismos de educação, controle e infor-
mação aos gestores, colaboradores e ao 
consumidor, que utiliza as forças indu-
toras da oferta para exigir produtos mais 
saudáveis e ecologicamente corretos. 

1.3  Alinhamento 
organizacional: 
significados e 
justificativas

No início do século XX, as orga-
nizações eram pensadas como máqui-
nas (MORGAN, 1996). À medida 
que as pesquisas progrediram, o foco 
voltou-se ao elemento humano da or-
ganização. Para o autor, a adaptação 
da organização ao ambiente, de forma 
bem-sucedida, depende da habilidade 
dos gestores em interpretar as circuns-
tâncias pelas quais passa a empresa, e 
da adoção de atitudes harmônicas no 
intuito de encontrar um equilíbrio 
entre as pessoas, estratégia, processos 
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e clientes, envolvidos nas diferentes 
circunstâncias ambientais. Esclarece, 
ainda, que o alinhamento pode in-
fluenciar de forma decisiva nessas si-
tuações, à medida que o ambiente in-
fluencia a organização, assim como a 
organização também pode influenciar 
o ambiente. 

Por sua vez, a cultura organizacio-
nal tem sido considerada um fator de 
influência na eficácia das organizações. 
A esse respeito, Padoveze e Benedicto 
(2003) indicam que os instrumentos 
gerenciais utilizados pelas empresas 
deveriam ser coerentes com as suas 
crenças, valores, normas e modelo de 
gestão adotado, além do fato de que a 
cultura organizacional orienta as ações 
da entidade, determinando as estraté-
gias de ação e promovendo o equilí-
brio nos subsistemas e no processo de 
gestão das organizações. 

Nessa ótica, Labovitz e Rosansky 
(1997) argumentam que é preciso de-
senvolver uma nova cultura organiza-
cional na qual se descubram as carac-
terísticas essenciais que já possuem ou 
carecem ser desenvolvidas, em busca 
de um foco para manter-se no negó-

cio de forma integrada e competitiva. 
Para tanto, os autores afirmam que os 
quatro elementos-chave: pessoas, clien-
tes, estratégia e processos devem estar 
alinhados, integrados e estrategicamen-
te geridos para realizar o alinhamento 
proposto, maximizando o valor da 
empresa por meio da otimização do 
foco do negócio. Ou seja, pensar e agir 
continuamente de forma conectada aos 
pilares no alinhamento organizacional, 
bem como ajustar cada um desses ele-
mentos para que a organização con-
quiste o seu propósito essencial. 

Rinaldi (2003) aborda o alinha-
mento organizacional, salientando que 
ele ocorre quando cada parte coopera 
para o sucesso do todo, pois as orga-
nizações podem ser entendidas como 
sistemas dinâmicos, constituídas de 
subsistemas e, para funcionarem bem, 
seus elementos devem estar capacita-
dos e ajustados para trabalhar na busca 
dos resultados almejados. Comentam 
Brodbeck e Hoppen (2002) que o ali-
nhamento não é um evento isolado 
e único, mas necessita de adequação 
estratégica e de integração funcional 
entre os ambientes endógeno e exó-

geno, no intuito de desenvolver as 
competências internas e maximizar o 
desempenho organizacional. 

Labovitz e Rosansky (1997) de-
senvolveram um modelo de alinha-
mento organizacional apresentado em 
seu livro The power of alignment, fun-
damentado em quatro elementos-cha-
ve: as pessoas, os clientes, os processos 
e as estratégias, de forma que estejam 
conectados ao mesmo tempo como se 
cada um desses elementos estivesse su-
portando e fortalecendo o outro, o que 
torna a organização mais capaz e ágil 
diante das mudanças e necessidades de 
adaptação. Os autores apontam dois 
grandes desafios para a efetividade do 
alinhamento organizacional como (a) 
a necessidade de todos os envolvidos 
na adoção de uma mesma direção com 
um propósito de ação conjunta e (b) 
a integração dos recursos e sistemas 
da organização para atingir o propó-
sito, denominado “o principal”. Para 
melhor interpretar o modelo, deter-
minaram duas dimensões essenciais:  
a) vertical, referente ao desenvolvi-
mento rápido da estratégia organiza-
cional e manifestada no trabalho das 
pessoas; b) horizontal, que envolve os 
processos do negócio que redundam 
em maior valor ao cliente.

Quanto ao alinhamento vertical, a 
dimensão está voltada para os interes-
ses das organizações que buscam um 

Os bons resultados 
das organizações cada 
vez mais demonstram 
ser frutos da eficiência 

e da motivação de 
todos que nelas 

trabalham.
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futuro rápido, ou seja, uma estratégia 
rápida de negócios, traduzida na ação 
das pessoas, na qual todos os integran-
tes da organização podem colaborar 
na composição da estratégia geral e 
conectá-la a seu trabalho. A estratégia 
deve ser direcionada para os clientes, 
formada e informada pelas pessoas que 
a executam. O alinhamento vertical 
energiza pessoas, fornece a direção e 
oportunidade para a participação. 

Com relação ao alinhamento ho-
rizontal, os autores entendem que os 
processos partem, geralmente, das dife-
rentes funções da organização. Salien-
tam que as organizações que ocupam 
ou desejam ocupar uma posição de 
liderança devem ter um compromisso 
absoluto com seus clientes, compro-
misso este que carece ser difundido em 
todos os aspectos de seu negócio. 

Considerando que cada organiza-
ção tem o seu foco, denominado por 
Labovitz e Rosansky (1997) the main 
thing, ou seja, o propósito principal 
do negócio de cada empresa, neste 
enfoque, as conclusões apresentadas 
por Prieto (2000) descrevem que uma 
organização pode ter bons resultados 
operacionais e financeiros sem o ali-
nhamento. No entanto, esse se torna 
essencial quando o aumento da com-
petitividade, principalmente em tem-
pos turbulentos, requer a maximização 
dos esforços no processo de satisfazer 
às necessidades dos clientes, devendo 
haver a cooperação das pessoas na rea-
lização da estratégia geral da empresa. 

Vale ressaltar, também, que, ao se 
pensar as organizações como organis-
mos, deve-se considerar a influência 
que os seres humanos podem exercer 
na organização e no ambiente do qual 
fazem parte, por meio do conjunto 
de crenças, princípios e valores, que 
integram o padrão cultural e as carac-
terísticas de cada um. Assim, as orga-
nizações e seus stakeholders precisam 

repensar de modo estratégico a sua 
responsabilidade social alinhada aos 
seus objetivos.

2  Metodologia da pesquisa

A amostra da pesquisa envolveu 
uma investigação empírica em 8 em-
presas do Sul do Brasil, que são: Artefa-
tos de Metais Condor Ltda.; GKN do 
Brasil Ltda.; Kannenberg & Cia. Ltda.; 
Luca Ind. e Com. de Calçados Ltda.; 
KBH&C Tabacos; Marcopolo S.A.; 
Marelli Móveis para Escritório Ltda. e 
Suspensys Sistemas Automotivos Ltda. 
No intuito de evitar que as empresas 
estudadas possam ser identificadas por 
meio dos resultados apurados, são de-
nominadas de forma aleatória como 
sendo A, B, C, D, E, F, G e H.

Do ponto de vista de seus objeti-
vos, a metodologia apresenta-se como 
exploratória e descritiva, utilizando-se 
de estratégias qualitativas e quanti-
tativas, e, quanto aos procedimentos 

técnicos, constitui-se em bibliográfica, 
documental e levantamento de da-
dos. Caracteriza-se, ainda, como uma 
pesquisa social qualitativa do tipo fe-
nomenológica e fundamentada no pa-
radigma humanista. O modelo de diag-
nóstico utilizado na pesquisa adotou 
como base o modelo de alinhamento 
organizacional de Labovitz e Rosansky 
(1997), tendo sido acrescidas questões 
relacionadas à responsabilidade social 
em cada dimensão (Figura 1).

Para a coleta de dados, foram 
realizadas 24 entrevistas diretas e se-
miestruturadas, projetando o perfil 
de diagnóstico do alinhamento orga-
nizacional (Figura 1), para identificar 
a percepção dos diretores, contadores 
e colaboradores (um de cada empresa) 
quanto à consideração da responsabi-
lidade social como elemento intrínse-
co do alinhamento organizacional nas 
empresas da amostra.

Cabe ressaltar que a análise de-
senvolvida no estudo de multicasos, 
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considera os dados qualitativos e 
quantitativos colhidos com base nos 
parâmetros apresentados pelos autores 
Labovitz e Rosansky (1997), no que se 
refere ao alinhamento organizacional 

(Questões 1 a 4), e as Questões 5 a 10, 
que tratam da responsabilidade social, 
foram integradas no modelo com base 
nos elementos identificados na revisão 
da literatura, visando a constatar se a 

responsabilidade social está entendida 
como um esforço sistêmico, coordena-
do e integrado ao alinhamento da or-
ganização. O modelo de diagnóstico é 
apresentado na Figura 1.

C
LI

EN
TE

S

1 Para cada serviço/produto que nossa organização realiza/fabrica, há uma lista de 
prioridades para cuidar daquilo que os clientes querem? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 São oferecidas às pessoas da organização informações úteis sobre queixas dos clientes? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 As estratégias são revistas periodicamente para assegurar a satisfação das necessidades 
cruciais dos clientes? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Os processos são revistos regularmente para assegurar que contribuem para o 
atendimento da satisfação dos clientes? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 A empresa utiliza-se de alguma avaliação formal na sociedade, relativa à qualidade de 
seus produtos e de seus atos sociais? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 As decisões de compra por parte do cliente estão cada vez mais ligadas à imagem da RS e 
ética da empresa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 A RS influencia positivamente na atuação mercadológica e na satisfação dos 
consumidores? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 Os clientes estão integrados na atuação da RS da empresa e participam de forma efetiva? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 A atuação socialmente responsável contribui para o aumento do número de clientes? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 A RS é percebida pelos clientes e altera positivamente a relação de troca, deles para com 
a empresa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total de pontos na dimensão dos clientes

Figura 1: Perfil de diagnóstico de alinhamento organizacional.

 PERFIL DE DIAGNÓSTICO DE ALINHAMENTO ORGANIZACIONAL (Modelo utilizado) Grau de efetividade  
1 => menor até 10 => maior

ES
TR

AT
ÉG

IA
S

1 As estratégias organizacionais são claramente comunicadas para mim? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 As estratégias organizacionais conduzem à identificação das habilidades e do conhecimento que eu 
necessito ter? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Na empresa as pessoas estão dispostas a mudar quando as novas estratégias organizacionais o requerem? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Nossa alta direção concorda com a estratégia organizacional? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 A Responsabilidade Social (RS) faz parte das estratégias da empresa e são legitimadas/insitucionalizadas? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 A RS faz parte da missão, visão e valores da empresa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 A missão social da empresa compartilha a visão de que o desenvolvimento da empresa vai além da 
lucratividade? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 A inclusão da RS na missão e nas estratégias da empresa tem proporcionado melhor desempenho 
mercadológico e econômico a longo prazo? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 A empresa identifica em suas estratégias uma postura de inserção social no ambiente interno e externo? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 As políticas e estratégias da empresa já completavam a RS independente da decisão de obter a 
cerificação da SA 8000? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total de pontos na dimensão das estratégias

PR
O

C
ES

SO
S

1 Nossos gerentes cuidam de como o trabalho é realizado tão bem quanto os seus resultados? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Revemos nossos processos de trabalho regularmente para verificar se estão funcionando bem? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Quando algo dá errado, corrigimos as causas de modo que o problema não volte a acontecer? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Os processos são revistos para assegurar sua contribuição à realização de objetivos estratégicos? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 Os processos organizacionais orientados para a RS melhoram o desempenho operacional da empresa e 
a capacidade de aprendizagem do corpo funcional? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6
A sistematização dos processsos e procedimentos exigidos para a certificação da SA 8000, o modelo 
de gestão e as ferramentas de gestão proporcionam à empresa melhores condições de atender às 
exigências do mercado?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 A empresa prioriza negociações com fornecedores que cumprem os requisitos sociais? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 A normal SA 8000 pode ser utilizada como indicar do RS, para fins de melhoria contínua dos processos 
produtivos na empresa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 O processo de certificação formalizou e sistematizou as normas, procedimentos e avaliação da RS? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 A organização mantém registros apropriados do comprometimento dos fornecedores com a RS? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total de pontos na dimensão dos processos
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Figura 2: Pontuação média atribuída por categoria de entrevistados.

Média por categoria/ 
dimensão do 
alinhamento

Representante da 
alta administração

Representante dos 
colaboradores

Representante da 
Contabilidade

Pontuação média 
por dimensão do 

alinhamento

Variação entre a 
maior e a menor 

pontuação

Estratégias 91,6 89,1 91,6 90,8 2,5

Clientes 71,4 73 73,6 72,7 2,3

Processos 84,6 88 90,9 87,8 6,3

Pessoas 85,5 83,9 83,6 84,3 1,9

Média por categoria 83,3% 83,5 84,9 83,9 1,6

Fonte: Resultados da pesquisa.

PE
SS

O
AS

 

1 Nossa organização coleta informações dos empregados sobre o bom ou mau andamento 
do trabalho? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Minha unidade ou equipe de trabalho é recompensada por nosso desempenho como uma 
equipe? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Os grupos internos da organização cooperam para alcançar a satisfação dos clientes? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Quando há mudança nos processos, é medido o impacto na satisfação dos empregados? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 O comprometimento das principais lideranças com a RS leva ao comprometimento do 
público interno, ou seja, a liderança é base de atuação orientada para a RS? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 O posicionamento ético e a RS tornam a empresa almejada pelos profissionais do 
mercado? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 A empresa assegura o desenvolvimento de um ambiente de trabalho seguro e saudável a 
todos os seus colaboradores? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 Existe o compromisso de toda a corporação no engajamento com a RS? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9
A normal SA 8000 representa um grande avanço da implementação da RS, principalmente 
por desenvolver políticas e procedimentos que asseguram a aplicação dos direitos 
trabalhistas e direitos humanos?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 Desenvolver uma cultura organizacional orientada para a RS tem exigido mudanças de 
valores, sistemas e padrões de consulta? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total de pontos na dimensão das pessoas

TOTAL GERAL DE PONTOS NAS QUATRO DIMENSÕES

Fonte: Adaptado de Labovitz e Rosansky (1997, p. 53-54) (tradução livre).

3  Sistematização: 
responsabilidade 
social como elemento 
intrínseco do alinhamento 
organizacional 

Ao examinar o alinhamento or-
ganizacional e a responsabilidade so-
cial, na perspectiva dos entrevistados, 
com base no modelo de alinhamen-
to de Labovitz e Rosansky (1997), 
busca-se sistematizar o modelo de 
alinhamento organizacional a partir 
da integração com a responsabilidade 
social, congregando as 10 questões de 
cada dimensão do perfil de diagnós-
tico de alinhamento, totalizando 40 
questões, com escala de 1 a 10 para 

cada questão, representando o grau 
de efetividade. 

Primeiramente, realizou-se uma 
análise da pontuação média dos repre-
sentantes de cada categoria de entre-
vistados, em relação a cada dimensão 
do alinhamento organizacional. Con-
forme a Figura 2, verifica-se que as  
pontuações atribuídas pelos entrevista-
dos são bastante próximas. A maior va-
riação é observada na pontuação da di-
mensão dos processos, que apresentou 
6,3 pontos percentuais, e a menor na 
dimensão das pessoas, com variação de 
1,9 ponto percentual, aparentando cer-
to consenso e gerando confiabilidade 
no conjunto das pontuações atribuídas 
pelos entrevistados a cada dimensão.

Na sequência para a análise dos re-
sultados obtidos mediante o diagnósti-
co realizado nas 8 empresas participan-
tes, buscou-se identificar as maiores e 
menores pontuações e as diferenças en-
tre as pontuações atribuídas pelos sujei-
tos da pesquisa, o que pode ser melhor 
visualizado no Figura 3. 

Os resultados apontam para o ali-
nhamento organizacional mais acen-
tuado nas dimensões das estratégias, 
processos e pessoas, verificando-se um 
desalinhamento mais expressivo em re-
lação ao grau de efetividade na dimen-
são dos clientes, ou seja, quanto mais 
distante do centro, menor é o alinha-
mento. Com respostas altamente signi-
ficativas e qualificando a compreensão 



84  Revista do CRCRS

Figura 3: Resultados quantitativos do diagnóstico de alinhamento organizacional.
Empresa Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D Empresa E

D
im

en
sã

o

Q
ue

st
ão

Média/
Pontuação

Média % 
sobre o total

Média/
Pontuação

Média % 
sobre o total

Média/
Pontuação

Média % 
sobre o total

Média/
Pontuação

Média % 
sobre o total

Média/
Pontuação

Média % 
sobre o total

ES
TR

AT
ÉG

IA
S

1 8,3 83,3% 9,7 96,7% 9,7 96,7% 9,3 93,7% 9,7 96,7%

2 8,7 86,7% 9,7 96,7% 9,3 93,3% 9,0 90,0% 9,3 93,3%

3 8,0 80,0% 8,7 86,7% 9,3 93,3% 9,0 90,0% 8,7 86,7%

4 9,3 93,3% 9,7 96,7% 9,0 90,0% 9,7 96,7% 9,7 96,7%

34,3 85,8% 37,7 94,2% 37,3 93,3% 37,0 92,5% 37,3 93,3%

5 9,7 96,7% 10,0 100% 10,0 100% 9,3 93,3% 9,3 93,3%

6 10,0 100% 10,0 100% 10,0 100% 10,0 10,0% 9,0 90,0%

7 9,7 96,7% 10,0 100% 10,0 100%, 9,3 93,3% 9,3 93,3%

8 8,0 80,0% 9,7 96,7% 6,7 66,7% 7,0 70,0% 9,3 93,3%

9 8,7 86,7% 10,0 100% 9,7 96,7% 8,7 86,7% 8,0 80,0%

10 10,0 100% 10,0 100% 10,0 10,0% 9,0 90,0% 8,7 86,7%

56,0 93,3% 59,7 99,4% 56,3 93,9% 53,3% 88,9% 53,7 89,4%

Total 90,3 90,3% 97,3 97,3% 93,7% 93,7%% 90,3 90,3% 91,0 91,0%

PR
O

ES
SO

S

1 9,0 90,0% 9,7 96,7% 8,3 83,3% 8,3 83,3% 9,0 90,0%

2 7,7 76,7% 10,0 100% 9,0 90,0% 9,0 90,0% 9,0 90,0%

3 8,7 86,7% 9,3 93,3% 9,3 93,3% 8,3 83,3% 8,7 86,7%

4 9,0 90,0% 10,0 100% 8,3 83,3% 9,0 90,0% 9,3 93,3%

34,3 85,8% 39,0 97,5% 35,0 87,5% 34,7 86,7% 36,0 90,0%

5 9,0 90,0% 10,0 100% 8,3 83,3% 8,7 86,7% 9,0 90,0%

6 8,0 80,0% 10,0 100% 5,7 56,7% 7,3 73,3% 9,7 96,7%

7 9,7 96,7% 8,7 86,7% 9,3 93,3% 9,3 93,3% 8,0 80,0%

8 8,7 86,7% 9,0 90,0% 6,0 60,0% 9,0 90,0% 8,3 83,3%

9 9,0 90,0% 10,0 100% 9,3 93,3% 9,0 90,0% 9,0 90,0%

10 9,7 96,7% 9,0 90,0% 9,3 93,3% 9,3 93,3% 8,0 80,0%

54,0 90,0% 56,7% 94,4% 48,0 80,0% 52,7 87,8% 52,0 86,7%

Total 88,3 88,3% 95,7 95,7% 83,0 83,0% 87,3 87,3% 88,0 88,0%

C
LI

EN
TE

S

1 10,0 100% 10,0 100% 9,3 93,3% 7,7 76,7% 9,0 90,0%

2 10,0 100% 7,0 70,0% 10,0 100% 7,3 73,3% 8,3 83,3%

3 9,7 96,7% 10,0 100% 10,0 100% 9,3 93,3% 8,3 83,3%

4 9,7 96,7% 9,3 93,3% 10,0 100% 8,7 86,7% 8,7 86,7%

39,3 98,3% 36,3 90,8% 39,3 98,3% 33,0 82,5% 34,3 85,8%

5 3,7 36,7% 10,0 100% 10,0 100% 4,7 46,7% 5,0 50,0%

6 8,3 83,3% 9,3 93,3% 4,3 43,3% 4,7 46,7% 5,0 50,0%

7 8,7 86,7% 10,0 100% 4,3 43,3% 4,7 46,7% 7,7 76,7%

8 3,0 30,0% 4,0 40,0% 3,7 36,7% 2,7 26,6% 4,7 46,7%

9 6,3 63,3% 9,3 93,3% 3,7 36,7% 3,7 36,7% 6,7 66,7%

10 6,7 66,7% 9,7 96,7% 4,0 40,0% 3,3 33,3% 6,7 66,7%

36,7% 61,1% 52,3 87,2% 30,0% 50,0%% 23,7 39,4% 35,7 59,4%

Total 76,0 76,0% 88,7 88,7% 69,3 69,3% 56,7% 56,7%% 70,0% 70,0%%

PE
SS

O
AS

1 9,7 96,6% 10,0 100% 10,0 100% 9,0 90,0% 9,7 96,7%

2 7,3 73,3% 1,0 10,0% 10,0 100% 3,3 33,3% 6,7 66,7%

3 9,3 93,3% 10,0 100% 9,3 93,3% 7,3 73,3% 9,0 90,0%

4 7,3 73,3% 9,3 93,3% 8,7 86,7% 8,0 80,0% 7,7 76,7%

33,7 84,17% 30,3 75,83% 38,0 95,0% 27,7 69,17% 33,0 82,50%

5 9,3 93,3% 10,0 100% 9,7 96,7% 9,7 96,7% 9,3 93,3%

6 10,0 100% 10,0 100% 9,3 93,3% 9,3 93,3% 9,0 90,0%

7 9,0 90,0% 10,0 100% 10,0 100% 10,0 10,0% 9,7 96,7%

8 8,7 86,7% 10,0 100% 8,0 80,0% 7,7 76,7% 8,7 86,7%

9 6,3 63,3% 10,0 100% 6,3 63,3% 8,0 80,0% 6,0 60,0%

10 9,0 90,0% 9,7 96,7% 9,0 90,0% 7,0 70,0% 5,3 53,3%

52,3 87,2% 59,7 99,4% 52,3 87,2% 51,7 86,1% 48,0 80,0%

Total 86,0 86,0% 90,0% 90,0% 90,3 90,33% 79,3 79,33% 81,0 81,00%

Q1 a 4 141,7 88,54% 143,3% 89,58% 149,7 93,54% 132,3 82,71% 140,7 87,92%

Q5 a 10 199,0 82,92% 228,3 95,14% 186,7% 77,78% 181,3 75,56% 189,3 78,89%

Todas das 
questões 340,7 85,17% 371,7 92,92% 336,3 84,08% 313,7 78,42% 330,0% 82,50%
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Empresa Empresa F Empresa G Empresa H Médias das empresas Médias das empresas

D
im

en
sã

o

Q
ue

st
ão

Média/
Pontuação

Média % 
sobre o total

Média/
Pontuação

Média % 
sobre o total

Média/
Pontuação

Média % 
sobre o total

Média/
Pontuação

Média % 
sobre o total

Média/
Pontuação

Média % 
sobre o total

ES
TR

AT
ÉG

IA
S

1 8,7 86,7% 7,7 76,7% 9,3 93,3% 72,3 723,3% 9,04 90,4%

2 8,0 80,0% 8,3 83,3% 8,7 86,7% 71,0 710,0% 8,88 88,8%

3 7,7 76,7% 8,0 80,0% 7,7 76,7% 67,0 670,0% 8,38 83,8%

4 9,3 93,3% 10,0 100% 9,0 90,0% 75,7 756,7% 9,46 94,6%

33,7 84,2% 34,0 85,0% 34,7 86,7% 286,0 715,0% 35,75 89,4%

5 8,7 86,7% 9,3 93,3% 9,7 96,7% 76,0 760% 9,50 95,0%

6 9,7 96,7% 8,7 86,7% 9,7 96,7% 77,0 770% 9,63 96,3%

7 8,0 80,0% 9,3 93,3% 9,7 96,7% 75,3 753,3% 9,42 94,2%

8 8,3 83,3% 8,0 80,0% 8,0 80,0% 65,0 650% 8,13 81,3%

9 8,7 86,7% 8,3 83,3% 9,3 93,3% 71,3 713,3% 8,92 89,2%

10 7,3 73,3% 10,0 100% 10,0 100% 75,0 750% 9,38 93,8%

50,7 84,4% 53,7 89,4% 56,3 93,9% 439,7 732,8% 54,96 91,6%

Total 84,3 84,3% 87,7 87,7% 91,0 91,0% 725,7 725,7% 90,7 90,7%

PR
O

ES
SO

S

1 7,0 70,0% 8,5 85,0% 9,7 96,7% 69,5 695,0% 8,69 86,9%

2 8,0 80,0% 8,3 83,3% 9,7 96,7% 70,7 706,7% 8,83 88,3%

3 7,3 73,3% 9,0 90,0% 9,0 90,0% 69,7 696,7% 8,71 87,1%

4 8,0 80,0% 8,7 86,7% 9,0 90,0% 71,3 713,3% 8,92 89,2%

30,3 75,8% 34,5 86,3% 37,3 93,3% 281,2 702,9% 35,15 87,9%

5 8,7 86,7% 8,7 86,7% 8,7 86,7% 71,0 710,0% 8,88 88,8%

6 8,7 86,7% 7,0 70,0% 9,3 93,3% 65,7 656,7% 8,21 82,1%

7 8,0 80,0% 9,0 90,0% 9,7 96,7% 71,7 716,7% 8,96 89,6%

8 8,7 86,7% 6,0 60,0% 9,3 93,3% 65,0 650,0% 8,13 81,3%

9 9,3 93,3% 8,3 83,3% 9,7 96,7% 73,7 736,7% 9,21 92,1%

10 9,3 93,3% 10,0 100% 9,7 96,7% 74,3 743,3% 9,29 92,9%

52,7 87,8% 49,0 81,7% 56,3 93,9% 421,3 702,2% 52,67 87,8%

Total 83,0 83,0% 83,5 83,5% 93,7% 93,7%% 702,5 702,5% 87,8 87,8%

C
LI

EN
TE

S

1 9,3 93,3% 9,0 90,0% 9,7 96,7% 74,0 740,0% 9,25 92,5%

2 9,3 93,3% 8,3 83,3% 9,7 96,7% 70,0% 700,0% 8,75 87,5%

3 9,0 90,0% 9,7 96,7% 9,3 93,3% 75,3 753,3% 9,42 94,2%

4 8,0 80,0% 9,7 96,7% 9,7 96,7% 73,7 736,7% 9,21 92,1%

35,7 89,2% 36,7% 91,7% 38,3 95,8% 293,0 732,5% 36,63 91,6%

5 4,3 43,3% 7,0 70,0% 6,0 60,0% 50,7 506,7% 6,33 63,3%

6 5,7 56,7% 5,3 53,3% 9,0 90,0% 51,7 516,7% 6,46 64,6%

7 8,7 86,7% 5,3 53,3% 8,7 86,7% 58,0 580,0% 7,25 72,5%

8 5,3 53,3% 1,7 16,7% 5,3 53,3% 30,3 303,3% 3,79 37,9%

9 4,7 46,7% 4,7 46,7% 8,7 86,7% 47,7 476,7% 5,96 59,6%

10 5,7 56,7% 5,0 50,0% 9,0 90,0% 50,0% 500,0% 6,25 62,5%

34,3 57,2% 29,0 48,3% 46,7% 77,8% 288,3 480,6% 36,04 60,1%

Total 70,0% 70,0%% 65,7 65,7% 85,0 85,0% 581,3 581,3% 72,7 72,7%

PE
SS

O
AS

1 9,3 93,3% 9,7 96,7% 9,3 93,3% 76,7% 766,7% 9,58 95,8%

2 7,3 73,3% 7,0 70,0% 9,7 96,7% 52,3 523,3% 6,54 65,4%

3 8,3 83,3% 8,3 83,3% 9,3 93,3% 71,0 710,0% 8,88 88,8%

4 5,0 50,0% 7,3 73,3% 6,0 60,0% 59,3 593,3% 7,42 74,2%

30,0% 75,00% 32,3 80,83% 34,3 85,83% 259,3 648,3% 32,42 81,0%

5 8,7 86,7% 9,3 93,3% 7,3 73,3% 73,3% 733,3% 9,17 91,7%

6 10,0 100% 10,0 100% 9,7 96,7% 77,3 773,3% 9,67 96,7%

7 7,7 76,7% 10,0 100% 9,7 96,7% 76,0 760,0% 9,50 95,0%

8 9,0 90,0% 9,0 90,0% 9,7 96,7% 70,7 706,7% 8,83 88,3%

9 9,0 90,0% 3,7 36,7% 9,3 93,3% 58,7 586,7% 7,33 73,3%

10 8,7 86,7% 6,0 60,0% 4,7 46,7% 59,3 593,3% 7,42 74,2%

53,0 88,3% 48,0 80,0% 50,3 83,9% 415,3 692,2% 51,92 86,5%

Total 83,0 83,00% 80,3 80,33% 84,7 84,67% 674,7 674,7% 84,33 84,3%

Q1 a 4 129,7 81,04% 137,5 85,94% 144,7 90,42% 1119,5 699,69% 35,0 87,46%

Q5 a 10 190,7 79,44% 179,3 74,86% 209,7 87,36% 1564,7 651,94% 48,9 81,49%

Todas das 
questões 320,3 80,08% 317,2 79,29% 354,3 88,58% 2684,2 671,04% 83,9 83,88%
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da dinâmica organizacional, bem como dos aspectos culturais 
e comportamentais dos agentes envolvidos, identificou-se 
que do menor (72,7) para o maior (90,7) grau de efetividade 
ocorreu uma variação de 24,75%, o que representa também 
um desvio relevante no gráfico radar ao demonstrar a média 
geral das pontuações atribuídas para cada dimensão do ali-
nhamento organizacional. Observou-se, todavia, que a média 
geral demonstrada no Gráfico 1 revela um alinhamento har-
monioso nas demais pontuações, com uma variação média de 
6,4 graus entre as dimensões das pessoas e estratégias, de 3,5 
entre as dimensões de pessoas e processos e de 2,9 graus entre 
processos e estratégias, ou seja, uma variação média de apenas 
4,26 graus. Isto pode ser verificado na Figura 3.

Esta mensuração resultou em um gráfico radar (Gráfico 1) 
com a pontuação média geral de cada dimensão do alinha-
mento organizacional, a saber:

Observa-se, pela análise do Gráfico 1, que todas as di-
mensões foram bem avaliadas pelos respondentes da pesqui-
sa. O destaque fica por conta da dimensão das estratégias 
que apresentou uma média alta (90,7). Outras duas dimen-
sões – processos e pessoas – também obtiveram médias altas 
(87,8 e 84,3, respectivamente). Pode-se verificar, contudo, 
menor preocupação na dimensão dos clientes, que exibiu a 
menor média (72,7), resultado este que parece evidenciar 
menor participação dos clientes em ações voltadas para a 
responsabilidade social. 

Esses indicadores manifestam que há um alinhamento 
vertical (LABOVITZ e ROSANSKY, 1997) no qual as pes-
soas da organização compreendem e se comprometem com 
os reais objetivos da organização, estando aptas a comparti-
lhar, comunicar e conectar-se a tais estratégias, para que as 
empresas possam atuar no mercado de forma competitiva e 

com resultados positivos. No desenvolvimento da pesquisa 
observou-se que a efetividade do alinhamento vertical é fa-
cilitada quando as organizações dispõem de determinados 
recursos que deem suporte às estratégias formuladas, entre 
eles: pessoas capacitadas e satisfeitas, sistemas de gestão in-
tegrados, comprometimento recíproco, recursos financeiros 
disponíveis, tecnologia atualizada, recursos de produção ca-
pazes de atender à demanda, um ambiente organizacional 
de responsabilidade social, entre outros, que contribuem 
para o crescimento e desenvolvimento da organização e de 
seus stakeholders. 

 Referindo-se ao alinhamento horizontal, que busca o 
equilíbrio entre os processos da organização com as neces-
sidades do cliente, de forma a descobrir o que ele realmente 
sente e pensa (RICHERS, 1996), sendo importante trazê-lo 
para dentro da empresa e fazer com que ele participe dela, 
evidenciou-se que essa dimensão (dos clientes) apresentou o 
menor grau de efetividade, com uma variação de 15,1 graus 
quanto aos processos. Essa situação deverá ser observada 
com cuidado pelas organizações, para que a responsabili-
dade social esteja efetivamente alinhada com seus clientes, 
lembrando que, quanto mais próximo o cliente estiver da 
organização, e vice-versa, maior a facilidade de interpretá-lo 
e torná-lo parte intrínseca do processo. 

Outro aspecto identificado pela pesquisa revela que to-
das as empresas da amostra têm a certificação da SA 8000 
e ISO 9001, e 5 são certificadas pela ISO 14001. Três em-
presas publicam seus relatórios sociais na Assembleia Legis-
lativa do Rio Grande do Sul e duas publicam no Instituto 
Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. Isso demonstra 
que 3 das empresas diagnosticadas não publicam nenhum 
relatório social. 

Ainda, cabe relatar a participação direta do profissional da 
Contabilidade na promoção da responsabilidade social em ape-
nas uma das empresas. Em 4 organizações, o envolvimento é 
muito baixo, ou seja, os contadores apenas assinam os relatórios 
sociais. Já os contadores das outras 3 empresas demonstraram 
um envolvimento nulo, visto que as organizações nem sequer 
apresentam publicamente os balanços sociais. 

Estes dados revelam que os contadores estão mais pre-
ocupados com a contabilidade fiscal e financeira, enquanto 
as questões que envolvem a responsabilidade social em-
presarial, em uma dimensão estratégica, não estão sendo 
priorizadas por esses profissionais. Além do que, mesmo as 
empresas tendo certificações internacionais no âmbito da 
responsabilidade social, os contadores não estão atuando de 
forma consistente, ao passo que profissionais de outras áreas 
ocupam este lugar. 

Gráfico 1: Gráfico radar da média geral de todas as 
empresas pesquisadas.

90,7

84,3

72,787,8PROCESSOS

PESSOAS
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Após analisar como a responsabilidade social vem sendo 
considerada na ótica das dimensões do alinhamento organi-
zacional e na tentativa de identificar a integração entre o ali-
nhamento horizontal e vertical dos quatro elementos-chave 
do processo de alinhamento com o propósito do negócio, 
vislumbra-se a possibilidade de construir uma proposição 
para sistematizar o modelo de alinhamento organizacional 
a partir da integração com a responsabilidade social. Nessa 
perspectiva, apresenta-se uma configuração em que a res-
ponsabilidade social esteja considerada como um elemento 
intrínseco em todas as dimensões organizacionais, de modo 
a ser ponderada como um elemento integrador e não restrita 
à determinada dimensão do alinhamento. A Figura 4 ilustra 
o exposto:

É importante considerar que a proposta apresentada 
não deve ser entendida ou aplicada de modo conclusivo e 
prescritivo, mas exposta como um processo em construção, 
no qual a dinâmica organizacional terá maior ou menor efe-
tividade à medida que seus elementos sejam mais ou menos 
orgânicos e significativos para as pessoas, clientes, processos 
e estratégias, pois, quanto mais alinhados, melhores e maio-
res serão as possibilidades de obter crescimento organiza-
cional, na perspectiva de que um bom desempenho social 
poderá gerar um acréscimo no resultado organizacional.

Considerações finais

Diante dos desafios da sociedade contemporânea e con-
siderando que as organizações devem atender às demandas 
das pessoas, clientes, fornecedores, de outras empresas e da 
sociedade, entende-se que a responsabilidade social deva 
constituir-se em elemento intrínseco em uma gestão alinha-
da à missão organizacional, contemplando os valores funda-
mentais, suas estratégias e processos, com repercussões em 
todo o tecido empresarial. Desse modo, as organizações que 
estão alinhadas, integradas e estrategicamente gestionadas, 
tendem a realizar o alinhamento proposto com maior efeti-
vidade, maximizando o seu valor como empresa socialmen-
te responsável, otimizando o foco do negócio.

O estudo evidenciou que não é fácil buscar a respon-
sabilidade social empresarial sem o auxílio de ferramentas 
que direcionem as atitudes da empresa. São facilidades que 
estão disponíveis no mercado e o contador pode utilizar-se 
do conhecimento delas para elaborar estratégias organiza-
cionais com este enfoque, como referência para articulação 
de um conceito mais amplo e complexo de efetividade. Para 
tanto, a Contabilidade oferece mecanismos e instrumentos 
que podem transformar o discurso da responsabilidade so-
cial em ações concretas no cotidiano das organizações, refor-

Figura 4: Responsabilidade social como elemento 
intrínseco do alinhamento organizacional.

ESTRATÉGIA

RESPONSABILIDADE SOCIAL CLIENTESPROCESSOS

PESSOAS

As organizações e seus stakeholders precisam repensar de modo estratégico 
a sua responsabilidade social alinhada aos seus objetivos.
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çando a contribuição do contador na 
elaboração, implementação, controle e 
divulgação desses instrumentos essen-
ciais na construção de empresas mais 
equilibradas social e economicamente.

O conhecimento e as atitudes do 
profissional da Contabilidade o tor-
nam agente propulsor para a efetiva-
ção da responsabilidade social no atual 
cenário de inovação, flexibilidade e ve-
locidade, antecipando-se aos aconteci-
mentos que refletem na gestão empre-
sarial, posto que a todo momento as 
empresas buscam alternativas compe-
titivas e fazem escolhas para alcançar 

os resultados almejados. Nesta ótica, 
as entrevistas realizadas neste estudo 
identificaram que os profissionais da 
Contabilidade têm como desafio supe-
rar padrões funcionalistas, buscando 
identificar os novos perfis emergentes 
da cultura contábil, capaz de inserir a 
profissão no novo contexto social, cul-
tural e tecnológico. 

Ancorado no perfil de diagnóstico 
de alinhamento, o estudo identificou 
pontos de coalizão entre os entrevis-
tados de cada organização, bem como 
entre elas, o que permitiu identificar 
que há um considerável grau de efeti-

vidade nas dimensões do alinhamento 
organizacional nas empresas da amos-
tra, suportado pelos instrumentos de 
apoio à gestão. 

Com relação às dimensões vertical e 
horizontal alinhadas, estratégias e pessoas, 
consequentemente, deverão estar sincro-
nizadas com os clientes e, dessa forma, 
os processos também estarão potencia-
lizados. Cabe salientar a importância 
de envolver todas as pessoas de alguma 
forma na construção da estratégia da or-
ganização, sincronizando-a aos clientes e 
processos. O grande desafio, portanto, é 
combinar simultaneamente os aspectos 

As entrevistas realizadas neste estudo identificaram que os profissionais da 
Contabilidade têm como desafio superar padrões funcionalistas, buscando 
identificar os novos perfis emergentes da cultura contábil, capaz de inserir 

a profissão no novo contexto social, cultural e tecnológico. 
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verticais e horizontais, bem como interli-
gá-los com os stakeholders externos.

Segundo a concepção das pessoas 
entrevistadas, a opção por programas 
de responsabilidade social melhorou, 
principalmente, a relação no ambiente 
interno, o comprometimento e respeito 
dos fornecedores para com a empresa, o 
equilíbrio organizacional, o comprome-
timento e a valorização dos colaborado-
res e deles para com a direção das empre-
sas, o que tem conduzido competência a 
um lugar de destaque no contexto das 
novas estratégias gerenciais.

Observa-se que gradativamente o 
diferencial de empresa economicamen-
te viável, ecologicamente adequada, 
socialmente justa e orientada no social, 
populariza-se e torna-se um elemen-
to qualificador, sendo relevante para a 

formação de uma imagem institucio-
nal positiva e comprometida com seus 
stakeholders, principalmente internos.

Considerando o objetivo geral 
que norteou a elaboração do estudo, 
conclui-se que a responsabilidade social 
vem sendo desenvolvida de forma efe-
tiva nas diversas dimensões do alinha-
mento organizacional. Ou seja, as em-
presas da amostra apresentam políticas 
de gestão, que legitimam e formalizam 
a responsabilidade social em seu meio 
empresarial, obtendo como primeiro 
benefício, de acordo com os entrevista-
dos, a valorização e o comprometimen-
to das pessoas da organização.

Assim, com base no modelo de 
Labovitz e Rosansky (1997) e na pes-
quisa teórico-empírica desenvolvida, 
é possível evidenciar que a responsa-

bilidade social vem sendo considerada 
como elemento intrínseco nas dimen-
sões do alinhamento organizacional, 
de forma sistêmica, coordenada e 
integrada nas dimensões das pessoas, 
clientes, estratégias e processos. Isso 
demonstra que a dimensão social dei-
xa de ser um complemento para se 
tornar um dos componentes essenciais 
da transformação da sociedade. A pro-
pósito, as empresas que descobrem o 
que a responsabilidade social repre-
senta, ultrapassam a visão do lucro e 
do assistencialismo, assumindo o de-
senvolvimento social e a qualidade de 
vida como objetivos mais amplos, ou 
seja, o social deixa de ser um “setor de 
atividade” e torna-se uma dimensão 
intrínseca, perpassando todas as ativi-
dades da organização.
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