
Perfi l da temática marketing social 
e societal: análise de conteúdo da 
produção científi ca dos eventos 
da ANPAD entre 1997 e 2010

Controle dos bens 
permanentes: um estudo nas 
Universidades Federais do 
Estado do Rio Grande do Sul

O perfi l da produção científi ca 
em controladoria: um estudo dos 
principais periódicos em contabilidade 
no período de 2001 a 2010

A controladoria aplicada A controladoria aplicada A controladoria aplicada 

aos exames laboratoriais aos exames laboratoriais aos exames laboratoriais 

na cota SUS: o caso de na cota SUS: o caso de na cota SUS: o caso de 

um município do norte um município do norte um município do norte 

do Rio Grande do Suldo Rio Grande do Suldo Rio Grande do Sul

1
4

6
DEZEMBRO - 2011

Revista do Conselho Regional de

do Rio Grande do Sul



PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Biênio 2010/2011

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA

Presidente: 
Contador Zulmir Breda

Vice-Presidente de Gestão: 
Técn. Cont. Marco Aurélio Bernardi

Vice-Presidente de Fiscalização: 
Contador Paulo Walter Schnorr

Vice-Presidente de Registro: 
Contador Moacir Carbonera

Vice-Presidente de Controle Interno: 
Contador Celso Luft

Vice-Presidente de Desenvolvimento Profi ssional: 
Contadora Tanha Maria Lauermann Schneider

Vice-Presidente de Relações com os Profi ssionais: 
Contadora Roberta Salvini

Vice-Presidente de Relações Institucionais: 
Contador Pedro Gabril Kenne da Silva

Vice-Presidente Técnico: 
Contador Antônio Carlos de Castro Palácios

 
COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO

TITULARES:
Contadores: Zulmir Breda, Adriel Mota Ziesemer, Erineu Clóvis Xavier, 

Luiz Eurico da Silva Boeira, Paulo Walter Schnorr, Antonio Carlos de Castro Palácios, 
Lino Bernardo Dutra, Paulo Ricardo Pinto Alaniz, 

Tanha Maria Lauermann Schneider, Gilberto Zanin de Souza, Celso Luft, 
Roberta Salvini, Moacir Carbonera, Luiz Fernandes da Rosa Pohlmann, 

Pedro Gabril Kenne da Silva, Jessé Alencar da Silva, Marcelo Alexandre Vidal, 
Silvio Luiz Taborda Técnicos em Contabilidade: Marice Fronchetti Guidugli, 

Ibanor Cofferi, Marcos Gilberto Leipnitz Griebeler, Marlene Teresinha Chassott, 
Nair Giacobbo de Lima, Marco Aurélio Bernardi, Aroldo Barboza Meneghel, 

Isidra Ramos Lopes, Beatriz Aparecida Ferreira Martins.

SUPLENTES:
Contadores: César Eduardo Stevens Kroetz, José Baldo Bordignon Sordi, 

José Roberto dos Santos Pires, Nádia Emer Grasselli, 
João Carlos Mattiello, Magda Regina Wormann, 

Patrícia Dutra Pagnussatti, Neusa Teresinha Ballardin Monser, 
Grace Scherer Gehling, Angélica dos Santos Minasi, João Carlos Andriotti Silveira, 

Alcides Beninca, Rosana Lavies Spellmeier, André Ricardo Jubin, 
Sílvio Luís da Silva Zago Técnicos em Contabilidade: Loris Jardim Guimarães, 

Hildegard Rech, Maria Rosa de Freitas, Gerson Dias Fraga,
Magdalena Dapper, Solange Maria Pessi, Roberto dos Santos Onofrio.

Revista do Conselho Regional de

do Rio Grande do Sul
_________________________________________

Expediente
Conselho Regional de Contabilidade

do Rio Grande do Sul – CRCRS

Rua Baronesa do Gravataí, 471
CEP 90160-070 – Porto Alegre-RS 

Fone/fax (51) 3254.9400 

editoria@crcrs.org.br 
www.crcrs.org.br

Periodicidade quadrimestral
_________________________________________

Corpo Editorial - Membros

Contador Dr. Ernani Ott - Coordenador
Professor da Unisinos

Contador Dr. Irineu Afonso Frey
Professor da UFSC

Contador Dr. Valmor Slomski
Professor da USP

Contador Dr. Juan Carlos Viegas
Professor da Faculdad de Ciencias Económicas 

da Universidad de Buenos Aires

Contadora Dra. Márcia Martins 
Mendes De Luca 

Professora da Universidade Federal do Ceará

Contador Dr. Clovis Kronbauer
Professor da Unisinos

_________________________________________

Supervisão
Márcia Bohrer Ibañez

_________________________________________

Projeto e design

www.stampadesign.com.br
stampa@stampadesign.com.br

Fone: (51) 3023-4866
_________________________________________

É permitida a reprodução de qualquer
matéria, desde que citada a fonte. Os conceitos 

emitidos em artigos assinados são de inteira
responsabilidade de seus autores.

2  Revista do CRCRS



05
Perfi l da temática marketing social 
e societal: análise de conteúdo da 
produção científi ca dos eventos da 
ANPAD entre 1997 e 2010

Michele Urrutia Heinz

Alexandre Costa Quintana

Daiane Pias Machado

Sandra Regina Toledo 
dos Santos 

Valeriano Pessini

Mirna Muraro

Juliana Stöcker Ballverdú

Débora Gomes Machado 

Márcia Bianchi

20
Controle dos bens permanentes: um 
estudo nas Universidades Federais do 
Estado do Rio Grande do Sul

32
A controladoria aplicada aos exames 
laboratoriais na cota SUS: o caso de um 
município do norte do Rio Grande do Sul

46
O perfi l da produção científi ca 
em controladoria: um estudo dos 
principais periódicos em contabilidade 
no período de 2001 a 2010

Sumário

Rosemary Gelatti

Márcia Bianchi

Jarbas Gelatti

Lisiane Pellini Faller

Revista do CRCRS  3



Editorial

Trabalhos apresentados na 
XIII Convenção discutiram a 

atuação do profi ssional contábil

Na próxima edição, veicularemos mais deles, 
das áreas temáticas de Auditoria, Contabilidade 
para Usuários Externos e Contabilidade Tributá-
ria, garantindo, assim, que os colegas possam ter 
acesso ao texto integral de todos os trabalhos des-
tacados no evento.

Da mesma forma, continuaremos a publicar 
artigos que integraram a Revista Eletrônica, para 
que os colegas tenham a oportunidade de resgatar 
importantes trabalhos que nela foram veiculados e 
que permanecem atualizados.

Estamos encerrando os trabalhos da gestão 
2010/2011, tendo a certeza de que implementa-
mos importantes inovações e serviços para a classe 
contábil, sem descuidar das funções de fi scalização 
e de registro e, ainda, com o incremento das ativi-
dades ligadas à educação continuada. Acreditamos 
que estamos correspondendo às expectativas, já 
que na eleição do CRCRS, ocorrida em novem-
bro, concorreram duas chapas e saiu vencedora a 
chapa 1, de nosso total apoio. Essa é a melhor res-
posta que podemos ter da classe.

Um forte abraço,

Contador Zulmir Breda

Presidente do CRCRS

Colega,

Em agosto passado, realizamos, com ple-
no êxito, a XIII Convenção de Contabilidade 
do Rio Grande do Sul, na cidade de Gramado, 
onde mais de 1.600 pessoas, entre profi ssionais 
da Contabilidade e estudantes, reuniram-se para 
discutir e analisar a profi ssão contábil, sob o pris-
ma das novas tendências que geram novas opor-
tunidades. Sua programação, de conteúdo diver-
sifi cado e qualifi cado, incluiu a apresentação de 
trabalhos científi cos e técnicos.

Foram submetidos ao comitê científi co 34 
trabalhos, sendo que 16 foram aprovados e apre-
sentados. Estamos, nesta edição, publicando os 
trabalhos científi cos que foram destacados nas 
áreas temáticas de Educação e Pesquisa em Con-
tabilidade; Contabilidade Gerencial; Contabili-
dade Governamental e do Terceiro Setor; e Éti-
ca e Responsabilidade Social, para que todos os 
interessados possam ter conhecimento dos seus 
conteúdos, que fomentaram análises e desperta-
ram profundas refl exões.
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Perfi l da temática marketing social 
e societal: análise de conteúdo da 
produção científi ca dos eventos da 

ANPAD entre 1997 e 2010

R. CRCRS, Porto Alegre, n. 146, p. 5-19, dez. 2011.

Resumo
Este estudo tem por objetivo identifi car o perfi l das pesquisas 
sobre o tema marketing social e societal nos artigos apresen-
tados nos eventos da Associação Nacional de Pós-Gradua-
ção e Pesquisa em Administração (ANPAD), no período de 
1997 a 2010. Para tanto, realizou-se uma análise documental, 
aplicando a técnica análise de conteúdo, resultando em uma 
amostra de 23 artigos, cuja análise enfatizou as principais 
partes constitutivas: autoria dos artigos, perfi l dos autores, 
foco e objetivo dos artigos, fundamentação teórica, métodos 
e tipologias de pesquisa utilizados e referências citadas pe-
los autores. Os resultados da pesquisa revelaram que os ar-
tigos com autoria individual ocorreram em menor número e 
os artigos compostos por dois autores tiveram maior número 
de ocorrência; que o gênero masculino esteve presente em 
77% dos artigos selecionados; que os principais estudiosos na 
temática foram Francisco Giovanni David Vieira, com quatro 
artigos aprovados em três eventos, e Agnaldo Keiti Higuchi, 
presente em três trabalhos. Ainda, observou-se que a teoria 
a respeito do marketing social, especialmente contendo a sua 
conceituação, esteve presente em praticamente todos os ar-
tigos, diferentemente do marketing societal, muito pouco re-
ferenciado. Também, no que se refere à classifi cação da pes-
quisa, a maioria dos artigos caracterizou-a como descritiva, 
exploratória e de análise quantitativa; e o tipo de referência 
mais utilizada nos artigos selecionados foram os periódicos, 
livros nacionais e livros internacionais. 
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Marketing social. Responsabilidade social. 
Produção científi ca. 
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1 Introdução

O ambiente interno da organização é sistemicamen-
te impactado pelas alterações que ocorrem na sociedade. 
Como um sistema aberto, as relações de troca, tangíveis 
ou intangíveis, realizam um intercâmbio de mudanças 
em diferentes perspectivas e proporções.

Nesse contexto, inserem-se as demandas sociais por 
atitudes organizacionais em prol do desenvolvimento 
sustentável, justificadas por posturas impactadas pelo 
temor da escassez de recursos. Assim, as estratégias 
organizacionais, impactadas por esse fenômeno, são 
adaptadas ou reinventadas de modo a suprir uma nova 
demanda. Muda a amplitude da visão organizacional, 
aumentam-se as fronteiras de atuação.

O marketing, como estratégia empresarial, amplia 
seu escopo: do curto para o longo prazo; do foco no 
cliente ao foco na sociedade; do objetivo de manter re-
lações de troca para a sustentabilidade. De outra forma, 
o marketing tradicional abre espaço para o marketing 
social e societal: o primeiro urge por mudanças sociais 
como, por exemplo, a sustentabilidade; o segundo inte-
gra esse conceito na sua própria atividade e se conscien-
tiza de que a empresa faz parte de um sistema maior, 
impactando e sendo impactada pelas demandas sociais.

O marketing social e o marketing societal são utili-
zados por empresas que compreenderam a amplitude, 
a seriedade e a urgência de ações em prol da sustenta-
bilidade e, por consequência, passam a obter reconhe-
cimento dos chamados “consumidores conscientes”. 
Em contrapartida, essa nova realidade também é capaz 
de excluir ou punir aqueles que ficam à margem desse 
comportamento responsável.

Compreendendo a integração da responsabilidade 
social e o marketing, configurada no marketing social 
e societal como conceitos consolidados nas práticas 
empresariais, este estudo busca investigar a amplitude 
no campo científico. Assim, o estudo tem por objetivo 
identificar o perfil das pesquisas sobre o tema marketing 
social e societal nos artigos apresentados nos eventos da 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Administração (ANPAD), no período de 1997 a 2010.

Para tanto, são analisados os eventos e as edições 
dos artigos selecionados, considerando-se os seguintes 
itens: o foco dos artigos; a autoria dos artigos; o perfil 
dos autores; a fundamentação teórica; os métodos e as 
tipologias de pesquisa utilizados; e as referências citadas 
pelos autores.

Quanto à estrutura do estudo, apresenta-se o referen-
cial teórico, abordando-se a relação do marketing com a 
responsabilidade social. A seguir, descreve-se a metodo-
logia de pesquisa e o tratamento dos dados, seguida dos 
resultados da pesquisa e das considerações finais.

2 Referencial teórico

Como o objetivo deste estudo é identificar o perfil das 
pesquisas e a evolução do tema marketing social e societal 
em artigos apresentados nos eventos da Associação Na-
cional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração 
(ANPAD) no período de 1997 a 2010, os itens apresen-
tados a seguir, que compõem o referencial teórico, estão 
relacionados aos conceitos de marketing, marketing social, 
marketing societal e responsabilidade social.

2.1  Responsabilidade social  
e marketing

As práticas sociais empresariais são atitudes deman-
dadas por exigências da sociedade. Esse raciocínio é per-
cebido nas palavras de Tachizawa (2009, p. 5):

Um dos grandes desafios que o mundo enfrenta 
neste novo milênio é fazer com que as forças 
de mercado protejam e melhorem a qualidade 
do ambiente, com a ajuda de padrões baseados 
no desempenho e uso criterioso de instrumen-
tos econômicos, num quadro harmonioso de 
regulamentação. O novo contexto econômico 
caracteriza-se por uma postura rígida dos clien-
tes, voltada à expectativa de interagir com or-
ganizações que sejam éticas, com boa imagem 
institucional no mercado, e que atuem de forma 
ecologicamente responsável.
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Diante desse contexto, é importante distinguir res-
ponsabilidade social e filantropia, pois, apesar de as duas 
expressões estarem relacionas a causas sociais, pode-se 
afirmar que a filantropia é limitada e eventual, enquanto 
a responsabilidade social caracteriza-se por uma prática 
empresarial contínua, planejada e controlada, de modo 
que está inserida nas estratégias empresariais.

Assim, quando se observa na citação anterior a ex-
pressão “postura rígida dos clientes”, denota-se a cons-
ciência de que a demanda social não prevê atitudes 
paliativas, mas ações estratégicas capazes de otimizar 
o desenvolvimento sustentável. Nessa linha, Tachiza-
wa (ibidem, p. 67) expressa: “a responsabilidade social 
está se transformando num parâmetro e referencial de 
excelência para o mundo dos negócios e para todo o 
Brasil corporativo”.

Em complemento a esse raciocínio, Tinoco (2001) 
adverte que a responsabilidade social é convergente 
com as estratégias de sustentabilidade de grande prazo, 
abrange a necessária preocupação dos efeitos das ativi-
dades desenvolvidas no contexto da comunidade em 
que se inserem as empresas, mas exclui as atividades na 
esfera da caridade ou da filantropia.

Essa abrangência da responsabilidade social se jus-
tifica pela necessidade de se caracterizar por ações que 
envolvam, no mínimo, a cadeia de valor da organização. 
De outra forma, compreende-se a responsabilidade so-
cial como uma forma de as empresas minimizarem, sob 
a forma de ações sociais, os efeitos nocivos causados pela 
utilização dos recursos materiais, financeiros e sociais. 
Sob esse prisma, a responsabilidade social pode ser vis-
ta como dever empresarial, necessário para garantir, no 
mínimo, a continuidade do próprio negócio. 

Para que a responsabilidade social atinja o objetivo 
social, necessita fazer parte da cultura organizacional, 
de modo que não se constitua em um modismo empre-
sarial com objetivo central de lucro. A relação da res-
ponsabilidade social com as estratégias empresariais, em 
especial o marketing, como foco deste estudo, deve ter 
como mote a mudança social, em que o lucro empresa-
rial é consequência natural de uma atividade organiza-
cional alicerçada em valores éticos e sociais.

Na percepção de Nickels e Wood (1999), marketing 
e responsabilidade social são conceitos intimamente li-
gados, pois a responsabilidade social refere-se à crença 
de que as organizações devem olhar além de seus pró-
prios interesses e lucros e fazer uma contribuição real 
para a sociedade. Como consequência, a qualidade das 
ações de marketing de uma empresa é determinada não 
apenas pelos seus clientes, mas por toda a sociedade 
que o cerca.

2.2  Marketing social e  
marketing societal

A relação entre a responsabilidade social e o mar
keting empresarial está inserida na concepção do mar
keting responsável, que, segundo Kotler e Armstrong 
(2007), tem por filosofia apoiar o melhor desempenho 
do sistema de marketing no longo prazo, tendo como 
princípios: marketing orientado ao consumidor, marke
ting de valor ao cliente, marketing inovador, marketing 
com visão social e marketing societal. 

Em razão da temática em estudo, importa compre-
ender o escopo do marketing social e do marketing so-
cietal. O marketing com visão social envolve a defini-
ção da missão empresarial em termos sociais amplos, e 
não em termos limitados de produto. Já na abordagem 
do marketing societal as decisões de marketing levam 
em conta os interesses do consumidor, os requisitos 
da empresa e os interesses de longo prazo da sociedade 
(ibidem).

De acordo com Veber (2010, p. 48), “a essência 
do marketing social está no fato de que o produto-
-alvo é uma causa, uma ideia, uma causa social que 
se quer promover”. Dessa forma, o marketing social 
apoia campanhas de mudança de comportamento, in-
fluenciando a sociedade para adotar uma postura so-
cialmente responsável. 

Quanto ao marketing societal, Urdan e Urdan 
(2009) expressam que é fruto do debate sobre os efeitos 
potencialmente nocivos das práticas de marketing sobre 
as pessoas e o ambiente. Essa discussão ganhou força 
em 1960, época de manifestações crescentes de descon-
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tentamento diante das consequências da sociedade de 
produção e consumo intensos e nem sempre respon-
sáveis. Para responder às novas demandas, o marketing 
incorporou o interesse pelo bem-estar do consumidor e 
pelos problemas das modernas sociedades, tendo como 
principal papel o estímulo à mudança no padrão de 
consumo, no sentido de as pessoas gastarem mais tempo 
e dinheiro em opções de compra que proporcionem a 
evolução moral, social e intelectual equilibrada, promo-
vendo a sustentabilidade do planeta.

Nessa mesma linha, Kotler e Amstrong (2007, p. 9) 
afirmam que “a orientação de marketing societal susten-
ta que a estratégia de marketing deveria entregar valor 
para os clientes de um modo que mantivesse ou melho-
rasse o bem-estar tanto do cliente quanto da sociedade”. 
Segundo eles, na definição das estratégias de marketing 
as empresas devem levar em conta três fatores: lucro, 
desejo do consumidor e interesse da sociedade.

Assim, compreende-se que o marketing social atua no 
âmbito filosófico, enquanto o marketing societal é mais 
pragmático. De outro modo, enquanto o marketing social 
pode se desenvolver de forma independente da atividade 
da empresa, possuindo como mote a mudança social, o 
marketing societal é uma evolução das estratégias de mar
keting tradicionais, de forma a inserir considerações éticas 
e sociais em suas práticas de marketing.

De acordo com Levek e outros (2002), essa subdi-
visão do marketing vem tomando proporções cada vez 
maiores nos últimos anos e promovendo benefícios para 
as empresas que a praticam e para a sociedade. A em-
presa se beneficia, pois a imagem vinculada a uma causa 
social traz visibilidade perante seu público e mercado.

Convém ressaltar que o marketing social não será 
verdadeiro se dissociado do marketing societal, pois seria 
inverdade a empresa propagar ou apoiar ideias social-
mente responsáveis e não as praticar. Como consequên-
cia, a imagem social não se manteria no longo prazo, o 
que reforça o fato de que a responsabilidade social deve 
estar inserida na cultura organizacional. O ideal é que o 
lucro não seja o objetivo primordial das ações de mar
keting societal, mas consequência natural de estratégias 
fundamentadas em ações sociais.

O marketing social e o marketing societal têm como 
principal instrumento de evidenciação o balanço so-
cial, compreendido como um conjunto de informa-
ções que têm por objetivo divulgar a gestão econômi-
co-social da empresa, ratificando seu relacionamento 
com a sociedade. No Brasil, destacam-se alguns mo-
delos de balanço social que servem como referência 
para adoção empresarial: balanço social da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, balanço 
social do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Eco-
nômicas (Ibase), balanço social do Instituto Ethos de 
Empresas e Responsabilidade Social e balanço social 
GRI – Global Reporting Initiative.

2.3  Responsabilidade social: 
benefícios empresariais

No contexto atual, têm sido comuns as expressões 
consumidor verde ou consumidor consciente, cujos signi-
ficados convergem para definir a conscientização da so-
ciedade por atitudes empresariais e individuais proativas 
à sustentabilidade.

Estudos têm se empenhado em mensurar a atitude 
do consumidor diante das estratégias sociais da orga-
nização, tanto como forma de medir a variável consci-
ência ambiental da sociedade quanto como forma de 
subsidiar as empresas com informações que funcionam 
como métricas de suas estratégias ou que sinalizem so-
bre essa demanda.

Com efeito, buscou-se investigar alguns benefícios 
elencados na literatura que atestam o reflexo no de-
sempenho organizacional da eficiência das ações so-
ciais empresariais.

Sob esse enfoque, Tinoco (2001) alerta que a em-
presa não tem vocação filantrópica e que a maior parte 
das iniciativas empreendidas para compreender e men-
surar os fenômenos sociais tem de saída uma motiva-
ção de rentabilidade.

Ashley (2005) aponta como benefícios empresariais 
decorrentes de uma gestão socialmente responsável: me-
lhor visibilidade, maior demanda e valorização de suas 
ações, menor custo de capital, preferência dos investi-
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dores, diferenciação dos consumidores, fortalecimento 
interno, goodwill e sustentabilidade nos negócios.

Tachizawa e Carvalho (apud Tinoco, 2001) elen-
cam como benefícios da administração com consciência 
ecológica: a sobrevivência humana, consenso político, 
oportunidade de mercado, redução de risco, redução de 
custos e integridade pessoal.

É possível associar, ainda, as ações de responsabili-
dade social da empresa com a governança corporativa, 
já que as práticas de governança formam um conjunto 
de regras que visam a definir um padrão de compor-
tamento organizacional que seja aceito pelos grupos 
de interesse e, por conseguinte, estabeleça uma rela-
ção mútua de confiança. Inclusive, a responsabilidade 
social constitui-se em um dos pilares da governança 
corporativa, além da transparência, da equidade e da 
prestação de contas.

Em termos de benefícios empresariais, o próprio 
IBGC (2004, p. 6) declara que “as boas práticas de 
Governança Corporativa têm a finalidade de aumentar 
o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e con-
tribuir para a sua perenidade”. Tinoco (2001) informa 
que, na visão da governança corporativa exclusivamen-
te direcionada para a performance financeira, a prática 
da responsabilidade social, em um primeiro momento, 
pode ser entendida como um custo adicional para as 
empresas. Contudo a adoção dessa postura social pare-
ce indicar ganhos, tais como: melhoria da imagem ins-
titucional, criação de um ambiente interno e externo 
favorável, estímulos adicionais para produtos e serviços 
e marcas, ganhos de participação de mercadas e dimi-
nuição de instabilidade institucional e políticas locais.

É preciso mencionar que, apesar de o marketing so-
cial corporativo ter como principal missão a mudança 
social, objetivos secundários como o aumento das ven-
das e a otimização do desempenho econômico da em-
presa não são menos importantes, na medida em que se 
constituem em suporte financeiro para a continuidade 
dos projetos sociais.

É importante citar a pesquisa do Instituto Akatu 
(2010), aplicada em 12 capitais/regiões metropolita-
nas do Brasil, em julho de 2010, tendo como amostra 

800 entrevistados, com o intuito de identificar as ati-
tudes e os comportamentos relacionados ao consumo 
consciente, além de percepções e expectativas sobre 
a responsabilidade social empresarial. Dentre os re-
sultados, destaca-se a evidência de que 60% do pú-
blico pesquisado entendem que as empresas sempre 
deveriam fazer mais do que está estabelecido nas leis, 
buscando trazer maiores benefícios para a sociedade. 
Entretanto, especificamente sobre o conhecimento da 
temática, há um grande caminho a percorrer, pois se 
evidenciou que 56% dos consumidores nunca ouvi-
ram falar em sustentabilidade.

Essas evidências indicam um viés entre a prática 
e a teoria, tendo em vista que a sociedade tem co-
nhecimento da necessidade do apoio empresarial às 
ações sociais, mas pouco tem buscado se informar a 
respeito. De outra forma, denota-se que a temática 
precisaria ser mais divulgada, de modo a atingir esse 
público-alvo, tarefa que poderia ser atribuída ao mar
keting social empresarial, uma vez que a sua principal 
premissa deve ser a mudança de atitude do consumi-
dor rumo à sustentabilidade.

3 Metodologia de pesquisa

De acordo com Silva e Menezes (2001), a pesquisa 
pode ser classificada quanto à natureza, quanto à abor-
dagem do problema, do ponto de vista de seus objetivos 
e pelos procedimentos técnicos utilizados.

Quanto à natureza, este estudo é classificado como 
uma pesquisa descritiva. A pesquisa descritiva tem por 
foco descrever características do público analisado. Para 
Gil (2002), as pesquisas descritivas objetivam descrever 
as características de determinada população ou fenôme-
no ou, então, estabelecer relações entre variáveis.

Quanto à abordagem do problema, a pesquisa é 
quantitativa, envolvendo a ênfase na medição de valores 
ou quantidades em suas análises. Richardson (1999, p. 
70) afirma que a “abordagem quantitativa caracteriza-se 
pelo emprego de quantificação tanto nas modalidades 
de coleta de informações, quanto no tratamento delas 
por meio de técnicas estatísticas”.
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Do ponto de vista dos procedimentos técnicos para 
a coleta de dados utilizados no estudo, trata-se de uma 
pesquisa documental, elaborada com base na análise 
de artigos científicos. Gil (2002) atribui importância 
às pesquisas com base em documentos, por proporcio-
narem melhor visão do problema ou conduzirem à sua 
verificação por outros meios.

O método utilizado para operacionalização da 
pesquisa documental é a análise de conteúdo, defi-
nida por Bardin (1995) como um conjunto de téc-
nicas de avaliação das comunicações, objetivando 
conseguir indicadores que permitam a conclusão de 
conhecimentos referentes às condições de produção 
dessas mensagens.

No tratamento dos dados, foi utilizada a técnica de 
distribuição de frequência e média. A distribuição de 
frequência consiste num método de agrupamento dos 
dados de maneira a fornecer a quantidade e/ou a per-
centagem de dados em cada classe. Martins (2002, p. 
33) ressalta que a “distribuição de frequência sintetiza e 
organiza uma coleção de dados, facilitando a compreen-
são e análise da variável sob estudo”. A média é a soma 
de todos os valores observados da variável dividida pelo 
número total de observações (MARTINS, 2002). 

Na pesquisa realizada, a frequência relativa (fi) repre-
senta o total de eventos encontrados para cada expressão 
proposta; a frequência absoluta (Fri) representa o per-
centual de cada expressão em relação ao total de eventos 
pesquisados; e a frequência acumulada corresponde ao 
somatório das frequências absolutas. 

Em síntese, este estudo se classifica como uma pes-
quisa descritiva e quantitativa, aplicada por meio da 
análise documental, fazendo-se uso da técnica de aná-
lise de conteúdo.

3.1 População e amostra

A população para o estudo abrange os artigos apro-
vados pelos eventos promovidos pela Associação Na-
cional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração 
(ANPAD), disponíveis na homepage do evento, como 
apresentado na tabela que segue.

Tabela 1 – Eventos da ANPAD.
Eventos Edições

3Es Encontro de Estudos em Estratégia 5
AIB Annual Meeting 1
EMA Encontro de Marketing da ANPAD 4

EnADI Encontro de Administração da 
Informação 3

EnANPAD Encontro da ANPAD 15

EnAPG Encontro de Administração Pública e 
Governança da ANPAD 4

EnEO Encontro da Divisão de Estudos 
Organizacionais da ANPAD 6

EnEPQ Encontro de Ensino e Pesquisa em 
Administração e Contabilidade 2

EnGPR Encontro de Gestão de Pessoas e 
Relações de Trabalho 2

Simpósio Simpósio de Gestão da Inovação 
Tecnológica da ANPAD 3

TOTAL 45
Fonte: http://www.anpad.org.br

A Tabela 1 demonstra a ocorrência de 10 eventos 
que, em sua maioria, abrangem estudos na área da Ad-
ministração, sendo um deles específico da área de Mar
keting (EMA). Os eventos perfazem um total de 45 edi-
ções, sendo o EnANPAD o congresso que apresenta o 
maior número de edições. É relevante informar que o 
total de edições identificadas não necessariamente re-
presenta o número de edições do evento, mas sua dispo-
nibilidade no site.

Para a seleção dos artigos, utilizou-se da ferramenta 
de pesquisa disponível no site da ANPAD, direcionando 
a pesquisa aos eventos e delimitando a busca nos títu-
los dos artigos. Utilizou-se inicialmente como critério 
a ocorrência da palavra marketing, totalizando 299 ar-
tigos. Na sequência, foi aplicada a ferramenta localizar, 
pesquisando nos artigos que haviam sido listados pela 
pesquisa anterior, com o intuito de selecionar aqueles 
que possuíam a expressão marketing social, resultando 
em 15 artigos. A pesquisa pela expressão marketing so
cietal não acusou artigos. Posteriormente, pesquisaram-
-se os artigos que abrangessem as palavras marketing 
e social, visando a englobar artigos de marketing que 
possuíam relações com o aspecto social, mas não neces-
sariamente continham no título a expressão marketing 
social, como é o caso do título Marketing e responsabili
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dade social corporativa: uma análise de casos de empresas 
espanholas, resultando na inclusão de oito artigos. Ain-
da, pesquisaram-se artigos com as palavras marketing e 
sociais, evidenciando-se quatro artigos. Por fim, também 
se identificou um artigo contendo as palavras marketing 
e socialmente.

Contudo uma análise da relação entre a expressão 
e a afinidade com o tema, propriamente dito, resultou 
na exclusão de cinco artigos que, apesar de conterem 
no título as palavras/expressões requeridas, não possuí-
am relação com o foco do estudo. Na Tabela 2 apresen-
tam-se a população, a amostra inicial e a amostra final 
da pesquisa.

Como é possível observar, a inclusão do tema que 
é objeto de estudo no título dos artigos aprovados nos 
eventos da ANPAD representa apenas 7,7% do total de 
artigos que continham a palavra marketing no título. 
Isso pode ser explicado pelo fato de a área de marketing 
ser composta por diversas áreas, como o marketing pes-
soal, marketing cultural, marketing esportivo, marketing 
educacional, marketing de relacionamento, endomarke-
ting, entre outros. Os estudos na área de marketing so-

cial podem ser ainda muito explorados, especialmente 
como forma de subsidiar os estudantes e a sociedade de 
modo geral sobre um conceito que ainda é pouco com-
preendido, como sugere a pesquisa do Instituto Akatu 
(2010, p. 52), após constatar que 56% dos entrevistados 
nunca ouviram falar em sustentabilidade:

 
Assim, apesar de dar importância para questões 
ligadas à RSE e Sustentabilidade, o consumidor 
brasileiro tem pouca familiaridade com estes 
termos e com o debate mais conceitual em tor-
no deles. Há, então, um desafio de “traduzir” os 
conceitos e o debate sobre RSE e Sustentabili-
dade para ações práticas e cotidianas do consu-
midor brasileiro. Abre-se um grande campo de 
pesquisa sobre formas e práticas que podem ser 
desenvolvidas ou reforçadas para que o consu-
midor compreenda melhor a questão do impac-
to de seu consumo e para ampliar seu repertório 
para além da questão apenas ambiental.

Por outro lado, a expressão marketing social é utiliza-
da em 65,2% dos títulos dos artigos selecionados nesta 
temática, evidenciando que a relação entre marketing e 
responsabilidade social converge para a área de marke
ting social.

Salienta-se que a opção pela pesquisa específica no 
título pode ter desconsiderado substancialmente a in-
clusão de outros artigos que também contenham a 
temática em estudo, contudo levou-se em conta que 
nesses estudos a relação entre marketing social e respon-
sabilidade social seria o principal enfoque estudado.

Tabela 2 – População e amostra do estudo.
Palavra / expressão Quantidade Exclusão fi Fri/Total Fri/Parcial
Total /Marketing 299 0 299 100%
Parcial /Marketing social 15 0 15 5,00% 65,20%
Parcial /Marketing societal 0 0 0 0,00% 0,00%
Parcial /Marketing e social 8 -1 7 2,30% 30,43%
Parcial / Marketing e sociais 4 -3 1 0,30% 4,30%
Parcial / Marketing e socialmente 1 -1 0 0,00% 0,00%
Parcial Total 28 -5 23 7,70% 100%

Fonte: Elaborada a partir de dados da pesquisa.

As práticas sociais 
empresariais são atitudes 

demandadas por 
exigências da sociedade.
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4  Análise dos artigos  
selecionados

A análise dos artigos selecionados, visando a iden-
tificar o perfil dos estudos na área de marketing social, 
envolveu as seguintes partes constitutivas: eventos e 
edições dos artigos; autoria dos artigos; perfil dos auto-
res; foco e objetivo dos artigos; fundamentação teórica; 
métodos e tipologias de pesquisa utilizados e referências 
citadas pelos autores.

4.1  Eventos e edições  
dos artigos selecionados

A Tabela 3, acima, demonstra a caracterização dos 
artigos selecionados quanto ao evento e às edições em 
que foram aprovados.

Observa-se que, dos 10 eventos pesquisados, apenas 
quatro continham artigos aprovados com relação à te-
mática marketing social na formatação pesquisada, re-
presentando um percentual de 40% do total.

Quanto às edições, verifica-se que o ano de 2008 
contém a maior concentração de artigos (30,4%), segui-
do pelas edições de 2007 (17,4%) e de 2004 (13,4%). 
De modo geral, é possível afirmar que a aprovação de 
artigos nessa temática, nos eventos analisados, apresen-
tou um diferencial a partir de 2004, destacando os anos 
de 2007 e 2008, e caindo novamente a representativida-
de nos anos 2009 e 2010.

4.2  Autoria dos artigos  
e perfil dos autores

A análise da autoria dos artigos tem o objetivo de 
identificar quais foram os autores que escreveram sobre 
o tema nos eventos da ANPAD, além de evidenciar as-
pectos relacionados ao perfil destes. Na Tabela 4, apre-
senta-se a autoria dos artigos analisados, considerando-
-se a quantidade de autores para cada artigo.

Conforme se verifica na Tabela 4, os artigos indi-
viduais ocorrem em menor número (4%) e os artigos 
compostos por dois autores tiveram maior número de 
ocorrência (48%).

Tabela 3 – Eventos e edições dos artigos selecionados.
Evento 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 fi Fri%
3Es 1 1 4,3%
EMA 1 5 1 7 30,4%
EnANPAD 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 14 60,9%
AnAPG 1 1 4,3%
fi 1 1 1 1 1 3 1 1 4 7 1 1 23 100%
Fi% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 13,0% 4,3% 4,3% 17,4% 30,4% 4,3% 4,3% 100%

Fonte: Elaborada a partir de dados da pesquisa.

Tabela 4 – Autoria dos artigos analisados.

Autoria
Ano

Total
1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Autoria individual           1  1
Dois autores  1   1 1 1  2 4  1 11
Três autores 1  1   1    1   4
Quatro autores        1 1 1   3
Cinco autores      1   1    2
Seis autores    1      1   2
TOTAL 1 1 1 1 1 3 1 1 4 7 1 1 23

Fonte: Elaborada a partir de dados da pesquisa.
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Tabela 6 – Publicação dos autores no período pesquisado.

Ordem Autores Número de 
autorias % Evento Maior grau de formação do autor

1 Francisco Giovanni D. Vieira 4 16% EnANPAD, 3Es e EMA Pós-Doutor em Administração
2 Agnaldo Keiti Higuchi 3 12% EnANPAD e 3Es Mestre em Administração
3 Cíntia Miyuki Oda 2 8% EnANPAD Mestre em Administração
4 Cláudio Luiz Chiusoli 2 8% EnANPAD Doutor em Administração
5 Edson Coutinho da Silva 2 8% EnANPAD e EnAPG Mestre em Administração

6 Iñaki Periáñez Cañadilla 2 8% EnANPAD e EMA Doutor em Ciências Econômicas e 
Empresariais

7 João Augusto Ramos e Silva 2 8% EnANPAD e EMA Mestre em Administração
8 João Luiz Gilberto de Carvalho 2 8% EnANPAD Mestre em Administração
9 Maria José Barbosa de Souza 2 8% EnANPAD Doutor em Ciências da Comunicação

10 Patricia Soares Azoline Corrêa 2 8% EnANPAD e EMA Mestre em Administração
11 Silvio Augusto Minciotti 2 8% EnANPAD e EnAPG Doutor em Administração

TOTAL 25 100%   
Fonte: Elaborada a partir de dados da pesquisa.

Tabela 5 – Gênero dos autores dos artigos analisados.

Autoria
Ano

Total
1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Feminino 1 2 - 2 - 5 - 1 3 8 - 1 23
Masculino 2 - 3 4 2 5 2 3 10 13 1 1 46
TOTAL 3 2 3 6 2 10 2 4 13 21 1 2 69

Fonte: Elaborada a partir de dados da pesquisa.

Para qualificar o perfil dos autores dos artigos que 
compõem a amostra, identificaram-se o gênero, os au-
tores que mais publicaram e o maior grau de formação 
dos respectivos autores. A Tabela 5 evidencia a pesquisa 
sobre o gênero dos autores.

Como se pode observar, o gênero masculino está 
presente em 67% dos artigos selecionados, enquanto 
que a autoria feminina se apresenta em 33% dos artigos. 

A tabela a seguir foi elaborada para identificar a identi-
dade dos estudiosos sobre o tema no congresso em análise.

A Tabela 6 denota que o autor que mais participou 
com artigos na temática de marketing e responsabilida-
de social nos eventos pesquisados foi Francisco Giovanni 
David Vieira, com quatro artigos aprovados em três even-
tos, seguido por Agnaldo Keiti Higuchi, presente em três 
trabalhos. Os demais autores possuem duas publicações. 

O interesse na área pelo autor com maior partici-
pação, Francisco Giovanni David, é corroborado pela 
relação do tema com a sua tese de doutorado, intitulada 
Empresa privada e terceiro setor perante o meio ambiente: 
relações possíveis, amores improváveis.

Os dados relativos à maior formação acadêmica dos 
autores foram levantados na plataforma lattes. Identifi-
cou-se que todos possuem o maior grau de formação na 
área de Administração, sendo que apenas um autor possui 
pós-doutorado, coincidindo com o autor com maior nú-
mero de artigos publicados. Quatro autores são doutores 
e os demais (seis) possuem mestrado. Também se buscou 
verificar a formação acadêmica de todos os autores, que 
totalizaram 55, demonstrada na tabela que segue:

A responsabilidade social está se 
transformando num parâmetro 

e referencial de excelência para o 
mundo dos negócios e para todo 

o Brasil corporativo.
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Tabela 7 – Formação dos autores parti cipantes 
dos eventos da ANPAD.

Grau de formação fi Fri Parcial Fri Acumulado
Pós-Doutorado 4 7,27% 7,27%
Doutores 25 45,45% 52,73%
Mestres 21 38,18% 90,91%
Especialistas 1 1,82% 92,73%
Graduação 4 7,27% 100,00%
TOTAL 55 100,00% -

Fonte: Elaborada a parti r de dados da pesquisa.

A Tabela 7 evidencia a quantidade de autores de 
acordo com o seu respectivo grau de formação. Ressal-
ta-se que, para essa informação, foi considerada a for-
mação atual concluída. Como se denota, a maioria dos 
autores possui a titulação igual ou superior a mestre. 
Esse fato se justifi ca, pois no Brasil a produção científi -
ca está concentrada nas instituições de ensino superior, 
envolvendo principalmente as que possuem curso de 
mestrado e doutorado.

Em complemento, pesquisou-se a vinculação dos 
autores com a respectiva instituição de ensino, caracte-
rizando-as como privada ou pública, esta classifi cada em 
municipal, estadual ou federal.

Tabela 8 – Categoria administrati va das IES 
de vinculação dos autores de cada arti go.

Categoria administrati va Fi Fri Fri
Privadas 28 40,58% 40,58%
Municipais 5 59,42% 7,25%
Estaduais 17 24,64%
Federais 19 27,54%
TOTAL 69 100,00% 100,00%

Fonte: Elaborada a parti r de dados da pesquisa.

Destaca-se que os dados consideraram a pesquisa da 
IES relativa à autoria de cada artigo, desconsiderando-se 
a quantidade de artigos por autor. Ficou demonstrado 
que a maioria (59,42%) das autorias dos artigos está 
vinculada a instituições de ensino públicas, sendo que 
neste grupo a maior representação de autoria advém de 
intuições federais (27,54%).

4.3 Foco dos artigos

De modo a caracterizar um panorama de pesquisa 
dos estudos analisados, pesquisou-se qual era o princi-
pal enfoque e o objetivo dos artigos. O procedimento de 
identifi cação do enfoque dos artigos priorizou o título do 
artigo e, quando necessário, houve leitura do resumo. Os 
resultados são demonstrados no gráfi co que segue.

Responsabilidade Social

Projetos Sociais

Políticas Públicas

Percepção do Consumidor

ONGs

Marketing Social

0 1 2 3 4 5 6 7

Gráfi co 1 – Foco dos arti gos analisados.

Fonte: Elaborado a parti r de dados da pesquisa.
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A visualização do gráfico permite identificar que a 
maior parte dos artigos (26%) focou o marketing sob o 
enfoque da responsabilidade social, seguido pelos arti-
gos voltados especificamente ao marketing social (22%) 
e ao estudo da percepção do consumidor (22%).

Para investigação do objetivo dos artigos, pesquisou-
-se no resumo e, quando necessário, na introdução. A 
análise restringiu-se a identificar a principal forma de 
abordagem utilizada para o alcance dos objetivos do es-
tudo, não especificando o objetivo em si.

Tabela 9 – Objetivo dos artigos selecionados.

Ano Comparação Análise Investigação Proposta de 
modelo Total

1997 - - 1 - 1
2000 - 1 - - 1
2001 - 1 - - 1
2002 - 1 - - 1
2003 - - 1 - 1
2004 1 2 - - 3
2005 - 1 - - 1
2006 - - 1 - 1
2007 1 - 1 2 4
2008 - 5 1 1 7
2009 - 1 - - 1
2010 - 1 - - 1
TOTAL 2 13 5 3 23

Fonte: Elaborada a partir de dados da pesquisa.

As pesquisas proporcionaram respectivamente: análi-
se do tema (56,5%), investigação (21,74%), proposta de 
modelos (13%) e estabelecimento de comparações (8,7%).

4.4  Fundamentação teórica  
dos artigos analisados

A análise da fundamentação teórica apresentada 
pelos artigos analisados objetivou identificar quais as 
principais abordagens teóricas tratadas. Esta etapa foi 
realizada a partir da análise de conteúdo das principais 
palavras relacionadas ao tema.

Como se pode notar, a teoria a respeito do marke
ting social, especialmente contendo a sua conceituação, 
está presente em praticamente todos os artigos (21), ao 
contrário do marketing societal, encontrado em apenas 
quatro artigos. Outro tópico bastante abordado na fun-
damentação teórica dos artigos é o comportamento do 
consumidor, justificado pelo fato de que, independente-
mente do foco das estratégias de marketing, a importância 
atribuída à percepção do consumidor se mantém.

Tabela 10 – Fundamentação teórica sobre marketing.

Temas abordados
Ano

1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Marketing social: conceito 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 71% 100% 100%
Marketing societal: conceito  - 100%  -  -  -  -  - 100%  - 14%  - 100%
Mkt. social x Mudança social - - - - - 67% 100% - - 14% - -
Marketing social: benefícios - 100% - 100% 100% 33% - - 50% 14% - 100%
Marketing social: avaliação - - - - - 33% - - - - - -
Responsabilidade social - 100% - - - 67% - 100% 50% 57% - 100%
Comportamento/consumidor - - 100% 100% - 67% 100% 100% 75% 43% 100% 100%
Gestão ambiental - 100% - - - - - - - 14% - 100%
Pesquisa em marketing 100% - - 100% - 33% - - - - - -
Comércio justo - - 100% - - 33% - - - - - -

Fonte: Elaborada a partir de dados da pesquisa.

O marketing social apoia campanhas 
de mudança de comportamento, 

influenciando a sociedade para adotar 
uma postura socialmente responsável. 
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4.5  Métodos e tipologias  
de pesquisa utilizados

A análise da abordagem metodológica utilizada nos 
artigos em estudo foi realizada mediante as informações 
citadas no texto dos procedimentos metodológicos dos 
mesmos. Não foi realizada a interpretação das informa-
ções não citadas e exime-se de qualquer interpretação 
equivocada sobre a devida classificação e ferramentas 
metodológicas utilizadas pelos autores. Cabe registrar 
que sete artigos não especificaram a metodologia de 
pesquisa, sendo caracterizados por ensaio ou indicando 
apenas que foi realizada pesquisa bibliográfica.

A Tabela 11 evidencia que, quanto ao tipo do método 
de pesquisa, apenas um artigo indicou a utilização do mé-
todo indutivo. Conforme Silva (2003), os métodos dedu-
tivos e indutivos são considerados os mais adequados na 
utilização de soluções sistematizadas na área de ciências 

sociais aplicadas. No que se refere à classificação da pes-
quisa quanto aos objetivos, dez artigos caracterizaram-na 
como descritiva e seis como exploratória.

Para a classificação da pesquisa quanto à abordagem 
e aos procedimentos técnicos utilizados, o estudo en-
controu os resultados expostos na tabela seguinte.

Identificou-se que 11 artigos utilizaram a análise 
qualitativa e seis fizeram uso da análise quantitativa. 
Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa docu-
mental foi a mais utilizada, presente em nove artigos, 
seguida pelo estudo de caso e pelo levantamento, ambos 
utilizados em sete artigos.

4.6 Referências utilizadas

A análise das referências abrange o tipo e a quantida-
de de referências citadas pelos autores. A Tabela 13 de-
monstra as pesquisas efetuadas pelos autores dos artigos 
analisados, destacando-se o tipo de bibliografia citada.

Como é possível verificar, o tipo de referência mais 
utilizada nos artigos selecionados foram os periódicos, 
representando 40,44% das obras consultadas (311), 
o que revela que os autores se apoiaram em pesquisas 
recentes sobre a temática. Em segundo lugar estão os 
livros nacionais (216 ou 28,09%), seguidos pela fonte 
em livros internacionais (103 ou 13,4%). 

Tabela 11 – Métodos e tipologias de pesquisa utilizados.

Ano
Tipos de método Tipologias de pesquisa - Quanto aos objetivos

Indutivo Dedutivo Outros Exploratória Descritiva Explicativa Outras
1997 - - - - 1 - -
2000 - - - - - - -
2001 - - - 1 - - -
2002 - - - 1 - - -
2003 - - - 1 - - -
2004 1 - 1 1 2 - -
2005 - - - - 1 - -
2006 - - - 1 - - -
2007 - - - - 2 - -
2008 - - - 1 4 - -
2009 - - - - - - -
2010 - - - - - - -

TOTAL 1 0 1 6 10 0 0
Fonte: Elaborada a partir de dados da pesquisa.

Convém ressaltar que o marketing social 
não será verdadeiro se dissociado do 

marketing societal, pois seria inverdade 
a empresa propagar ou apoiar ideias 

socialmente responsáveis e não as praticar. 
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Tabela 12 – Tipologias de pesquisa utilizadas.

Ano
Tipologias de pesquisa - Quanto à abordagem Tipologias de pesquisa - Quanto aos procedimentos

Qualitativa Quantitativa Outras Estudo de caso Documental Levantamento 
ou survey Outras

1997 1 1 - - - 1 -

2000 - - - - - - -

2001 1 - - - - - -

2002 - 1 - - - 1 -

2003 1 - - 1 1 - -

2004 2 3 - 1 1 2 -

2005 1 - - 1 1 - -

2006 1 - - - - 1 -

2007 - 1 - - 1 2 -

2008 4 - - 4 5 - -

2009 - - - - - - -

2010 - - - - - - -

TOTAL 11 6 0 7 9 7 0
Fonte: Elaborada a partir de dados da pesquisa.

Tabela 13 – Obras consultadas pelos autores.

Ano Livros 
nacionais

Livros 
internacionais

Anais 
eventos Periódicos Dissertação Teses Endereço 

eletrônico Outras Total Média

1997 1 3 - 2 - - - - 6 6

2000 5 7 2 15 3 1 - 4 37 37

2001 2 7 4 - - - 4 2 19 19

2002 9 - - 3 - - 4 - 16 16

2003 18 10 1 9 1 - - 1 40 40

2004 22 20 2 11 - - 28 3 86 28,67

2005 4 6 3 7 3 - - - 23 23

2006 23 - 3 9 1 - 3 1 40 40

2007 34 14 12 81 1 - 4 - 146 36,5

2008 67 34 13 150 7 1 10 5 287 41

2009 15 1 - 3 - - - - 19 19

2010 16 1 6 21 2 2 2 - 50 50

TOTAL 216 103 46 311 18 4 55 16 769 15,49
Fonte: Elaborada a partir de dados da pesquisa.

O ideal é que o lucro não seja o objetivo primordial das 
ações de marketing societal, mas consequência natural de 

estratégias fundamentadas em ações sociais.
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5 Considerações finais

O objetivo deste estudo foi identificar o perfil das 
pesquisas sobre o tema marketing social nos artigos apre-
sentados nos eventos da Associação Nacional de Pós-
-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD), 
no período de 1997 a 2010. Para tanto, realizou-se uma 
análise documental, aplicando a técnica análise de con-
teúdo em 10 eventos da ANPAD, dos quais apenas qua-
tro continham artigos aprovados com relação à temática 
marketing social, na formatação pesquisada. Dessa for-
ma, a pesquisa resultou em uma amostra de 23 artigos 
referentes ao tema, objeto de estudo, cuja análise enfati-
zou as principais partes constitutivas: a) autoria dos ar-
tigos; b) perfil dos autores; c) foco e objetivo dos artigos; 
d) fundamentação teórica; e) métodos e tipologias de 
pesquisa utilizados; e f ) referências citadas pelos autores.

Quanto à aprovação de artigos sobre a temática es-
tudada nos eventos analisados, identificou-se o ano de 
2008 com o maior número de ocorrências, represen-
tando 40% do número de artigos selecionados, seguido 
pelos anos de 2007 (17,4%) e 2004 (13%). 

Quanto à análise da autoria dos artigos, foram en-
contrados desde artigos individuais até artigos com 
seis autores. Os artigos individuais ocorreram em me-
nor número e houve predominância de artigos com-
postos por dois autores. Também se observou que o 
gênero masculino está presente em 77% dos artigos 
selecionados.

O autor que mais participou com artigos na temá-
tica de marketing e responsabilidade social nos eventos 
pesquisados foi Francisco Giovanni David Vieira, com 
quatro artigos aprovados em três eventos, seguido por 
Agnaldo Keiti Higuchi, presente em três trabalhos, pos-
suindo os demais autores duas publicações. Identificou-

-se, ainda, que a maioria dos autores possui a titulação 
igual ou superior a mestre; destes, 45,45% têm titulação 
em doutorado. Além disso, 56,42% dos autores pos-
suem vínculo com instituição pública de ensino.

De modo a caracterizar um panorama de pesquisa 
dos estudos analisados, pesquisou-se qual era o principal 
enfoque dos artigos, sendo que a maior parte dos artigos 
focou o marketing sob o enfoque da responsabilidade 
social, seguido pelos artigos voltados especificamente 
ao marketing social e ao estudo da percepção do con-
sumidor. A abordagem para alcance dos objetivos foi a 
análise do tema, a investigação, a proposta de modelos 
e o estabelecimento de comparações, respectivamente.

No que se refere à fundamentação teórica, a teoria 
a respeito do marketing social, especialmente conten-
do a sua conceituação, está presente em praticamente 
todos os artigos. Outro tópico bastante abordado na 
fundamentação teórica dos artigos é o comportamento 
do consumidor. Analisando os resultados encontrados 
para a pesquisa do foco e da fundamentação teórica, 
evidenciou-se que os estudos que tratam da relação de 
marketing e responsabilidade social abordam o marke
ting social em detrimento ao marketing societal. Prova 
disso é que esta expressão não está contida em nenhum 
título dos artigos analisados e foi pouco abordada no re-
ferencial teórico. Esse fato denota que há um campo de 
pesquisa a explorar ou estudos mais aprofundados a se 
realizar, de modo a identificar possível utilização gene-
ralizada da terminologia “marketing social”, adentrando 
na área do marketing societal, os quais possuem signifi-
cados distintos, como abordado no referencial teó rico 
deste estudo.

Quanto à tipologia da pesquisa utilizada, os artigos 
caracterizaram-se como: descritiva, exploratória, análise 
qualitativa e quantitativa, pesquisa documental, estu-

A responsabilidade social constitui-se em um dos pilares 
da governança corporativa, além da transparência, da 

equidade e da prestação de contas.
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do de caso e levantamento. O tipo de referência mais 
utilizada nos artigos selecionados foram os periódicos, 
representando 40,44% das obras consultadas (311), 
seguidos pelos livros nacionais (28,09%) e pelos livros 
internacionais (13,4%).

Assim, a comunicação aos grupos de interesse sobre 
a atuação social empresarial se dá mediante as estraté-
gias de marketing, mais especificamente pelo marketing 
social e societal, cuja abordagem no campo científico 
foi retratada neste estudo. A utilidade do estudo está 
em possibilitar aos pesquisadores um panorama geral 
dos estudos na área, especialmente dos enfoques estu-

dados, das fontes de pesquisa e das metodologias apli-
cadas. Em adição, o estudo proporciona a divulgação 
de uma temática emergente, haja vista a necessidade 
urgente da participação empresarial e social em atitu-
des sustentáveis.

Sugere-se a realização deste mesmo estudo em um 
periódico científico da área no Brasil e no exterior, rea-
lizando com maior ênfase a evolução do tema no Brasil 
e no exterior, comparando as abordagens encontradas, 
além de aprofundar o estudo sobre os significados e o 
escopo no campo científico ou empresarial das expres-
sões marketing social e societal.
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Controle dos bens permanentes: 
um estudo nas Universidades 

Federais do Estado do 
Rio Grande do Sul

R. CRCRS, Porto Alegre, n. 146, p. 20-31, dez. 2011.

Resumo
A expansão das Universidades Federais por todo o Brasil, 
como consequência do projeto Reuni, é um assunto emergen-
te. Esse projeto do Governo Federal visa a ampliar o acesso e 
a permanência dos brasileiros na educação superior. Uma das 
consequencias dessa ampliação é o aumento signifi cativo no 
patrimônio dessas instituições, o que exigirá do poder público 
maior atenção no controle dos bens permanentes. Assim, o 
objetivo deste trabalho é analisar a maneira com que as uni-
versidades federais do Rio Grande do Sul controlam seus bens 
permanentes, destacando o que há de mais positivo. O pre-
sente trabalho justifi ca-se pela importância de se desenvolver 
estudos científi cos na área pública que abordem o contexto 
patrimonial, contribuindo para a ampliação da discussão des-
te tema. Em termos metodológicos, este artigo classifi ca-se 
como pesquisa descritiva, por meio de um estudo de caso, 
com abordagem qualitativa. A pesquisa utilizou como méto-
do de coleta de dados uma entrevista com a aplicação de um 
questionário. As universidades que fi zeram parte da pesquisa 
foram: Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), Universidade 
Federal do Rio Grande (FURG), Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) e Universidade Federal de Santa Ma-
ria (UFSM). Por fi m, esta pesquisa buscou identifi car os méto-
dos que as universidades federais do Estado do Rio Grande do 
Sul utilizam no controle dos bens patrimoniais, propondo, com 
isso, uma metodologia de controle patrimonial que seja abran-
gente às universidades, adaptando-se às necessidades atuais 
do controle patrimonial das instituições de ensino. 
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1 Introdução

A expansão das universidades federais por todo Bra-
sil, como consequência do projeto Reuni, é um assunto 
emergente. Esse projeto do Governo Federal visa a am-
pliar o acesso e a permanência dos brasileiros na educa-
ção superior. Um dos resultados dessa ampliação é o au-
mento significativo no patrimônio dessas instituições, o 
que exigirá do poder público maior atenção no controle 
dos bens permanentes.

Nas diretrizes gerais do projeto Reuni, está definida 
a disponibilização de recursos financeiros para constru-
ção e readequação de infraestrutura e equipamentos ne-
cessários à realização dos objetivos do programa. Dessa 
maneira, é possível prever o crescimento significativo do 
patrimônio público, necessitando assim de mais atenção 
por parte dos gestores públicos.

Diante do acima exposto, este trabalho tem como 
objetivo analisar a maneira com que as universidades 
federais do Rio Grande do Sul controlam seus bens 
permanentes, destacando o que há de mais positivo. A 
contribuição desta pesquisa para a ciência contábil é, 
com base nas informações obtidas, propor uma meto-
dologia de controle patrimonial que seja abrangente às 
universidades, adaptando-se às necessidades atuais do 
controle patrimonial.

Camelo (2006) observa a vasta degradação dos bens 
públicos de vários municípios e estados brasileiros, e 
considera que, por serem de uso comum da sociedade, 
precisam estar em condições de utilização, para que haja 
um sentimento de recompensa por parte das pessoas 
que pagam seus tributos aos cofres públicos.

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) pu-
blicou, em 21 de novembro de 2008, a Resolução n° 
1.129-08, uma norma técnica que orienta as ações do 
patrimônio, da Norma Brasileira de Contabilidade Téc-
nica a NBC T 16.2 – Do patrimônio e sistemas contá-
beis, que entrou em vigor em 1° de janeiro de 2010. O 
objetivo de tal norma é estabelecer quais sistemas contá-
beis devem existir para garantir a mensuração correta, a 
evidenciação adequada e a transparência no setor públi-
co. Menciona-se, também, que o registro é o ponto de 
partida da Contabilidade para identificar as entidades e 
revelar sua história.

O presente trabalho justifica-se pela importância de 
se desenvolver estudos científicos na área pública que 
abordem o contexto patrimonial, contribuindo para a 
ampliação da discussão desse tema. Além disso, serve 
como um meio de orientação aos usuários dos bens pa-
trimoniais, no que tange às regras legais e aos cuidados 
que devem ter com os bens em seu poder, identificando 
suas responsabilidades e destacando a importância da 
preservação dos bens públicos.

2 Administração pública

A palavra administrar, segundo Ferreira (apud GUI-
MARÃES, 2003), significa gerir, governar, ministrar, 
dar e tomar, conferir, aplicar, exercer as funções de ad-
ministrador. Então, administrar o serviço público não 
se limita a conceitos, mas abrange um exercício da von-
tade, com o objetivo de se obter um resultado.

De acordo com Bacellar Filho (2008), a Administra-
ção Pública é formada pelo conjunto de órgãos, agentes 
públicos e pessoas jurídicas que desenvolvem o exercício 
de atividades administrativas, inerentes à Administração 
Direta ou à Indireta.

Martins (2007) descreve a Administração Direta 
como conjunto de órgãos que estão inseridos no Poder 
Executivo, tanto no que diz respeito à sua chefia quan-
to aos órgãos auxiliares dessa chefia. Já a Administração 
Indireta, de acordo com Di Pietro (apud NOHARA, 
2009), é o conjunto de pessoas jurídicas, de direito 
público ou privado, criado por lei, para desempenhar 

As universidades públicas foram 
criadas para suprir a necessidade de 

qualificação profissional; suas funções 
sociais são relevantes para a sociedade.
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atividades assumidas pelo Estado, como é o caso de fun-
dações, autarquias, empresas públicas e sociedades de 
economia mista.

Segundo Costa (2006), as constantes transforma-
ções do ambiente político/social retratam que as orga-
nizações públicas estão cada vez mais sujeitas a críticas 
e julgamentos de certa forma necessários para garantir a 
transparência de suas ações, fiscalizadas pela sociedade e 
comprometidas com um paradigma de desenvolvimen-
to econômico e social.

No âmbito educacional, as universidades públicas 
estão inseridas num contexto de desenvolvimento e ex-
pansão social, em que se exige cada vez mais uma socie-
dade qualificada profissionalmente para acompanhar o 
desenvolvimento econômico pelo qual o país passa.

2.1 Universidade pública

As universidades públicas foram criadas para suprir 
a necessidade de qualificação profissional; suas funções 
sociais são relevantes para a sociedade, uma vez que 
nesse ambiente são desenvolvidos estudos e pesquisas 
a fim de solucionar problemas e conflitos enfrentados 
pela sociedade. 

Para Mendonça (2000), o educador e mentor da 
Universidade de Brasília, Anísio Teixeira, já idealiza-
va a universidade com o objetivo de formar cidadãos 
empenhados na busca de soluções democráticas para os 
problemas com que se defronta o povo brasileiro na luta 
por seu desenvolvimento econômico e social.

Atualmente, está em andamento o projeto para ex-
pansão e ampliação das Universidades Federais, que 

é o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). 
Segundo suas diretrizes gerais (2007), é um plano de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais  
(Reuni). O Reuni foi instituído pelo Governo Fe- 
deral, mediante o Ministério da Educação e Cultura, por  
meio do Decreto n° 6.069, de 24 de abril de 2007, 
apresentando como objetivo ampliar o número de alu-
nos nas instituições de ensino superior, aproveitando 
melhor a estrutura física já existente. 

De acordo com as diretrizes do Reuni (2007), no 
ano de 2005 o Brasil contava com 90 instituições pú-
blicas de ensino superior, sendo 52 do sistema federal. 
A meta desse projeto é implantar 49 novas unidades 
acadêmicas, distribuídas por todo território nacional, e 
criar 10 novas universidades. Nesse contexto de cresci-
mento, fica evidente o aumento patrimonial que ocor-
rerá nessas universidades que hoje existem.

2.2 Patrimônio público

O Código Civil Brasileiro, em seu o artigo 65, des-
creve os bens públicos como bens de domínio nacional, 
pertencentes à União, aos estados e aos municípios. As-
sim, todos os demais bens são particulares.

O capítulo III do Código Civil Brasileiro classifica 
os bens públicos em bens de uso comum, bens de uso 
especial e bens dominicais. 

Segundo Nohara (2009), os bens de uso comum são 
aqueles cuja utilização é exercida pela coletividade, em 
condições igualitárias, e seu usuário é o povo. São exem-
plos: praças, rios, estradas etc. Os bens de uso especial 
abrangem os edifícios de repartições públicas, terrenos 
aplicados à prestação de serviços, ou seja, são aqueles 
usados pela Administração para consecução de seus ob-
jetivos. Quintana e outros (2011) salientam que esses 
bens devem integrar o patrimônio estatal, sendo, por-
tanto, inventariados e avaliados periodicamente.

Já os bens dominicais são aqueles que pertencem 
ao patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, 
conforme Kohama (2000), e também interessam à con-
tabilidade pública, pois são objetos de registro e escritu-
ração contábil.

Os bens de uso comum são 
aqueles cuja utilização é exercida 
pela coletividade, em condições 

igualitárias, e seu usuário é o povo. 
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A portaria n° 448, de 13 de setembro de 2002, di-
ferenciou os bens públicos, classificando-os em bens de 
consumo e bens permanentes. Segundo essa portaria, 
em seu art. 1°, incisos I e II, é classificado como bem 
de consumo aquele que, em razão de seu uso corrente, 
perde a sua identidade física ou tem a sua utilização li-
mitada a dois anos. Bem permanente é aquele que não 
perde a identidade física e tem vida útil superior a dois 
anos. Os bens classificados como materiais permanentes 
integrarão o patrimônio público.

Tão logo um bem considerado permanente ou ma-
terial permanente seja adquirido, passa a fazer parte do 
patrimônio público. Para Coutinho (2005), o ato a ser 
realizado é a inscrição ou o cadastramento do bem mó-
vel no cadastro físico patrimonial, seja ele em papel, seja 
em meio informatizado.

Coutinho (2005) considera, ainda, que o registro 
da incorporação do bem ao patrimônio público deve-
rá conter informações básicas, como número e data de 
inscrição, a identificação do bem, o código de classifi-
cação, propriedade do bem (próprio ou de terceiros), 
documentação de origem e a unidade administrativa na 
qual o bem se encontra. 

Após a incorporação do bem ao patrimônio públi-
co e ao acervo patrimonial, concede-se um número 
em forma de etiqueta para identificação desse bem. 
Para Dias (2006), na colocação das etiquetas devem 
ser observados alguns aspectos, como: ser fixada em 
local de fácil visualização e preferencialmente na par-
te frontal dos bens; aqueles que não forem possíveis 
de fixar as plaquetas, mesmo assim possuirão número 
de tombamento.

Os bens públicos podem sofrer movimentações de 
locais públicos no período decorrido entre sua incor-
poração e desincorporação. Dias (2006) caracteriza essa 
movimentação como o conjunto de procedimentos 
relativos a distribuição, transferência, saída provisória, 
empréstimo e arrendamento.

Quando não tem mais utilidade para a instituição 
em que se encontra, os bens permanentes podem ser de-
sintegrados do patrimônio público, que se dá por meio 
de cessão, alienação, doação, abandono e venda.

Cessão é a transferência de posse, gratuita, com tro-
ca de responsabilidade, de um órgão para outro, dentro 
do âmbito da Administração Federal Direta. Segundo 
Constantini (2001), o art. 4° do Decreto 99.658-90 
considera que o material classificado como ocioso ou 
recuperável será cedido a outros órgãos que dele neces-
sitem. Coutinho (2005) explica que alienação é o termo 
jurídico de caráter genérico pelo qual se designa todo e 
qualquer ato que tem o efeito de transferir o domínio 
de uma coisa para outra pessoa. E pode se apresentar na 
forma de venda, permuta ou doação. 

2.3  Avaliação e controle 
patrimonial

De acordo com o art. 106 da Lei n° 4.320-64, a 
avaliação dos componentes patrimoniais, no que se re-
fere aos bens móveis e imóveis, será realizada pelo valor 
de aquisição ou pelo custo de produção ou de cons-
trução. As variações, resultantes da conversão em es-
pécie dos débitos, créditos e valores, serão apropriadas 
às variações patrimoniais ativas ou passivas, conforme 
o caso, podendo ainda ser efetuadas reavaliações dos 
bens móveis e imóveis.

Quintana e outros (2011) consideram o controle 
como um procedimento indispensável para o sucesso 
de qualquer instituição, seja ela pública ou privada. No 
que se refere ao controle dos bens públicos, destaca-se o 
inventário como procedimento fundamental no contro-
le do patrimônio público, pois é por meio dele que os 
bens existentes são pessoalmente conferidos, reafirman-
do assim os valores constantes em diversos resultados.

Os bens de uso especial abrangem os 
edifícios de repartições públicas, terrenos 
aplicados à prestação de serviços, ou seja, 

são aqueles usados pela Administração 
para consecução de seus objetivos. 
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Viana (apud NASCIMENTO, 2002) descreve que 
o inventário físico consiste na determinação e no arrola-
mento, parcial ou total, dos elementos integrantes de um 
patrimônio, referidos a determinado momento.  

Segundo Dias (2006), os inventários na Administra-
ção Pública devem ser levantados não apenas por uma 
questão de rotina ou de disposição legal, mas também 
como medida de controle, tendo em vista que os bens 
nele arrolados pertencem ao Estado e precisam estar res-
guardados quanto a quaisquer danos.

O controle, numa concepção mais ampla, é con-
siderado por Martins (2007) como uma fiscalização 
levada a efeito por parte do poder público e do ci-
dadão. Não tem somente o caráter de aferição, mas 
principalmente da monitoração e da correção dos atos 
praticados pela Administração Pública. O controle, na 
Administração Pública, é exercido de duas formas: in-
terna e externa.

De acordo com Bacellar Filho (2008), o controle 
interno é aquele executado pelos próprios órgãos da Ad-
ministração Pública, no exercício do poder hierárquico 
e nos termos definidos em lei. Decorre, assim, do dever 
que a Administração tem de agir legalmente, dentro dos 
limites constitucionais. Quintana e outros (2011) des-
tacam que o objetivo do controle interno é prevenir e 
salvaguardar o patrimônio da entidade pública.

Martins (2007) descreve o controle externo como 
aquele em que se executam diversas ações, como: 
fiscalização de atos da administração direta e indi-
reta; aprovação e autorização de atos do Executivo; 
sustentação de atos normativos do Poder Executivo; 
convocação para comparecimento; pedidos escritos 
de informação; comissão parlamentar de inquérito; 

aceitação de denúncia de crime de responsabilidade 
em face do Presidente da República; julgamento das 
contas do Executivo.

Para o autor (ibidem), além dos mecanismos de 
controle externo realizado por órgãos independentes 
da Administração, o controle jurisdicional, no que diz 
respeito ao patrimônio, é levado a efeito mediante os 
instrumentos da ação civil pública e da ação popular.

Bacellar Filho (2008) indica que as pessoas jurídicas 
de direito público e as de direito privado, prestadoras 
de serviços públicos, responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegura-
do o direito de regresso contra o responsável nos casos 
de dolo ou culpa.

De acordo com a Portaria SG n° 383 de 1993, é 
responsável todo aquele que, a qualquer título, seja de-
positário, responsável, encarregado ou outra forma que 
resulte em responsabilidade por guarda, depósito ou uso 
do bem de propriedade da União.

Ratificando toda essa competência, Constantini 
(2001) aponta que o item 10.1 do SEDAP 205-88 diz: 
“Todo o servidor público poderá ser chamado à respon-
sabilidade pelo desaparecimento do material que lhe for 
confiado, para guarda e uso, bem como pelo dano que 
dolosa ou culposamente, causar a qualquer material, 
que esteja ou não sob sua guarda”.

2.4  Influência da convergência 
da Contabilidade Pública aos 
padrões internacionais 

A Contabilidade está passando por um processo 
de convergência de suas normas com os padrões in-
ternacionais, tanto no seguimento privado quanto no 
público. Quintana e outros (2011) consideram que 
o fator impulsionador do processo de convergência 
contábil no setor público foi a aprovação da Portaria 
do Ministério da Fazenda, n° 184, de 25 de agosto de 
2008, dispondo sobre as diretrizes para procedimentos 
e práticas contábeis a serem observados na área públi-
ca, a fim de torná-los convergentes aos padrões inter-
nacionais de contabilização. 

Bem de consumo é aquele que, em 
razão de seu uso corrente, perde a 
sua identidade física ou tem a sua 

utilização limitada a dois anos.
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Segundo Darós e Pereira (2009), o objetivo é que as 
Normas Brasileiras de Contabilidade estejam em sintonia 
com as determinações do Conselho Internacional de Nor-
mas Contábeis (IASB – International Accounting Standards 
Board) e com as Normas Internacionais de Auditoria e As-
seguração, emitidas pela Federação Internacional de Con-
tadores (IFAC – International Federation of Accountants).

Dentre as ações e as propostas, o CFC publicou a 
NBC T 16, em que a NBC T 16.2 versa sobre patri-
mônio e sistemas contábeis, assim como a NBC T 16.9 
refere-se à reavaliação e à depreciação dos bens públicos, 
que são propostas a serem incluídas nas NBCs.

A principal influência dessa norma nas práticas con-
tábeis adotadas no controle patrimonial é a exibilidade 
do reconhecimento dos efeitos produzidos no patrimô-
nio em virtude do desgaste físico de sua utilização, uti-
lizando-se, para isso, o registro da depreciação, a amor-
tização e a exaustão, prática pouco observada no setor 
público antes dessa regulamentação.

3 Metodologia de pesquisa

O objetivo principal desta pesquisa é verificar a for-
ma como os bens integrantes do patrimônio público são 
controlados pelas universidades federais do Rio Grande 
Sul. Assim, o ambiente no qual a pesquisa está inserida 
é o setor de patrimônio dessas universidades.

Este trabalho classifica-se como pesquisa descritiva 
quanto aos objetivos, a qual tem, como intento pri-
mordial, a descrição das características de determinada 
população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento 
de relação entre as variáveis (GIL, 2007). Neste caso, 
o objetivo é descrever as formas de controle dos bens 
permanentes nas universidades federais do RS, estabele-
cendo uma comparação entre elas.

Quanto aos procedimentos, de acordo com os auto-
res citados a seguir, esta pesquisa se classifica como um 
estudo de caso. Beuren (2008) descreve que o estudo de 
caso caracteriza-se principalmente pelo estudo concen-
trado de um único caso. Esse estudo é preferido pelos 
pesquisadores que desejam aprofundar seus conheci-
mentos a respeito de determinados casos específicos. 

Gil (2007) define que o conceito de estudo de caso 
ampliou-se a ponto de ser entendido como uma famí-
lia ou qualquer outro grupo social, um pequeno grupo, 
uma organização, um conjunto de relações, um papel 
social, um processo social, uma comunidade, uma na-
ção ou mesmo toda uma cultura. Ampliando ainda mais 
a referida justificativa, o citado autor menciona três mo-
dalidades de estudo de caso, de forma que a modalidade 
coletiva ratifica a escolha do método aqui presente, visto 
que diz: “Estudo de caso coletivo é aquele cujo propósi-
to é o de estudar características de uma população. Eles 
são selecionados porque se acredita que, por meio deles, 
torna-se possível aprimorar o conhecimento acerca do 
universo a que pertencem” (ibidem, p. 139).

A pesquisa classifica-se, quanto à abordagem do pro-
blema, como pesquisa qualitativa. Como menciona Ri-
chardson (apud BEUREN, 2008), os estudos que em-
pregam uma metodologia qualitativa podem descrever 
a complexidade de determinado problema, analisar a 
interação de certas variáveis, e compreender e classificar 
processos dinâmicos vividos por grupos sociais.

A classificação quanto à natureza refere-se à finalida-
de, se a pesquisa é aplicada (prática) ou básica (teórica). 
Esta pesquisa é aplicada, uma vez que se pretende com-
preender os fenômenos específicos, objetivando maior 
utilidade prática. Será estudada a forma como as univer-
sidades controlam seus bens. 

A população é formada pelas universidades federais 
do Brasil, tendo como amostra as universidades federais 
do Estado do Rio Grande do Sul.

A pesquisa utilizou como técnica de coleta de dados 
uma entrevista com o responsável pelo departamento 
ou seção de patrimônio de cada unidade pesquisada, 
mediante a aplicação de um questionário, além da ob-
servação dos procedimentos realizados e da análise de 
documentos.

4 Resultados

As universidades que fizeram parte da pesquisa fo-
ram: Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), Univer-
sidade Federal do Rio Grande (FURG), Universidade 
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Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM).

Todas as universidades analisadas possuem um de-
partamento, uma coordenadoria ou uma divisão de pa-
trimônio. Dessa forma. as entrevistas foram realizadas 
com os respectivos responsáveis, diretores ou coordena-
dores, entre o período de 1° de junho de 2009 a 13 de 
agosto de 2009. 

O quadro abaixo descreve a composição do quadro 
funcional da divisão de patrimônio de cada universida-
de pesquisada.

  
Quadro 1 – Número de pessoas vinculadas 

ao setor de patrimônio.
Universidade Servidores Vínculo

FURG 2 Um bolsista
UFPEL 2 Três terceirizados
UFSM 3 12 terceirizados
UFRGS 11 13 terceirizados

É possível observar que as instituições apresentam 
diferentes composições em seu quadro funcional, tanto 
no número de servidores, que são os funcionários con-
cursados, quanto aos terceirizados, que são os contrata-
dos por tempo determinado.

No entanto nota-se que o valor acumulado dos bens 
que compõem o patrimônio também é superior naque-
las universidades em que há maior número de funcioná-
rios, conforme segue:

Quadro 2 – Valor total dos bens patrimoniais.

Universidade Valor acumulado de bens patrimoniais 
(Valores em jun. 2009)

FURG R$ 43.000.262,00
UFPEL R$ 49.400.000,00
UFSM R$ 83.379.945,45
UFRGS R$ 121.723.174,24

Todas as universidades pesquisadas possuem campi 
dispersos, o que difi culta o controle dos bens; a FURG 
conta com aproximadamente 62 unidades; a UFPEL 
com 44 unidades; a UFSM com 15 unidades; e a UFRGS  
com 54 unidades.

4.1 Processo patrimonial

A entrega dos bens adquiridos pelas instituições 
ocorre de diferentes maneiras, conforme demonstrado 
nos fl uxogramas abaixo:

Recebimento

Etiqueta

Registro contábil

Entrega

Recebimento
Etiqueta
Registra

Entrega

Recebimento
Etiqueta
Registra

Entrega

Patrimônio

Solicitante

Almoxarifado

Unidade

Unidade
Solicitante

Almoxarifado
de

Patrimônio

Patrimônio

Unidade
Solicitante

Figura 1 – Processo patrimonial – 
FURG e UFPEL.

Figura 2 – Processo patrimonial – 
UFSM.

Figura 3 – Processo patrimonial – 
URFGS.
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Observa-se que na FURG e na UFPEL o proces-
so é basicamente o mesmo; a única diferença é que, na 
UFPEL, além do processo descrito acima, também pode-
-se receber os bens diretamente nas unidades solicitantes. 
Nesse caso, o bem é etiquetado e registrado pelo setor de 
patrimônio, mas no âmbito da unidade solicitante.

O que diferencia o processo da UFSM para o da 
FURG e da UFPEL é que os bens permanentes são rece-
bidos diretamente pela unidade patrimonial, ficando o 
almoxarifado responsável pelo recebimento apenas dos 
bens de consumo.

A UFRGS diferencia-se das demais por possuir uma 
unidade de almoxarifado no próprio setor patrimonial, 
sendo esta responsável pelo recebimento dos bens e fi-
cando à disposição do patrimõnio para que este etique-
te, registre e encaminhe à unidade solicitante.

Todas as universidades desenvolvem basicamente 
as mesmas atividades, como recebimento de bens por 
compras normais, doações, comodato (empréstimos), 
importações. A FURG ainda possui uma peculiaridade, 
que é a produção própria em bens de madeira.

4.2  Inserção dos bens permanentes 
no sistema patrimonial

As universidades possuem um sistema de registro de 
bens, no qual eles são incluídos ao acervo patrimonial 
de cada órgão, por meio de um sistema de controle, em 
que o bem passa a ser identificado por um número que 
é fixado a cada material.

O que é diferenciado em algumas universidades são 
as informações que cada uma possui nos seus sistemas 
de inclusão. Por exemplo, a UFRGS e a FURG infor-
mam em seu sistema o nome do fornecedor e seu conta-
to, assim como o tempo de garantia que o bem possui. 

A forma como o bem é incluído no sistema de pa-
trimônio também difere entre as instituições. A UFPEL 
possui um sistema capaz de incluir de uma só vez a 
quantidade de bens necessária, ou seja, várias unidades 
de um mesmo item são incluídas em apenas um registro. 
Em compensação, o número que será dado à sequên - 
cia de bens é retirado manualmente de um livro. Já nos 
sistemas da FURG e da UFRGS essa numeração é gera-
da automaticamente.

Os materiais utilizados para etiquetar os bens são 
variados. Na FURG e na UFSM, as etiquetas são metá-
licas e compradas já com a numeração, enquanto que na 
UFPEL elas são adesivas e feitas pelo setor de patrimô-
nio. A UFRGS coloca as duas etiquetas (metálica e ade-
siva), que vêm com a numeração pronta do fabricante.

4.3  Dificuldades enfrentadas  
pelo setor patrimonial

Foi possível observar, durante a pesquisa, que o se-
tor de patrimônio das universidades analisadas enfrenta 
algumas dificuldades na execução de suas atribuições. A 
seguir estão arroladas algumas das dificuldades frequen-
temente enfrentadas pelas universidades.

Para o responsável pelo patrimônio da UFSM, os 
usuários dos bens patrimoniais apresentam pouco 
comprometimento e responsabilidade no que diz res-
peito ao uso e à conservação dos bens patrimoniais. 
A coordenadora de patrimônio da UFPEL ratifica o 
mesmo pensamento. O responsável pela UFRGS con-
sidera que esteja havendo maior consciência por parte 
dos usuários dos bens patrimoniais, tendo em vista 
que o departamento está tendo uma razoável aceita-
ção em sua rotina de controle, mas admite haver algu-
mas exceções. O representante da FURG acredita que 
há pouca valorização do patrimônio público por parte 
dos usuários.

Bem permanente é aquele que 
não perde a identidade física 

e tem vida útil superior a dois 
anos. Os bens classificados como 
materiais permanentes integrarão 

o patrimônio público.
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No que se refere à busca por bens ou à colocação de 
etiquetas, o diretor da UFRGS identifica uma resistência 
dos professores quando os bens são adquiridos por pro-
jeto – “eles desejam plaquetar os bens somente no final 
do mesmo” –, sendo que o bem deve ser plaquetado, in-
dependentemente de sua forma de aquisição, e isso ocor-
re no momento em que entra na instituição. De acordo 
com a coordenadora da UFPEL, a colaboração é muito 
aquém da necessária, salvo alguns casos. O chefe da divi-
são da FURG conta que a resistência também existe.

4.4 Controle patrimonial

O controle dos bens patrimoniais ocorre de acordo 
com o quadro abaixo:

Quadro 3 – Controle dos bens patrimoniais.
Universidade Termo de responsabilidade

FURG
Inventário anual (comissão inventariante)
Entrega do relatório do inventário ao Reitor

UFPEL / UFSM Inventário anual (unidade) 

UFRGS
Termo de responsabilidade
Inventário anual (patrimônio) 

Na FURG, o controle começa na assinatura de um 
termo de responsabilidade por parte da unidade recebe-
dora do bem permanente, responsabilizando-se por sua 
guarda e zelo. Ao final do exercício, é realizado um in-
ventário anual por meio de uma comissão inventariante 
designada pelo Reitor da universidade. Ao final do inven-
tário, a comissão deverá entregar um relatório ao Gabine-
te do Reitor, apontando as irregulartidades encontradas.

Na UFPEL também é feito inventário físico anual, 
por meio do levantamento patrimonial solicitado pela 
coordenadoria às unidades.

A UFSM solicita às unidades detentoras de bens a 
realização do inventário anual. Se alguma irregularidade 
for encontrada, esta deverá descrever o problema por 
escrito ao patrimônio.

Na UFRGS, o controle ocorre semelhantemente ao 
realizado pela FURG, diferenciando-se no que diz res-
peito a quem realiza o inventário, sendo esse de respon-
sabilidade da unidade de patrimônio. 

4.5 Baixa dos bens patrimoniais

Na FURG, a baixa dos bens patrimoniais do acervo 
patrimonial é realizada mediante a nomeação de uma 
comissão de baixa, com no mínimo três membros, para 
a realização dessa tarefa. São passíveis de baixa:

•	 os bens considerados inservíveis, inadequa-
dos ou antieconômicos, conforme Decreto n° 
99.658. No entanto a comissão realiza uma ins-
peção nesses bens para avaliação e decisão sobre 
a impossibilidade ou inviabilidade de recupe-
ração, e após é lavrada a ata de baixa do bem, 
possibilitando o patrimônio proceder ao termo 
de baixa;

•	 os bens patrimoniais perdidos, extraviados, rou-
bados ou furtados, mediante a comunicação es-
crita ao departamento de patrimônio, constan-
do todas as características do bem em questão 
com o anexo do registro policial;

•	 os bens patrimoniais a serem utilizados na com-
pra de outros;

•	 os bens patrimoniais a serem trocados e os bens 
patrimoniais a serem doados.

Na UFPEL, a baixa dos bens ocorre quando são alie-
nados por leilão, doados a outras instituições, cedidos 
em comodato, por roubo ou furto, por meio da abertu-
ra de processo e emissão do termo de baixa.

Na UFSM, a baixa de um bem poderá ocorrer por 
estrago de um bem, mediante uma decisão processual, 
ou por doação, que é feita após ser encaminhado um re-
latório a Brasília sobre os bens que se pretende doar. Se 
aprovada, os bens são doados e baixados do patrimônio.

Na UFRGS, a baixa dos bens patrimoniais é feita 
quando for realmente constatado o desaparecimento 
de um bem, sendo apurado por meio de um processo 
de sindicância, no qual seus componentes irão analisar 
e avaliar se houve irresponsabilidade por parte dos res-
ponsáveis pelo bem em questão ou se houve falha no 
controle, sendo encaminhado um parecer ao departa-
mento de patrimônio. De posse desse documento, a 
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unidade de patrimônio o encaminhará ao conselho, que 
autorizará a baixa do bem. Caso contrário, se o relatório 
da sindicância apontar irregularidades, o detentor do 
bem será responsabilizado.

Os bens considerados inservíveis para as universi-
dades recebem diversos destinos. Na FURG, tais bens 
são encaminhados a uma unidade avaliadora, que os 
recebe e analisa as peças. Se estiverem em bom estado, 
são repostas em outros bens, considerando o restante 
como sucata, que será encaminhada a um projeto que 
a universidade desenvolve junto a uma comunidade de 
reciclagem. Na UFSM, esses bens ficam à disposição de 
outras unidades, em um depósito, sendo divulgados por 
meio de um classificado interno, de acesso somente na 
página dos servidores. Na UFPEL, os bens são encami-
nhados ao depósito de bens fora de uso, mediante soli-
citação de recolhimento das unidades, onde aguardarão 
leilão ou redistribuição. São controlados via sistema e 
emissão de relatórios. A UFRGS funciona de forma se-
melhante à UFPEL, uma vez que as unidades também 
solicitam o recolhimento dos bens via sistema online, 
e o setor faz o recolhimento, encaminhando-os ao de-
pósito de materiais sem uso. Chegando ao depósito, 
esses bens são classificados em bens com possibilidade 
de serem doados a instituições, escolas e outros órgãos 
autorizados, e em sucatas, que serão vendidos em leilão, 
dando baixa posteriormente.

4.6  Dificuldades enfrentadas  
pela unidade de patrimônio

Outro item importante abordado nesta pesquisa fo-
ram as principais dificuldades encontradas pelo setor de 

patrimônio para desenvolver suas atividades com mais 
eficiência e eficácia. Para a FURG, a maior dificuldade 
é trabalhar com poucos funcionários, visto que o pa-
trimônio tem diversas atribuições e existe uma extensa 
quantidade de bens. Para a UFPEL, o principal obstácu-
lo é a falta de informação à coordenadoria por parte das 
unidades, quando recebem equipamentos e materiais 
permanentes por doação e comodato, ficando os bens 
sem identificação e sem a sua localização no momento 
do plaquetamento. Na visão da UFSM, as pessoas de-
vem entender a responsabilidade que têm sobre os bens 
públicos e que devem seguir os trâmites burocráticos. 
Na UFRGS, acredita-se que os maiores empecilhos são 
o inventário – pela aceitação que parte das unidades 
deve ter sobre o efetivo controle. Outra dificuldade das 
universidades se deve à dispersão geográfica dos campi, 
perturbando bastante o momento da entrega. 

5 Considerações finais

Considerando o objetivo deste estudo – analisar a 
maneira com que as universidades federais do Rio Gran-
de do Sul controlam seus bens permanentes, destacando 
o que há de mais positivo –, observou-se, inicialmente, 
que todas as universidades são carentes com relação ao 
número de pessoas lotadas no setor de patrimônio.

Com relação ao fluxograma apresentado no ingres-
so do bem permanente ao patrimônio das instituições, 
considera-se que uma unidade de almoxarifado integra-
da ao setor de patrimônio seja interessante para a insti-
tuição, no intuito de tornar o processo mais confiável e 
seguro, evitando o extravio de bens, bem como a entre-
ga de bens em unidades equivocadas.

No que se refere ao sistema de inclusão dos bens ao 
acervo patrimonial das universidades, considera-se que 
ter a possibilidade de inserir no sistema mais de um 
item ao mesmo tempo e ter um sistema de numeração 
dos bens processados de maneira automática agilizaria 
o processo. Além disso, é importante constar algumas 
informações nesse sistema, como o nome da empresa 
que forneceu o bem, seu contato telefônico, bem como 
o tempo de garantia do bem.

Os bens públicos podem sofrer 
movimentações de locais públicos 

no período decorrido entre sua 
incorporação e desincorporação. 
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Quanto à etiqueta usada para fixar aos bens, é interes-
sante utilizar a placa metálica e a adesiva, pois essa dupla pla-
quetagem proporciona mais segurança e controle, podendo 
ser confeccionada pela própria unidade de patrimônio.

No que diz respeito ao inventário, acredita-se que será 
proporcionada maior segurança se for realizado por agen-
tes de fora da unidade detentora do bem e da unidade de 
patrimônio, mediante a nomeação de uma comissão. Esse 
procedimento torna o inventário mais transparente, uma 
vez que a mesma unidade não o executará todos os anos.

Quanto ao procedimento adotado na exclusão do 
acervo patrimonial, considera-se interessante o ato de 
nomear uma comissão de baixa, que não faz parte do 
patrimônio e que analisará os fatos que geraram o pe-
dido de baixa, emitindo um parecer em que julga pro-
cedente ou não o pedido de baixa. Esse procedimento 
torna a decisão mais transparente.

Sobre os bens inservíveis, considera-se útil tornar 
pública, aos demais servidores, a lista dos bens disponí-
veis. Outra medida interessante é verificar a possibilida-
de de os bens fora de uso servirem de peças de reposição 
a outros bens, empregando os resíduos em projetos de 
reciclagem junto a uma comunidade carente.

Para minimizar as dificuldades encontradas pelas uni-
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A controladoria aplicada aos 
exames laboratoriais na cota SUS: 
o caso de um município do norte 

do Rio Grande do Sul

R. CRCRS, Porto Alegre, n. 146, p. 32-45, dez. 2011.

Resumo
A legislação tem direcionado às administrações públicas os 
controles internos, com o objetivo de controlar e fi scalizar 
os atos e os gastos públicos, como forma de responsabili-
zação por desperdícios em toda a estrutura governamen-
tal. Nesse sentido, os atos desenvolvidos pelos governos 
na área da saúde devem primar pela transparência e pela 
economicidade, mesmo com índices de aplicação garanti-
dos pela Constituição Federal. Este artigo visa a analisar a 
gestão dos recursos destinados pelo SUS para a realiza-
ção de exames laboratoriais num município localizado no 
norte do RS, estabelecendo um nexo entre a participação 
do SUS e o controle exercido pelo município, pois este as-
sume o pagamento do valor excedente das cotas mensais. 
Na metodologia, adotou-se um estudo de caso, descritivo, 
documental e quantitativo para subsidiar a busca nos re-
sultados do trabalho. As principais evidências encontradas 
são de que é necessária a adoção de práticas contínuas 
de controle no município analisado, devido ao formato da 
contratação, número de procedimentos realizados, valo-
res estabelecidos e efetivos pagamentos. Conclui-se que o 
município deve rever a forma de contratação dos serviços 
laboratoriais e propor melhor defi nição das cláusulas con-
tratuais para qualifi car os procedimentos de controle e de 
transparência no ato da prestação de contas. 
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1 Introdução

Quando o assunto é administração de recursos pú-
blicos, percebe-se, por parte da sociedade brasileira, o 
desenvolvimento de uma nova cultura em relação à co-
brança de uma boa gestão dos recursos e do patrimônio 
público. Essa conjuntura reafirma a conceituação de 
administração pública descrita por Slomski (2003, p. 
357): “Administração pública é todo o aparelhamento 
do Estado, preordenado à realização de seus serviços, 
visando à satisfação das necessidades coletivas”.

Ao mesmo tempo em que a sociedade cobra dessa re-
presentação pública maior clareza e publicidade, tem-se 
a intenção de que as ações dos gestores sejam divulgadas 
e conhecidas por todos. A estruturação de um sistema 
de controladoria, dentro de um órgão público, visa ao 
melhor controle e à divulgação das ações públicas aos 
cidadãos, para que seja cumprida a transparência.

Na tentativa de mudar a cultura de que a controla-
doria em órgão público burocratiza os processos, e re-
forçando a importância que esta assume na qualificação 
dos serviços públicos, deve-se considerar:

Se bem estruturado e ativo, certamente auxiliará 
o gestor, possibilitando-lhe uma visão das mais 
variadas situações que envolvem a administra-
ção, oportunizando que sejam realizados ajustes 
e correções que venham a evitar o desperdício 
ou desvio do dinheiro público. (CAVALHEI-
RO; FLORES, 2007, p. 4 -5). 

A necessidade de revisão nos procedimentos de con-
trole e das formas de trabalho torna-se importante para 
a gestão pública, a fim de prever possíveis irregularida-
des. A criação de mecanismos na coleta de informações 
objetiva a sua descentralização, fazendo com que mais 
pessoas, em um órgão governamental, tenham acesso 
aos procedimentos que estão sendo executados coleti-
vamente, inibindo, assim, o surgimento de atos lesivos.

Nesse contexto, a controladoria poderá ser instau-
rada em todos os setores e principalmente na área da 
saúde, pois neste orçamento são concentrados elevados 

valores para a execução dos serviços em atenção aos 
ordenamentos legais de aplicação mínima. Dentre os 
serviços prestados nessa área, encontram-se os exames 
realizados em laboratório nos municípios, para suprir a 
demanda da população.

Sendo assim, este artigo questiona: os recursos des-
tinados aos exames laboratoriais repassados pela cota 
SUS (Sistema Único de Saúde) estão em conformidade, 
quando comparados os procedimentos autorizados e os 
faturados em âmbito municipal? O objetivo geral con-
siste em analisar a gestão dos recursos destinados pelo 
SUS para a realização de exames laboratoriais num mu-
nicípio localizado no norte do RS, sendo balizado pelos 
objetivos específicos, no sentido de mensurar os dados 
das autorizações liberadas por 13 ESFs (Estratégia de 
Saúde da Família), no período de abril a setembro de 
2010, e confrontar mensalmente se os procedimentos 
autorizados nos ESFs são os mesmos constantes dos re-
latórios de faturamento emitidos pelo laboratório, tanto 
para o SUS quanto para o município.

Tal questionamento deve-se ao fato de que o mu-
nicípio estudado é responsável pela contratação dos 
laboratórios de análises clínicas para a prestação de 
serviços com exames, cujo pagamento é feito pelo 
SUS. Também cabe ao município, como parceiro, a 
autorização de procedimentos de exames aos pacientes 
que consultam nas ESFs e precisam de tais diagnós-
ticos. Como a verba para a cobertura dessa despesa, 
por parte do SUS, possui limitação per capita e não 
suporta toda a demanda, o município, por meio da 
mesma contratação, autoriza que os referidos exames 
continuem sendo prestados pelos laboratórios e arca 
com o custo da quantidade excedente. 

Administração pública é todo o 
aparelhamento do Estado, preordenado 
à realização de seus serviços, visando à 
satisfação das necessidades coletivas.
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Apoiado nesses aspectos, o presente estudo justifica-
-se pela necessidade da implantação de uma metodo-
logia de controle voltada para o auxílio na mensuração 
dos gastos com os valores repassados pelo SUS e os va-
lores excedentes suportados pelo município.

Esta pesquisa está estruturada em cinco sessões: a 
primeira realiza a introdução, a segunda contém a fun-
damentação teórica, na terceira está descrita a meto-
dologia, na quarta a síntese dos resultados e, por fim, 
estão as considerações finais seguidas das referências 
bibliográficas.

2 Fundamentação teórica

Nesta seção, consta a fundamentação teórica em 
que são abordados os seguintes temas: a controladoria, 
como órgão de gestão e controle nas empresas e no go-
verno; a auditoria na gestão governamental; a atuação 
da controladoria x auditoria; e a gestão municipal dos 
serviços de saúde pública por meio do Sistema Único 
de Saúde (SUS).

2.1  A controladoria como órgão 
de gestão e controle nas 
empresas e no governo

Ao se tratar de controle, Nakagawa (apud OLIVEI-
RA, 1998, p. 21) relata que esse ato “é a obrigação de 
se prestar contas dos resultados obtidos, em função das 
responsabilidades que decorrem de uma delegação de 
poder”. Essa interpretação vem ao encontro do dever 
do administrador público em divulgar os seus atos, uma 
vez que a ele foi confiada a função de gerente dos recur-
sos governamentais.

Mossimann e outros (apud FIGUEIREDO; CAG-
GIANO, 2004, p. 26) conceituam a controladoria da 
seguinte maneira:

A Controladoria consiste em um corpo de dou-
trinas e conhecimentos relativos à gestão eco-
nômica. Pode ser visualizada sob dois enfoques:

a) como um órgão administrativo com uma 
missão, função e princípios norteadores defini-
dos no modelo de gestão do sistema empresa;
b) como uma área do conhecimento humano 
com fundamentos, conceitos, princípios e mé-
todos oriundos de outras ciências. 

A controladoria compreende a organização da empre-
sa mediante métodos e procedimentos sistematizados, a 
fim de possibilitar maior controle sobre as ações empre-
endidas pelos envolvidos na execução das tarefas setoriais.

No conceito de controladoria aplicada aos governos, 
Slomski (2003, p. 373) refere-se ao setor público assim:

Nos Municípios, a Controladoria é o órgão 
administrativo que gerencia todo o sistema de 
informações econômico-físico-financeiras, a fim 
de instrumentalizar os gestores das atividades-
-fins e das atividades-meio, para a correta men-
suração de resultados econômicos produzidos 
pelas atividades, produzindo um instrumental 
para a diminuição da assimetria informacional 
entre os gestores da coisa pública e a sociedade.

Uma vez confiado ao administrador o cargo de or-
denador máximo das despesas, em um determinado 
órgão público, espera-se que dele partam iniciativas 
para que esta relação de confiança se fortaleça junto 
aos demais. Uma dessas iniciativas consiste no dever 
de prestar conta de seus atos, pois esta se torna possível 
quando as ações executadas estiverem sendo monito-
radas ou acompanhadas por agentes designados a esse 
fim. Surge, então, a necessidade de se estabelecer regras 
e procedimentos para que esse acompanhamento de 
fato aconteça e seja bem-sucedido, com a instituição 
de controles dentro da entidade.

Figueiredo e Caggiano (2004, p. 47) defendem o po-
sicionamento de que o “controle é um sistema de feed
back que possibilita que os desempenhos serem compa-
rados com os objetivos planejados; controle é essencial 
para a realização do planejamento de longo e curto pra-
zo”. Já Gomes e Salas (1997, p. 22) destacam que:

34  Revista do CRCRS



O controle [...] é fundamental para assegurar 
que as atividades de uma empresa se realizem da 
forma desejada pelos membros da organização e 
contribuam para a mensuração e melhoria da po-
sição competitiva e a consecução das estratégias, 
planos, programas e operações, consentâneos 
com as necessidades identificadas pelos clientes.

Esse enfoque, mesmo que empresarial, aplica-se 
também à administração pública, em que são prestados 
serviços à sociedade, devendo ser mensurados a fim de 
identificar se atingiram o objetivo para o qual foram 
idealizados. A posse dessas informações, mensuradas 
por meio de controles, torna-se fundamental para a to-
mada de decisão do gestor.

Contribuindo para esse entendimento, Cavalheiro e 
Flores (2007, p. 26-27), ao conceituarem controle inter-
no, recorrem à definição da palavra controle, dentro da 
língua portuguesa e conforme outros autores: “Controlar 
significa comparar o que foi feito com um padrão, com o 
que deveria ser feito. É um espelho, um parâmetro”.

O controle interno exerce papel fundamental den-
tro das empresas privadas, no exercício das suas ativida-
des, pois não se limita à área contábil e financeira, mas 
abrange também os planos da organização e todos os 
métodos de proteção dos ativos.

Dentro de qualquer estrutura empresarial ou gover-
namental, cuja necessidade seja de administrar a pro-
dução de mercadorias ou serviços, faz-se necessária a 
instituição de controles. Porém seu sucesso depende de 
que todas as pessoas envolvidas no processo estejam co-
nectadas de forma organizada. Assim, o benefício dessa 
mutualidade transparece em todo o conjunto e fortalece 
a organização. 

Para Attie (1998), os procedimentos e as práticas de 
controle interno, em conjunto, possibilitam um deter-
minado fim, ou seja, controlar. O autor destaca quatros 
objetivos básicos do controle interno: a salvaguarda dos 
interesses da empresa; a precisão e a confiabilidade dos 
informes e relatórios contábeis, financeiros e operacio-
nais; o estímulo à eficiência operacional; e a aderência às 
políticas existentes.

O foco de controle interno como forma de salva-
guardar os interesses da empresa remete-se à proteção 
do patrimônio contra perdas e riscos devido a erros 
ou irregularidades. Na implantação de um sistema de 
controle interno é fundamental que as funções estejam 
segregadas e que todos os funcionários saibam de suas 
responsabilidades, de forma a possibilitar a introdução 
de mecanismos que reduzam ao mínimo a possibilidade 
de ocorrência de prática inadequada.

Os ordenamentos instituídos pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, LRF/2000, definem que os gestores 
deverão primar cada vez mais pela transparência, pelo 
controle e pela gestão eficiente dos recursos que lhe 
são colocados à disposição para os serviços prestados 
à sociedade.

2.2  A auditoria na gestão 
governamental

O produto do trabalho gerado por meio dos contro-
les deve satisfazer a todos os interessados, sejam eles os 
gestores, os órgãos de fiscalização, entre outros. Nessa 
perspectiva, Attie (1998, p. 25) relata:

O produto final traduzido pelo sistema de in-
formações e dos controles internos está indica-
do nas demonstrações e informações financeiras 
que têm variados interessados e se destinam não 
somente aos administradores do patrimônio, 
mas também a resguardar os interesses de tercei-
ros, como investidores, acionistas, fornecedores, 
órgãos fiscalizadores e outros.

É nesse contexto que surge e se fundamenta a neces-
sidade de que o produto desse controle seja afirmado, 
confirmado. Esse aval, tão necessário, somente será pos-
sível se a figura da auditoria entrar em ação.

Para Gil (2000, p. 13), a auditoria é concebida como 
uma “função organizacional de revisão, avaliação e 
emissão de opinião quanto ao ciclo administrativo (pla-
nejamento/execução/controle) em todos os momentos/
ambientes das entidades”.
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Aliado a isso, toda a ação governamental deve pas-
sar por avaliações quanto aos aspectos da economici-
dade, da eficácia, da eficiência e por avaliações de pro-
cessos de desempenho, gestão e auditoria operacional. 
Considera-se que:

No fundo, pretende saber como o Governo ad-
quire, protege e utiliza os seus recursos, quais as 
causas das práticas antieconômicas e ineficien-
tes. Isto é, não apenas detectar problemas que 
geram a não economicidade e a ineficiência, 
mas também identificar as causas que provocam 
essas práticas, o cumprimento ou não das metas 
previstas, a observância das normas legais sobre 
economicidade, eficiência e eficácia da gestão, 
vale dizer, a própria legalidade. (SALOMÃO, 
1999, p.72).

Partindo dessa premissa, o administrador público na 
posse do resultado das auditorias, poderá tomar decisões 
mais acertadas, planejando melhor o futuro e, em tem-
po, saber o que os resultados apontam, tornando isso 
muito significativo para a projeção e planejamento do 
que se pretende desenvolver.

2.3  A atuação da 
controladoria x auditoria

Cavalheiro e Flores (2007, p. 48) esclarecem que, do 
ponto de vista teórico, pode existir “aparente conflito 
entre as funções da controladoria e da auditoria interna, 
haja vista que ambas visam ao controle das operações, 
medição de desempenho, interpretação de resultados e 
proteção dos ativos. Todavia, na prática, as diferenças 
são identificáveis”. 

Já para Oliveira (1998, p. 29) as principais diferen-
ças no tratamento das funções entre a controladoria e a 
auditoria podem assim ser definidas: 

A auditoria exerce uma função de assessoria, 
como órgão de staff. Nessa função, a auditoria 
não exerce qualquer tipo de autoridade sobre 

os demais departamentos, podendo apenas re-
comendar, jamais impor, qualquer tipo de con-
trole e outros procedimentos administrativos. A 
controladoria, por sua vez, tem como obriga-
ção, entre outras áreas, em manter um controle 
efetivo sobre os gastos das demais áreas. [...] A 
diferença mais importante, no entanto, reside 
no fato de que a controladoria deve se caracte-
rizar como um processo contínuo de identifica-
ção, de mensuração e de comunicação de infor-
mações para subsidiar as tomadas de decisões. 
Sua função básica é suprir seus clientes internos 
de informações adequadas para a gestão econô-
mica, financeira e operacional da empresa.

Entende-se que a criação do Sistema de Controle In-
terno, principalmente em órgãos públicos, é na maioria 
das vezes vista pelos gestores e administradores pela óti-
ca da auditoria e da fiscalização, não como ferramenta 
de apoio à boa gestão dos recursos públicos e qualifica-
ção dos serviços a serem prestados à sociedade.

O gerenciamento das instituições deve estar vincu-
lado a sistemas capazes de permitir a otimização dos 
resultados, proporcionando maior credibilidade à orga-
nização perante a população e voltando-se à responsabi-
lidade social (FREGONEZI; ARAUJO, 2006).

Cavalheiro e Flores (2007, p. 48) esclarecem que “há 
perfeita sintonia entre as atuações da controladoria e da 
auditoria nas funções de Controle Interno, bipartindo 
as funções precípuas da Unidade Central e otimizando 
a relação de segurança nos controles”.

2.4  A gestão municipal dos 
serviços de saúde pública 
mediante o Sistema Único de 
Saúde (SUS)

A Lei n° 8.080-1990 não define quem deve ser o ges-
tor da saúde, sendo que o responsável pela direção única 
é, ao mesmo tempo, o dirigente do SUS e o seu gestor 
máximo, ou seja, “aquele que dá as diretrizes de atuação 
do SUS em seu âmbito político-administrativo e aque-
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le que formula, executa, supervisiona, controla, altera e 
revê as atividades da política de saúde” (CARVALHO; 
SANTOS, 2006, p. 90).

O Ministério da Saúde (MS), referindo-se ao siste-
ma de saúde municipal, estipula:

A totalidade das ações e serviços de atenção à 
saúde, no âmbito do SUS, deve ser desenvolvi-
da em um conjunto de estabelecimentos, orga-
nizados em rede regionalizada e hierarquizada, 
e disciplinados segundo subsistemas, um para 
cada município. O SUS-Municipal é voltado ao 
atendimento integral de sua própria população 
e inserido de forma indissociável no SUS, em 
sua abrangência estadual e nacional. São, por-
tanto, gestores do SUS os secretários munici-
pais e estaduais da saúde e o ministro da saúde. 
(BRASIL, 2006, p. 70-71).

Como os municípios brasileiros vivem realidades 
bem diferenciadas em termos de modelo organizacio-
nal, de atividades, de disponibilidade de recursos e capa-
citação profissional, dentre outros, cada um deles possui 
modelos de gestão diferente. Porém a operacionalização 
das condições de gestão em saúde considera e valoriza os 
vários estágios já alcançados pelos municípios, na cons-
trução de uma gestão plena (ibidem).

Segundo a mesma fonte, o pacto e a integração de 
programações constituem, fundamentalmente, a conse-
quência prática da relação entre os gestores do SUS. A 
composição dos sistemas municipais e a retificação des-
sas programações, nos conselhos de saúde respectivos, 
permitem a construção de redes regionais que, certa-
mente, ampliam o acesso com qualidade e menor custo.

Um sistema de grande abrangência como o SUS, 
que procura atender a todos sem distinção, somente se 
torna possível e viável se o Estado for o seu centro idea-
lizador e gestor. A gestão e o planejamento em saúde no 
Brasil carecem de regras bem definidas e, por esse mo-
tivo, os serviços de saúde pública trazem impregnados 
em seu histórico o descrédito da população em relação à 
eficiência em suas ações.

Com a criação do SUS, em 1988, foi definida a for-
ma de planejar e gerir as ações em saúde. Para tanto, o 
MS definiu a diretriz do planejamento para as ações de 
saúde e assim apresenta:

O principal instrumento de planejamento 
de saúde, o Plano de Saúde, independen-
temente da metodologia utilizada para a sua 
elaboração, deve conter um diagnóstico da 
realidade local baseado em indicadores de 
saúde. A partir desse diagnóstico, definem-
-se as prioridades, metas e ações a serem rea-
lizadas para atingir estas metas. Devem ser 
submetidos na íntegra aos conselhos de saú-
de correspondentes em cada nível de gestão 
do SUS. O Relatório de Gestão é a correla-
ção entre metas definidas no Plano de Saúde, 
seus resultados e aplicação de recursos. A Re-
gionalização deve definir a organização do 
desenho das redes de referências. Propõe-se 
que a regionalização em saúde seja um pro-
cesso de constituição das regiões de saúde de 
base territorial, onde se organize uma rede 
hierarquizada de atenção visando à universa-
lidade do acesso, à equidade, à integralidade 
e resolutividade das ações e serviços de saúde. 
(BRASIL, 2006, p. 22 – grifos nossos).

O administrador público que deseja gerir de forma 
clara e transparente os recursos de saúde em seu muni-
cípio ou estado deverá seguir as etapas anteriormente 
descritas. O que ocorre é que a maioria dos municípios 
do Brasil ainda não elaborou o Plano de Saúde, peça 
inicial para o planejamento de saúde pública local.

A partir do reconhecimento da saúde como um di-
reito humano fundamental (CF/88, art. 196) e da cria-
ção do SUS em 1990, criou-se o meio pelo qual todo e 
qualquer cidadão, sem distinção, teria direito à saúde. 
Na Constituição ficou determinada a descentralização, 
o atendimento integral, o desenvolvimento de práticas 
preventivas de saúde e estabelece a participação da co-
munidade nessas decisões.
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Com a regulamentação da Lei n° 8.142-1990, ficou 
estabelecido como a comunidade vai participar da ges-
tão do SUS:

Art. 1° O Sistema Único de Saúde (SUS), de 
que trata a Lei n° 8.080, [...] contará, em cada 
esfera de governo, sem prejuízo das funções do 
Poder Legislativo, com as seguintes instâncias 
colegiadas: 
I – a Conferência de Saúde; e 
II – o Conselho de Saúde.

Carvalho (apud TATAGIBA, 2002, p. 47) indica 
que “entre 1991 e 1993 surgiram mais de dois mil Con-
selhos de Saúde por todo o Brasil, numa média de pra-
ticamente dois novos conselhos por dia”. Os Conselhos 
de Saúde têm como característica principal a paridade 
e, por ser tripartite (usuário, trabalhadores do setor e 
governo), é a forma de controle social na saúde mais 
conhecida e difundida. A Lei n° 8.142-1990 define que 
“a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e 
Conferências será paritária em relação ao conjunto dos 
demais segmentos”.

Uma das exigências com relação à descentralização do 
SUS é a implantação de controles sobre as ações e os ser-
viços de saúde. A Lei n° 8.080-1990, no artigo 18, I, diz 
que compete à direção municipal do SUS “planejar, orga-
nizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e 
gerir e executar os serviços de saúde”. Já no artigo 15, I, é 
definida como atribuição comum da União, dos estados, 
do Distrito Federal e dos municípios a “definição das ins-
tâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização 
das ações e serviços de saúde” (BRASIL, 2006).

Entende-se que as iniciativas de controlar as ações 
e os serviços de saúde no Brasil estão ainda em fase de 
desenvolvimento e que é preciso avançar muito para 
atingir um nível satisfatório de informações. É nesse 
particular que os municípios devem atuar, pois, como 
agentes mediadores entre o SUS e o cidadão, é neles que 
se pode determinar como as informações serão coleta-
das e auferidas, garantindo que os recursos destinados à 
saúde sejam bem geridos.

Sobre os aspectos de controle e avaliação de desem-
penho em serviços de saúde, Silva e outros (2006) bus-

caram avaliar os serviços prestados em saúde pública 
num hospital de Caruaru, constatando-se que esta área 
carece de instrumentos de controle para melhor otimi-
zação dos recursos públicos. Entre os serviços, foram 
avaliados os exames médicos que a população utiliza 
para buscar melhor condição de vida.

O MS reconhece que é indispensável que estados 
e municípios atuem nessa frente com o objetivo per-
mitir a evolução dos processos de fiscalização, esclare-
cendo que mesmo não estando disponíveis os sistemas 
informatizados, formulários impressos ou rotinas pa-
dronizadas para o trabalho de revisão, os atos de ges-
tão e controle devem ser efetivos. Nesse sentido, ficam 
explícitas as atribuições dos entes governamentais para 
prover as informações de saúde pública com maior 
segurança; de modo que “cabe ao controle e avalia-
ção desenvolver a metodologia e os instrumentos que 
melhor atendam as suas prioridades de revisão previa-
mente definidas e compatíveis com a infraestrutura de 
cada um” (BRASIL, 2006, p. 145).

Percebe-se que o próprio MS assume uma deficiência 
em controlar como é feita a aplicação dos recursos que 
destina a outros entes, precisando ser amparado tam-
bém pelos municípios no desenvolvimento de rotinas 
e métodos de controle. Na transparência dos contratos 
de prestação de serviços pactuados entre o município 
e os prestadores de serviços, o MS procura fortalecer o 
princípio fundamental da existência do SUS, que é o de 
oferecer serviços gratuitos de saúde a todas as pessoas.

A partir daí, foram instituídas auditorias no SUS, 
que estão organizadas mediante o Sistema Nacional de 
Auditoria (SNA), por meio da Lei 8.689-1993, e regu-
lamentadas pelo Decreto n° 1.651-1995, que estabelece 
suas atividades:

As ações de auditoria, vertentes do processo 
gestor, devem acompanhar os sistemas descen-
tralizados da gestão, de forma a garantir o cum-
primento dos princípios norteadores do SUS. 
Com a evolução da descentralização das ações 
e serviços de saúde e os respectivos recursos fi-
nanceiros, a auditoria vem se fortalecendo, gra-
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dualmente, para verificação da aplicação correta 
dos recursos, bem como vem modificando seu 
modo de operar, agregando às suas ações a veri-
ficação do impacto da aplicação desses recursos 
para promover a atenção integral à população 
e seu grau de satisfação em relação aos serviços 
que lhe são prestados.

Nesse sentido, por ser estruturado e trabalhado de 
forma descentralizada, o SUS, no contexto brasileiro, 
depende de que toda a cadeia gestora (União, estados e 
municípios) produza ações que fiscalizem a boa gestão 
e a aplicação dos recursos financeiros. Essa parceria de-
pende de que, em cada etapa desse acompanhamento, 
os instrumentos sejam idealizados e colocados em práti-
ca, inibindo os desvios de conduta e possíveis infrações 
às normas legais.

3 Metodologia

Conforme a classificação proposta por Gil (2002), 
esta pesquisa é descritiva, com classificação qualitativa 
quanto à abordagem e com base documental, delineada 
por um estudo de caso desenvolvido num município 
localizado no norte do RS, junto à Secretaria Munici-
pal da Saúde, no intuito de acompanhar a execução dos 
contratos de prestação de serviços em exames laborato-
riais. Os contratos em questão não possuem limitação 
de valor financeiro, pois o município objetiva suportar 
toda a demanda mensal de exames que excederem a cota 
suportada pelo SUS, pagando pela execução desses pro-
cedimentos os mesmos valores praticados pelo SUS.

O presente estudo abrange as 13 ESFs que abran-
gem a política de cobertura de assistência em saúde para 
100% da população no município selecionado, sendo 
confrontados os dados dos laboratórios no ato do fa-
turamento do serviço prestado, no período de abril a 
setembro de 2010.

Para a obtenção dos dados quanto às requisições de 
exames liberados, houve a moldagem de uma planilha 
padrão para cada uma das 13 ESFs. No período de es-
tudo, ao serem liberados da consulta, os pacientes pas-

saram pelo atendimento, onde sua requisição de exames 
recebeu um carimbo de autorização. Nesse mesmo ato, 
os exames autorizados foram tabulados e, ao final do 
mês, os dados coletados foram repassados à Secretaria 
Municipal da Saúde. Ao receber dos laboratórios a re-
lação dos exames efetivados, efetuou-se a confrontação 
para a análise de controle desse procedimento. 

A análise e a interpretação dos dados, segundo a 
abordagem do problema, foram realizadas na perspec-
tiva qualitativa. Com os dados coletados, foi possível 
agrupá-los para facilitar a análise por meio de planilhas 
eletrônicas e dinâmicas, permitindo melhor visualização 
dos volumes de itens que subsidiaram o processo analí-
tico, dentro das regras de prestação de contas estabeleci-
das pelo Edital de Chamamento Público e do Termo de 
Credenciamento (válido por 12 meses).

4 Síntese de dados

Como forma de organização e de uma distribuição 
uniforme da população urbana, o município estudado 
foi dividido 12 microáreas geográficas. Em cada uma 
dessas microáreas encontra-se instalada uma unidade de 
ESF, bem como uma unidade que, mesmo estando loca-
lizada na área urbana da cidade, atende exclusivamente 
à população que reside na área rural do município.

Como critério para criação de limite entre essas mi-
croáreas, foram levadas em conta a densidade populacio-
nal e a localização estratégica da unidade em relação às 
residências das pessoas que são assistidas em cada ponto. 
Cumprida a etapa da localização estratégica das unida-
des de ESF, foi desenvolvido um censo populacional no 
município, pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 
com base em regras definidas pelo Ministério da Saúde.

A controladoria compreende a organização da 
empresa mediante métodos e procedimentos 
sistematizados, a fim de possibilitar maior 
controle sobre as ações empreendidas pelos 
envolvidos na execução das tarefas setoriais.
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Os dados referentes à distribuição da população por 
unidade de ESF constam na Tabela 1, com atribuições 
diferenciadas nas denominações, atendendo à solicita-
ção municipal de não divulgação dos locais:

Tabela 1: Distribuição populacional por ESF.

Microárea Nº de indivíduos 
cadastrados

% da população 
atendida no ESF

ESF 1 2.875 9,12%
ESF 2 2.218 7,04%
ESF 3 1.994 6,33%
ESF 4 2.854 9,06%
ESF 5 1.195 3,79%
ESF 6 3.027 9,60%
ESF 7 2.423 7,69%
ESF 8 1.927 6,11%
ESF 9 2.568 8,15%

ESF 10 2.590 8,22%
ESF 11 1.792 5,69%
ESF 12 2.401 7,62%
ESF 13 3.654 11,59%
Total 31.5181 100,00%

Média ideal por 
unidade de ESF 2.101 7,69%

Fonte: Secretaria Municipal da Saúde.

Constata-se que ocorre uma divisão bem unifor-
me da população em relação à média percentual ide-
al, considerando 100% população nas 13 unidades de 
atendimento, com uma média de 7,69% da população 
em cada local.

Na situação específica da unidade de ESF 5, pelo 
fato de cobrir menos do que 4% da população, é in-
teressante que seja feita uma reavaliação do custo para 
mantê-la funcionando, pois a obtenção de um custo-be-
nefício maior ocorreria com a alocação dessa população 
em ESFs próximas, com melhor distribuição dos fun-
cionários para reforço de outras equipes que atendam 
um número maior da população.

1 População atualmente registrada no cadastro da Secretaria Municipal de Saúde e 
que está vinculada à respectiva ESF. Esse número difere do número de habitantes do 
município, porque muitas pessoas ainda não possuem o cartão SUS ou se recusam 
serem cadastradas.

Na Tabela 2, apresenta-se uma análise – compara-
tiva em cada microárea – da distribuição percentual de 
exames em confronto com a distribuição da população 
da Tabela 1:

Tabela 2: População por ESF x distribuição dos exames.

Microárea % da população 
por ESF

% de exames 
por ESF

Diferença 
encontrada

ESF 1 9,12% 7,97% (1,15)
ESF 2 7,04% 6,13% (0,90)
ESF 3 6,33% 7,53% 1,20 
ESF 4 9,06% 8,53% (0,53)
ESF 5 3,79% 4,54% 0,74 
ESF 6 9,60% 8,71% (0,89)
ESF 7 7,69% 8,88% 1,20 
ESF 8 6,11% 7,52% 1,41 
ESF 9 8,15% 8,56% 0,41 

ESF 10 8,22% 8,13% (0,09)
ESF 11 5,69% 5,91% 0,23 
ESF 12 7,62% 8,44% 0,82 
ESF 13 11,59% 9,15% (2,44)
Total 100,00% 100,00%

Média ideal % 7,69%
Fonte: Secretaria Municipal da Saúde.

Conforme a Tabela 2, percebe-se a coerência de 
distribuição entre as duas variáveis analisadas. As dife-
renças extremas encontradas podem ser percebidas na 
unidade ESF 8, que abrange 6,11% da população, mas 
vem recebendo 7,52% dos exames, com 1,41 pontos 
percentuais dos exames acima de sua população. Já na 
unidade ESF 13, apesar de ter 11,59% da população, 
está recebendo somente 9,15% das autorizações de exa-
mes, com uma deficiência de 2,44 pontos de exames em 
relação à população que atende. 

Dentro de qualquer estrutura empresarial 
ou governamental, cuja necessidade 
seja de administrar a produção de 

mercadorias ou serviços, faz-se necessária 
a instituição de controles. 
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Os limites de valores financeiros para aplicação em 
exames laboratoriais no município estudado obedecem 
às seguintes disposições:

•	 COTA SUS: disponibiliza mensalmente uma 
cota de R$ 7.800,00, que é distribuída de forma 
igualitária entre os laboratórios que estão creden-
ciados junto ao sistema. No entanto esse recurso 
é muito baixo e, na atual situação, o município 
acaba pagando 3/4 dos exames autorizados.

•	 COTA MUNICÍPIO: o Edital de Chamamen-
to Público N° xxx-2005, na seção III – Condi-
ções para prestação dos serviços –, define que o 
valor máximo a ser gasto com exames é de R$ 
9.000,00 mensais, divididos entre os laborató-
rios credenciados. 

Essa separação por cota é o único critério utilizado 
no procedimento que deve ser adotado no ato da distri-
buição das autorizações, e a ausência de outros critérios 
dificulta as ações de controle.

Procedendo à análise das quantidades totais mensais 
de exames autorizados, separados por tipo de recurso, 
apresenta-se a Tabela 3: 

Tabela 3: Autorizações município x autorizações SUS – 
quantidades.

Mês Cota 
Município % Cota 

SUS % Total

Abril-
2010 4.760 75,17% 1.572 24,83% 6.332

Maio-
2010 5.238 78,20% 1.460 21,80% 6.698

Junho-
2010 4.737 76,84% 1.428 23,16% 6.165

Julho-
2010 4.305 75,45% 1.401 24,55% 5.706

Agosto-
2010 4.429 70,32% 1.869 29,68% 6.298

Setembro-
2010 4.362 68,87% 1.972 31,13% 6.334

Quantidade 
total 27.831 74,15% 9.702 25,85% 37.533

Média 
mensal 4.638 1.616 6.254

Fonte: Secretaria Municipal da Saúde.

Torna-se evidente que atualmente o município está 
pagando 74,15% dos procedimentos realizados em exa-
mes laboratoriais, enquanto que o SUS responde por 
uma média de 25,85%.

Como o valor da cota SUS não tem variação e seu rea-
juste depende exclusivamente das regras do MS, há uma 
tendência de aumentar cada vez mais o volume de pro-
cedimentos que o município está se propondo a custear. 
Seguindo a lógica de análise da Tabela 3, apresenta-se a 
Tabela 4, com um comparativo entre os valores finan-
ceiros que foram utilizados para cada uma das cotas es-
tabelecidas, no período de abril a setembro de 2010:

Tabela 4: Autorizações município x autorizações SUS – 
financeiro (valores em R$).

Mês Cota 
Município % Cota SUS % Total

Abril-
2010 18.523,34 70% 7.808,61 30% 26.331,95

Maio-
2010 22.130,72 74% 7.862,12 26% 29.992,84

Junho-
2010 20.699,33 72% 7.888,69 28% 28.588,02

Julho-
2010 19.096,22 71% 7.880,70 29% 26.976,92

Agosto-
2010 19.728,61 64% 10.937,85 36% 30.666,46

Setembro-
2010 18.133,92 62% 10.967,48 38% 29.101,40

Média 
geral 118.312,14 69% 53.345,45 31% 171.657,59

Fonte: Secretaria Municipal da Saúde.

Os ordenamentos instituídos pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal, LRF/2000, 
definem que os gestores deverão primar 
cada vez mais pela transparência, pelo 

controle e pela gestão eficiente dos recursos 
que lhe são colocados à disposição para os 

serviços prestados à sociedade.
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Com relação à cota SUS, percebe-se que o montan-
te financeiro que cabe ao município – atualmente, de 
R$ 7.800,00 mensais – está sendo plenamente aplicado. 
Tem-se uma diferença de valores que aparece nos me-
ses de agosto e setembro, com valores próximos a R$ 
11.000,00 mensais, de procedimentos cota SUS. Esses 
valores, segundo a Secretaria de Saúde, referem-se a ou-
tros recursos financeiros que o município recebe do Mi-
nistério da Saúde, por meio do SUS, e que durante esse 
período destina também ao custeio de exames laborato-
riais, pois há uma necessidade maior de procedimentos, 
uma vez que os reflexos do clima frio promovem um 
aumento na incidência de algumas doenças.

Na Tabela 4, fica evidente que a participação finan-
ceira do município é muito expressiva, reforçando a ne-
cessidade de que esses contratos sejam controlados. Nos 
meses em análise, o valor aplicado variou entre R$ 18,1 
mil a R$ 22,1 mil, com um índice médio de 69% do 
valor aplicado pelo município.

Como destaque de análise da Tabela 4, percebe-se 
que o montante aplicado mensalmente está acima do 
valor limite estabelecido no item 4 da seção III do Edi-
tal de Chamamento Público, que previa uma aplicação 
mensal máxima de R$ 9.000,00. Como esse teto foi es-
tabelecido no edital no ano de 2005, não houve um 
ajuste dos valores com o passar dos anos, questão essa 
que deveria ter sido alterada nas normas que regularam 
tal aplicação.

Nas Tabelas 5 e 6 está evidenciado como o muni-
cípio vem fazendo a distribuição dos valores da Cota 
SUS e da Cota Município entre os prestadores creden-
ciados, permitindo verificar se existe equilíbrio entre 
os exames autorizados e o valor financeiro destinado 
para o seu custeio.

Em todas as situações testadas durante os seis me-
ses da coleta dos dados, observou-se a aplicação correta 
das destinações no confronto entre exames e recursos 
aplicados pelo poder público municipal na prestação de 
serviços, evidenciando um equilíbrio na distribuição de 
recursos, tanto da Cota SUS como da Cota Município. 

O equilíbrio apresentado na distribuição dos servi-
ços e dos recursos entre os credenciados é um ponto 
positivo à sua gestão, pois nas Tabelas 5 e 6 se visualiza 
que a forma de distribuição não prioriza nenhum dos 
envolvidos no processo.

A Tabela 7 demonstra os valores de exames que o 
município vem autorizando nas ESF e os valores que 
vêm sendo faturados junto ao município. Como crité-
rio básico dessa análise, tomou-se como base os valores 
financeiros máximos de autorizações liberadas para cada 
laboratório/mês. Assume-se como pressuposto que o fa-
turamento não deverá ser maior que o valor máximo 
autorizado. Em se tratando de exames laboratoriais, a 
tendência é de que o valor faturado sempre seja abaixo 
do valor autorizado, visto que existem pacientes que, 
mesmo de posse de uma autorização para elaboração de 
exames de saúde, deixam de fazê-lo.

Ao todo, no período de abril a setembro de 2010, 
foram autorizados R$ 118.312,00 em exames labora-
toriais e houve um faturamento de R$ 120.460,00, in-
dicando uma distorção de 1,78% acima do autorizado. 

Com exceção do Laboratório 1, que vem apresentado 
faturas sempre abaixo do valor autorizado, e do Labora-
tório 2, que em 50% das faturas está dentro do critério de 
avaliação, nos demais, os métodos de controle adotados 
nesse trabalho detectaram necessidade de revisão dos pro-
cedimentos e das formas de prestação de contas.

Um sistema de grande abrangência 
como o SUS, que procura atender a 

todos sem distinção, somente se torna 
possível e viável se o Estado for o seu 

centro idealizador e gestor.

Entende-se que as iniciativas de 
controlar as ações e os serviços de 

saúde no Brasil estão ainda em fase 
de desenvolvimento e que é preciso 
avançar muito para atingir um nível 

satisfatório de informações.
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Tabela 5: Comparativo entre distribuição quantitativa e distribuição dos recursos
financeiros, por laboratório, para exames laboratoriais – Cota Município.

MÊS/ANO
Laboratório 1 Laboratório 2 Laboratório 3 Laboratório 4 Laboratório 5

% exames % recursos % exames % recursos % exames % recursos % exames % recursos % exames % recursos
Abril-2010 21,4% 21,3% 21,2% 21,5% 27,8% 27,7% 29,6% 29,5%
Maio-2010 22,7% 22,8% 21,4% 21,6% 28,4% 28,7% 27,5% 27,0%
Junho-2010 22,0% 20,7% 25,3% 26,4% 26,8% 27,7% 25,9% 25,3%
Julho-2010 18,8% 18,4% 23,8% 24,3% 20,4% 21,6% 20,1% 19,9% 16,8% 15,8%

Agosto-2010 20,0% 19,1% 17,5% 17,6% 18,7% 17,8% 18,2% 17,2% 25,6% 28,3%
Setembro-2010 20,8% 20,5% 21,0% 21,0% 21,1% 20,0% 18,6% 19,2% 18,5% 19,3%

% médio do 
período 20,9% 20,5% 21,7% 22,1% 23,9% 23,9% 23,3% 23,0% 20,3% 21,1%

Fonte: Secretaria Municipal da Saúde.

Tabela 6: Comparativo entre distribuição quantitativa e distribuição dos recursos
financeiros, por laboratório, para exames laboratoriais – Cota SUS.

MÊS/ANO
Laboratório 1 Laboratório 2 Laboratório 3 Laboratório 4 Laboratório 5

% exames % recursos % exames % recursos % exames % recursos % exames % recursos % exames % recursos
Abril-2010 20,5% 22,7% 25,3% 23,3% 21,7% 22,8% 32,5% 31,2%
Maio-2010 26,6% 25,1% 25,4% 24,9% 22,7% 24,9% 25,3% 25,1%
Junho-2010 25,1% 24,8% 27,3% 24,8% 22,4% 25,4% 25,1% 24,9%
Julho-2010 26,2% 25,3% 25,1% 24,4% 24,9% 25,2% 23,8% 25,0%

Agosto-2010 23,8% 23,4% 24,1% 23,6% 24,5% 23,0% 21,2% 24,2% 6,4% 5,8%
Setembro-2010 21,2% 19,6% 22,3% 23,6% 23,7% 23,6% 24,3% 23,8% 8,4% 9,5%

% médio do 
período 23,9% 23,5% 24,9% 24,1% 23,3% 24,2% 25,4% 25,7% 7,4% 7,7%

Fonte: Secretaria Municipal da Saúde.

Tabela 7: Comparativo entre valores autorizados e valores faturados.

Cota Município
Distribuição financeira por laboratório / mês (R$)

Laboratório 1 Laboratório 2 Laboratório 3 Laboratório 4 Laboratório 5
Aut Fat Aut Fat Aut Fat Aut Fat Aut Fat

Abril-2010 3.946 3.566 3.985 3.672 5.124 5.969 5.469 4.898 -
Maio-2010 5.045 4.879 4.774 5.180 6.343 6.730 5.968 6.226 -
Junho-2010 4.275 3.634 5.468 5.083 5.727 6.628 5.228 6.130 -
Julho-2010 3.515 3.323 4.644 3.966 4.133 4.815 3.792 3.989 3.012 3.124

Agosto-2010 3.767 3.358 3.472 3.638 3.517 3.760 3.395 3.684 5.577 5.660
Setembro-2010 3.713 2.931 3.811 4.088 3.632 4.160 3.485 3.589 3.494 3.780

TOTAL 24.261 21.691 26.155 25.627 28.475 32.062 27.337 28.517 12.083 12.564 
TOTAL AUTORIZADO                      R$ 118.312,00 TOTAL FATURADO                 120.460,00

Fonte: Secretaria Municipal da Saúde.

Percebe-se que o próprio MS assume uma deficiência em controlar como é feita 
a aplicação dos recursos que destina a outros entes, precisando ser amparado 

também pelos municípios no desenvolvimento de rotinas e métodos de controle. 
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5 Considerações finais

A abordagem do presente artigo consistiu em respon-
der se os recursos destinados aos exames laboratoriais 
repassados pela Cota SUS (Sistema Único de Saúde) es-
tão em conformidade, quando comparados os procedi-
mentos autorizados e os faturados em âmbito municipal, 
objetivando constituir uma análise sobre a gestão desses 
recursos num município localizado no norte do RS.

Mediante a metodologia, foi possível parametrizar 
os resultados, por meio de um estudo de caso, de caráter 
descritivo, documental e quantitativo para subsidiar as 
considerações finais do trabalho. O modelo utilizado no 
decorrer do estudo foi estruturado a partir das necessi-
dades do setor, dos parâmetros que devem ser obede-
cidos conforme a legislação e os padrões da tabela de 
procedimentos para exames laboratoriais do SUS.

A controladoria na área pública é de fundamental 
importância – considerando que a LRF completou um 
período de 10 anos desde a sua publicação –, pois na 
maioria dos municípios brasileiros a instituição dos 
controles internos e de um órgão que promova o supor-
te às ações ainda permeiam nos aspectos da formalidade 
da lei sem o aprofundamento que o tema requer.

No desenvolvimento da pesquisa, observou-se que o 
Sistema Único de Saúde apresenta deficiências quanto 
à forma de controlar os recursos que cobrem os dispên-
dios para a saúde, sendo repassados os recursos financei-
ros sem um acompanhamento adequado de sua aplica-
ção. Nesse sentido, é fundamental que o Ministério da 
Saúde qualifique seus instrumentos de controle em todo 
o sistema, pois é do interesse de todos e uma obrigação 
do gestor desenvolver técnicas que auxiliem no combate 
a corrupção, fraudes e desvios dos recursos.

Mediante os dados tabulados, foi possível verificar 
que: o município possui uma rede bem definida de ESFs 
para atender a demanda de seus indivíduos; a distribuição 
de exames por ESFs evidencia uma proximidade entre o 
que se prevê e o que se executa; o município autoriza a 
cobertura de em média 74% dos exames laboratoriais que 
são demandados mensalmente; ao comparar o volume 
autorizado de procedimentos com o volume de recursos 

financeiros, verificou-se que esse índice fica em torno de 
69%, fato que ainda implica um valor muito superior ao 
definido na própria gestão pelo Edital de Chamamento; 
ao tratar do percentual entre autorizações e volume de 
recursos por laboratório, é possível visualizar um equilí-
brio entre as metas nas cotas SUS e Município; porém, 
ao cruzar os dados entre o volume de recursos financeiros 
das autorizações e do faturamento pelo SUS, foi identifi-
cada uma distorção elevada em três dos cinco laboratórios 
atuantes nesse processo junto ao município.

Tais constatações permitem referenciar que o municí-
pio complementa financeiramente, num patamar muito 
superior ao previsto pela gestão, o que pode causar um de-
sequilíbrio nas ações dos serviços ora analisados. Esse dado, 
nos moldes contratuais da cota SUS, indica a necessidade 
da adoção de práticas de controle formais e eficientes pelos 
municípios em geral, exatamente pelo repasse da obrigato-
riedade de controle do Governo Federal aos poderes locais.

As cláusulas contratuais devem preservar o muni-
cípio de procedimentos em patamares muito elevados, 
deixando clara a forma de organização do serviço pres-
tado pelos laboratórios. Identificou-se que os valores 
definidos são do ano de 2005 e encontram-se defasados, 
necessitando de correção para que os resultados não per-
maneçam distorcidos ao longo dos anos.

Conclui-se, com este estudo, que a instituição sistemá-
tica da controladoria e dos sistemas de controle interno 
forma a perspectiva de métodos salutares à prática eficiente 
da gestão dos recursos da saúde e de outras áreas, crian-
do regras e desenvolvendo mecanismos que fortaleçam os 
controles em todas as esferas da administração pública.

Observou-se que o Sistema Único de 
Saúde apresenta deficiências quanto 

à forma de controlar os recursos 
que cobrem os dispêndios para a 

saúde, sendo repassados os recursos 
financeiros sem um acompanhamento 

adequado de sua aplicação. 

44  Revista do CRCRS



A instituição sistemática da controladoria e dos sistemas de controle 
interno forma a perspectiva de métodos salutares à prática eficiente 
da gestão dos recursos da saúde e de outras áreas, criando regras e 

desenvolvendo mecanismos que fortaleçam os controles em todas as 
esferas da administração pública.
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O perfi l da produção científi ca 
em controladoria: um estudo dos 

principais periódicos em contabilidade
no período de 2001 a 2010

R. CRCRS, Porto Alegre, n. 146, p. 46-59, dez. 2011.

Resumo
O tema controladoria tem sido constantemente discutido no 
meio acadêmico, e o resultado das pesquisas científi cas é 
divulgado nos principais periódicos da área de Administra-
ção e Contabilidade. Assim, o objetivo deste estudo foi iden-
tifi car quais são as características da produção científi ca 
em controladoria nos principais periódicos de contabilida-
de, no período de 2001 a 2010. Quanto aos procedimentos, 
a pesquisa classifi ca-se como bibliográfi ca e bibliométrica, 
quanto aos objetivos como pesquisa descritiva e quanto à 
abordagem do problema é considerada uma pesquisa qua-
litativa. A população de estudo foi composta por 15 perió-
dicos selecionados, com nota entre “B1” e “B4” no web-
qualis da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes), da área de Administração e Conta-
bilidade. A busca orientou-se pela procura dos termos con-
troladoria ou controller, no título, resumo e palavras-chave 
dos artigos. A análise bibliométrica concentrou-se em 13 
artigos encontrados na temática em oito periódicos, den-
tre os 15 da população. Os principais resultados apontam a 
existência de mais autores do sexo masculino escrevendo 
sobre controladoria; a maioria dos autores possui titulação 
de doutor; o tema controladoria foi abordado no âmbito da 
América Latina, nos Estados Unidos, na Alemanha e no 
Brasil, além de estudar a controladoria na área pública e 
na produção científi ca; na elaboração dos artigos a maior 
parte das referências utilizadas foi de livros, sendo pouco 
exploradas as referências internacionais. 
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1 Introdução

A origem da controladoria deu-se no processo de 
evolução dos meios sociais e de produção que ocorreram 
com o advento da Revolução Industrial. Segundo Sch-
midt e Santos (2006), existem quatro fatores que podem 
ser considerados como os principais influenciadores de 
sua origem: aumento em tamanho e complexidade das 
organizações, globalização física das empresas, cresci-
mento nas relações governamentais com negócios das 
companhias e aumento no número de fontes de capital. 
Os autores mencionam ainda que o aumento físico e de 
complexidade das organizações fizeram com que surgis-
se a necessidade de mecanismos para acompanhamento 
da gestão dessa nova forma de empreendimento.

Dessa forma, a área de controladoria tem o intuito de 
promover iniciativas que estreitem o acompanhamento 
dos controles organizacionais em todas as suas dimen-
sões, no sentido de que esses possam proporcionar não 
apenas decisões úteis para o processo de gestão como, 
também, outras cuja integridade assegure aos investido-
res que os recursos necessários às operações estejam sendo 
consumidos de forma congruente com os objetivos que 
eles, os investidores, estabeleceram (BIANCHI, 2005).

A controladoria, para Roehl-Anderson e Bragg (1996), 
é uma das principais ferramentas de que dispõe a adminis-
tração de uma empresa para fazer com que seus esforços 
sejam plenamente produtivos. É junto a ela que a alta di-
reção da empresa buscará orientações, a fim de definir os 
rumos a serem seguidos pela organização. Para os autores, 
ela deve estar consciente dos distintos tipos de controle que 
devem estar interconectados para criar um sistema que sal-
vaguarde suficientemente os ativos da empresa: controles 
contábeis, administrativos e operacionais.

Conforme Mosimann e Fisch (1999), a controlado-
ria é o conjunto de princípios, procedimentos e méto-
dos oriundos das ciências da Administração, Economia, 
Psicologia, Estatística e, principalmente, da Contabili-
dade, que se ocupa da gestão econômica das empresas, 
com a finalidade de orientá-las para a eficácia.

Borinelli (2006) menciona que a teoria sobre con-
troladoria não está consolidada, pois ainda se encontra 

em desenvolvimento; o que existe é válido, porém ca-
rece de um processo de organização e sistematização. 
Deve-se alertar que não se trata de abandonar toda a 
doutrina sobre controladoria já difundida, mas de en-
tendê-la mediante um olhar mais crítico para trazer-
-lhe alguma contribuição ou acrescentar alguma outra 
dimensão, sempre pela via do questionamento crítico, 
como requer a ciência.

Percebe-se que o tema controladoria tem sido cons-
tantemente discutido no meio acadêmico, e o resulta-
do das pesquisas científicas é divulgado nos principais 
periódicos das áreas de Administração e Contabilidade. 
Peleias e outros (2010) afirmam que as mudanças ocor-
ridas no Brasil nas últimas décadas motivaram os profis-
sionais contábeis a se especializarem, e isso resultou no 
aumento de programas stricto sensu em Ciências Contá-
beis, com áreas de concentração e/ou linhas de pesquisa 
em controladoria, palco da produção científica sobre a 
temática. Os autores investigaram as características da 
produção científica brasileira de artigos de controlado-
ria entre 1997 e 2006. Ainda, podem-se citar outros 
trabalhos que investigaram a produção científica na área 
da Contabilidade, como Beuren, Schlindwein e Pasqual 
(2007), Cardoso, Pereira e Guerreiro (2007), Luciani, 
Cardoso e Beuren (2007) e Leite Filho (2008).

Diante desse contexto, surge o seguinte problema 
de pesquisa: Quais são as características da produção 
científica em controladoria nos principais periódicos de 
Contabilidade, no período de 2001 a 2010? O objetivo 
central deste estudo é identificar quais são as caracterís-
ticas da produção científica em controladoria nos prin-
cipais periódicos de Contabilidade, no período de 2001 
a 2010, evidenciando as características dos autores des-
sas publicações, identificando quais foram os temas tra-
tados e demonstrando os tipos de referências utilizadas.

O desenvolvimento do estudo está pautado, além 
desta introdução, em uma revisão da literatura relativa 
à controladoria, quem a exerce e o seu papel na organi-
zação. Na sequência, são expostos os aspectos e os pro-
cedimentos metodológicos que demarcam esta pesqui-
sa. Após, ocorrem a apresentação e a análise dos dados, 
encerrando-se com as considerações finais do estudo.
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2 Revisão da literatura

A controladoria é importante para as organizações, 
pois exerce um papel fundamental no organograma de 
empresas. Neste estudo, são abordados os aspectos gerais 
da controladoria, o papel da controladoria e o controller.

2.1 Controladoria

A controladoria pode ser definida, conforme Pa-
doveze (2003, p. 3), “como a unidade administrativa 
responsável pela utilização de todo o conjunto da Ci-
ência Contábil dentro da empresa”. Para Mosimann e 
Fisch (1999), a controladoria consiste em um corpo 
de doutrinas e conhecimentos relativos à gestão eco-
nômica, visualizada em dois aspectos: a) como um ór-
gão administrativo com missão, funções e princípios 
norteadores definidos no modelo de gestão do sistema 
empresa; e b) como uma área do conhecimento huma-
no com fundamentos, conceitos, princípios e métodos 
oriundos de outras ciências.

A controladoria exerce um papel extremamente re-
levante no cumprimento da missão da empresa e na 
garantia de sua sobrevivência e continuidade (BORI-
NELLI, 2006). Ela deve esforçar-se para garantir o 
cumprimento da missão e a continuidade da organi-
zação. Seu papel fundamental é coordenar os esforços 
para conseguir um resultado superior à soma dos resul-
tados de cada área (MOSIMANN; FISCH, 1999). No 
entanto a missão da controladoria é assegurar a eficácia 
da empresa por meio da otimização de seus resultados, 
dando suporte à gestão de negócios para que esta atinja 
seus objetivos.

Para se obter uma controladoria eficaz e eficiente, o 
controller, além de não deixar de cumprir suas respon-
sabilidades na execução das tarefas e atribuições regu-
lamentares – como a contabilidade fiscal, tributária e 
financeira –, deve estar capacitado a: organizar e repor-
tar dados e informações para os gerentes e administra-
dores; manter monitoramento sobre os controles das 
atividades e do desempenho de outros departamentos; 

e exercer uma influência capaz de interferir nas deci-
sões dos gestores da entidade (OLIVEIRA; PEREZ 
JR.; SILVA, 2002).

As empresas procuram, na área de controladoria, 
subsídios para se tornarem mais competitivas e organi-
zadas. Competitivas por ser missão de esta área fornecer 
aos gestores informações precisas e importantes para o 
processo decisório e organizadas, porque ela tem a res-
ponsabilidade de estabelecer, implementar e monitorar 
o sistema de controles internos necessários para a sal-
vaguarda de ativos e para a manutenção da integridade 
dos registros contábeis (BIANCHI, 2005).

Devido a vários fatores de competitividade no mun-
do dos negócios, a controladoria pode contribuir com 
o sucesso da empresa, apoiando e fornecendo subsídios 
para os gestores no planejamento e no controle das ati-
vidades da instituição por meio da manutenção de um 
sistema de informações que permita integrar as várias 
funções e especialidades.

Dentro das atribuições da controladoria, o obje-
to principal, de acordo com Oliveira, Perez Jr. e Silva 
(2002), é o estudo e a prática das funções de planeja-
mento, controle, registro e a divulgação dos fenômenos 
da administração econômica e financeira das empresas, 
além de dar suporte nas informações em todas as etapas 
de gestão para assegurar o interesse da empresa e exercer 
o controle das atividades da entidade.

De acordo com Borinelli (2006), as funções e as 
atividades da controladoria variam de empresa para 
empresa em decorrência de alguns fatores, como: o seu 
porte, a diversificação das atividades, a centralização e a 
descentralização da administração, a quantidade de fá-
bricas e filiais, dentre outros.

Conforme Almeida, Parisi e Pereira (2001), as fun-
ções da controladoria estão ligadas a um conjunto de 
objetivos e, sendo desempenhadas, viabilizam o proces-
so de gestão econômica. Essas funções são: subsidiar o 
processo de gestão, apoiar a avaliação de desempenho, 
avaliar a avaliação de resultado, gerir os sistemas de in-
formações e atender aos agentes do mercado.

Para Bianchi (2005, p. 19) a área de controladoria 
de uma empresa tem a função de exercer a “mediação 
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dos conflitos entre seu principal e seus agentes, con-
tribuindo para a manutenção do sistema de controles 
internos, estabelecidos para a proteção dos ativos orga-
nizacionais”.

A estruturação da controladoria, de acordo com 
Oliveira, Perez Jr. e Silva (2002), deve estar ligada aos 
sistemas de informações, à gestão e aos aspectos geren-
ciais e estratégicos. Dentre os aspectos estratégicos está 
incluído o planejamento e o controle, que abrangem as 
atividades da controladoria que compreendem a gestão 
de negócios, como as questões orçamentárias, projeções 
e simulações, aspectos estratégicos da apuração e análise 
de custos, planejamento tributário, entre outros.

Para um controller programar a controladoria em 
uma empresa, a primeira etapa é ter uma análise de toda 
a empresa, sua organização e os sistemas de informações 
existentes para poder fazer um diagnóstico das necessi-
dades de informações para os modelos decisórios para 
estruturar seus sistemas de informações de apoio à ges-
tão (PADOVEZE, 2003).

2.2 Papel da controladoria

O processo decisório na empresa é influenciado 
pela atuação da controladoria por meio das informa-
ções de planejamento e controle (OLIVEIRA; PEREZ 
JR.; SILVA, 2002). Essas informações exigem um sis-
tema que suporte essas decisões. A missão da contro-
ladoria é aperfeiçoar os resultados econômicos da em-
presa, criando um modelo de informações baseado no 
modelo de gestão. Segundo Padoveze (2003), a missão 
é suportar o processo de gestão empresarial por inter-
médio de seu sistema de informação, ou seja, de seu 
sistema de apoio à gestão.

O sistema de apoio à controladoria é integrado com 
os sistemas operacionais, e sua característica é a mensu-
ração econômica das operações para planejamento, con-
trole e avaliação dos resultados e desempenho dos gesto-
res das áreas de responsabilidade (PADOVEZE, 2003).

A maior parte da controladoria é de origem contá-
bil, mas, apesar disso, a sua atuação não é reduzida a 
administrar o sistema contábil da organização; ela pos-

sui uma abrangência maior. A controladoria transfor-
ma-se num verdadeiro banco de dados que subsidia os 
executivos da companhia com informações importan-
tes no processo da tomada de decisões (MORANTE; 
JORGE, 2008).

A controladoria, na execução de suas atividades, deve 
utilizar dois instrumentos fundamentais: o processo de 
gestão e os sistemas de informações. Os gestores devem 
planejar suas ações cuidadosamente no processo de ges-
tão, implementando planos adequados e procedendo a 
avaliações sistemáticas do desempenho realizado e os pla-
nos idealizados (ALMEIDA; PARISI; PEREIRA, 2001).

Para suportar esse processo com informações ade-
quadas, Almeida, Parisi e Pereira (2001) mencionam 
que a controladoria possui um sistema de informações 
gerenciais que auxilia em diversas ações: induzir os ges-
tores à decisão correta; apurar os resultados econômicos 
de produtos, atividades e áreas; refletir o físico-opera-
cional; permitir a avaliação de resultado dos produtos e 
serviços; e possibilitar a avaliação do desempenho.

A controladoria, conforme Antunes (2007, p. 25), 
fazendo

uso dos princípios, conhecimentos e métodos 
oriundos de outras áreas do conhecimento, 
pode estabelecer as bases teóricas necessárias à 
sua atuação na organização e estruturar o siste-
ma de informação gerencial de forma a contem-
plar as informações necessárias para conduzir as 
organizações ao cumprimento de sua missão.

Uma das características fundamentais de uma área de 
controladoria é a necessidade de que o profissional que a 
lidera seja justo e imparcial, isto é, que o controller infor-
me à alta administração todos os atos e fatos econômi-
cos decorrentes de ações dos gestores organizacionais, 
mesmo que tenha que dar informações desfavoráveis so-
bre: a performance de determinada função, de determi-
nado executivo ou colaborador, ainda que isso implique 
uma informação negativa desses profissionais, com re-
flexo direto em suas carreiras (ROEHL-ANDERSON; 
BRAGG, 1996). 
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2.3 Controller

O controller pode estar em diversos cargos nas 
áreas administrativas, contábeis e financeiras da em-
presa, com níveis de responsabilidade e remunerações 
diferentes, dependendo do setor e do porte da or-
ganização (OLIVEIRA; PEREZ JR.; SILVA, 2002). 
Entretanto Borinelli (2006) ressalta que o controller 
é o responsável pela organização da área de controla-
doria, quando ela existe.

Entende-se por controller um dos principais execu-
tivos da empresa, devendo ser o gestor do sistema de 
informações gerenciais. Em empresas de porte menor, o 
controller pode ser o responsável por outras atividades, 
como informática, finanças, departamento pessoal, etc. 
Além disso, podem dar outros nomes a esse cargo, como 
gerente administrativo financeiro.

Para Mosimann e Fisch (1999), o controller é o gestor 
que, após o presidente, deve ter a visão mais generalista 
da empresa onde atua, pois nem sempre a maximização 
dos resultados de uma área significa que essa área esta-
rá contribuindo para a maximização dos resultados da 
empresa como um todo. Muitas vezes, a maximização 
dos resultados de uma área isoladamente pode reduzir 
os resultados de outra, com repercussões negativas no 
resultado global da empresa.

Para ser capaz de gerar informações para os gestores 
sobre os principais fornecedores de recursos materiais, 
humanos, financeiros, tecnológicos, informacionais 
etc., o controller precisa conhecer e entender o funcio-
namento da cadeia de valores em que a organização está 
inserida (SCHMIDT; SANTOS, 2006). O controller 
tem o papel de monitorar o plano de ação da empresa, 
fazendo a avaliação de todos os gestores, sempre com 
foco no desempenho e nos resultados da empresa, mas 
ressaltando que este não é o responsável pelo alcance dos 
objetivos planejados, pois cada área possui um gestor 
responsável pela geração dos resultados de sua equipe.

Podem existir diversos níveis de controladoria 
numa empresa, segundo Beuren (2002). Na adminis-
tração, tem-se o controller geral da empresa, enquanto 
em cada divisão desta pode existir um controller, que, 

na maioria das vezes, reporta-se diretamente ao gestor 
da área onde desempenha a função.

Oliveira, Perez Jr. e Silva (2002) definem que o con
troller deve ter uma visão proativa, por meio das seguin-
tes qualidades: ter capacidade de prever problemas que 
poderão surgir e assim coletar as informações necessárias 
para tomar decisões; possuir o necessário discernimento 
para tomar iniciativa na elaboração de relatórios; fornecer 
as informações necessárias a cada usuário; traduzir os de-
sempenhos passados e presentes em gráficos de tendência 
e em índices; ter uma visão proativa e preocupada com o 
futuro; saber elaborar relatórios de uma forma rápida, ge-
rando informações confiáveis; insistir na análise dos pro-
blemas, mesmo quando os executivos não estejam dando 
a devida importância; buscar a solução dos problemas 
sempre que possível, mesmo não sendo o seu papel; ser 
imparcial e justo em críticas e comentários; ter capacida-
de de vender suas ideias em vez de impor suas opiniões; e 
demonstrar a capacidade de entender que suas contribui-
ções para outras áreas sofrem limitações.

Um programa de planejamento de resultados é mui-
to mais que um simples trabalho orçamentário, por isso 
o controller deve saber elaborar o seu orçamento. Uma 
empresa necessita de um plano estratégico, do qual o 
controller deve observar três aspectos para permitir sua 
viabilidade: sequência de um plano estratégico, respon-
sabilidade pela elaboração de um plano estratégico e 
época de elaboração do plano estratégico. De acordo 
com Morante e Jorge (2008), o plano estratégico contri-
bui para recordar a realidade organizacional, avaliando 
criticamente as variáveis ambientais para que, a partir 
das ameaças e oportunidades identificadas e da desco-
berta dos pontos fortes e fracos da empresa, possa ser 
traçada a estratégia da ação, garantindo a sobrevivência 
e a competitividade da organização.

No planejamento estratégico, Oliveira, Perez Jr. e 
Silva (2002) expõem que cabe ao controller assessorar 
o executivo e os gestores na definição estratégica, for-
necendo informações confiáveis sobre a empresa. Já no 
planejamento operacional, ele deve desenvolver um 
modelo de planejamento, integrando-o para a otimi-
zação das análises.
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Para atender às exigências do mercado de trabalho, 
estão sendo exigidos os seguintes conhecimentos para o 
desempenho das funções do cargo de controller: conta-
bilidade e finanças; sistemas de informações gerenciais; 
tecnologia da informação; aspectos legais de negócios 
e visão empresarial; métodos quantitativos e processos 
informatizados da produção de bens e serviços (ibidem).

3 Procedimentos metodológicos

No rol dos procedimentos metodológicos estão os 
delineamentos que articulam, conforme Raupp e Beu-
ren (2009), o planejamento e a estruturação da pesqui-
sa, a fim de obter respostas para o problema de estudo. 
Dessa forma, procurou-se delinear a pesquisa, classifi-
cando-a conforme a sua tipologia, neste caso, sob três 
aspectos principais: a) quanto aos objetivos, este es-
tudo se classifica como pesquisa descritiva, de acordo 
com os preceitos de Silva (2003) e Raupp e Beuren 
(2009); b) quanto aos procedimentos, esta pesquisa é 
de cunho bibliográfico e bibliométrico, segundo o en-
tendimento de Gil (2002) e Kobashi e Santos (2008); 
e c) quanto à abordagem do problema, é considera-
da uma pesquisa qualitativa, conforme a definição de 
Raupp e Beuren (2009).

Neste estudo, a população representa toda a publica-
ção editada pelos periódicos relacionados no Quadro 1. 
A amostra é composta pelos artigos que contêm em seu 
título, resumo e palavras-chave o termo controladoria 
ou controller, no período de 2001 a 2010. Esses dados 
foram coletados em outubro de 2010.

Quadro 1 – Amostra do estudo.
Periódicos Sigla Qualis
Cadernos EBAPE.BR (FGV) EBAPE.BR B1
RAC Eletrônica RAC B1
RAE Eletrônica ERA B1
Revista de Administração Mackenzie RAM B1
Base (Unisinos) BASE B2
Brazilian Business Review BBR B2
RAUSP-e (São Paulo) RAUSP-e B2
Revista Eletrônica de Administração READ B2
Contabilidade Vista & Revista CVR B3
Revista Contemporânea de 
Contabilidade (UFSC) RCC B3

Revista de Ciências da Administração 
(CAD/UFSC) CAD B3

Revista de Educação e Pesquisa em 
Contabilidade REPEC B3

Revista Universo Contábil RUC B3
Revista Iberoamericana de Contabilidad 
de Gestión RICG B2

Contabilidade, Gestão e Governança 
(UNB) CGG B4

Fonte: CAPES (2010).

Dessa forma, a população de estudo direciona-se 
aos 15 periódicos selecionados, pelo critério de nota 
no webqualis CAPES, em relação à sua publicação to-
tal de artigos. Foram escolhidos periódicos classifica-
dos na categoria B, entre B1 e B4, das áreas de Admi-
nistração e Contabilidade.

Na coleta dos dados, utilizou-se a análise documen-
tal e de conteúdo, seguindo os procedimentos descritos 
por Bardin (1977). Procurando desenvolver um grau de 
imparcialidade e evitando preferências pessoais, foram 
utilizados materiais que ainda não haviam recebido um 
tratamento analítico.

4 Análise dos resultados

Após o término da coleta de dados, feito o seu tra-
tamento, apresentam-se a seguir os resultados deste 
estudo. O Quadro 2 destaca que apenas oito perió-
dicos dos 15 selecionados publicaram artigos sobre 
o tema estudado, no período de 2001 a 2010, bem 
como apresenta o primeiro ano de publicação de tais 
periódicos.

A controladoria exerce um 
papel extremamente relevante 
no cumprimento da missão da 
empresa e na garantia de sua 
sobrevivência e continuidade.
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Quadro 2 – Primeiro ano de publicação das revistas.

Periódicos Ano da primeira 
publicação

Contabilidade Vista & Revista 1989
Revista Eletrônica de Administração 1995
Revista de Ciências da Administração 
(CAD/UFSC) 1998

Revista de Administração Mackenzie 2000
Brazilian Business Review 2004
Revista Contemporânea de Contabilidade 
(UFSC) 2004

Revista Universo Contábil 2005
Revista de Educação e Pesquisa em 
Contabilidade 2007

Fonte: Dados da pesquisa.

Conforme apresentado no Quadro 2, foram encon-
trados oito periódicos que continham o tema controlado-
ria. Percebe-se que a revista mais antiga é a Contabilidade 
Vista & Revista, que publicou o seu primeiro artigo em 
1989. A partir do ano de 2000, cinco revistas iniciaram 
suas atividades dentre as oito pesquisadas. O periódico 
mais novo é a Revista de Educação e Pesquisa em Conta-
bilidade, que começou suas publicações no ano de 2007.

A Tabela 1, a seguir, apresenta a quantidade de arti-
gos encontrados sobre o tema de controladoria ou con
troller, pelo critério de análise de conteúdo do título, 
resumo e palavras-chave dos artigos. 

Tabela 1 – Artigos analisados.
Periódicos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
Brazilian Business 
Review      1 1

Contabilidade Vista 
& Revista   1    1

Revista 
Contemporânea de 
Contabilidade (UFSC)

 1  2   3

Revista de 
Administração 
Mackenzie

  1    1

Revista de Ciências 
da Administração 
(CAD/UFSC)

     1 1

Revista de Educação 
e Pesquisa em 
Contabilidade

  1  1  2

Revista Eletrônica de 
Administração  1     1

Revista Universo 
Contábil 1    2  3

Total 1 2 3 2 3 2 13

Fonte: Dados da pesquisa.

Nota-se, na Tabela 1, que os periódicos que se des-
tacaram na publicação de artigos sobre o tema pesqui-
sado foram: a Revista Contemporânea de Contabili-
dade (da Universidade Federal de Santa Catarina) e a 
Revista Universo Contábil (da Universidade Regional 
de Blumenau), ambas do estado de Santa Catarina, 
nas quais foram encontrados três artigos em cada uma 
destas, do total de 13 que compõem a amostra. A Re-
vista de Educação e Pesquisa em Contabilidade teve 
dois artigos, e os demais periódicos tiveram apenas 
um artigo cada.

Observa-se que, do período estudado, ou seja, de 
2001 a 2010, apenas em 2005 surgiu a primeira pu-
blicação desse tema. Os anos de 2007 e 2009 concen-
traram a maior quantidade de artigos publicados; em 
segundo lugar ficaram os anos de 2006, 2008 e 2010, 
sendo que 2005 teve uma única publicação.

Conforme Luciani, Cardoso e Beuren (2007), há 
pouca inserção do referido tema nos artigos publicados 
nos periódicos nacionais classificados no sistema Qualis 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní-
vel Superior (Capes). Estima-se que em 15 periódicos, 
no período de 10 anos, poderia haver em torno de três 
mil artigos publicados sobre diversos temas, no entanto 
foram encontrados apenas 13 trabalhos sobre contro-
ladoria ou controller, o que representa 0,5% dessa esti-
mativa total. Assim, este estudo corrobora a pesquisa de 
Luciani, Cardoso e Beuren (2007), na afirmação de que 
há um índice baixo de publicação sobre o assunto em 
periódicos nacionais.

As funções e as 
atividades da 

controladoria variam de 
empresa para empresa 

em decorrência de 
alguns fatores.
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4.1 Características dos autores

Esta seção tem o intuito de analisar as característi-
cas dos autores que publicaram artigos nos periódicos 
pesquisados. O Quadro 3 evidencia o nome de todos os 
autores de tais artigos.

Quadro 3 – Autores dos artigos analisados.
Autores

• Adolfo Alberto Vanti
• Adriano Leal Bruni
• Ana Cristina de Faria
• Ananias Francisco dos Santos
•  Ângela Rozane de Souza 

Lindstaedt
• Célio Corrêa dos Santos
•  César Valentim de Oliveira 

Carvalho Jr
• Darci Schnorrenberger
• Edileusa Godói de Sousa
• Eduardo José dos Santos
•  Ernesto Fernando Rodrigues 

Vicente
• Fábio da Silva Araújo
• Genossi Rauch Miotto
• Gilberto de Andrade Martins
• Ilse Maria Beuren
• Jorge Expedito de Gusmão Lopes
• Jorge Ribeiro de Toledo Filho
• Joséilton Silveira da Rocha

• Josiane Carla Jamoski Luciani
• Karina Simões Campelo
• Laurise Martha Pugues
• Liliam Rodrigues de Oliveira
• Lúcio de Souza Machado
• Márcio Antonio Gonçalves
• Mariomar de Sales Lima
•  Michele Rílany Rodrigues 

Machado
• Mirna Muraro
• Nelson Hein
• Nerian José Cardoso
• Nilson José de Oliveira Júnior 
• Oswaldo D. Lopes Chaves Jr
• Rodrigo Fernandes Malaquias
• Rogério João Lunkes
• Valdir Machado Valadão Junior
• Valdirene Gasparetto
• Vanderlei dos Santos
• Vera Maria Rodrigues Ponte
• Wesley Serbim Umbelino

Fonte: Dados da pesquisa.

No período de 2001 a 2010, cada autor listado no 
Quadro 3 escreveu um artigo sobre o tema em pes-
quisa nos periódicos analisados, com exceção da au-
tora Ilse Maria Beuren, que escreveu dois. Essa autora 
também foi a que mais se destacou no estudo de Leite 
Filho (2008), com um total de 27 artigos no período 
pesquisado (2004-2006). Além disso, conclui-se que 
a maior parte da produção acadêmica nos periódicos 
na área de Contabilidade referiu-se a trabalhos de um 
autor, dando indícios de que os pesquisadores tendem 
a publicar de forma isolada.

A Tabela 2, a seguir, demonstra o gênero dos autores 
listados no Quadro 3.

Tabela 2 – Gênero dos autores.
Gênero Quantidade

Masculino 25
Feminino 13

Total 38
Fonte: Dados da pesquisa.

De acordo com a Tabela 2 nota-se que, neste estu-
do, foram encontrados mais autores do sexo masculino 
(66%) do que do sexo feminino (34%). Quanto ao gê-
nero dos autores, a pesquisa de Leite Filho (2008) veri-
ficou uma predominância de autores do sexo masculino 
na produção científica nos veículos estudados, com uma 
média geral de participação de 70,8%, sendo um resul-
tado semelhante ao desta pesquisa.

A Tabela 3 apresenta as Instituições de Ensino Su-
perior (IES) dos autores que escreveram algum artigo 
sobre o tema em pesquisa nos periódicos pesquisados.

Tabela 3 – IES de atuação dos autores.
IES de atuação dos autores Quantidade
Centro Universitário Álvares Penteado 1
Universidade de Fortaleza 2
Universidade de São Paulo 4
Universidade do Vale do Rio dos Sinos 5
Universidade Federal de Pernambuco 4
Universidade Federal de Santa Catarina 4
Universidade Federal de Uberlândia 3
Universidade Federal do Amazonas 3
Universidade Municipal São Caetano do Sul 2
Universidade Regional de Blumenau 8
Não informado 2
Total 38

Fonte: Dados da pesquisa.

Entre os 38 autores dos artigos analisados, foram 
encontradas 11 instituições de ensino nas quais eles 
atuam. A maioria dos autores pertence à Universidade 
Regional de Blumenau, com oito autores. Após esta, 
há cinco autores que atuam na Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos. Três universidades possuem quatro 
autores: Universidade de São Paulo, Universidade Fe-
deral de Pernambuco e Universidade Federal de Santa 
Catarina. Duas instituições possuem três autores nessa 
relação, que são a Universidade Federal de Uberlândia e 
a Universidade Federal do Amazonas.

O estudo de Leite Filho (ibidem) observou que a 
maioria dos autores produz trabalhos pelas suas próprias 
instituições. Na Revista de Contabilidade e Finanças, 
por exemplo, 74,5% da produção são de autores vin- 

Revista do CRCRS  53



culados à USP, já que a revista citado pertence a esta uni-
versidade. Leite Filho ainda identificou que a concentração 
de autoria verificada em poucas instituições nacionais po-
deria estar relacionada ao baixo número de programas de 
pós-graduação na área de Contabilidade no Brasil, pois as 
universidades em que se verificaram as mais altas frequên-
cias relativas de autoria nos veículos analisados são as que 
mantêm programa de pós-graduação em Contabilidade.

A Tabela 4 demonstra a titulação dos autores dos ar-
tigos dos periódicos em pesquisa.

Tabela 4 – Titulação dos autores pesquisados.
Titulação Quantidade % Acumulado

Pós-doutor 1 2,6 2,6
Doutor 18 47,4 50,0
Mestre 17 44,7 94,7

Especialista 2 5,3 100,0
Total 38 100,0 -

Fonte: Dados da pesquisa.

De acordo com a Tabela 4 verificou-se que a maio-
ria dos autores, dos artigos analisados, possui doutorado 
(47,4%), seguido pela titulação de mestre (44,7%). Res-
salta-se que 94,7% dos autores possuem titulação igual ou 
superior a mestre. Esse fato se justifica pela exigência do 
Ministério da Educação e Cultura, relativa à qualificação 
do corpo docente das Instituições de Ensino Superior.

4.2 Temas de estudos

No estudo analisaram-se os temas em pesquisa sobre 
controladoria ou controller. Para demonstrar os resulta-
dos obtidos, seguem-se quadros que contêm os títulos, 
as palavras-chave, os objetivos do estudo e as principais 
contribuições ao tema.

Quadro 4 – Assunto em pesquisa.
Revista Artigo Título

BBR 1
Serviços compartilhados: estudo de caso 
sobre a atuação da controladoria em 13 
países da América Latina

READ 2

Ações de controle social: uma análise da 
efetividade dos Conselhos Municipais 
à luz das constatações de fiscalização 
da Controladoria Geral da União (CGU), 
resultantes por meio do programa de 
sorteios dos municípios na região nordeste 
do Brasil, no período de 2003 a 2005

CVER 3
Inserção da controladoria em artigos de 
periódicos nacionais classificados no sistema 
Qualis da Capes

UC 4 A controladoria nas organizações públicas 
municipais: um estudo de caso

UC 5
Contribuição da controladoria no comércio 
exterior para otimização de resultados em 
operações internacionais: um estudo de caso

UC 6
Considerações sobre as funções da 
controladoria nos Estados Unidos, Alemanha 
e Brasil

RCC 7 O papel da controladoria nos fundos de 
pensão

RCC 8

Controladoria como uma opção à 
sustentabilidade econômica nas 
organizações de Terceiro Setor: o caso de 
uma associação

RCC 9 Atuação da controladoria em uma empresa 
de médio porte: um estudo de caso

REP 10 Avaliação das avaliações de textos científicos 
sobre contabilidade e controladoria

REP 11

O aprendizado formal de controladoria e a 
minimização do efeito framing: um estudo 
de decisões gerenciais envolvendo custos de 
oportunidade

CA 12

Tipos de análise da cultura organizacional de 
Trompenaars (1994) predominantes na área 
de controladoria em empresas familiares do 
ramo têxtil

RAM 13

A controladoria utilizando a lógica fuzzy 
no auxílio à empresa para definição das 
prioridades do planejamento estratégico: 
um estudo em uma empresa de turismo

Fonte: Dados da pesquisa.

Os temas pesquisados, conforme demonstrado no 
Quadro 4, são variados: a controladoria no âmbito da 
América Latina é estudada na perspectiva do artigo 
número 1 e nos Estados Unidos, na Alemanha e no 
Brasil no número 6. Controladoria na área pública foi 
tratada nos artigos 2 e 4, a produção científica em con-
troladoria foi foco de estudo nos artigos 3 e 10. Temas 
como comércio exterior, fundos de pensão, terceiro 

A missão da controladoria 
é aperfeiçoar os resultados 

econômicos da empresa, criando 
um modelo de informações 

baseado no modelo de gestão.
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setor, atuação da controladoria, decisões gerenciais, 
cultura organizacional e planejamento estratégico as-
sociado à controladoria são tratados, respectivamente, 
nos artigos 5, 7, 8, 11, 12 e 13.

No Quadro 5, apresentam-se os principais objetivos 
nos artigos pesquisados.

Quadro 5 – Objetivos dos artigos analisados.
Artigo Objetivos

1

Avaliar se a implantação de serviços compartilhados 
de controladoria, como uma área que gera 
informações contábil-gerenciais adequadas para que 
gestores em 13 países da América Latina tomem 
suas decisões contribui de forma satisfatória para o 
processo de gestão

2
Identificar as principais falhas e/ou empecilhos 
apontados nas fiscalizações realizadas pela 
Controladoria-Geral da União

3
Analisar a inserção da controladoria em artigos de 
periódicos nacionais classificados no sistema Qualis 
da CAPES

4

Identificar se as práticas exercidas pela Controladoria- 
-Geral do Município pesquisado se assemelham às 
funções de controladoria usualmente encontradas na 
literatura e avaliar o grau de implementação dessas 
funções

5
Apresentar a contribuição da controladoria no 
comércio exterior para otimização de resultados em 
operações internacionais

6
Identificar um conjunto de funções da controladoria 
em manuais e obras de referência nos Estados 
Unidos, Alemanha e Brasil

7
Averiguar a prática dos conceitos de controladoria 
no âmbito das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar do Nordeste

8 Mostrar as mudanças ocorridas em uma organização 
após a adoção de procedimentos de controladoria

9
Investigar a aderência das funções de controladoria 
executadas por uma organização de médio porte com 
aquelas preconizadas na literatura

10
Discutir, explicar e apresentar uma avaliação das 
avaliações dos textos científicos aprovados e 
defendidos no 5º congresso USP de Contabilidade

11
Verificar o impacto do aprendizado formal de 
Controladoria na minimização dos vieses cognitivos 
em decisões gerenciais

12

Identificar os tipos de análise da cultura 
organizacional de Trompenaars (1994) 
predominantes na área de controladoria em 
empresas familiares do ramo têxtil

13

Apresentar a lógica fuzzy em uma aplicação 
empresarial como uma técnica de análise e 
julgamento para a tomada de decisão, capaz de 
auxiliar os gestores e a controladoria na modelagem 
de indicadores e de estratégias organizacionais

Fonte: Dados da pesquisa.

Observa-se no Quadro 5 que os objetivos de pes-
quisa estão alinhados aos temas de pesquisas propostos. 
Conforme apresentado por Martins (2007), o objetivo 
de pesquisa deve ser enunciado com precisão e concisão 
indispensáveis ao seu alcance, à medida que a situação-
-problema estiver caracterizada e a questão de pesquisa 
for criteriosamente definida.

O autor explica que, ao fixar um objetivo geral e 
enunciar objetivos específicos, estar-se-á balizando to-
das as demais ações na pesquisa, possibilitando menor 
risco de fugas por parte do pesquisador. Como demons-
tra o Quadro 5, os autores dos artigos pesquisados se-
guiram o conceito de Martins, pois os objetivos estão 
feitos com precisão; ou seja, ao interpretar os objetivos 
dos estudos de cada, um percebe-se qual foi a intenção 
de cada autor em seu artigo, mostrando que eles não 
deixaram risco de fugas.

O Quadro 6 apresenta as palavras-chave dos artigos 
analisados.

Quadro 6 – Palavras-chave dos artigos analisados.
Palavras-chave

• Administração pública
• América Latina
• Análise Swot
• Associação
• Avaliações
• CGU
• Conhecimento
• Conselhos municipais
• Contabilidade
•  Contabilidade 

comportamental
• Controladoria
• Controle social
• Controller
• Cultura organizacional
• Custo de oportunidade
• Drawback
• Efeito framing
•  Entidades fechadas de 

previdência complementar

• Estudo de caso
• Fiscalização
• Funções
• Fundos de pensão
• Indicadores
• Informações
• Lógica fuzzy
• Organização pública
• Otimização de resultados
• Periódicos
• Planejamento
• Serviços compartilhados
• Sistema de informações
• Sistema Qualis da CAPES
• Sustentabilidade econômica
• Terceirização
• Terceiro setor
• Tipologia de Trompenaars
• Tomada de decisão

Fonte: Dados da pesquisa.

Salienta-se que a palavra controladoria apareceu em 12 
artigos diferentes como palavra-chave. As outras palavras 
aparecem apenas uma vez cada. Todas essas palavras pos-
suem uma relação com os temas pesquisados e o título 
dos artigos em análise. Foram escolhidas pelos autores 
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principais palavras que identificassem o assunto que eles 
estariam propondo no seu artigo, fazendo com que já se 
identificasse desde o início qual seria o tema proposto.

O Quadro 7 demonstra as principais contribuições 
desses artigos:

Quadro 7 – Contribuições dos temas estudados nos artigos.
Artigo Principais contribuições ao tema

1
Constatou-se que os serviços compartilhados 
contribuem ao processo de tomada de decisão dos 
gestores, pois operam com altos níveis de serviços.

2 Constataram-se falhas por meio de análise de 
relatórios de fiscalização emanados da CGU.

3
Demonstrou-se que não houve crescimento relevante 
no número de artigos publicados sobre o tema de 
controladoria, no período estudado.

4
Evidenciou-se que existe uma distância entre as 
funções de controladoria previstas na literatura e a 
prática da entidade pública pesquisada.

5

Observou-se a importância do papel da controladoria 
na prestação de informações, referente às operações 
de comércio exterior, como suporte nas tomadas de 
decisões.

6

Constatou-se que há obras que abordam as funções 
da controladoria de forma não inteligível, gerando 
muitas vezes pontos de vista antagônicos e confusos 
para o leitor.

7

Evidenciou-se que não há uma unidade 
administrativa chamada de controladoria nestas 
instituições, as atividades relacionadas são 
desempenhadas pela contabilidade.

8
Evidenciou-se que uma gestão conduzida por 
procedimentos de controladoria contribui com o 
cumprimento da missão da associação.

9

Notou-se que a controladoria da entidade foi 
estabelecida sem critérios de gestão e é voltada 
ao aperfeiçoamento de controles internos e ao 
aconselhamento à gestão sobre assuntos variados.

10

Analisou-se que a maioria dos trabalhos foi aprovada 
pelo cumprimento de critérios obrigatórios e 
necessários para qualquer texto cujo autor pretenda 
qualificar como científico.

11
Apontou-se para a inexistência de contribuições 
das variáveis independentes operacionalizadas na 
redução da ocorrência dos vieses.

12

Constatou-se que há forte presença da cultura 
familiar entre as empresas pesquisadas. A média 
de permanência de empregad os é de longo prazo. 
O responsável pela controladoria é um membro da 
família de maior autoridade.

13

Apresentou-se a importância da utilização pela 
controladoria de um instrumento, no caso um 
sistema desenvolvido com base nos pressupostos da 
lógica fuzzy, destinado à visualização e à priorização 
dos objetivos e das ações estratégicas de uma 
agência de turismo.

Fonte: Dados da pesquisa.

No âmbito da América Latina, estudada no artigo 
1, foi constatado que os serviços compartilhados con-
tribuem ao processo de tomada de decisão dos gestores. 
No artigo 6, que estudou os Estados Unidos, a Alema-
nha e o Brasil, as contribuições serviram para constatar 
que há obras que abordam as funções da controladoria 
de forma não inteligível, gerando pontos de vista confu-
sos para os leitores.

A controladoria na área pública constatou falhas 
mediante a análise de relatórios de fiscalização e uma 
distância entre as funções de controladoria previstas na 
literatura e na prática da entidade. A produção cien-
tífica em Contabilidade foi analisada em dois artigos, 
demonstrando que não houve crescimento relevante de 
publicação de artigos com esse tema.

Os outros artigos estudaram assuntos diversos asso-
ciados à área de controladoria, como exemplos: no arti-
go 5, abordou-se a importância do papel da controlado-
ria na prestação de informações como suporte à tomada 
de decisões nas operações de comércio exterior; no ar-
tigo 12, constatou-se forte presença da cultura familiar 
entre as empresas pesquisadas; entre outros assuntos no 
restante de artigos.

4.3 Características das referências

Os autores dos artigos pesquisados, neste estudo, uti-
lizaram diversas referências para a realização de seus traba-

Entende-se por controller 
um dos principais executivos 

da empresa, devendo ser 
o gestor do sistema de 

informações gerenciais.
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lhos. Na Tabela 5, verificaram-se quais os tipos de referên-
cias foram utilizadas pelos autores, além de demonstrar a 
sua origem, se nacionais ou internacionais.

De acordo com a Tabela 5, é possível observar que 
foram utilizadas 306 referências nos 13 artigos pesqui-
sados, entre livros, revistas, anais, internet, tese, disser-
tação, monografia e outros. A maioria das referências 
utilizadas foi de livros, sendo 186 dentre as 306 do 
total. Foram pouco exploradas as teses, as dissertações 
e as monografias, as quais seriam referências adequadas 
para subsidiar pesquisas futuras. Do total de referên-
cias, 12 utilizaram dissertações, oito utilizaram teses 
e apenas três utilizaram monografias como auxílio de 
referência ao estudo.

Revistas científicas são fontes recomendadas de em-
basamento teórico-empírico, mas nesta pesquisa 43 re-
vistas foram utilizadas para os estudos analisados. Al-
guns autores escolheram artigos disponíveis em anais 
para embasar seus estudos, sendo encontradas 23 refe-
rências desse tipo. Além destas, foram pesquisados 17 
portais eletrônicos disponibilizados na internet para os 
estudos dos artigos nos periódicos pesquisados. Ainda, 
analisou-se a utilização de artigos internacionais e verifi-
cou-se que foi pouco explorado esse tipo de bibliografia, 
pois apenas 79 referências foram internacionais, ou seja, 
apenas 25,82% do total.

No quadro a seguir, verificaram-se as obras seminais 
utilizadas nas referências dos artigos pesquisados.

Quadro 8 – Obras seminais.
Qtde. Autores Título da obra Ano

5 CATELLI, A.
Controladoria: uma 
abordagem da gestão 
econômica - GECON

1999/2001 
e 2006

5 MOSIMANN, C. P.; 
FISCH, S.

Controladoria: seu papel na 
administração de empresas 1999

3 NAKAGAWA, M.
Introdução à controladoria: 
conceitos, sistemas, 
implantação

1993

3 SCHMIDT, P. Controladoria: agregando 
valor para a empresa 2002

2 KANITZ, S. C. Controladoria: teoria e 
estudos de caso 1977

2 PELEIAS, I. R. Controladoria: gestão eficaz 
utilizando padrões 2002

1 CORONADO, O. Controladoria no atacado 
e varejo 2001

1
OLIVEIRA, L. M.; 
PEREZ JUNIOR, J. 
H.; SILVA, C. dos S.

Controladoria estratégica 2004

1 PADOVEZE, C. L. Controladoria estratégica e 
operacional

2003/
2005

1 CAGGIANO, P. C.; 
FIGUEIREDO, S.

Controladoria: teoria e 
prática

1997/
2004

1 SANTOS, J. L.; 
SCHMIDT, P.

Fundamentos de 
controladoria 2006

1 SLOMSKI, V. Controladoria e governança 
na gestão pública 2005

1
PESTANA, A. O.; 
PEREZ JUNIOR, J. 
H.; FRANCO, S. P. C.

Controladoria de gestão: 
teoria e prática 1997

1 NASCIMENTO, A. 
M.; REGINATO, L.

Controladoria: um enfoque 
da eficácia organizacional 2006

Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela 5 – Referências utilizadas pelos autores.
Livro Revista Anais Internet Tese Dissertação Monografia Outros Total Nacional Internacional

Artigo 1 9 4 2 1 1 2 0 0 19 15 4
Artigo 2 24 6 3 3 1 0 0 0 37 25 12
Artigo 3 11 7 1 4 0 1 0 4 28 13 15
Artigo 4 7 1 4 0 0 2 3 3 20 20 0
Artigo 5 7 2 4 1 0 0 0 0 14 12 2
Artigo 6 5 1 0 3 0 1 0 0 10 10 0
Artigo 7 23 5 4 0 1 0 0 2 35 30 5
Artigo 8 10 2 0 0 1 1 0 0 14 14 0
Artigo 9 11 2 0 1 1 0 0 2 17 17 0
Artigo 10 14 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0
Artigo 11 54 1 0 0 1 2 0 0 58 33 25
Artigo 12 4 0 0 2 1 2 0 1 10 10 0
Artigo 13 7 12 5 2 1 1 0 2 30 14 16
Total 186 43 23 17 8 12 3 14 306 227 79

Fonte: Dados da pesquisa.
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O Quadro 8 demonstra os autores que foram citados 
nos artigos pesquisados, sendo que o critério de escolha 
da referência consistiu no fato de que no título contives-
se a palavra controladoria. Pode-se verificar que foram 
poucos os autores repetidos em mais de um artigo, ou 
seja, teve grande variedade de referências entre os arti-
gos pesquisados. As obras que apresentaram destaque 
foram Controladoria: uma abordagem da gestão econômi
ca – GECON, de Catelli, e Controladoria: seu papel na 
administração de empresas, de Mosimann e Fisch, com 
cinco citações cada.

5 Considerações finais

O objetivo deste estudo foi identificar as caracterís-
ticas da produção científica em controladoria em perió-
dicos sobre contabilidade, no período de 2001 a 2010, 
analisando as características dos autores, identificando 
os temas tratados e evidenciando as propriedades das 
referências utilizadas. Para isso, foi realizada uma aná-
lise em 15 periódicos, com intuito de encontrar artigos 
relacionados ao tema controladoria. Dessa análise resul-
taram oito periódicos e 13 artigos.

Foi evidenciado por meio da verificação do ano de 
publicação da primeira edição dos periódicos, em estu-
do, que a revista Contabilidade Vista e Revista publicou 
a sua primeira edição em 1989, e a Revista de Educação 
e Pesquisa em Contabilidade teve sua primeira publica-
ção recentemente, em 2007. Também se constatou que 
a Revista Contemporânea de Contabilidade e a Revista 
Universo Contábil foram as que apresentaram mais arti-
gos no tema controladoria no período analisado.

No que se refere às características dos autores, a 
análise dos 13 artigos demonstrou que a maioria é do 
sexo masculino (66%) e também que a maior parte 
dos autores possui qualificação acadêmica stricto sensu, 
em nível de doutorado. Percebeu-se que apenas a auto-
ra Ilse Maria Beuren escreveu dois artigos sobre o tema 
no período em pesquisa; os outros autores escreveram 
somente um artigo cada.

Com o intuito de entender a percepção dos auto-
res com as pesquisas na área de controladoria, foram 
analisados o título, as palavras-chave, os objetivos e as 
principais contribuições de cada artigo. Essa análise 
apresentou que os temas de pesquisa na referida área 
são variados. Foi estudada a controladoria no âmbito 
da América Latina, nos Estados Unidos, na Alemanha, 
no Brasil, além da controladoria na área pública e na 
produção científica.

Também foram observados os tipos de referências 
utilizados pelos autores estudados, mostrando que a 
maioria utilizou livros para embasar a sua pesquisa 
teó rica, além de outras referências: monografias, teses, 
dissertações, páginas da internet, anais, revistas, etc. 
Verificou-se que foram pouco exploradas as referências 
internacionais.

Sugere-se, para estudos futuros, a ampliação da 
amostra por um período maior de tempo das publica-
ções, possibilitando verificar a contribuição longitudi-
nal das pesquisas sobre a temática. Também se propõe 
a ampliação dos veículos de publicação estudados, in-
cluindo inclusive periódicos internacionais.

A controladoria na área pública 
constatou falhas mediante 
a análise de relatórios de 

fiscalização e uma distância 
entre as funções de controladoria 

previstas na literatura e na 
prática da entidade.

Um programa de 
planejamento de resultados é 
muito mais que um simples 
trabalho orçamentário, por 
isso o controller deve saber 
elaborar o seu orçamento. 
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