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No dia 18 de março, o Conselho 
Federal de Contabilidade lançou oficialmente 
a campanha “2013: Ano da Contabilidade no 
Brasil”, em ato ocorrido em sessão conjunta 
da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. No âmbito de nosso Estado, o 
lançamento ocorreu na Assembleia Legis-
lativa, no dia 2 de maio, mediante ato solene e 
grande expediente proposto pelo deputado 
estadual Adilson Troca.

O objetivo da campanha é mudar a 
imagem do profissional contábil perante a 
sociedade. Nesse sentido, a proposta é de 
divulgar o papel da Contabilidade dentro do 
contexto social e promover sua valorização, 
mediante a exposição sobre sua necessidade e 
importância para a vida econômica e em-
presarial, e, igualmente, sobre sua presença 
no dia a dia de todo o cidadão. Dessa forma, a 
campanha surge como movimento para 
estimular o reconhecimento da categoria 
para além da esfera contábil.

Sem dúvida, a profissão contábil vive 
um momento singular e os dirigentes das 
empresas sentem, cada vez mais, a neces-
sidade de contar com um profissional 

dinâmico que os assessore no processo de 
tomada de decisão. Esse novo mercado 
requer capacitação, ética, seriedade e 
comprometimento por parte do profissional 
contábil.

Esse é um caminho de mão única: para 
alcançarmos o sucesso e atendermos essa 
exigência do mercado temos de ter presente 
que isso só é possível pelo aprimoramento de 
nossos conhecimentos. A atualização pro-
fissional vira condição obrigatória para 
garantirmos essa conquista. Alcançamos 
posição invejável em relação a outras pro-
fissões, e sua manutenção e também ascensão 
é dever de todos aqueles que fazem da 
Contabilidade a sua profissão. Deve ser en-
carado como um compromisso de todos nós.

Também em maio ocorreu a 14ª 
edição do mais tradicional evento da classe 
contábil gaúcha, a Convenção de Conta-
bilidade do Rio Grande do Sul, na cidade de 
Bento Gonçalves, que reuniu mais de 1.600 
profissionais e estudantes da área contábil. 
Momentos como este revelam todo o dinamis-
mo e evolução por que passa a Ciência 
Contábil.

2013: Ano da 
Contabilidade 
no Brasil



O mercado está em constante mu-
dança e precisamos nos adaptar ao novo 
constantemente. Essa é uma exigência não 
circunscrita apenas à Contabilidade, mas a 
todos os ramos do conhecimento. No nosso 
caso, especificamente, as mudanças ocor-
ridas na legislação e a necessidade de sua 
aplicação nas rotinas de trabalho, requerem 
ainda mais dedicação do profissional da 
Contabilidade. E a Convenção apontou essa 
necessidade. Os temas das palestras e dos 
painéis abrangeram todos os segmentos da 
Ciência Contábil, os quais foram criterio-
samente selecionados de acordo com o mo-
mento da profissão e a demanda apresentada 
pelo mercado. Todos que lá estiveram cer-
tamente agregaram algum conhecimento 
novo ou sentiram a necessidade de renova-
ção de conceitos e atitudes.

Também tivemos a apresentação de 
trabalhos técnicos e científicos. A apre-
sentação de trabalhos na Convenção de Con-
tabilidade é um espaço reservado para a 
discussão da Ciência Contábil, visando à 
contribuição para sua evolução. É o momento 
em que os autores compartilham seus estu-
dos e pesquisas e socializam o resultado de 
seu trabalho. Foram submetidos ao Comitê 
Científico 64 trabalhos, sendo aprovados 38 
para constarem nos anais, e 19 apresentados 
nesta edição da Convenção.

Conforme regulamento dos trabalhos 
científicos, nove áreas temáticas foram 
estabelecidas para a formulação de traba-
lhos: Auditoria e Perícia; Educação e Pes-
quisa em Contabilidade; Contabilidade Ge-
rencial; Contabilidade Governamental e do 
Terceiro Setor; Contabilidade Harmonizada 
às Normas Internacionais; Contabilidade 

para Usuários Externos; Contabilidade 
Tributária; Ética e Responsabilidade Social; 
e Governança Corporativa.

Como tem sido feito habitualmente, 
a Revista do Conselho Regional de Conta-
bilidade do Rio Grande do Sul publicará ao 
longo do ano os trabalhos destacados em 
cada uma das áreas temáticas e, por con-
seguinte, foram merecedores do certificado 
de mérito, para que possam ser lidos também 
por aqueles que não puderam estar presentes 
no evento.

Aproveitamos para agradecer aos 
integrantes do Comitê Científico – Clovis 
Kronbauer, Ernani Ott, Marcelo Coletto 
Pohlmann, Romina Batista de Lucena de 
Souza, Jair Antonio Fagundes, Ana Tércia 
Lopes Rodrigues, Carlos Eduardo Facin 
Lavarda e Eusélia Paveglio Vieira – cujo 
trabalho silencioso e voluntário garantiu o 
sucesso alcançado, bem como aos avalia-
dores dos trabalhos recebidos, coordena-
dores e debatedores das sessões interativas, 
nosso muito obrigado!

Portanto, caros colegas, estamos 
oportunizando a leitura dos trabalhos desta-
cados, que igualmente concedem a tão neces-
sária capacitação profissional.

Um forte abraço.

5  REVISTA DO CRCRS

Contador  Zulmir  Breda
Presidente  do  CRCRS
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RESUMO
A Governança Corporativa compreende uma metodologia que 

visa à longevidade das organizações. No Brasil, surgiu há pouco mais de 

uma década, sendo criado primeiramente o Instituto Brasileiro de 

Conselhos de Administração (IBCA), passando a denominar-se, a seguir, 

como Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Nesse 

contexto, o Comitê de Auditoria tem se destacado como um órgão de 

controle principalmente na adoção das melhores práticas de Governança 

Corporativa. Este artigo tem como objetivo principal identificar a atuação e 

o funcionamento do Comitê de Auditoria no contexto da Governança 

Corporativa em uma indústria no ramo metalúrgico. A pesquisa realizada 

caracteriza-se como aplicada, descritiva e qualitativa. A partir da entrevista 

com um membro do Comitê de Auditoria foi possível identificar a forma de 

atuação desse órgão na empresa pesquisada. O entrevistado é graduado 

em Ciências Contábeis e Administração e exerce a atividade de auditor. Por 

ser uma pesquisa de caráter qualitativo, foram analisados de forma 

comparativa os principais quesitos relacionados ao funcionamento do 

Comitê de Auditoria em relação às recomendações do IBGC. Em síntese, 

como conclusão foi identificado que o Comitê de Auditoria da empresa 

em estudo atua de forma exemplar ao que está previsto no respectivo 

manual do IBGC.

PALAVRAS-CHAVE: Governança Corporativa. 
Comitê de Auditoria. Atuação do Comitê de Auditoria.

NEUSA TERESINHA 
BALLARDIN MONSER

Contadora. Professora do curso de 
Ciências Contábeis do Centro 

Universitário Metodista do IPA.

VIVIANE OLIVEIRA DE 
AZAMBUJA

Bacharel em Ciências Contábeis, 
Centro Universitário Metodista 

do IPA.
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1  INTRODUÇÃO

A Governança Corporativa surgiu no 
Brasil há pouco mais de uma década. No 
princípio, a organização que a institucionali-
zou era denominada Instituto Brasileiro de 
Conselhos de Administração (IBCA), o qual, 
após contínuas reflexões sobre a sua atuação, 
passou a chamar-se Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (IBGC). Ao longo 
desse tempo, tem ampliado sua atuação para 
diversos estados, entre eles o Rio Grande do 
Sul, que sedia o Capítulo Sul do IBGC.

A organização que optar pelas boas 
práticas de Governança Corporativa adota 
uma gestão pautada por transparência, 
prestação de contas, equidade e responsabili-
dade corporativa. Nesse contexto, o Conselho 
de Administração, como órgão deliberativo, 
desempenha um papel fundamental na 
condução do sistema de Governança Corpora-
tiva. O Conselho de Administração deve 
exercer seu papel, estabelecendo estratégias 
para a organização, elegendo o principal 
executivo, fiscalizando e avaliando o desempe-
nho da gestão e escolhendo a auditoria 
independente. Um dos organismos que 
contribui para a consecução adequada da 
atividade desse conselho é o Comitê de 
Auditoria, que se constitui de um órgão de 
apoio, com funções específicas, orientadas 
pelo IBGC.

Considerando o exposto, este estudo 
busca responder à seguinte questão de 
pesquisa: Qual é a atuação do Comitê de 
Auditoria no contexto da Governança Corpo-
rativa em uma indústria? Portanto este 
trabalho tem por objetivo principal identificar 
a atuação e o funcionamento do Comitê de 
Auditoria, no contexto da Governança 
Corporativa, em uma indústria. Foram 

determinados os seguintes objetivos específi-
cos: a) descrever a regulamentação do Comitê 
de Auditoria conforme o IBGC; b) verificar o 
funcionamento do Comitê de Auditoria na 
empresa em estudo; e c) analisar de forma 
comparativa a regulamentação do Comitê de 
Auditoria, segundo o IBGC e a prática adotada 
na empresa.

O motivo da escolha do tema, bem 
como a sua relevância na economia atual, 
deve-se ao fato de que a Governança Corpora-
tiva é um assunto de destaque em estudos e em 
análises de mercado. Esse tema é relevante 
pela importância da perenidade das empresas 
ou organizações. Segundo o Instituto Brasilei-
ro de Governança Corporativa (2006), deve-se 
criar um conjunto eficiente de mecanismos, 
tanto de incentivos quanto de monitoramento, 
a fim de assegurar que o comportamento dos 
executivos esteja sempre alinhado com o 
interesse dos acionistas. Dada a sua relevân-
cia, o tema possibilita a contribuição na gestão 
das organizações.

2  REFERENCIAL TEÓRICO

A seguir, são apresentados os funda-
mentos teóricos que embasaram o presente 
estudo.

2.1  FUNDAMENTOS DA GOVERNANÇA 

CORPORATIVA

Será apresentado um breve histórico 
sobre os fundamentos da Governança Corpo-
rativa no Brasil. Segundo Andrade e Rossetti 
(2007), a Governança Corporativa surgiu em 
1991, criada pela Organização para a Coopera-
ção e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), 

1pelo Banco Mundial e pelo G7 . Vista

1 Os países integrantes do grupo G7 são Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. No momento denomina-se G8, com a entrada da Rússia.
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como base concreta para o crescimento 
econômico, a ligação do controle dos riscos dos 
investimentos e a conexão global dos merca-
dos determinam o desenvolvimento sustentá-
vel em suas três categorias: econômica, 
ambiental e social. 

Segundo o Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio Grande do Sul (2011), a 
globalização da Governança Corporativa se 
deu na adoção pelos maiores fóruns econômi-
cos mundiais e em suas considerações, como o 
pronunciamento do Comitê das Organizações 
Patrocinadoras (COSO – The Committee of 

2Sponsoring Organizations Report) , que é 
uma metodologia para estruturar e avaliar um 
sistema de controles internos integrados, com 
uma postura de identificar, detectar e reagir 
aos riscos de um negócio.

Na atualidade, boas práticas de Governança 
Corporativa levam aos preceitos de controles 
internos e gerenciamento de riscos que 
implantados e em funcionamento auxiliam a 
contabilidade e a auditoria com informações 
corretas, de qualidade e asseguradas que são 
imprescindíveis para o desenvolvimento da 
entidade. (CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL, 
2011, p. 21).

Analisando o mercado de hoje, a 
Governança Corporativa define-se no poder de 
controle e direção de uma entidade. Conforme o 
CRCRS (ibidem), com a evolução da economia 
brasileira, ter uma boa Governança Corporativa 
se tornou primordial, pois aprimorar a 
transparência, melhorar a gestão e a imagem da 
empresa, permitir o alinhamento entre os 
acionistas e executivos e facilitar o acesso ao 
capital é essencial para a continuidade e o 
sucesso da empresa no mercado, sem esquecer 
o respeito à sociedade, ao meio ambiente e ao in-
teresse social. Segundo Machado (2006, p. 80), 

A aplicação do conceito de Governança 
Corporativa trata dos mecanismos externos e 
internos para alinhamento de interesses entre 
os gestores e os acionistas, que desejam maior 
transparência entre si e os gestores e equidade 
entre as partes acionárias minoritárias e 
majoritárias.

De acordo com o Código das Melhores 
Práticas de Governança Corporativa (INSTI-
TUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA 
CORPORATIVA, 2009), o Conselho da 
Administração é encarregado do processo de 
decisão de uma organização em relação ao seu 
direcionamento estratégico, ou seja, recebe 
poderes dos sócios e tem que prestar contas a 
eles. Segundo o mesmo código, o Conselho 
Fiscal é responsável por fiscalizar os atos dos 
administradores e verificar o cumprimento 
dos seus deveres legais e estatutários, tais 
como: opinar sobre os relatórios da adminis-
tração, constando o seu parecer à Assembleia 
Geral; analisar os balancetes e as demons-
trações financeiras trimestralmente; exami-
nar as demonstrações financeiras, entre outras 
responsabilidades.

De acordo com o Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (2006), o trajeto da 
Governança Corporativa nos últimos tempos 
pode ter sido silencioso, mas não foi esquecido 
nem interrompido. A governança tem marcos 
legais, contudo muitas vezes são ações 
espontâneas e sem exigências da lei, que juntas 
buscam a valorização para as organizações e o 
fortalecimento do mercado de capitais. 
Quando o investidor conhece as vantagens da 
governança, ele toma as decisões por meio 
dela. “As boas práticas de Governança 
Corporativa já questionavam anteriormente, 
por volta dos anos 60 e 80, o papel do Con-
selho da Administração e do comportamen-
to entre controladores, gestores e acionistas 

2  O COSO Report é uma entidade sem fins lucrativos, dedicada à melhoria dos relatórios financeiros por meio da ética, efetividade dos controles internos e 
Governança  Corporativa (COSIF, 2012).
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minoritários” (INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2006, p. 
59). Ou seja, as boas práticas de Governança 
Corporativa já eram uma preocupação há 
tempos atrás, na ligação entre controladores, 
gestores e acionistas minoritários com o 
Conselho de Administração.

Conforme Silveira (2006), Governança 
Corporativa é o conjunto de mecanismos que 
visam a aumentar a probabilidade de os 
fornecedores de recursos garantirem para si o 
retorno sobre seu investimento. De acordo 
com Lodi (2000), Governança Corporativa é 
um novo nome para o sistema de relacio-
namento entre acionistas, auditores inde-
pendentes e executivos da empresa, liderados 
pelo Conselho de Administração.

2.2  CÓDIGO DAS MELHORES PRÁTICAS DE 

GOVERNANÇA CORPORATIVA

O referido código teve várias versões, 
uma dando origem à outra, com múltiplas assi-
milações do que estava acontecendo. Segundo 
o Instituto Brasileiro de Governança Corpora-
tiva (2006), o Código das Melhores Práticas 
de Governança Corporativa teve sua primeira 
edição lançada em 1999. Observando as novas 
mudanças nos Estados Unidos e na Europa, o 
IBGC conseguiu rapidamente absorver os con-
ceitos internacionais da moderna Governança 
Corporativa. Entre 1999 e 2005 houve três ver-
sões do Código de Governança Corporativa do 
IBGC:

A primeira edição concentrou-se no Conselho 
de Administração, pois na época seu funciona-
mento, sua composição e atribuições eram 
refletidos claramente, e foi elaborado sobre a 
lei das Sociedades Anônimas vigente, com isso 
podemos dizer que a primeira face teve duas 
concepções uma tradicional ou formal e a outra 
moderna, ou seja, atuante. (ibidem, p. 61).

Observando-se o código, havia lacunas 
quanto à proteção aos acionistas minoritários, 
conforme se aprofundava a evolução da Gover-
nança; portanto havia necessidade de adapta-
ções. Em abril de 2001, a segunda versão do 
Código das Melhores Práticas recomendou o 
pagamento do tag along – extensão do prêmio 
de controle aos acionistas preferencialistas –, 
mostrando o amadurecimento do mercado (ibi-
dem). Mesmo sem a exigência da lei, as empre-
sas começaram a oferecer o benefício aos mino-
ritários. O código também ofereceu argumen-
tos técnicos e princípios sólidos aos diferentes 
acionistas.

Em março de 2004, houve a terceira 
edição do código, com novos e importantes 
avanços (INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2006). Ele 
ressalta que a melhor maneira de distribuir o 
prêmio de controle é a oferta prévia em bolsa 
de valores, adotada em alguns mercados 
desenvolvidos. Pelo sistema, para comprar 
mais de 30% de uma empresa, é preciso lançar 
uma oferta ao mercado, já incorporado o valor 
do prêmio de controle, que passa a ser 
distribuído entre todos os acionistas. É um 
sistema mais transparente, adotado especial-
mente em mercados do modelo anglo-saxão, 
onde as empresas têm estrutura pulverizada.

Em pouco tempo, o código equilibrou 
todos os tipos de sociedade por ações de 
capital aberto ou fechado, limitadas ou civis, 
com o intuito de aumentar o valor da compa-
nhia e contribuir para sua perenidade. Um 
leque de oportunidades foi aberto para o 
crescimento e o desenvolvimento da Go-
vernança Corporativa e foi também uma 
influência construtiva para o IBGC nas 
organizações que têm um passado importan-
te e que reúnem todos os atributos para um 
futuro ainda melhor.
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2.3 O PAPEL DA AUDITORIA INDEPENDENTE NA 

GOVERNANÇA CORPORATIVA

A auditoria exerce um papel importan-
te no contexto da Governança Corporativa, 
pois, entre outras atividades, analisa e verifica 
as demonstrações e as normas exigidas no 
país. Segundo Andrade e Rossetti (2007), a 
responsabilidade primordial da auditoria 
independente dentro da Governança Corpo-
rativa é analisar as demonstrações contábeis 
das empresas, verificando se estão de acordo 
com as leis exigidas no país e as internacionais, 
e se refletem a realidade da empresa quanto 
aos resultados e às variações patrimoniais. 
Essas responsabilidades são de interesse dos 
proprietários, do Conselho de Administração e 
de seu Comitê de Auditoria; analistas e 
investidores do mercado de capitais também 
buscam essas informações.

No Brasil, a Auditoria Independente é 
destacada na Lei das Sociedades Anônimas, 
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e em 
respectivas alterações, que observaram as 

normas emitidas pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) e obrigatoriamente au-
ditadas por auditores independentes registra-
dos na mesma comissão.

Outra parte importante do trabalho dos 
auditores independentes é revisar e avaliar os 
controles internos da organização, com isso 
emitir um relatório específico com melhorias e 
aperfeiçoamento. A organização, se quiser, pode 
contratar outros serviços de auditoria externa 
independente para informações não finan-
ceiras. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVER-
NANÇA CORPORATIVA, 2009, p. 59).

No Quadro 1, a seguir, são apresentadas 
as exigências para contratação da auditoria 
independente. Pode-se notar que, para um bom 
desempenho da auditoria independente, além 
da segurança dos administradores e da 
confiança dos investidores, há três aspectos 
importantes: 1) a independência em relação à 
empresa e a ausência de conflitos de interesse; 
2) a rotatividade; e 3) a competência técnica e a 
atualização. Todos esses aspectos são exigidos 
pela CVM em instruções normativas.

FONTE: Andrade e Rossetti (2007 p. 268).

Quadro 1 � Exigências para a contratação da auditoria independente

Ausência de quaisquer outras relações de trabalho com a companhia, não apenas as 
relacionadas com o ambiente de auditoria e de fiscalização, mas também com 
quaisquer outras formas de consultoria e assessoria.

Preferencialmente, é recomendável que seja baixa a dependência financeira em 
relação à companhia auditada.

Mesmo nos países em que não estejam definidas normas quanto a este aspecto, é 
recomendável que a contratação seja por prazo determinado. A renovação de 
contrato estará também sujeita a critérios rigorosos quanto à independência, à 
capacitação e à avaliação dos trabalhos.

Competência técnica necessariamente certificada por órgão externo de controle. 
Exemplos: Instituto dos Auditores Independentes, no Brasil.

Sintonia com as mudanças na lei, nas instituições normativas, nos tratamentos 
contábeis alternativos e nos instrumentos mais eficazes de verificação.

EXIGÊNCIAS

Independência profissional

Independência financeira

Rotatividade

Capacitação

Atualização

QUESITOS
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No Quadro 2, apresentam-se as principais funções da auditoria independente, as quais 
devem ser observadas na execução dos trabalhos. Pode-se notar que, para um bom desenvolvi-
mento da auditoria independente, há quatro funções importantes: 1) verificação de conformidade; 
2) atualização quanto a erros e irregularidades; 3) avaliação dos controles; e 4) indicação de 
preocupações relevantes. Todas essas funções são exigidas para desempenhar um bom trabalho.

Segundo o IBGC (2009), as normas profissionais que tratam sobre a rotatividade da 
auditoria, além de terem um período predefinido, precisam ser renovadas após o prazo máximo de 
cinco anos e devem ser submetidas à aprovação da maioria dos sócios presentes em assembleia 
geral. Se após cinco anos o serviço for recontratado, o Conselho de Administração/Comitê de 
Auditoria deve confirmar que o auditor independente promova a rotação dos profissionais-chave 
da equipe.

O auditor não pode auditar seu próprio trabalho nem realizar trabalhos de consultoria para a organização que 
auditar. Para evitar conflitos de interesses e nem colocar em dúvida a independência do auditor o Comitê de 
Auditoria ou, na ausência, o Conselho de Administração deve ter ciência de todos os serviços incluindo os 
honorários. Os auditores independentes não podem depender financeiramente da empresa auditada. (ibidem, 
p. 60).

Anualmente, o auditor independente deve assegurar sua independência em relação à 
organização, isso é feito por escrito ao Comitê de Auditoria ou, na sua ausência, ao Conselho de 
Administração.

2.4  FUNÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 
Tanto o Conselho de Administração quanto o Comitê de Auditoria são elementos que 

compõem a gestão de organizações que instalam a Governança Corporativa. Para fins de compre-
ensão da sua função, são tratados nesse contexto. De acordo com o Instituto Brasileiro de 

Fonte: Andrade e Rossetti (2007, p. 268).

Quadro 2 � Funções da auditoria independente

Verificar se as demonstrações financeiras elaboradas pela Diretoria 
Executiva expressam corretamente a realidade e a evolução da companhia.

Recomendar à administração procedimentos para correção de erros ou 
irregularidades contábeis.

Avaliar a qualidade dos controles internos, especialmente quanto à sua 
confiabilidade e à sua capacidade preventiva em relação a fraudes.

Reportar ao Comitê de Auditoria ou, em sua ausência, ao Conselho de 
Administração os riscos relacionados a tratamentos contábeis, 
discordâncias quanto a métodos e a critérios adotados pela companhia e 
deficiências relevantes.

FUNÇÕES

Verificação de conformidade

Atualização quanto a erros e irregularidades

Avaliação dos controles

Indicação de preocupações relevantes

QUESITOS
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Governança Corporativa (2009, p. 29), o Con-
selho de Administração consiste em:

Órgão colegiado do processo de decisão de uma 
organização em relação ao seu direcionamento 
estratégico, é o principal componente do 
sistema de governança. Seu papel é ser o elo 
entre a propriedade e a gestão para orientar e 
supervisionar a relação desta última com as 
demais partes interessadas.

Segundo Andrade e Rossetti (2007), o 
Conselho de Administração é o órgão guardião 
dos interesses dos proprietários. Isso é o 
mesmo que afirmar que é um órgão de caráter 
forte, dotado de poderes adquiridos da 
Assembleia Geral, em torno do qual giram os 
demais órgãos da administração. Entre suas 
funções, cabe destacar sua ligação fiduciária 
entre a propriedade e a Diretoria Executiva, 
no monitoramento de todo um conjunto de 
riscos de gestão e de conflitos e custos de 
agência. Assim, o Conselho de Administração 
torna-se a mais importante força interna de 
controle das corporações, dando o tom de seu 
envolvimento com a gestão. Define em 
regimento a sua missão e os seus papéis, 
estabelecendo regras para suas formas 
de atuação.

Conforme Steinberg (2003), o Con-
selho de Administração deve ter pleno 
conhecimento dos valores da empresa, dos 
propósitos e das crenças dos sócios e zelar pelo 
seu aprimoramento. Deve ainda prevenir e 
administrar situações de conflitos de interes-
ses ou de divergência de opiniões, a fim de que 
o interesse da empresa sempre prevaleça.

2.5  COMITÊ DE AUDITORIA

De acordo com Andrade e Rossetti 
(2007), o Comitê de Auditoria foi destacado 
como o elemento forte dos sistemas de 

controle, conforme o Relatório Cadbury de 
1992, mostrando assim a sua importância. É a 
autoridade para investigar qualquer assunto 
em sua área de responsabilidade, os recursos 
para desenvolver investigações, para o total 
acesso às informações e a fim de assegurar que 
os pontos de preocupação não deixaram de ser 
solucionados. O comitê poderá recorrer a 
profissionais externos, como peritos com 
experiência reconhecida, para participar de 
suas reuniões.

Conforme o Instituto dos Auditores 
Independentes do Brasil (IBRACON, 2012), o 
Comitê de Auditoria é uma ferramenta que 
auxilia, apoia e acompanha a contabilidade e 
as finanças. De forma independente, oferece 
um grau de segurança, por meio de profissio-
nais qualificados.

Segundo Andrade e Rossetti (2007, p. 
265), as funções tradicionalmente atribuídas a 
esse órgão de governança são:

1 – Supervisão da integridade e da qualidade das 
práticas contábeis e dos demonstrativos 
convencionais de resultado.
2 – Verificação da conformidade dos atos da 
administração em relação ao ordenamento legal 
e aos estatutos sociais.
3 – Orientação das relações da companhia com 
os analistas, os mercados e os investidores.
4 – Levantamento e análise de “riscos vitais”.

Os autores complementam informan-
do que o mundo corporativo e os mercados 
norte-americano e europeu fazem parte do 
Comitê de Auditoria desde o seu início, tanto 
que nos Estados Unidos se tornou obrigatório, 
para as companhias abertas e as sediadas no 
exterior. 

No Brasil há uma controvérsia referente ao 
Comitê de Auditoria que atende as exigências da 
Sarbanes-Oxley, a Securities and Exchange 
Commission (SEC) levou a duas posições: de um 
lado os que concordam em aceitar o Conselho



Fiscal (eleito pela Assembleia Geral), em substi-
tuir o Comitê de Auditoria (eleito pelo Conselho 
de Administração) com isso poupariam custos e 
respeitariam as limitações das empresas brasi-
leiras. Por outro lado há os que discordem, ale-
gando que com isso se abra uma lacuna no 
monitoramento da estratégia corporativa. 
(ibidem, p. 266).

No Quadro 3, são apresentados os prin-
cipais quesitos para a constituição do Comitê 
de Auditoria. Pode-se notar que o Comitê de 
Auditoria exige na constituição de seus mem-
bros uma qualificação ampla dos negócios da 
companhia, uma familiaridade com as nor-
mas, experiência em gerenciamento de risco, 
proatividade na comunicação com o Conselho 
de Administração e, acima de tudo, indepen-
dência, transparência e franqueza.

A seguir, no Quadro 4, são evidencia-
das as funções e as responsabilidades do Comi-
tê de Auditoria. Pode-se notar que o Comitê de 
Auditoria é um órgão com origens e atribui-
ções distintas. Reconhece-se claramente a 
necessidade do Conselho Fiscal para que possa 
efetivamente preencher as exigências legais 
estabelecidas no mercado dos Estados Unidos. 
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Fonte: Andrade e Rossetti (2007, p. 267).

Quadro 3 � Constituição do Comitê de Auditoria

CONSTITUIÇÃO: QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS

Amplo conhecimento dos negócios da 
companhia.

Familiaridade com normas contábeis, de 
elaboração de relatórios financeiros e de 
auditoria.

Experiência em sistemas de gerenciamento 
de risco.

Independência, transparência e franqueza.

Proatividade na comunicação ao Conselho 
de Administração de preocupações sobre 
decisões de risco. 

Quadro 4 � Funções e responsabilidades do 
Comitê de Auditoria

FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES

Avaliar a Auditoria Interna: abrangência do 
escopo geral; direcionamento para áreas de 
risco; qualidade dos relatórios; adequação 
dos recursos; papel na melhoria de processos 
de gestão e rotinas de trabalho.

Avaliar a Auditoria Independente: 
qualificações, experiência e recurso; revisão 
do escopo, dos níveis de materialidade e dos 
conteúdos dos relatórios; nível de 
responsabilidade com referência a 
informação; sistemas contábeis e de controle 
a serem revisados; áreas de particular 
interesse, antecipação e identificação de 
novas exigências regulatórias; coordenação 
com os trabalhos da auditoria interna.

Acompanhar e avaliar o ambiente de controle

Definir níveis de aceitação de risco pela 
companhia.

Atentar para adequação dos controles-chave 
dos riscos corporativos: estratégicos: 
concorrência, suprimentos, clientes; 
conformidade: legais e regulatórios; 
contratuais, tecnologia de informação; 
financeiros e de operações cambiais; fraudes 
contábeis e fiscais; meio ambiente; marca, 
imagem, reputação; segurança pessoal e 
patrimonial; estruturar programas de 
gerenciamento de riscos: sistemas de alerta 
e mecanismos de redução.

Identificar, avaliar e analisar riscos

Instituir processos e protocolos formais: 
calendário anual e extensão das revisões.

Examinar, adequar e aprovar as práticas 
contábeis.

Auxiliar a administração no entendimento 
completo das demonstrações.

Identificação de descumprimento e 
proposição de correções.

Orientar comunicações com analistas de 
mercado e investidores.

Orientar a produção de relatórios de 
interesse especial.

Supervisionar a elaboração de relatórios financeiros

Fonte: adaptado de Andrade e Rossetti (2007, p. 267).
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Segundo o Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (2009), o comitê 
deve agir no sentido de operacionalizar os 
deveres e as responsabilidades da função de 
supervisão da gestão dos processos internos 
e assegurar a integridade e a efetividade dos 
controles internos para a produção de 
relatórios financeiros, visando a proteger 
interesses de acionistas e outras partes 
interessadas. O objetivo do comitê é assegu-
rar ao Conselho de Administração o controle 
sobre a qualidade dos demonstrativos fi-
nanceiros e controles internos que asse-
guram a sua confiabilidade, bem como 
para a identificação e a gestão de riscos 
da organização.

Pereira e Werneck (2006 apud 
OLIVEIRA; NIYAMA; OLIVEIRA, 2009, p. 
6) definem o Comitê de Auditoria como um 
“grupo independente e qualificado, preferen-
cialmente externo à companhia que contribui 
para a gestão da mesma no acompanhamento 
e avaliação das práticas de gestão, padrões de 
conduta, informes financeiros e controles 
internos”.

Na Instrução Normativa CVM 509 de 
2011 – que altera a IN CVM 308, de 2004 –, 
no art. 31, é importante destacar que a 
empresa auditada possua o Comitê de 
Auditoria Estatutário (CAE), que deve ser 
previsto no estatuto da companhia: 

ser órgão de assessoramento vincu-
lado diretamente ao Conselho de 
Administração;
reunir-se sempre que necessário, mas 
no mínimo bimestralmente, de forma 
que as informações contábeis sejam 
sempre apreciadas antes de sua 
divulgação;
possuir regimento interno próprio, 
aprovado pelo Conselho de Adminis-
tração, que preveja detalhadamente 

suas funções, bem como seus proce-
dimentos operacionais; 
possuir coordenador, cujas atividades 
devem estar definidas no regimento 
interno; 
possuir meios para receber denúncias, 
inclusive sigilosas, internas e externas 
à companhia, em matérias relaciona-
das ao escopo de suas atividades; e
possuir autonomia operacional e 
dotação orçamentária, anual ou por 
projeto, dentro de limites aprovados 
pelo conselho de administração para 
conduzir ou determinar a realização 
de consultas, avaliações e investiga-
ções dentro do escopo de suas ativida-
des, inclusive com a contratação e 
utilização de especialistas externos 
independentes.

Segundo a Comissão de Valores 
Mobiliários (2011),

As reuniões do CAE devem ser registradas em 
atas, o coordenador acompanhado de outros 
membros quando necessário ou conveniente 
deve:
I – reunir-se com o conselho de administração, 
no mínimo, trimestralmente; e
II – comparecer à assembleia geral ordinária da 
companhia. (COMISSÃO DE VALORES 
MOBILIÁRIOS, 2011).

A Resolução 3.198-2004, do Conselho 
Monetário Nacional (CMN), em relação ao 
Comitê de Auditoria, determina:

Art. 17. O comitê de auditoria deve elaborar, ao 
final dos semestres findos em 30 de junho e 31 
de dezembro, documento denominado relatório 
do Comitê de Auditoria contendo, no mínimo, 
as seguintes informações:
I - atividades exercidas no âmbito de suas 
atribuições, no período;
II - avaliação da efetividade dos sistemas de 
controle interno da instituição, com ênfase no
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cumprimento do disposto na Resolução 2.554, 
de 24 de setembro de 1998, e com evidenciação 
das deficiências detectadas;
III - descrição das recomendações apresentadas 
à diretoria, com evidenciação daquelas não aca-
tadas e respectivas justificativas;
§ 1º O comitê de auditoria deve manter à dispo-
sição do Banco Central do Brasil e do conselho 
de administração da instituição o relatório do 
comitê de auditoria, pelo prazo mínimo de cinco 
anos, contados de sua elaboração.
§ 2º O comitê de auditoria deve publicar, em con-
junto com as demonstrações contábeis semes-
trais, resumo do relatório do comitê de audito-
ria, evidenciando as principais informações con-
tidas naquele documento.

3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A seguir são apresentados os procedi-
mentos metodológicos os quais embasaram a 
realização da pesquisa com a finalidade de 
atingir o objetivo deste estudo. Segundo Beu-
ren (2004), os procedimentos na pesquisa 
científica referem-se à maneira pela qual se 
conduz o estudo e, portanto, se obtém os 
dados. Assim, este estudo classifica-se como: 
quanto à natureza, aplicada; quanto aos obje-
tivos, descritiva; quanto à abordagem do pro-
blema, qualitativa; e quanto aos procedimen-
tos, estudo de caso.

Quanto à natureza, este estudo se 
caracteriza como uma pesquisa aplicada, pois 
requer determinadas teorias ou leis mais 
amplas como ponto de partida, e tem por obje-
tivo pesquisar, comprovar ou rejeitar hipóte-
ses sugeridas pelos modelos teóricos e fazer a 
sua aplicação às diferentes necessidades huma-
nas (OLIVEIRA, 1997).

Quanto ao objetivo, esta é uma pesqui-
sa descritiva, que, para Gil (2010), tem como 
foco a descrição das características de deter-
minada população, ou seja, estudar um deter-
minado grupo. 

Conforme Oliveira (1997), o trabalho 
descritivo procura abranger aspectos gerais e 
amplos de um contexto social, como: salário e 
consumo, mão de obra ativa, população econo-
micamente ativa, situação social, economia e 
política das minorias e opiniões comunitárias, 
entre outros, buscando o funcionamento no 
presente que será fundamental para alcançar o 
objetivo do trabalho.

Para Oliveira (1997), em relação à abor-
dagem do problema, este se caracteriza como 
pesquisa qualitativa, pois não emprega dados 
estatísticos como centro do processo de análi-
se de um problema e não tem a pretensão de 
numerar ou medir unidades ou categorias 
homogêneas.

Quanto aos procedimentos, este estudo 
consiste em um estudo de caso, devido à neces-
sidade de análise aprofundada e da compreen-
são das informações por meio de múltiplas fon-
tes de dados. De acordo com Gil (2010, p. 37),

O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa 
amplamente utilizada nas ciências biomédicas e 
sociais. Consiste no estudo profundo e exausti-
vo de um ou poucos objetos, de maneira que per-
mita seu amplo e detalhado conhecimento, tare-
fa praticamente impossível mediante outros 
delineamentos já considerados.

Furasté (2007) aponta que, nesse tipo 
de pesquisa, é feito um estudo exaustivo de 
algum caso em particular, de pessoa ou de ins-
tituição, para analisar as circunstâncias espe-
cíficas que o envolvem.

Como delimitação da pesquisa, esta foi 
realizada em uma indústria, localizada na cida-
de de Santa Catarina, sendo entrevistado um 
membro do Comitê de Auditoria. A escolha do 
entrevistado parte do pressuposto de ser audi-
tor e ter formação em Ciências Contábeis. Con-
forme Beuren (2004), uma amostra geralmen-
te é mais adequada ao processo investigatório 
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por apresentar custos reduzidos, maior 
rapidez, facilidade no controle e possibilitar 
uma análise mais exata. Beuren (2004 apud 
GIL, 1999, p. 65) ressalta que “o elemento mais 
importante para a identificação de um 
delineamento é o procedimento adotado para 
a coleta de dados”.

A coleta de dados foi realizada por meio 
de um roteiro de entrevista, sendo realizada 
com um membro do Comitê de Auditoria da 
empresa em estudo. Cita-se como limitação ao 
estudo o acesso aos documentos do Comitê de 
Auditoria da empresa pesquisada, por serem 
documentos sigilosos, o que restringiu a 
análise de forma mais ampla.

A técnica de análise dos dados utilizada 
foi a análise de conteúdo. Por ser uma pesquisa 
de caráter qualitativo, foram analisados de 
forma comparativa os principais quesitos 
relacionados ao funcionamento do Comitê de 
Auditoria. Considerando que o roteiro de 
entrevista foi estruturado de acordo com 
categorias específicas, a apreciação dos dados 
obedeceu à sequência destas categorias.

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO DA PESQUISA

Neste tópico são apresentados os 
resultados da pesquisa, com base na entrevista 
realizada a partir do roteiro.

4.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A empresa em estudo é uma indústria 
fabricante de produtos fundidos e usinados, 
constituída por dois sócios, em março de 1938, 
localizada no estado de Santa Catarina. Os 
sócios já se dedicavam a fabricar artefatos de 
ferro, utilizando conhecimentos rudimentares 
de fundição. Com foco cada vez maior no 

negócio de blocos e cabeçotes de motor, a 
empresa volta a anunciar investimentos de 
vulto em 2011, destinados à ampliação da 
capacidade de produção desses componentes, 
bem como a projetos de usinagem, adequações 
tecnológicas, automação, infraestrutura, 
logística e meio ambiente.

4.2  RESULTADOS DA PESQUISA

A pesquisa foi realizada com o membro 
do Comitê de Auditoria, o qual é formado em 
Ciências Contábeis e em Administração e pós-
-graduado em auditoria. Sócio sênior de 
empresa de auditoria desde 1977, exerce 
atividades como: auditoria, consultoria 
empresarial, Governança Corporativa, 
Conselho Fiscal, Conselho de Administração e 
Comitê de Auditoria.

O roteiro de entrevista foi estruturado 
com base em cinco categorias, sendo a 
primeira que trata sobre os dados da empresa e 
do entrevistado; a segunda refere-se à 
composição do Comitê de Auditoria; a terceira, 
sobre a atuação do Comitê de Auditoria; a 
quarta, sobre as reuniões do Comitê; e a 
quinta, sobre o relacionamento do Comitê com 
as partes. O roteiro é composto por 32 
questões, com uma média de seis questões 
para cada categoria.

A seguir são apresentados os resulta-
dos da segunda a quinta categoria, pois a 
primeira já foi abordada no item anterior.

4.2.1  COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

O Comitê de Auditoria faz parte da 
empresa desde 2007, sendo composto de três 
membros que tenham comprovado conheci-
mento nas áreas de Contabilidade, Auditoria 
e Finanças (pelo menos um dos membros), 
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além de reunir experiência em Gestão de Ris-
cos de Negócios. O entrevistado afirmou 
desempenhar a função de coordenador do 
comitê. 

O Comitê de Auditoria da empresa pos-
sui regimento interno, aprovado pelo Conse-
lho de Administração e contemplando as com-
petências e responsabilidades do comitê, as 
diretrizes para o seu funcionamento, a fre-
quência das reuniões e a forma de apresenta-
ção dos relatórios dos resultados de sua atua-
ção. Este deve ser periodicamente revisado e 
divulgado a todas as partes interessadas da 
organização. 

A empresa não possui Comitê de Audi-
toria Estatutário (CAE), mas o entrevistado 
apontou que este serviria para assessoramen-
to diretamente vinculado ao Conselho de 
Administração da companhia, com a compo-
sição e as competências fixadas no regimento 
interno. Ainda informou que ao CAE compe-
te: supervisionar a efetividade dos controles 
internos; supervisionar a efetividade dos 
auditores independentes; e examinar os fatos 
relevantes. Outro questionamento feito foi 
referente à formação de cada membro do 
CAE. O entrevistado respondeu que a forma-
ção preferencial é de Ciências Contábeis, já 
que finanças, contabilidade e auditoria são as 
principais áreas.

A segunda categoria do roteiro de 
entrevista foi finalizada com respostas objeti-
vas, pelas quais se percebeu a importância da 
formação contábil nesse segmento.

4.2.2  ATUAÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

O Comitê de Auditoria funciona com 
supervisão forte e permanente no processo de 
elaboração das demonstrações financeiras, 
com foco nos controles internos e riscos. 

O plano de trabalho do comitê é estruturado 
anualmente, contendo os seguintes itens:

processo de gerenciamento de risco;
demonstrações financeiras e demais 
relatórios;
risco de tecnologia da informação;
riscos fiscais, legais e trabalhistas;
relacionamento e monitoramento da 
auditoria externa e interna;
controles internos;
aspectos regulatórios;
transações com partes relacionadas;
relacionamento e comunicação com o 
Conselho de Administração, outros 
comitês e diretoria;
tempo; 
agenda, formalização e avaliação do 
Comitê de Auditoria.

Cada membro é responsável pelo 
arquivamento e pela organização de seus 
documentos analisados, sejam eles em papel 
ou eletrônicos.

Quanto à regularidade dos relatórios, o 
entrevistado respondeu que mensalmente são 
feitas atas, as quais são o instrumento que com-
prova a atuação do Comitê de Auditoria, pre-
venindo, mas também criando responsabilida-
de para aqueles nela qualificados. O relatório 
do Comitê de Auditoria deve: conter atas com 
numeração sequencial, data, horário, local e 
presenças; registrar convidados e quem quer 
que tenha participado da reunião ou compare-
cido ao recinto, dada a disponibilização de 
documentos confidenciais; referir assuntos tra-
tados, esclarecimentos e novos documentos 
solicitados; consignar também as recomenda-
ções pertinentes e reiterar as solicitações pen-
dentes de atendimento. Para a finalização 
dessa categoria, foi questionado a quem é 
encaminhado o relatório, e o entrevistado 
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respondeu que é encaminhado ao Conselho de 
Administração via intranet, assim todos 
sabem das decisões do Comitê de Auditoria.

Finalizou-se a terceira categoria do 
roteiro de entrevista com respostas objetivas, 
referentes à atuação do Comitê de Auditoria 
quanto ao seu funcionamento. Foi falado sobre 
a estrutura do plano de trabalho do Comitê e de 
como são arquivados e organizados. Outro 
ponto discutido foi a regularidade dos rela-
tórios o que deve conter neles e a quem 
encaminhá-los.

4.2.3  REUNIÕES DO COMITÊ

As reuniões são realizadas mensalmen-
te, para o controle da atuação do Comitê, tra-
tando de assuntos discutidos no dia, com suas 
soluções e decisões. O número de reuniões 
deve ser determinado de acordo com o volume 
e a complexidade dos assuntos a serem exami-
nados pelo Comitê. Deve ser suficiente para 
permitir aos conselheiros a produção de rela-
tos e recomendações para o Conselho de Admi-
nistração com conhecimento da situação da 
organização. Como consequência, sugere-se 
uma reunião mensal como periodicidade míni-
ma, com a participação de todos os membros 
que o comitê julgar necessário.

Finalizou-se a quarta categoria do rotei-
ro de entrevista com respostas objetivas sobre 
as reuniões do Comitê de Auditoria, com que 
frequência acontecia, os assuntos tratados nas 
reuniões e quais membros devem participar.

4.2.4  RELACIONAMENTO COM AS PARTES

Esta categoria de perguntas tem a 
finalidade de evidenciar a forma de como o 

Comitê de Auditoria se relaciona com as 
partes. Para o relacionamento com o Conselho 
de Administração, são feitas reuniões de dois 
em dois meses. Como integrante do Conselho 
de Administração, o entrevistado tem o 
compromisso especial de assegurar e avaliar 
continuamente a atitude da administração 
com relação à produção de relatórios íntegros e 
precisos aos controles internos, à cultura de 
gestão de riscos e aos aspectos relativos à ética 
e à conduta na organização. 

A Diretoria é chamada para as reu-
niões, que devem ser pautadas por recomen-
dar melhorias e apresentar opiniões relaciona-
das aos aspectos relativos à produção de 
informações para o mercado, aos controles 
internos e à gestão de riscos. 

Para relacionar-se com o Conselho 
Fiscal, o Comitê de Auditoria realiza duas 
reuniões por ano. É um órgão de acionistas, 
instalado pela assembleia para, em seu nome, 
exercer a fiscalização dos deveres legais e 
estatutários dos administradores. 

Com a Auditoria Interna, são feitas 
reuniões todos os meses, relatando questões 
controversas ao Comitê de Auditoria, especial-
mente aquelas que envolvem, direta ou 
indiretamente, a alta administração da 
organização. O Comitê de Auditoria deve 
avaliar se a alta administração utiliza plena-
mente os instrumentos de auditoria interna e 
se lhe proporciona o suporte necessário.

Com a Auditoria Independente são 
feitas reuniões todos os meses, sob forma de 
colaboração e não numa dimensão de presta-
ção de contas. Seu principal foco é assegurar-
se da efetiva independência dos auditores no 
desenvolvimento de seus trabalhos de revisão 
das contas e dos controles internos da 
organização.

E, por fim, sobre o relacionamento 
dos órgãos de supervisão, o entrevistado
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respondeu que a empresa pesquisada não tem órgãos reguladores e nem de supervisão.
Finalizou-se a quinta e última categoria do roteiro de entrevista com respostas objetivas 

sobre como se dá o relacionamento com o Conselho de Administração, a Diretoria, Conselho 
Fiscal, Auditoria Interna, Auditoria Independente e órgãos de supervisão. 

No Quadro 5, sintetiza-se o relacionamento com as partes, conforme regulamento do IBGC.

Quadro 5 � Resumo do relacionamento com as partes do Comitê de Auditoria

Fonte: a autora (2013)

RELACIONAMENTO CONFORME IBGCCOMITÊ DE AUDITORIA EMPRESA

Conselho de Administração

Diretoria

Conselho Fiscal

Auditoria Interna

Auditoria Independente

Periodicamente

Periodicamente

Periodicamente

Periodicamente

Periodicamente

Reuniões de dois em dois meses

Chamada para as reuniões

Duas reuniões por ano

Reunião todos os meses

Reunião todos os meses

A seguir, são apresentadas as conclusões e sugestões deste estudo.

5  CONCLUSÃO

Esta pesquisa teve por objetivo identificar a atuação e o funcionamento do Comitê de Audi-
toria no contexto da Governança Corporativa. A empresa pesquisada caracteriza-se como uma 
indústria que atua no ramo metalúrgico.

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista com um membro do Comitê de Audi-
toria da empresa em estudo. A pesquisa foi orientada por um roteiro de entrevista estruturada, con-
templando as seguintes categorias: a) dados da empresa e do entrevistado; b) composição do Comi-
tê de Auditoria; c) atuação do Comitê de Auditoria; d) reuniões do comitê; e e) relacionamento com 
as partes.

A seguir são apresentadas as principais conclusões a partir do item b:
 Composição do Comitê de Auditoria: o comitê é composto por três membros que tenham 
comprovado conhecimento nas áreas de contabilidade, auditoria e finanças, além de reunir 
experiência em gestão de riscos de negócios.
 Atuação do Comitê de Auditoria: o funcionamento do comitê na empresa é cumprido 
com exatidão e dedicação, conforme as normas exigidas, supervisão forte e permanente 
no processo de elaboração das demonstrações financeiras, com foco nos controles 
internos e de riscos.

b)

c)
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Reuniões do Comitê: são estipuladas reuniões mensalmente para o controle da atuação do 
comitê, contendo nelas assuntos discutidos no dia com suas soluções e decisões. O número 
das reuniões é determinado de acordo com o volume e a complexidade dos assuntos a 
serem examinados pelo comitê. 
Relacionamento com as partes: o relacionamento com o Conselho de Administração é feito 
por meio de reuniões de dois em dois meses. Já a Diretoria é sempre convocada para todas as 
reuniões. No Conselho Fiscal, são feitas reuniões duas vezes no ano, e com a Auditoria Inter-
na e a Auditoria Independente são feitas reuniões mensalmente para o controle e o anda-
mento dos assuntos relevantes da empresa. 

Considerando que o Comitê de Auditoria da empresa pesquisada cumpre com exatidão as 
normas exigidas, bem como mantém a regularidade de reuniões recomendadas com as partes inte-
ressadas – previstas no Guia de Orientação para as Melhores Práticas de Comitê de Auditoria, do 
IBGC –, conclui-se que esse comitê atua plenamente de acordo com as recomendações do IBGC.

d) 

e) 
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RESUMO
No contexto da responsabilidade social, a Ciência Contábil ocupa 

uma posição privilegiada de ser o agente fornecedor de meios para as 

empresas e a sociedade em geral conhecerem as consequências do 

desenvolvimento econômico em relação ao meio ambiente. Os dados 

evidenciados por meio da Contabilidade podem ajudar no 

acompanhamento das ações organizacionais focadas na preservação do 

planeta e na busca do desenvolvimento sustentável. O foco do presente 

estudo abrange a Demonstração do Valor Adicionado, em relação à 

evidenciação de como a riqueza gerada pelas companhias foi distribuída 

para a sociedade e, também, a mensuração de resultados direcionados ao 

meio ambiente. O objetivo geral deste trabalho é analisar os indicadores e 

o comportamento da Distribuição do Valor Adicionado no período de 2008 

a 2011 das empresas participantes da carteira Novo Mercado da Bovespa e 

quais relatórios socioambientais são elaborados. Em termos 

metodológicos, trata-se de um estudo descritivo, documental, com 

abordagem quantitativa, por meio da estatística descritiva e da análise de 

conglomerados. Constatou-se que a elaboração de relatórios 

socioambientais está, provavelmente, mais ligada à obrigação legal do 

que à intenção voluntária de fornecer tais informações. A Demonstração 

do Valor Adicionado ainda mostrou-se como um instrumento capaz de 

gerar informações relevantes quanto à identificação das riquezas geradas 

pelas empresas, bem como a identificação do retorno quantitativo para a 

sociedade, e também valores destinados aos colaboradores.

PALAVRAS-CHAVE: Valor adicionado. Responsabi-

lidade social.  Novo Mercado.
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1  INTRODUÇÃO

No atual organograma empresarial, em 
âmbito mundial, observa-se que as questões 
relacionadas com os aspectos sociais e 
ambientais estão ganhando cada vez mais 
importância no processo de tomada de 
decisões. A partir dessa premissa, os gestores 
estão à procura de ferramentas capazes de 
evidenciar a sua responsabilidade social. 
Ferraz e Rafael (2012) afirmam que na atual 
conjectura do mercado globalizado os proble-
mas ambientais e sociais estão influenciando 
no desenvolvimento de novos comportamen-
tos empresariais, assim fo-mentando as 
organizações a pensarem na valorização da 
responsabilidade social corporativa.

Nesse contexto, a Ciência Contábil tem 
uma posição privilegiada de ser o agente 
fornecedor de meios para as empresas e a 
sociedade em geral conhecerem as consequên-
cias do desenvolvimento econômico em relação 
ao meio ambiente, e assim os dados evidencia-
dos podem colaborar no acompanhamento das 
ações empresariais focadas na preservação do 
planeta e na busca do desenvolvimento 
sustentável. As demonstrações contábeis 
podem auxiliar no processo de prestação de 
contas das organizações aos seus stakeholders 
(usuários). Exemplos disso são o Balanço 
Social (BS) e a Demonstração do Valor 
Adicionado (DVA), demonstrativos apropria-
dos para o processo de evidenciação de 
informações, não só financeiras, mas também 
relacionadas com a sustentabilidade, aos seus 
interessados (MARETH; SALVALAIO; 
RIBEIRO, 2010).

A responsabilidade social tem sido 
abordada por vários pesquisadores em seus 
artigos, dissertações e teses, demonstrando a 
importância desse tema na atual vertente das 
pesquisas científicas contemporâneas. 

Podem-se citar os seguintes trabalhos na área: 
Macedo et al. (2011) tiveram o objetivo de 
evidenciar a reputação corporativa, a partir da 
identidade da imagem associada e a imagem 
desejada da Celpe (Companhia de Energia 
Elétrica do Nordeste), quanto aos aspectos da 
responsabilidade social corporativa (RSC), por 
intermédio da visão dos usuários internos e 
externos inseridas no contexto da organização. 
Já Carvalho et al. (2011) procuraram estudar as 
práticas gerenciais de responsabilidade social 
trabalhadas nas indústrias da cidade de 
Sousa/PB. Dantas, Garcia e Targino (2012) 
trabalharam com a conceituação em torno da 
expressão responsabilidade social da Ciência 
da Informação, fomentando discussão teórica 
acerca dessas temáticas.

Nessa mesma linha encontra-se o 
trabalho de Sánchez-Fernández (2012), que 
buscou um enquadramento teórico ao analisar 
e correlacionar os fundamentos teóricos da 
teoria institucional e a RSC, baseando-se na 
literatura acadêmica relacionada.

No âmbito da Contabilidade, Freitas, 
Pfitscher e Filho (2012) trabalharam num 
estudo para verificar, em empresa de serviços 
contábeis, a sustentabilidade ambiental e a 
responsabilidade social voluntária, utilizando 
de forma parcial o Sistema Contábil Gerencial 
Ambiental (Sicogea) Geração II.

Magalhães (2011) fez um estudo com o 
objetivo de achar soluções para um conjunto de 
questões sobre a RS e a forma como esta se 
encontra integrada na estrutura dos três 
principais times de Portugal Futebol Clube do 
Porto, Sporting Clube de Portugal e Sport 
Lisboa e Benfica.

A dissertação apresentada por Antunes 
e Amorim (2012) teve o objetivo de estudar a 
divulgação de informação sobre a RS por parte 
de 35 organizações portuguesas listadas no
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Evronext Lisboa, durante o 
período de 2004 a 2008.

O foco do presente estudo 
abrange a Demonstração do 
Valor Adicionado, a qual se 
apresenta como um instru-
mento contábil capaz de con-
tribuir não apenas no que 
tange à mensuração de resul-
tados econômico-financeiros, 
mas também na evidenciação 
de como a riqueza gerada foi 
distribuída para a sociedade e 
assim possibilitar a mensura-
ção de como as organizações 
estão direcionando os seus 
resultados ao meio ambiente.

O objetivo geral deste tra-
balho é analisar os indicado-
res e o comportamento da 
Distribuição do Valor Adicio-
nado no período 2008 a 2011 
das empresas participantes da 
carteira Novo Mercado da 
Bovespa e identificar quais os 
relatórios socioambientais 
são utilizados por essas com-
panhias. Os resultados obtidos 
neste estudo poderão contri-
buir para futuras pesquisas 
na área e, consequentemente, 
na evolução das pesquisas 
contábeis e de responsabili-
dade social.

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Apresentam-se os concei-
tos referentes à responsabili-
dade social, Normas Brasileiras 
Contábeis (15) – NBC T 15, 

Global Reporting Initiative 
(GRI), relatório integrado, 
Demonstração do Valor Adi-
cionado e sobre o Novo 
Mercado, para que seja possí-
vel obter um melhor en-
tendimento sobre o estudo 
em questão.

2.1  RESPONSABILIDADE 

SOCIAL

A responsabilidade social 
(RS) teve início no Período 
Liberal no século XIX, impul-
sionado pela Revolução In-
dustrial na Inglaterra e nos 
Estados Unidos. Nesse perío-
do, a RS era dirigida aos acio-
nistas, à maximização do lucro, 
à criação de postos de trabalho, 
ao pagamento de tributos, à 
filantropia e ao assistencia-
lismo (TATIM, 2009).

A partir da década de 
1960 e até os dias atuais, com a 
expansão das organizações, o 
crescimento da produção e o 
consequente aumento dos 
ganhos dos empresários, as 
questões relacionadas a pro-
blemas sociais e ambientais 
começaram a ganhar destaque 
na mídia e, por conseguinte, 
começou a ser cobrada pela 
sociedade a adoção de solu-
ções corporativas para esses 
problemas. A responsabilida-
de social, dessa forma, come-
çou a ampliar seu conceito, e a 

busca por um comprometi-
mento maior entre a empresa 
e seus stakeholders passa a 
ser o foco na busca pelo 
desenvolvimento sustentável 
(ibidem).

A responsabilidade so-
cial, conforme Ferreira (2010), 
trabalha com três preocupa-
ções básicas: a transparência, 
a equidade e a prestação de 
contas. Juntas, formam um 
alicerce consistente para 
implantação da RS de forma 
concreta e objetiva pelas 
empresas. A RS ainda faz com 
que as empresas busquem ir 
além do cumprimento das nor-
mas legais, ou seja, adotem 
formas de evidenciar os seus 
resultados econômicos junto 
com o impacto destes no meio 
ambiente.

Trata-se de uma exigência 
da sociedade às organizações 
de modo geral, com o objetivo 
de cobrar soluções para a pre-
servação do planeta, e tam-
bém uma postura socialmente 
responsável por parte das ins-
tituições, as quais devem estar 
pautadas em ideias e ações 
concretas, e não apenas em 
marketing social (SOARES, 
2012).

Para ajudar as compa-
nhias nesse processo, surge o 
chamado Triple Bottom Line 
(TBL, tripé da sustentabilida-
de), o qual tem a finalidade de 
auxiliar as organizações a 
implementar e desenvolver
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políticas e controles em prol da susten-
tabilidade do planeta. O TBL é uma nova 
abordagem proposta aos empresários para 
que organizem políticas e ações relacionadas 
ao desenvolvimento econômico e à conser-
vação ambiental (MITCHELL; CURTIS; 
DAVIDSON, 2008).

O TBL, de acordo com Lages, Lages e 
França (2010), teve como seu mentor o 
britânico John Elkington, na década de 1990. 
Seu trabalho teve ascensão no ano de 1997, 
quando o TBL se fundamentou em um 
conjunto de princípios, objetivos e processos 
que uma empresa deve adotar como meta na 
geração de valores em três dimensões (econô-
mica, social e ambiental), para que assim haja 
um equilíbrio nas suas atividades operacionais 
sem afetar o meio onde ela está inserida. As 
informações evidenciadas pelo TBL, segundo 
Christen et al. (2006), podem ser de grande 
valia na elaboração dos relatórios socioambi-
entais e nos demonstrativos contábeis, 
portanto tornando-se uma fonte de auxílio na 
prestação de contas aos seus usuários.

Com o passar dos tempos, procuraram-
-se instrumentos capazes de evidenciar as 
preocupações sociais e ambientais das 
empresas. Uma maneira encontrada é a 
elaboração  do  Balanço Social  (BS).

O disclosure  (evidenciação) da 
responsabilidade social por parte das 
organizações aos seus stakeholders é uma 
exigência da sociedade, a qual não pode ser 
abdicada pelos empresários que almejam ter 
perenidade e sucesso nos seus negócios. Uma 
forma de concretizar esse pedido é por 
intermédio da elaboração e divulgação de re-
latórios  socioambientais  (BALDO, 2002).

A Contabilidade, nesse panorama de 
valorização da responsabilidade social, está 
envolvida intrinsecamente nessa vertente e 
possui ferramentas contábeis que podem 
auxiliar no processo de evidenciação de 

informações sociais e ambientais. O demons-
trativo oportuno para evidenciação de tais 
informações denomina-se Balanço Social, o 
qual tem capacidade técnica de fornecer aos 
interessados o perfil da organização tanto do 
ponto de vista financeiro como social e 
ambiental (CRUZ; AZEVEDO, 2006).

Em 2004, a edição da NBC T 15 veio 
para nortear os profissionais contábeis na 
elaboração de demonstrativos voltados para 
questões  sociais  e  ambientais. 

2.2  NBC T 15

O Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), por intermédio da NBC T 15 (Informa-
ções de Natureza Social e Ambiental), de 6 de 
setembro de 2004, aprovada pela Resolução 
nº 1.003-04, introduziu a Demonstração de 
Informações de Natureza Social e Ambiental 
para evidenciar os dados e as informações de 
cunho social e ambiental das organizações, 
levantados ou não pela Contabilidade, con-
forme normatizado por essa instrução, com o 
objetivo de contribuir para o processo de 
sustentabilidade do planeta e desse modo 
auxiliar os profissionais da área contábil a 
estarem atualizados às novas expectativas do 
mercado (CONSELHO FEDERAL DE 
CONTABILIDADE, 2013).

Essa norma enfatiza que as informa-
ções de natureza social e ambiental são as 
relacionadas  com:

a geração e a distribuição de riqueza;
os recursos humanos;
a interação da organização com o 
ambiente externo;
a interação com meio ambiente.

De acordo com a NBC T 15, os dados 
contábeis, expressos na demonstração, são 
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de responsabilidade técnica do profissional contábil devidamente registrado no Conselho Regional 
de Contabilidade (CRC), sendo que as informações não contábeis devem indicar sua fonte de ori-
gem para ter autenticidade. As demonstrações de informação de natureza social e ambiental devem 
ser auditadas e publicadas no relatório do auditor independente, assim como as demonstrações 
contábeis obrigatórias. Uma alternativa de evidenciar questões de natureza social e ambiental 
pelas empresas (não contemplando as informações contábeis) são os relatórios elaborados pela 
Global Reporting Initiative (GRI).

2.3  GLOBAL REPORTING INITIATIVE

A Global Reporting Initiative (GRI) é uma instituição conhecida no mundo inteiro, a qual 
trabalha na elaboração de relatórios de sustentabilidade, com o intuito de fornecer informações 
sobre as políticas socioambientais das organizações perante seus stakeholders (BEUREN; 
DOMENICO; CORDEIRO, 2011). Os relatórios gerados pela GRI possuem uma estrutura 
pré-definida, e alguns aspectos podem ser observados no Quadro 1:
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Quadro 1� Resumo do relacionamento com as partes do Comitê de Auditoria

Fonte: Rohenkohl e Kroetz (2008)

QUANTO AOS OBJETIVOS QUANTO À METODOLOGIA QUANTO À FINALIDADEQUANTO AOS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Trabalha com instruções 
padronizadas para 
elaboração dos relatórios e 
utiliza-se de premissas 
preestabelecidas para 
elaboração dos relatórios.

As organizações que se 
propuserem a programar 
esse documento têm que 
seguir os métodos 
propostos pelo GRI, para 
que tenha validade.

Não há necessidade de 
seguir regras ou cumprir 
metas conforme exigidos 
pelas certificações ISO para 
a obtenção do direito de 
publicação do Relatório GRI; 
basta apenas se delinear 
com as instruções de 
preenchimento do relatório

A finalidade dos relatórios 
da Global Reporting 
Initiative é ajudar no 
processo de prestação de 
contas das empresas aos 
seus usuários internos e 
externos nas questões 
relacionadas com o lado 
social e ambiental.

A versão atual utilizada pelas organizações do relatório da GRI é o G3, cujo conceito é evi-
denciar a transparência das instituições junto aos seus usurários (GLOBAL REPORTING 
INITIATIVE, 2013). A versão G3 do relatório de sustentabilidade da Global Reporting Initiative 
fomentou um crescimento na ideia de desenvolvimento sustentável nas empresas e, com isso, a 
GRI instalou escritórios locais em várias partes do mundo, inclusive no Brasil.

Com os avanços tecnológicos e a globalização, certos conceitos começaram a ser aprimora-
dos e, seguindo essa mesma tendência, os relatórios socioambientais necessitavam agregar outras 
novas informações. Assim, o relatório integrado começa a ser usado por diversas empresas.

2.4   RELATÓRIO INTEGRADO

O relatório integrado foi criado pelo International Integrated Reporting Committee (IIRC) 
em 2011, com o intuito de criar um documento abrangente para todos os anseios da sociedade 



e empresários envolvidos 
direta ou indiretamente no 
processo produtivo de cada 
organização (REPORT, 2013).

Esse projeto terá seu 
grande impulso em 2013, pois 
o objetivo do comitê é imple-
mentar o relatório integrado. 
Nesse período, será possível 
mensurar a real contribuição 
desse documento e realizar os 
devidos ajustes e, assim, a 
partir de 2014, realizar imple-
mentação do relatório em 
nível mundial (ibidem).

O objetivo do IIRC, de 
acordo com a Fundação Ins-
tituto de Pesquisas Contábeis, 
Atuariais  e  Financeiras 
(FIPECAFI, 2013), é criar um 
relatório integrado que evi-
dencie informações econô-
micas, sociais e ambientais em 
um só documento, o qual 
possa ser lido em qualquer 
parte do mundo.

No Brasil, existem quatro 
empresas participantes do 
programa piloto desse rela-
tório, denominado mundial-
mente como Piloto IIRC 
Business Network. São elas 
(REPORT, 2013): 

AES Brasil;
BNDES;
Natura Cosméticos S/A;
Via Gutenberg.

Para evidenciar a respon-
sabilidade social, as organi-
zações podem utilizar-se 
também da Demonstração do 

Valor Adicionado (DVA), pois 
esta gera informações de 
como foi distribuída a sua 
riqueza gerada pela institui-
ção aos seus usuários.

2.4  DEMONSTRAÇÃO DO 

VALOR ADICIONADO

A Ciência Contábil, com o 
auxílio da Demonstração do 
Valor Adicionado (DVA), 
dispõe aos seus interessados a 
possibilidade de conhecer 
como a riqueza das empresas 
foi distribuída aos seus agen-
tes de produção. Ambrogi 
(2007) conceitua o valor 
adicionado como sendo o 
resultado do produto das 
transações econômicas ocor-
ridas dentro dos limites de 
uma companhia, com base no 
total das vendas realizadas, e 
não do seu processo produtivo 
como um todo.

A DVA torna-se um 
componente importante no 
processo de evidenciação de 
sustentabilidade e, junto com 
o Balanço Social, forma uma 
base de demonstrativos con-
tábeis capazes de subsidiar o 
processo de tomada de de-
cisões dos gestores, consi-
derando não apenas o aspecto 
econômico, mas também o 
social e o ambiental (SILVA, 
2010).

A Demonstração do Valor 
Adicionado teve sua origem 

no Brasil, pela publicação da 
Lei nº 11.638-07, tornando 
obrigatória para companhias 
de capital aberto e facultando 
a elaboração para as de capital 
fechado. O Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC) 
emitiu a norma NBC TG 09 
para auxiliar e incentivar a 
elaboração desse demonstra-
tivo. Essa norma orienta sobre 
a finalidade, a estrutura e a 
elaboração da DVA (ibidem).

A elaboração da DVA, 
segundo Santos (2003), deve 
ser feita com base nas infor-
mações contidas na Contabili-
dade, as quais podem ser 
decorrentes ou não da De-
monstração do Resultado do 
Exercício (DRE). Cabe sa-
lientar que a DVA não tem 
o objetivo de substituir a DRE, 
porque a finalidade desta é 
informar ao acionista como foi 
composto o lucro ou prejuízo 
do exercício, já a primeira 
demonstra como foi distribuí-
da a riqueza gerada para os 
seus stakeholders (TINOCO, 
2001). De acordo com Moraes 
(2008), a DVA não pode ser 
confundida com a DRE, 
tampouco com a Economic 
Value Aded (EVA).

A DVA, além de demons-
trar como a riqueza foi gerada 
e distribuída pela empresa, 
pode ser ainda mais útil pela 
sua complexidade, pois tem a 
capacidade de ajudar na 
geração de informações para o 
cálculo o Produto Interno
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B r u t o  ( P I B )  ( S A N T O S ;  
HASHIMOTO, 2003).

Para evidenciar a respon-
sabilidade social das empre-
sas, o uso da Demonstração do 
Valor Adicionado apresenta-
-se como uma boa alternativa. 
Conforme Corrêa (2010), esse 
demonstrativo tem caracterís-
ticas voltadas tanto para o 
aspecto econômico, quanto 
social e ambiental e, portan-
to, satisfaz a necessidade de 
acionistas/empresários e da 
sociedade.

As organizações a serem 
estudadas no trabalho perten-
cem à carteira de ações cha-
mada Novo Mercado da 
Bovespa, cujo histórico será 
apresentado a seguir.

2.5  NOVO MERCADO

O Novo Mercado é um 
segmento empresarial para 
investimento que foi lançado 
em 2000, com o escopo de 
gerar um padrão de governan-
ça diferenciado para fortalecer 
o mercado acionário e, por 
conseguinte, diminuir a assi-
metria de informações entre 
controladores, administrado-
res das organizações e partici-
pantes da Bolsa de Valores 
(BM&FBOVESPA, 2013). No 
ano de 2002, o Novo Mercado 
lançou a primeira lista de 
empresas participantes, e a 
partir desse marco inicial, ao 

passar dos anos, ela tornou-se 
um padrão em transparência e 
governança exigido pelos 
investidores para as novas 
aberturas de capital (ibidem).

As principais regras de 
funcionamento do Novo 
Mercado estão relacionadas 
com a estrutura de governan-
ça e aos direitos dos acionis-
tas, conforme disposto a 
seguir (ibidem):

o capital deve ser com-
posto exclusivamente por 
ações ordinárias com di-
reito a voto;

no caso de venda do con-
trole, todos os acionistas 
têm direito a vender suas 
ações pelo mesmo preço 
(tag along de 100%);

em caso de deslistagem 
ou cancelamento do con-
trato do Novo Mercado 
com a BM&FBOVESPA, 
a empresa deverá fazer 
o fer ta  públ ica  para  
recomprar  as  ações  
de todos os acionistas 
no mínimo pelo valor 
econômico;

o Conselho de Adminis-
tração deve ser composto 
por no mínimo cinco 
membros, sendo 20% dos 
conselheiros indepen-
dentes e o mandato má-
ximo de dois anos;

a companhia também se 
compromete a manter no 
mínimo 25% das ações em 
circulação (free float);

divulgação de dados fi-
nanceiros mais comple-
tos, incluindo relatórios 
trimestrais com demons-
tração de fluxo de caixa e 
relatórios consolidados 
revisados por um auditor 
independente;

a empresa deverá dispo-
nibilizar relatórios finan-
ceiros anuais em um 
padrão internacional-
mente aceito;

necessidade de divulgar 
mensalmente as negocia-
ções com valores mobiliá-
rios da companhia pelos 
diretores, executivos e 
acionistas controladores.

3  METODOLOGIA

O presente estudo carac-
teriza-se como descritivo. De 
acordo com Ponte et al. 
(2007), o objetivo é descrever 
as características de determi-
nada população ou fenômeno, 
estabelecendo relações entre 
as variáveis. Assim sendo, o 
estudo contribui com uma 
visão mais ampla do pro-
blema, neste caso, por in-
termédio da mensuração dos 
dados extraídos da Demons-
tração do Valor Adicionado do 
período de 2008 a 2011 das 
empresas participantes do 
Novo Mercado da Bovespa do 
ano de 2012.
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Quanto aos procedimentos, é uma pesquisa documental, pois analisa a documentação das 
companhias envolvidas nesse segmento de mercado. Gil (2002) afirma que este tipo de trabalho 
vale-se de materiais que não receberam um tratamento específico, ou que podem ser estudados 
conforme a intenção do estudo, para depois tentar extrair ilações que possam contribuir 
para o estudo.

A abordagem desta pesquisa é essencialmente quantitativa, a qual, segundo Martins e 
Theóphilo (2009), envolve organizar, sumarizar, caracterizar e interpretar dados numéricos. Neste 
estudo, os dados foram organizados por meio da estatística descritiva e da análise multivariada, 
para sua interpretação. Em termos descritivos, foi usada a apuração de percentuais e, de forma 
multivariada, foi aplicada a análise de conglomerados, para atingir os objetivos propostos.

A coleta de dados foi realizada com base nos dados da Bovespa, sendo escolhidas as 
organizações participantes da carteira de investimento mais rigorosa da Bovespa, o Novo Mercado 
do ano de 2012, com o intuito de estudar o comportamento da Demonstração do Valor Adicionado 
do período de 2008 a 2011.

4  ANÁLISE DE RESULTADOS

A amostra selecionada para a presente pesquisa abrange as organizações participantes da 
carteira de investimento da Bovespa denominada Novo Mercado de 2012. Entre as participantes 
estavam 130 empresas de 76 segmentos empresariais diferentes, as quais têm sedes em oito 
estados brasileiros.

As informações apresentadas na Tabela 1, que servem para atingir os objetivos propostos 
neste estudo, foram coletadas no site das empresas participantes da carteira de investimento Novo 
Mercado de 2012.

Tabela 1 � Relatórios socioambientais atualmente utilizados pelas empresas participantes do Novo 
Mercado da Bovespa de 2012

Fonte: os autores (2013)

Número de empresas que 
elaboram os documentos citados

Número de empresas que não
elaboram os documentos citados

TOTAL

EMPRESAS BALANÇO SOCIAL 
MODELO IBASE NBC T 15 GRI RELATÓRIO INTEGRADO

18

112

130

3

127

130

130

0

130

0

130

130

O relatório socioambiental mais utilizado pelas empresas participantes do Novo Mercado 
da Bovespa é o fornecido pelo Global Reporting Initiative (GRI), ou seja, 100% da amostra faz uso 
dessa ferramenta para evidenciar as suas práticas sociais e ambientais aos seus stakeholders. Já o 
Balanço Social (Modelo Ibase) é a forma de evidenciação de 13,84%, juntamente com os índices do 
GRI. A Demonstração de Informações de Natureza Social e Ambiental indicada pela NBC T 15 é 



utilizada por 2,30%, concomitantemente aos 
relatórios do GRI. O relatório integrado não foi 
utilizado por nenhuma das instituições do 
segmento Novo Mercado da Bovespa de 2012. 
A demonstração contábil utilizada pela 
totalidade das empresas, em função das 
exigências legais, é a Demonstração do Valor 
Adicionado, que é analisada em conjunto nas 
tabelas 2 a 6. 

O comportamento da distribuição do 
valor adicionado gerado ao fator pessoal no 
período de 2008 a 2011 evidenciou um 
crescimento geral de 78%, sendo que a média 
anual esteve em torno de 21,38%. Na compara-
ção ano a ano, o maior crescimento ocorreu de 
2008 para 2009, na ordem de 30,87%, já o 
menor aconteceu de 2010 para 2011, na ordem 
de 13,88%.

Os dados apresentados, num primeiro 
momento, retratam uma situação de evolução 
na distribuição da riqueza gerada aos seus 
colaboradores. Tais resultados podem indicar 
valorização da mão de obra interna/externa, 
um maior número de admissões ou até mesmo 
uma quantidade maior de benefícios agrega-
dos aos seus empregados. 

A riqueza distribuída ao governo 
apresentou um crescimento total entre os anos 
de 2008 e 2011 de 65%. Na média anual, o 
aumento da carga tributaria ficou em 18,32%. 
O auge na elevação dos impostos ocorreu de 
2009 para 2010, na ordem de 23,94%, já o 
sentido inverso aconteceu de 2010 para 2011, 
quando o crescimento foi o menor, resultando 
em 11,17%.

Nota-se que a evolução da distribuição 
do valor agregado gerada para os impostos 
está aumentando ao passar dos anos, ou seja, a 
alta carga tributária no Brasil é presente em 
todos os ramos de atividades e segmentos 
empresariais.

Analisando o comportamento da 
Distribuição do Valor Agregado direcionada 
para a remuneração de capitais de terceiros 
das empresas, constatou-se um aumento geral 
de 77% no período estudado; na média anual, 
esse crescimento ficou em 21,55%. As empre-
sas participantes dessa amostra necessitaram 
de um maior aporte de capital oriundo de 
fontes de terceiros no período compreendido 
entre 2010 e 2011, por volta de 38%. Em 
contrapartida, o lapso temporal de menor 
necessidade de utilização de capital de 
terceiros ocorreu de 2008 para 2009, na 
ordem de 10,52%.

A mensuração desses recursos apre-
sentados relata que ao passar do tempo as 
companhias tiveram um aumento na remune-
ração de capitais de terceiros, ou seja, ocorreu 
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Tabela 2 � Distribuição do Valor Adicionado 
ao fator pessoal (em milhares de reais)

FATOR 2008 2009 2010 2011

Pessoal  32.506.241  42.541.367 50.794.188  57.844.736 

Fonte: os autores (2013)

Tabela 3 � Distribuição do Valor Adicionado 
ao fator imposto (em milhares de reais)

FATOR 2008 2009 2010 2011

Impostos  41.841.595   50.148.338  62.152.577   69.093.704 

Fonte: os autores (2013)

Tabela 4 � Distribuição do Valor Adicionado 
ao fator remuneração capitais de terceiros

FATOR 2008 2009 2010 2011

Remuneração 
capitais de 

terceiros
 26.012.257   28.750.839 33.385.681  46.071.054 

Fonte: os autores (2013)
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a necessidade de buscar recursos oriundos de 
fontes não operacionais da empresa, seja para 
utilizar como capital giro, seja para financiar 
novos investimentos.

A distribuição da riqueza gerada para 
os capitais próprios no período de 2008 a 2011 
ficou em 48%. Em média, a distribuição dos 
ganhos aos sócios ou acionistas esteve na 
ordem de 16,87%. Contudo, na análise compa-
rativa ano a ano, verificaram-se oscilações rele-
vantes, as quais necessitam de estudos mais 
detalhados para encontrar os devidos fatores 
que levaram a esses resultados.

A maior distribuição da riqueza gerada 
para remuneração dos capitais próprios acon-
teceu de 2008 para 2009, em torno de 45,90%. 
Na sequência, esse percentual começou a redu-
zir ano a ano, chegando a ficar negativo na com-
paração de 2010 a 2011, na ordem de 15,58%.

Esse fato pode ter várias origens, entre 
elas a amostra conter um número considerável 
de empresas de segmentos e ramos de ativida-
des diferentes, as quais trabalham no seu ciclo 
produtivo com sazonalidade, flutuação cam-
bial, entre outros, assim afetando a situação 
financeira das organizações.

Analisando os dados das DVAs das 
empresas pesquisadas, também foi possível 
realizar uma análise de conglomerados, para 
segmentar as empresas, utilizando como 
variáveis as formas de Distribuição do Valor 
Adicionado, ou seja, pessoal, impostos, 

terceiros e capital próprio. A segmentação teve 
como intenção verificar perfis semelhantes de 
DVA entre as empresas.

Iniciando a análise, foram padroniza-
das as variáveis, para posterior aplicação da 
técnica de análise de conglomerados, utilizan-
do o procedimento hierárquico, tendo como 
finalidade determinar o número de agrupa-
mentos, por meio do método Ward Linkage, 
com a medida de distância quadrática eucli-
deana. Aplicando a técnica e considerando o 
número de clusters sugeridos pelo procedi-
mento hierárquico, foi processado o método 
K-Means Cluster para obtenção da melhor 
solução que minimizasse a variância dentro 
dos grupos e maximizasse a variância entre os 
grupos. Sendo assim, as empresas ficaram divi-
didas em seis grupos, conforme apresentado 
na Tabela 6.

Tabela 5 � Distribuição do Valor Adicionado ao 
fator remuneração capitais próprios 
(em milhares de reais)

FATOR 2008 2009 2010 2011

Remuneração 
capitais 
próprios

 24.078.405   35.130.688  42.262.861   35.674.546 

Fonte: os autores (2013)
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Tabela 6 � Composição dos clusters sobre a Distribuição do Valor Adicionado das empresas no 
período de 2008 a 2011 (em milhares de reais)

TOTAL DE VALOR 
DISTRIBUÍDO 
POR CLUSTER

Nº DE 
EMPRESAS PESSOAL IMPOSTOS TERCEIROS PRÓPRIOS TOTAL

Cluster 1

R$

Percentual

Cluster 2

R$

Percentual

Cluster 3

R$

Percentual

Cluster 4

R$

Percentual

Cluster 5

R$

Percentual

Cluster 6

R$

Percentual

Fonte: os autores (2013)

5

37

4

11

1

72

16.341.841

12%

41.285.992

28%

28.572.727

37%

27.224.092

23%

48.458.166

37%

21.803.714

32%

79.610.210

60%

42.257.173

28%

8.103.536

10%

35.981.978

30%

36.316.368

28%

20.966.949

30%

19.184.894

15%

33.515.428

23%

40.034.973

51%

26.342.008

22%

2.236.81

32%

12.905.715

19%

16.828.624

13%

31.775.212

21%

1.531.460

2%

30.604.020

25%

42.873.231

33%

13.533.953

20%

131.965.569

100%

148.833.805

100%

78.242.696

100%

120.152.098

100%

129.884.578

100%

69.210.331

100%

A composição dos clusters indicou uma 
maior quantidade de empresas no Cluster 6, 
que tem por predominância a distribuição em 
maior volume das suas riquezas para pessoal e 
impostos, resultando em 62% do valor 
distribuído. As empresas que se destacam 
nesse grupo são: Anhanguera Educacional 
Participações S/A, Cia. Hering, Eternit S/A, 
Fleury S/A, Iochpe – Maxion S/A, Mills 
Estruturas e Serviços de Engenharia S/A, 

Positivo Informática S/A, Totvs S/A e Valid S/A.
O menor cluster é composto por uma 

empresa, no caso, o Banco do Brasil S/A. Uma 
característica que se destaca nessa empresa é 
que apresenta o menor percentual de distri-
buição de valor para terceiros, na ordem de 
2%. Também se ressalta que o Banco do Brasil 
S/A apresenta o maior percentual de distri-
buição para pessoal e capitais próprios, em que 
apenas o valor distribuído por essa empresa 
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para tais itens foi maior que a soma das empre-
sas que compõem os demais grupos. Assim, 
enquanto o Banco do Brasil S/A distribuiu 
mais de R$ 48 bilhões para pessoal, o Cluster 
2, composto por 37 empresas, foi o segundo 
maior, com mais de R$ 41 bilhões na soma de 
todas as empresas que compõem o grupo. 
Fato semelhante ocorreu em relação aos 
capitais próprios.

O Cluster 3, composto por quatro 
empresas, tem maior distribuição de recursos 
para terceiros, indicando alto endividamento, 
representando 51% da distribuição de valores. 
Em consequência, apenas 2% do valor distri-
buído foi destinado a capitais próprios. As 
empresas que estão nesse grupo são: Fibria 
Celulose S/A, JBS S/A, Marfrig Alimentos S/A 
e MPX Energia S/A.

No Cluster 1, ressalta-se o valor elevado 
destinado a imposto, superando R$ 79 bilhões, 
somando apenas cinco empresas. Em termos 
percentuais, representou 60% do valor distri-
buído no período de 2008 a 2011. As empresas 
que compõem esse grupo são principalmente 
do setor de energia e telefonia.

Os clusters 2 e 4 apresentam maior 
equilíbrio na estrutura de distribuição de valo-
res no período pesquisado. Esses gru-
pos estão compostos por 37 e 11 empresas, 
respectivamente. 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo 
analisar os indicadores e o comportamento da 
Distribuição do Valor Adicionado no período 
de 2008 a 2011 das empresas participantes da 
carteira Novo Mercado da Bovespa e identifi-
car quais os relatórios socioambientais são uti-
lizados por essas companhias. No contexto da 
elaboração dos relatórios, constata-se que as 
informações ainda são muito limitadas, sendo 

atualmente o GRI o principal relatório que 
reproduz informações socioambientais (100% 
da amostra faz uso dessa ferramenta para evi-
denciar práticas sociais e ambientais aos seus 
stakeholders). A Demonstração do Valor Adi-
cionado, apresentando o contexto da respon-
sabilidade social, por meio da distribuição das 
riquezas geradas pelas empresas, também foi 
elaborada por 100% da amostra. No entanto 
deve-se observar que a elaboração desses ins-
trumentos está provavelmente mais ligada à 
obrigação legal do que à intenção de fornecer 
voluntariamente informações de cunho ambi-
ental e social, tendo em vista não ter se desta-
cado nenhuma informação complementar. Já 
o Balanço Social (Modelo Ibase) é a forma de 
evidenciação de 13,84%, juntamente com os 
índices do GRI. A Demonstração de Informa-
ções de Natureza Social e Ambiental (indicada 
pela NBCT 15) é utilizada por 2,30%, concomi-
tantemente aos relatórios do GRI. O relatório 
integrado não foi utilizado por nenhuma das 
instituições do segmento Novo Mercado da 
Bovespa de 2012.

Em relação à distribuição do valor adi-
cionado pelas empresas, nota-se o maior 
crescimento na distribuição dos valores de pes-
soal, ou seja, o investimento nos colaboradores 
cresceu 78% no período pesquisado, o que 
indica um importante aspecto social, pois a 
comunidade acaba sendo beneficiada e 
aumenta a distribuição de renda da população, 
fator de destaque para a sociedade. Por outro, 
lado também houve um crescimento substan-
cial nos recursos destinados a terceiros, que 
normalmente representam os bancos. Assim, 
dois pontos podem ser destacados: o primeiro 
é o crescimento do endividamento para manu-
tenção da atividade da empresa, que é arrisca-
do; o segundo é o endividamento das empresas 
para investimentos, que pode ter um retorno 
social significativo, com aumento dos recursos 



37REVISTA DO CRCRS

circulantes nas empresas, gerando mais 
oportunidades. Essa questão pode ser uma 
boa alternativa de estudos posteriores, 
procurando identificar os motivos efetivos do 
crescimento da distribuição dos valores 
para terceiros.

Quanto ao perfil de distribuição das 
empresas, percebe-se que, apesar de o Novo 
Mercado da Bovespa possuir uma quantidade 
de 130 empresas, nota-se que alguns pequenos 
grupos são responsáveis pelo movimento 
significativo de recursos e, por consequência, 
de distribuição mais efetiva. Assim, os grupos 1, 
2 e 5 apresentaram, no período de 2008 a 2011, 

os maiores volumes de recursos distribuídos. 
Representam no total 43 empresas, e um valor 
total distribuído superior a R$ 400 bilhões, dos 
quais a distribuição para impostos representa 
mais de R$ 158 bilhões.

Por fim, percebe-se que a Demons-
tração do Valor Adicionado aparece como um 
instrumento com informações relevantes sobre 
o aspecto da identificação das riquezas geradas 
pelas empresas, e importante para identificar 
qual o retorno quantitativo de sua atuação para 
a sociedade, principalmente por identificar 
os significativos valores destinados aos 
colaboradores. 
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RESUMEN
IFAC ha establecido el International Accounting Education Standards 

Board (IAESB) que desarrolla y emite, en el interés del público y bajo su propia 

autoridad, pronunciamientos que incluyen las Normas Internacionales de 

Formación (Internacional Education Standards –IES-). En las IES se encuentran 

los elementos esenciales para el contenido de los programas de formación y 

desarrollo en un nivel destinado a alcanzar reconocimiento, aceptación y 

aplicación internacionales. Debe formarse a un contador público con calidad 

ética personal, entendida esta como proceso que constituye la búsqueda de la 

excelencia y que por lo tanto contribuya, es decir que contribuye al bien común 

de la sociedad. Con respecto a las carreras de grado consideramos que la ética 

debe estar presente en todo el contenido curricular. La IES 3 expresa que estas 

capacidades incluyen el conocimiento, las destrezas, los valores, la ética y las 

actitudes profesionales, la IES 3 esta sustentada y reafirmada en todo lo que se 

establece en las restantes IES. Para permitir que la profesión provea de servicios 

de alta calidad hacia el interés público, la IES 4 prescribe los valores, las normas 

éticas y las actitudes que un contador público debe adquirir durante el programa 

de aprendizaje tendiente hacia la calificación profesional. La IES 2 prescribe el 

contenido de los programas profesionales de formación en materia contable 

que los aspirantes deben adquirir para ser calificados como contadores 

profesionales. Durante toda una carrera las habilidades profesionales, los 

valores, ética y actitud profesionales son más importantes que el conocimiento 

profesional obtenido en el momento de la calificación profesional. La educación 

de postgrado, como la cúspide de la educación superior contemporánea y 

formadora de profesionales y obras intelectuales del más alto nivel, se va 

constituyendo progresivamente en factor esencial para el desarrollo integral del 

ser humano y de la sociedad. Las finalidades u objetivos que generalmente se 

asignan hoy a la educación de postgrado son: (a) la formación de especialistas, 

(b) el entrenamiento de docentes para la educación superior, y (c) la práctica de 

investigación científica. La propuesta se funda en la necesidad de que tanto en el 

grado como en el postgrado, deben incorporarse la enseñanza de la ética y para 

ello propone que se incluya en la formación de Grado: Un eje curricular que 

atraviese todas las materias que integran el pensum, y que se refiere a los 

aspectos éticos y derechos humanos: Que permita desarrollar competencias y 

aptitudes tales como: respeto a la libertad y ejercicio de la tolerancia. Promover la 

creatividad, la iniciativa, la solidaridad y la cooperación; incorporar en el 

Seminario de Práctica Profesional a la finalización de la carrera un módulo que 

profundice el estudio del Código de Ética Profesional. En la enseñanza de 

Postgrado es necesario que los alumnos entiendan como enlaza los contenidos 

éticos con las disciplinas que se imparten (contabilidad, impuestos, auditoria, 

finanzas, etc).
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de Posgrado em la Universidad de 
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11  PRINCIPALES ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

A EMPLEAR EN LA ENSEÑANZA DE ÉTICA 

EN LOS POSTGRADOS

El término estrategia nos permite refe-
rirnos al conjunto de decisiones que toma el 
docente con el objetivo de favorecer el proceso 
de aprendizaje de los alumnos. Las estrategias 
se efectivizan en el momento interactivo de la 
clase, pero son de vital importancia en los 
momentos previos o preactivo y posteriores a 
la clase o pos -activo, porque en ellos se toman 
decisiones y se evalúan respectivamente.

Las estrategias son los planes que el 
docente se traza para conseguir unos fines 
determinados, cumplen la función de dar un 
orden a la enseñanza pero se caracterizan por 
ser flexibles, ya que implican la necesidad de 
adaptación a cada circunstancia, a la percep-
ción que el profesor tiene de la situación de 
enseñanza, etc. La flexibilidad no implica 
espontaneidad o azar. La estrategia hace refe-
rencia a la serie de decisiones que toma el 
docente respecto de cual será la mejor manera 
de enseñar algo que considera valioso.

Es fundamental reconocer y valorar el 
papel activo y reflexivo del profesor en la defi-
nición práctica de la enseñanza, los profesores 
son siempre mediadores activos en la realiza-
ción y la concreción de la enseñanza. Pero 
también se requiere reconocer y valorar que 
la didáctica nos brinda una “caja de herrami-
entas” como apoyo a nuestras decisiones, 
basadas en conocimientos y en experiencias 
prácticas.

Pero el método no es para el docente 
una “chaleco de fuerza” o una “regla a cumplir” 
ni el docente es un pasivo seguidor de un méto-
do ni lo “aplica” de manera mecánica. Por 
el contrario, lo analiza y reconstruye, com-
binando métodos, elaborando estrategias 

especificas para situaciones, contextos y 
sujetos determinados. (Davini, 2009)

En las experiencias personales de los 
autores, además de usar la clase magistral 
dialogada, del planteamiento de problemas 
éticos breves, de mini-casos, hemos usado 
con gran eficacia, con efecto motivador en el 
alumno, generando una participación activa 
de los mismo en la clase las siguientes 
metodologías:

 11.1  MÉTODO DE ESTUDIO DE CASOS

Entre los diseños narrativos en los estu-
dios universitarios, tanto en los estudios de 
grado o postgrado, muestran eficacia el trata-
miento de casos para favorecer los procesos 
compresivos. Entre los más conocidos pode-
mos citar los de la Escuela de Negocios de Har-
vard, los de Bruner referidos a los relatos judi-
ciales (Bruner, J. La fábrica de historias. Dere-
cho, literatura y vida, Buenos Aires, 2002)

¿Que es un caso? “Un caso es la descrip-
ción de una situación real de dirección que 
suele implicar habitualmente un reto, decisión 
o problema” (Leenderss M. R. y Erskine, JIA. 
“Pursuing excellence in teaching with cases”, 
Operations Management Review, 5, 2 winter.) 
El método del caso “sumerge” a los alumnos en 
problemas y escenarios reales en los que deben 
decidir, de forma consensuada con otros alum-
nos, una estrategia que permita dar respuesta 
al problema planteado. Es decir, es una des-
cripción compleja y real enfocada desde el 
punto de vista del decidor.

Un caso real debe tratar de un hecho 
real ratificado por sus protagonistas, en una 
institución, contexto, empresa,… que deben 
también ser real que se deben presentar en 
forma de narraciones, la narrativa que encier-
ran debe ser de calidad, no solo por estar bien 
escrita sino porque debe ser motivadora, debe
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invitar a seguir leyendo. Un buen caso debe 
provocar la discusión debe polarizar, debe 
mover a tomar posición, desarrollar el 
pensamiento critico, conseguir cambios de 
actitud, desarrollar competencias sociales – 
como saber escuchar, respeto a la opinión de 
los demás, generar y/o potenciar la autoconfi-
anza, conseguir cambios de actitud…

Cabe preguntarse: ¿de donde deriva la 
utilidad del método del caso?.La respuesta: 
deriva de un objetivo esencial: Desarrollar la 
capacidad para la resolución de problemas 
complejos y la toma de decisiones en situacio-
nes de incertidumbre. Cuando hablamos de 
capacidades incluimos: análisis de situaciones 
complejas, definición de problemas, la toma 
de decisiones, la evaluación de las decisiones 
tomadas y la comunicación de las mismas. Hay 
mas objetivos pero secundarios y no por eso 
menos importantes como la aplicación de 
teorías y técnicas al análisis de casos reales, 
motivar a los alumnos, diseños de planes de 
acción que sean razonables, consistentes, 
creativos, reconocer la significación de la 
información, fomentar la comunicación.

La pedagogía del método del caso se 
basa en aprender haciendo en forma ordenada 
bajo la orientación del profesor, utilizando una 
experiencia simulada pero basada en situacio-
nes reales con el objetivo de crear hábitos de 
resolución de problemas no operativos. El 
método del caso es apropiado en la enseñanza 
de la ética aplicada, en el tema que nos ocupa, 
la enseñanza de la ética profesional del 
contador publico. La ética aplicada no consiste 
en la aplicación mecánica de unos principios. 
En cada situación es necesario llevar a cabo un 
juicio prudencial, que incluye un análisis de los 
hechos, una valoración del problema, estable-
cer criterios de decisión, plantear alternativas, 
estudiar las mismas y las consecuencias 
previsibles; a este proceso le siguen la toma de 

decisión, la elaboración de un plan de ejecución 
y la ejecución de dicho plan (Llano, 1997). 

El método del caso lo que no puede 
lograr o conseguir, es que a pesar de ser muy 
útil para el desarrollo de facultades racionales 
de solución de problemas complejos, es el 
desarrollo de facultades morales o virtudes 
(Pérez López et al. 1993).

Un caso se define fundamentalmente 
por tres dimensiones: 1) Presentación de la 
información, que pude ir desde una página 
hasta la extensión que el profesor considere 
conveniente; 2) Dimensión conceptual, es la 
teoría a la que se refiere el texto y que se debe 
haber aprendido previamente al análisis del 
caso, también se refiere al las técnicas 
necesarias para la resolución del mismo, y 
conocer el vocabulario que se utiliza; 3) 
Dimensión analítica: si recordamos que el rol 
del alumno es el de actor principal, debemos 
preguntarnos si al leer el caso puede llegar a 
responder a la pregunta: ¿ Qué tarea debo 
realizar en esta situación?.

Escribir un caso es relatar un hecho, 
esto conlleva que el estilo de redacción es 
absolutamente personal, y la forma de llegar al 
hecho que se desea contar también presenta 
muchas opciones. Una propuesta de secuencia 
a la hora de redactar un caso podría ser: 

FASE I: Escoger el tema y el contexto, 
que comprende la identificación de el 
concepto que queremos tratar, la 
búsqueda de la organización, contexto 
en el cual a ocurrido algo de interés en 
relación ese concepto y centrarse en un 
tema que haga “puente” con la materia. 
FASE II: Contactar fuentes, las más 
idóneas de cada caso.
FASE III: redactar el caso. (Benito y 
Cruz, 2007).



Se puede abordar casos en los que se 
puedan considerar la interrelación entre la 
ética profesional, la ética de los negocios y la 
ética empresarial. A manera de ejemplo 
presentamos la estructura del Caso Enron de 
manera sintética y algunas preguntas que 
pueden se las disparadoras del debate entre los 
alumnos: 

Rasgos biográficos del fundador de la 
empresa y su papel en la vida de la 
misma.
El origen y el crecimiento de Enron.
Manipulaciones contables.
El período posterior a la revelación de 
las manipulaciones contables
Preguntas “disparadoras” de la dis-
cusión. ¿Qué implicaciones éticas 
potenciales tienen una estrategia 
corporativa de crecimiento rápido? Al 
otorgar una suma de dinero significati-
va a uno de los ejecutivos claves ¿La 
decisión de negocios es sensata? ¿Por 
qué si o por qué no? ¿Cómo manipulo 
Enron las registraciones contables? 
¿Por qué las irregularidades contables 
eran extraordinarias? ¿Cuál fue la 
actuación del auditor de Enron? 
¿Cómo actuaba la auditora, en relación 
a su propio código de ética? 

11.2  LA FORMACIÓN EN ÉTICA A TRAVÉS DEL CINE

El escritor Horacio Quiroga (1987) 
afirma: “el cinematógrafo reproduce la vida en 
acción: Por ello, se llama cinematogrado o 
biógrafo, que quiere decir en griego retrato del 
movimiento o retrato de la vida, respectiva-
mente.(…).El cinematógrafo es el “archivo de 
la vida” Hay que recordar que la palabra 
“biograph” era el nombre con el que se 

denominaba al cine ingles, a la sala de cine y se 
hablaba de las películas como “ las cintas del 
biógrafo”.

El cine puede jugar un lugar importan-
te en la enseñanza de la ética. El cine es una 
práctica privilegiada de la cultura contempo-
ránea que produce el discurso cinematográfi-
co, que se funda en el lenguaje de la imagen en 
movimiento que se concreta en una película y 
que se convierte en objeto de otros discursos 
que lo explican, analizan, evalúan y critican. 
En la medida que el cine es un medio de 
comunicación en el que se transmite un 
mensaje podemos reconocerlo como un medio 
valido y potente para el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Al considerarlo como medio lo 
incluimos en el campo de la tecnología 
educativa, entendiendo a esta como un cuerpo 
disciplinar en el que se inscriben propuesta de 
acción para la enseñanza que incorporan todos 
los medios para la prosecución de los fines de 
la educación, en los diferentes contextos socio 
históricos que le otorgan significación.

El cine no es únicamente objeto de 
entretenimiento, sino que es y obliga a ser 
tenido en cuenta como elemento de estudio 
académico, por parte de investigadores y 
docentes, ya que es un factor importante que 
permite configurar mentalidades. El cine 
proyecta reflejos de la sociedad, pero también 
influye en ella y ofrece paradigmas de actua-
ción diversos relacionados con el trabajo, el 
comportamiento humano, la responsabilidad 
social, la toma de decisiones, la motivación y el 
liderazgo… con un significado ético digno de 
ser analizado de acuerdo a criterios de 
racionalidad ética con una mirada basada en 
una teoría ética determinada, racionalista, 
realista, relativista o utilitarista.

El cine desde el punto de vista educati-
vo es de gran utilidad ya que aporta contenidos 
históricos, socioculturales, antropológicos,
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tecnológicos… en el caso que nos interesa 
desde un particular sentido ético y también 
expresa ideas, sentimientos, actitudes y 
hábitos y es transversal e interdisciplinar por 
naturaleza. El cine tiene un gran valor 
pedagógico en relación con la educación en 
valores. En lugar de sustituir el pensar por el 
ver, con lo audiovisual hay que llegar a 
conseguir una toma de posición personal y 
critica frente a cada proyección apropiada para 
la enseñanza de la ética en la vida universita-
ria, que nos haga mejores como personas: mas 
preparados, de mejor calidad humana y ética 
como búsqueda de la excelencia propia y ajena, 
que construyan la confianza y que esta sea la 
correa de transmisión hacia el resto de los 
ámbitos, en fin, mas comprometidos.

Con una sólida formación cinemato-
gráfica en el sentido de la educación en los 
valores y la ética se conseguirá ser más 
exigentes con los productos que se consumirán 
en el futuro, se aprenderá que no todo vale. 
Entendiendo por valor aquello que favorece la 
plena realización de la persona.

La persona que desde su libertad ética 
se autodetermina tiene las cualidades o valores 
siguientes: “Se acepta a si misma, tiene una 
perspectiva clara de su entorno, esta abierta a 
nuevas experiencias, (…) tiene una gran 
riqueza emocional, es espontánea y expresiva, 
sus reacciones personales son buenas y posee 
gran sentido del humor. También tiene otras 
cualidades o valores como constancia, 
discernimiento, capacidad de actuar, así como 
un firme compromiso de cambiar la aletargada 
realidad que lo rodea” (Maslow, A Religions, 
values and Peak-experience, Nueva York, 
Viking Press)

Los males de la sociedad postmoderna, 
las dificultades con que hemos de enfrentar-
nos en este siglo XXI están fundamentalmente 
en el dejarse llevar por el hedonismo y el 

relativismo y en consecuencia en la ausencia 
de moralidad, de toda referencia normativa y 
axiológica. Corresponde a los docentes 
reconocer el valor ético y su relación directa o 
indirecta con el contenido curricular para que 
representen un modelo formativo completo, es 
decir que cumplan las tres funciones clásicas 
de la comunicación: Instruiré, placere, 
movere, que representan, informar o trans-
mitir ideas y conocimientos; de una manera 
agradable y divertida, y que conmueva, que 
llegue a provocar la acción positiva deseada, ya 
que conmover es mover a actuar.

“Lecciones de ética que recibimos en la 
intimidad compartida de la sala oscura de los 
cinematógrafos: y es posible que cualquiera de 
estas iniciativas morales, o todas en conjunto, 
marcasen para siempre la orientación 
personal de nuestra existencia. Y toda esta 
bellísima pedagogía forma parte del legado 
extraordinario de un arte excelso que cuenta 
ya con un siglo de existencia. Y tiene, todavía 
todo el futuro por delante” (Genovart, G. La 
placenta dels somnis. Els mite, els contes i el 
cinema en la formación de l´afectivitat, 
Palma de Mallorca, Universitat de les Illes 
Balears, 2001) 

A manera de ejemplo presentamos tres 
fichas para trabajar los filmes relacionados 
con los contenidos de programa de ética 
profesional a desarrollar, seleccionando 
algunas actividades en función de la metodolo-
gía empleada, que proponemos que sea el cine 
debate en pequeños grupos de no mas de tres 
personas, para la formación de espectadores 
activos y críticos.

El primer ejemplo que presentamos es 
el de la ética en el trabajo. Es necesario 
acompañar la ficha para la preparación del 
cine-forum con una ficha técnica en la que se 
presente el trabajo humano como la actividad 
nuclear de las organizaciones profesionales 
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en la que se ponga de manifiesto que la 
dimensión ética del trabajo es parte integrante 
del mismo. Analizando el papel del trabajo 
como lugar para el desarrollo humano, y como 
el modo de ejercerlo puede implicar genera-
ción de confianza y compromiso. En segundo 
lugar se distingue entre las organizaciones las 
éticamente sanas o excelentes entre las 
éticamente enfermas por su contribución al 
enriquecimiento humano, al desarrollo 
humano, al bien común en el desarrollo del 
trabajo. Y con el objetivo de analizar en mayor 
detalle el papel de la ética en el trabajo se 
distinguen tres ámbitos: el propio de cualquier 
trabajo en la organización, el estudio del 
trabajo directivo y el tercer ámbito el trabajo 
de los mandos intermedios.

TITULO ORIGINAL DE LA 
PELICULA: The Insider (El dilema)

DURACION: 151 min.
PAIS: EEUU
DIRECTOR: Michael Mann.
GUION: Eric Roth & Michael Mann 
MUSICA: Lisa Gerrard & Pieter Bourke
FOTOGRAFIA: Dante Spinotti
REPARTO: Al Pacino, Russel Crowe, 
Christopher Plummer, Diane Venora, 
Philip Baker Hall, Lindsay Crouse, 
Debi Mazar, Gina Gershon, Stephen 
Tobolowsky, Rip Torn, Hallie Kate 
Eisenberg
PRODUCTORA: Touchstone Pictures

Sinopsis:
Este caso de cine se basa en los hechos 

reales acaecidos en 1993 y recogidos por el 
artículo: “The Man Who Knew Too Much” de la 
revista Vanity Fair. Un científico y directivo 
Jeffrey Wigand, que trabajaba en la famosa 
tabacalera norteamericana “Brown & 

Williamson”, hará públicas las conductas poco 
éticas de los directivos de su ex empresa, de la 
cual ha sido despedido injustamente por 
negarse a cooperar una actitud corrupta y 
contraria al bien común. La tabacalera 
agregaba a la producción sustancias que crean 
adicción en los fumadores. Jeffrey Wigand 
tiene los datos acerca de dicho obrar de la 
tabacalera. El productor del programa de la 
CBS 60 minutos, Lowell Bergman, arriesgan-
do su carrera anima a Jeffrey a ponerse frente a 
las cámara. Esta verá como su vida entera se 
viene abajo al revelar la verdad a la opinión 
pública. Nadie saldrá indemne en esta batalla 
de la lucha contra la industria del tabaco.

1) Relate la película, desde una mirada 
de la ética, en sus aspectos relevantes.

2) Análisis del caso: las siguientes son 
algunas preguntas que deben ser analizadas 
necesariamente a la que Ud., podrá agregar las 
que crea conveniente:

¿Calificaría a esta organización de 
éticamente sana o enferma? Justifique 
su respuesta
¿En qué momentos del caso se 
prescinde de la ética? Identifique 
secuencias de la película.
¿Qué actuaciones lleva a cabo Jeffrey 
Wigand (el científico y directivo que 
trabajaba en la famosa tabacalera 
norteamericana Brown & Williamson), 
que hará públicas diversas conductas 
poco éticas de los directivos de su 
empresa?
¿A Jeffrey Wigand le es posible actuar 
como canal o fuente de conocimiento
y confianza en su organización? Justi-
fique su respuesta
¿Qué virtudes éticas hacen falta para 
obrar como lo hace este directivo?
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La frase “Lo que se ha roto aquí, ya no se 
puede arreglar” al final del caso dicha por 
el productor del programa CBS 60 mi-
nutos, Lowell Bergman ¿A qué se refiere? 
¿Usted se iría del programa de 
televisión de la CBS después de la 
experiencia?
Justifique su respuesta a la pregunta 
anterior.

Lema:
Una organización éticamente enferma.
Ética en el trabajo.

En el segundo ejemplo que presenta-
mos es el de la ética en la toma de decisio-
nes...Es necesario acompañar la ficha para la 
preparación del cine-forum con una ficha 
técnica en la que se presente el papel que 
corresponde a la dimensión ética en los 
procesos de toma de decisiones en el ámbito 
organizacional. El estudio de la organización 
humana conduce a la necesidad de considerar 
la ética en la toma de decisiones como criterio 
fundamental, ya que no hacerlo seria irracio-
nal, y por lo tanto inhumano, pues una 
organización sin personas no es una organiza-
ción. Olvidar la racionalidad ética como parte 
de la racionalidad humana tiene connotacio-
nes prácticas, ya que la ética tiene sus propias 
leyes como las tiene la física y aunque se las 
desconozca o se las ignore sus efectos en las 
organizaciones y en los servicios que prestan 
se producen igual. Existen normas éticas que 
muchas veces se olvidan en los procesos de 
toma de decisiones, y las implicaciones que su 
práctica tiene para la propia persona en la 
adquisición o la perdida de virtudes. En la 
ficha técnica se deberán analizar las cualida-
des éticas o virtudes que son necesarias para 
mejorar la toma de decisiones en el trabajo 
profesional tales como: la prudencia, la 

objetividad, la fortaleza, la constancia, la 
magnanimidad, la audacia y la confianza. 

DURACION: 106 min
PAIS: EEUU
DIRECTOR: Michael Apted
GUION: Carolyn Shelby, Christopher 
Ames, Samantha Shad
MUSICA: James Horner
FOTOGRAFIA: Conrad Hall
REPARTO:Gene Hackman, Mary 
Elizabeth Mastrantonio, Colin Friels, 
Joanna Merlin, Laurence Fishburne, 
Donald Moffat, Jan Rubes, Matt Clark, 
Fred Dalton Thompson

thPRODUCTORA: 20  Century Fox

Sinopsis:
1) La película se basa en un hecho real e 

incorpora elementos que le dan mayor 
atractivo cinematográfico, pero reflejando con 
toda su verdadera y cruda realidad la decisión 
tomada por una organización que dejo de lado 
la ética en la década de los ochenta. En la 
película un abogado brillante Jedediath 
Tucker Ward interpretado por Gene Hackman 
defiende a un grupo de personas que deman-
dan a una compañía que fabrica automóviles, 
de fabricarlos en forma defectuosa, por lo que, 
a causa de un accidente, han estado a punto de 
morir. La hija Margaret, interpretada por 
Mary Elizabeth Mastrantonio, del abogado 
Jedediath Tucker Ward, es la abogada 
defensora de la empresa fabricante de coches, y 
este juicio podría ser el salto para convertirse en 
miembro del despacho. 

2) Análisis del caso: presentar un 
informe basado en el análisis de las siguientes 
preguntas, se puede agregar conceptos de 
análisis producto de la observación que no se 
detallen en las preguntas.
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¿En qué momentos del caso – secuen-
cias de la película – se prescinde de la 
ética?
En este caso, ¿qué aporta la racionali-
dad ética?
¿Coincide la racionalidad técnica con la 
racionalidad ética?
¿Coincide la racionalidad ética con la 
racionalidad legal?
¿Qué virtudes éticas se aprecian en el 
Director general de Argo Motors?
¿Qué virtudes cree Ud. que faltan en el 
Director general de Argo Motors?
¿Qué virtudes éticas se aprecian en la 
del jefe de división de riesgos de Argo 
Motors?
¿Qué virtudes éticas cree Ud. que faltan 
al jefe de división de riesgos de Argo 
Motors?
¿Qué virtudes éticas se aprecian en el 
propietario del estudio de abogados?
¿Qué virtudes éticas cree Ud. que faltan 
en el propietario del estudio de 
abogados?
¿Qué virtudes éticas se aprecian en 
la persona del investigador de la 
compañía?
¿Qué virtudes éticas se aprecian en 
la persona del investigador de la 
compañía?
¿Qué virtudes éticas cree Ud. que faltan 
en la persona del investigador de la 
compañía?
¿Qué alternativa elegiría Ud. para 
tomar una buena decisión si estuviera 
en el lugar de Margaret cuando se 
detiene a reflexionar en el parque? Ud. 
se pude detener en la película en el 
momento en que Margaret se retira en 
coche y reflexiona en el parque y 
posteriormente analizar la decisión 
tomada.

Lema:

Eficacia, eficiencia y ética en la natu-
raleza de la organización

Ética en la toma de decisiones.

El tercer ejemplo relacionado con el 
cine y la vida universitaria se refiere a la ética 
y la responsabilidad civil. Es necesario 
acompañar la ficha para la preparación del 
cine-forum con una ficha técnica en la que se 
presente el papel que corresponde a la ética y 
la responsabilidad civil. En este ejemplo 
estudiamos cualquier organización en 
relación con su entorno, en cuanto elemento 
constitutivo de la sociedad. Conviene recor-
dar que la responsabilidad personal es 
siempre personal. y que son las personas las 
que representando a las organizaciones de 
cualquier tipo, universitarias, profesionales, 
empresas… las que toman decisiones. Cabe 
preguntarse si las organizaciones son respon-
sables de algo más que del cumplimiento de 
las normas legales vigentes y las reglas de 
juego o si tendrían razón de ser las organiza-
ciones cuyos representantes actuaran en 
contra del bien común. Al analizar el presente 
tema no solo deben tratarse los principios 
éticos de responsabilidad corporativa que 
orientan a la orientación de la organización al 
bien común, es necesario, el análisis de los 
principios éticos de actuación personal 
responsable que orientan el comportamiento 
de la persona al bien común que son los:

El principio de justicia: que im-
plica actuar conforme la legali-
dad, actuar con objetividad y con 
rigor.

El principio de profesionalidad: que 
implica actuar con veracidad, integri-
dad y con prudencia.
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El principio de excelencia: que implica 
en la actuación personal actuar con 
actitud de superación, con actitud de 
servicio y con actitud de cooperación.

Los principios de actuación personal 
responsable del profesional en materia 
contable no anulan ni contradicen a los 
principios de responsabilidad corporativa, 
sino que los concretan. Al mismo tiempo que 
ayudan a que la comunidad profesional y las 
organizaciones en la que trabajan se hagan 
merecedores de la confianza de los grupos 
directa e indirectamente implicados. El 
comportamiento personal bueno (ético) hace a 
la persona digna de confianza y esta se 
transmite a la comunidad profesional y 
organizaciones donde trabaja el profesional 
contador público y del plano del plano de las 
organizaciones se transmite al entorno 
generándose reputación y buena fama, es 
decir, se construye la confianza. De esta forma 
se construye el capital moral, que se genera en 
la medida que se desarrolla el círculo virtuoso 
de la confianza. El comportamiento éticamen-
te reprobable destruye la confianza, generán-
dose un círculo vicioso.

Los fundamentos éticos anteriormente 
tratados subyacen en el marco conceptual de 
los pronunciamientos internacionales de 
formación, transcribiendo a continuación las 
partes en la cual se menciona directamente la 
responsabilidad social:

En el párrafo 38 de dicho marco 
incluido en un cuadro comparativo de dos 
conceptos claves capacidad y competencia 
entre las capacidades menciona:

“Los valores, ética y actitud profesiona-
les (por ejemplo: valores éticos, comporta-
miento profesional, compromiso con altos 
estándares técnicos, actitud escéptica, 
compromiso con el mejoramiento continuo y 

el aprendizaje permanente, apreciación del 
interés público y de la responsabilidad social.”

En su glosario establece:
“Valores, ética y actitud profesionales 

El comportamiento profesional y las caracte-
rísticas que definen a los contadores profesio-
nales como miembros de una profesión”. 
Incluyen los principios de conducta (es decir, 
principios éticos) considerados esenciales 
para definir las características distintivas del 
comportamiento profesional. Explicación: Los 
valores, ética y actitud profesionales incluyen 
un compromiso con la competencia técnica, el 
comportamiento ético (por ejemplo, indepen-
dencia, objetividad, confidencialidad e 
integridad), la manera profesional de compor-
tarse (por ejemplo, la debida Atención, 
puntualidad, cortesía, el respeto, responsabili-
dad y confiabilidad), la búsqueda de la 
excelencia (por ejemplo, el compromiso para 
el mejoramiento continuo y el aprendizaje 
permanente) y la responsabilidad social (por 
ejemplo, conciencia y consideración del 
interés público)”

En la IES 4 Valores, Ética y Actitud 
Profesionales en su párrafo 16, contiene del 
inciso a) hasta el j) nos interesa en este punto 
en particular el inciso f):

“Aunque el enfoque de cada programa 
para el aprendizaje de los valores, ética y 
actitud profesionales reflejen su propio 
entorno y objetivos nacional culturales como 
mínimo todos los programas deben incluir: 
(…) (f) la ética y la profesión: responsabilidad 
social…”

En las IES, estas con las veces que 
aparecen las palabras responsabilidad social. 
En los párrafos anteriormente citados 
aparece claramente que el tema de la respon-
sabilidad social en las IES es abordado desde 
las teorías éticas.
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ÉTICA Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL - PELICULA

TITULO: A Civil Action (Acción Civil)
AÑO: 1998
DURACION: 115 min
PAIS: EEUU
DIRECTOR: Steven Zaillian
GUION: Steven Zaillian (Novela de 
Jonathan Harr)
MUSICA: Danny Elfman
FOTOGRAFIA: Conrad L, Hall
REPARTO: John Travolta, Robert 
Duvall, Tony Shalhoud, William H. 
Macy, Zeljko Ivanek, Bruce Norris, 
James Gandolfini, John Lithgow, 
Kathleen Quinlan, Peter Jacobson, 
Sydney Pollack, Stephen Fry, Dan 
Hedaya,  Paul  Hewitt ,  Edward 
Herrmann, Kathy Bates, Denise Dowse.
P R O D U C T O R A :  P a r a m o u n t  
Pictures-Touchstone Pictures.

Sinopsis:
1) La película se basa en hechos reales 

ocurridos en Wobum, en una pequeña 
población de Nueva Inglaterra, Massachussets. 
Ocho familias comienzan una demanda judicial 
contra dos poderosas corporaciones a las que 
acusan de haber contaminado el agua del 
pueblo con residuos químicos que han causado 
la muerte por leucemia a sus hijos. Un abogado 
especialista en daños personales. Jan 
Schlichtmann, interpretado por John Travolta, 
se decide a intervenir en el caso cuando advierte 
que puede obligar a esas empresas a pagar 
indemnizaciones por daños y perjuicios por 
cifras millonarias, pero para eso pone en juego 
su propio despacho de abogados.

2) Análisis del caso: presentar un in-
forme basado en el análisis de las siguientes 

preguntas, se puede agregar conceptos de 
análisis producto de la observación que no se 
detallen en las preguntas.

¿Qué principios éticos de actuación 
personal siguen con sus decisiones 
la dirección y los abogados, de la 
compañía acusada de contaminar 
el río?
¿Qué grupos de implicados (stake-
holders) pueden ser identificados en 
este caso?
¿En que enfoque de actuación social 
podrían encuadrarse los comporta-
mientos de la empresa para con los 
grupos implicados?
Las personas que trabajan en las 
empresas acusadas de verter residuos 
al río, ¿Conocen los hechos? ¿Actúan 
con responsabilidad? ¿Por qué?
¿Habría evitado lo ocurrido alguno de 
los instrumentos de gestión para una 
actuación social ética?
¿A la compañía acusada le preocupa su 
reputación? ¿Le preocupa hacerse 
digna de confianza?
¿Ud. habría hecho lo mismo que el 
abogado defensor? ¿Por qué?

 Lema:
 Ética y responsabilidad social

11.3 LA FORMACIÓN EN ÉTICA A TRAVÉS 

DE LA LITERATURA

Empezaremos este punto con un 
ejemplo que en principio parece trivial. 
Cuando éramos niños nos hacia reír ver como a 
Pinocho cuando decía una mentira le crecía la 
nariz. Cabe aquí preguntarse: ¿nos hemos 
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detenido por un minuto pen-
sar que significa el hecho de 
que se le deforme el rostro a 
Pinocho al no decir la verdad?, 
si nos quedamos en ver como 
le crece la nariz porque no dice 
la verdad y no descubrimos el 
significado de ese hecho, hace-
mos un reduccionismo de la 
obra a una simple ficción que 
nos hace pasar un rato diverti-
do. El niño puede ser que aun 
no pueda realizar otro tipo de 
análisis pero el adolescente y 
el adulto si lo pueden hacer. 
Quedarse en el hecho, en la 
mera ficción, en el rato diverti-
do, solamente es perder la oca-
sión de mejorar nuestra forma-
ción y de esta forma ir perfec-
cionando nuestro modo de ser.

A los fines de motivarse 
léase el párrafo que figura al 
final del libro de J.L. Aran-
guren (Aranguren, 1995, pp. 
312-313) dice así:

“No, la moral no es abur-
rida, sino todo lo contrario. La 
moral, es decir, el sentido de la 
vida, es lo mas apasionante es 
que el hombre puede pensar. 
(…). Me parece que la solución 
esta en atención a la realidad, 
es decir, a la experiencia, a la 
vida, a la historia, a la religión 
y, en fin, a la literatura como 
expresión de todo esto. Lo cual 
de ninguna manera es una “con-
cesión”, pues como hemos 
visto a lo largo de este libro, de 
todo ello y no de abstracciones 
tiene que alimentarse la ética. 

Creemos, por lo tanto, que un 
buen profesor de ética le es 
imprescindible un hondo cono-
cimiento de la historia de la 
moral y de las actitudes mora-
les vivas. Ahora bien estas 
donde se revelan es en la lite-
ratura. El recurso a la mejor 
literatura, a más de poner al 
discípulo en contacto con las 
formas reales y vigentes de la 
vida moral, presta a la ense-
ñanza una fuerza plástica 
incomparable y consiguiente-
mente, una captación del inte-
rés del alumno. Natural-
mente, y como antes he dicho, 
este método de enseñanza no 
debe sacrificar el rigor a la ame-
nidad, por lo cual las “figuras” 
literarias solo pue-den ser 
fuente de autentico conocimi-
ento moral deben ser incorpo-
radas a las lecciones. Pero en 
cambio, por vía de ilustración, 
como ejercicios y en trabajos 
de seminario, deben ser 
ampliamente utilizadas. (…). 
No se crea, sin embargo que 
este medio auxiliar de ense-
ñanza de la ética sea de fácil 
empleo. Hay que conocer pro-
fundamente la literatura, 
sobre todo la literatura con-
temporánea – que tiene 
mayor capacidad de solicita-
ción del interés de los jóve-
nes – y hay que ser un buen 
crítico literario. Cualidades 
que ciertamente, no suelen 
darse con frecuencia entre los 
profesores”.

La Ética tiene por objeto 
estudiar las actitudes que lle-
van al hombre al desarrollo de 
la personalidad, es decir, a su 
mejoramiento o bien a la 
destrucción.

Ambos procesos, el de 
desarrollo y la destrucción, 
son descriptos por la literatura 
de calidad. La lectura de gran-
des obras literarias puede ayu-
darnos a descubrir lo que es 
nuestra propia realidad, y ayu-
darnos en lo que debemos 
hacer para llevarla por cami-
nos de perfeccionamiento.

Surge entonces la pre-
gunta ¿para llevar nuestra pro-
pia vida personal hacia la ple-
nitud basta con solo leer las 
obras literarias y hacerse 
cargo sencillamente de lo que 
en ellas se narra? La respuesta 
es evidentemente no. Si al leer 
El principito de Antonie de 
Saint Exupery, y vemos sola-
mente el avión averiado en el 
desierto, solo podemos pensar 
que estamos asistiendo a una 
simple peripecia aventurera, 
ya que se trata de los tiempos 
heroicos de la aviación, por lo 
tanto no vamos a sacar ningún 
provecho en orden a nuestra 
formación como persona. Solo 
nos quedara una impresión 
vaga, tal vez de lo encantador 
de lo poético de la narración y 
con el grato recuerdo de un 
pequeño de aspecto principes-
co que vino a la tierra en busca 
de amigos, pero la narración
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no calara hondo en nuestro 
espíritu, no dejara huella, 
porque no transforma las ac-
titudes básicas que adop-
tamos en la vida. Sin embargo 
lo que hay que ver en esta obra 
de la literatura es uno de los 
grandes temas de la ética: el 
encuentro interhumano, la 
actitud de disponibilidad al 
otro y el acogimiento, el secre-
to de la amistad y del co-
nocimiento personal, el valor 
del compromiso, la solidari-
dad, la plenitud del encuentro 
y la prueba de la ausencia, la 
acción humana: su valoración 
afectiva y valoración ética, la 
responsabilidad  ética. 

En conclusión el prin-
cipito bajo un ligero ropaje de 
una fabula para niños revela 
una lectura como una escuela 
de encuentro, acontecimiento 
personal que exige un largo 
aprendizaje. Muestra los er-
rores que se pueden cometer 
en el proceso de encuentro y 
su poder transformador. Esta 
obra literaria es una lección 
sobre la ética y el comportami-
ento humano, permite pene-
trar a través de aspectos lúdicos 
penetrar en el tema nuclear.

Entonces surge una cues-
tión decisiva: la lectura de 
obras literarias ¿puede con-
tribuir a modelar nuestra 
forma de ver la vida y orientar-
la hacia el perfeccionamiento, 
es decir por una vía fecunda? 
¿O se trata meramente de un 

divertido pasatiempo para 
rellenar tiempo de ocio?

Es cierto que las obras de 
calidad distraen a quienes las 
leen, en cuanto permiten salir 
del plano de la vida cotidiana y 
sumergirse en la trama de 
otras vidas, pero esta trama no 
se reduce a una mera cadena 
de hechos. Es todo un tejido de 
ámbitos de vida enlazados 
merced a una lógica interna, 
que puede se constructiva o 
destructiva, descubrir este 
doble tipo de lógica tiene un 
gran valor formativo porque 
nos permite discernir el carác-
ter benéfico o nefasto de cier-
tas actitudes. El análisis lite-
rario si ha de ser integral, no 
puede limitarse a modos de 
lectura dirigidos en exclusiva a 
destacar los aspectos formales 
de las obras, sino debe poner 
al descubierto el contenido 
verdadero de estas, no su 
mero argumento sino el ám-
bito o ámbitos de vida que el 
autor desea plasmar.

Y sobre este mismo tema 
que hemos abordado sobre la 
ética y el comportamiento 
humano con un autor moder-
no lo podemos realizar con un 
texto clásico Meditaciones de 
Marco Aurelio: Este empera-
dor (121- 180 d.C.) consi-
derado uno de los grandes 
pensadores del estoicismo 
romano al final de su vida 
escribió estas singulares notas 
que se articulan en párrafos 

generalmente breves y desco-
nectados entre si. Se trata de 
un brevísimo manual de los 
principios de psicología y de 
moral del último estoicismo 
romano, principios que des-
pués influirán tanto sobre la 
moral cristiana como sobre el 
humanismo secularizado. Se 
trata de un texto muy suge-
rente que permite pensar 
libremente.

Vemos dos autores uno 
moderno y otro clásico, que 
permiten tratar a traves del 
estudio de dos obras literarias 
un tema de la ética fundamen-
tal: el estudio de las caracterís-
ticas propias de la persona que 
la convierten en un animal 
esencialmente distinto al resto 
de los seres animales, que 
tiene unas facultades especifi-
cas y notas distintivas que dan 
razón de la singularidad de su 
modo de ser y de su comporta-
miento. Estas notas explican 
precisamente la naturaleza 
ética de la persona y permiten 
deducir cuales son los bienes 
fundamentales de la persona y 
por que existen leyes o normas 
de naturaleza ética. Asimismo 
puede llegar a entenderse con 
mayor profundidad la relación 
que existe entre el mundo de 
los sentimientos (plano psico-
afectivo) y el de la ética (plano 
psicovolitivo) y como juzgar 
desde el punto de vista ético, 
las consecuencias de las accio-
nes humanas libres.



Esta estrategia didáctica contribuye di-
rectamente e indirectamente a los establecidos 
en la IES 3, en el apartado Formación general 
en cuanto establece que:

Todos los programas de formación pro-
fesional deben incluir un cierto conte-
nido de formación general.
Una formación general amplia puede 
contribuir significativamente a la ad-
quisición de habilidades profesionales 
(véase también IES 1, Requisitos para 
el ingreso a un programa de formación 
profesional en contaduría). Los requi-
sitos de formación general varían en 
forma significativa de programa a pro-
grama y de un país a otro. La formación 
general se centra en el desarrollo del 
conocimiento no profesional, habilida-
des intelectuales, habilidades persona-
les, habilidades interpersonales y de 
comunicación, y habilidades organiza-
cionales y gerenciales.
Una amplia formación general pue-
de animar al aprendizaje permanen-
te y proporciona una base sobre la 
cual se pueden desarrollar estudios 
profesionales y específicamente 
contables.

Según lo establecido en la IES 3 esta for-
mación general puede consistir en:

Una comprensión del flujo de ideas y de 
los acontecimientos de la historia, las 
diferentes
culturas en el mundo actual y una pers-
pectiva internacional
el conocimiento básico del comporta-
miento humano;
un sentido de la amplitud de las ideas, 
de las cuestiones y contrastes de las  

fuerzas económicas, políticas y sociales 
en el mundo;
experiencia en la investigación y la eva-
luación de datos cuantitativos;
la capacidad de conducir una investiga-
ción, pensar en forma lógica y entender 
el pensamiento crítico;
una apreciación del arte, de la literatu-
ra, y de la ciencia;
un conocimiento de valores personales 
y sociales y del proceso de la investiga-
ción y juicio; y
la experiencia en hacer juicios de valor.

El método del análisis literario en for-
ma simultanea contribuye a la formación gene-
ral y al estudio de la ética o moral, es decir al 
sentido de la vida, al estudio de las actitudes 
que llevan al hombre al desarrollo de su perso-
nalidad, a su perfeccionamiento, a un cambio 
en el sentido de la mejora y también le permite 
descubrir las actitudes que llevan a la propia 
destrucción. El profesional en materia conta-
ble necesita de esta formación ya que antes que 
contador público es una persona humana.

12  RESUMEN

En resumen, la AIC tiene como objeti-
vo, el propender por alcanzar una profesión 
fuerte y coherente en todo el Continente Ame-
ricano. El IFAC “tiene como misión servir al in-
terés público, fortalecer la profesión contable 
en todo el mundo y contribuir al desarrollo de 
economías internacionales, estableciendo nor-
mas profesionales de alta calidad, fomentando 
su cumplimiento, favoreciendo su convergen-
cia internacional, y manifestándose sobre 
aquellos temas de interés público para los que la 
experiencia de la profesión sea más relevante”

53REVISTA DO CRCRS

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 



54 REVISTA DO CRCRS

IFAC ha establecido 
IAESB que desarrolla y emite, 
en el interés del público y bajo 
su propia autoridad, pronun-
ciamientos que incluyen las 
Normas Internacionales de 
Formación (Internacional 
Education Standards – IES). 
Su misión es “servir al interés 
público a través del fortaleci-
miento de la profesión conta-
ble alrededor del mundo por 
medio del desarrollo y mejora-
miento de la formación”.

En las IES se encuentran 
los elementos esenciales para 
el contenido de los programas 
de formación y desarrollo en 
un nivel destinado a alcanzar 
reconocimiento, aceptación y 
aplicación internacionales. Y 
en ellas se establece que 
además de poseer los conoci-
mientos y las habilidades 
técnicas propios de la profe-
sión contable, los contadores 
deben tener habilidades que 
les permitan, cuando sea 
necesario, desempeñar tareas 
como analistas financieros, 
comunicadores, negociadores 
y gerentes resaltando que los 
valores, la ética y la actitud 
profesional son esencia-
les para el buen ejercicio 
profesional.

Debe formarse a un 
contador público con calidad 
ética personal, entendida esta 
como proceso que constituye 
la búsqueda de la excelencia y 
que por lo tanto contribuya, es 

decir que contribuye al bien 
común de la sociedad.

Entendiendo como perfil 
de egreso el conjunto de 
conocimientos, habilidades y 
actitudes que el profesional en 
materia contable debe poseer 
al momento de titularse en la 
carrera. Es decir se trata de las 
actividades para las que 
resulta competente un profe-
sional en función de dicho 
perfil. A ese conjunto de cono-
cimientos profesionales,  
habilidades profesionales y los 
valores, ética y actitud pro-
fesionales requeridos para de-
mostrar competencia los lla-
mamos capacidades, que son 
atributos adquiridos por las 
personas que les permiten 
desempeñar sus papeles. Y 
competencia significa poder 
ejecutar un trabajo cum-
pliendo con un determinado 
estándar en entornos profe-
sionales reales. Perfil profe-
sional no es sinónimo de in-
cumbencia profesional.

Con respecto a las car-
reras de grado consideramos 
que la ética debe estar presen-
te en todo el contenido curri-
cular. Es decir la enseñanza de 
la ética debe ser entonces 
fundamentalmente transver-
sal, pero cerca de la finaliza-
ción de la carrera se debería 
incorporar la materia de ética 
profesional a los fines de 
integrar los conocimientos 
adquiridos transversalmente. 

Además de enseñar la ética, en 
forma transversal, el profesor 
debe intentar mejorar ética-
mente a los alumnos, para lo 
cual debe llevarlos al con-
vencimiento de que existe la 
necesidad tanto personal 
como social de actuar siempre 
éticamente.

 En este sentido la IES 3 
(IFAC) establece que los 
aspirantes a convertirse en 
profesionales en materia con-
table adquieren un conjunto 
de habilidades en las siguien-
tes áreas: intelectual; funcio-
nal y técnica; personal; inter-
personal; comunicaciones; y 
organización y administración 
de negocios. La IES 3 expresa 
que estas capacidades inclu-
yen el conocimiento, las des-
trezas, los valores, la ética y las 
actitudes profesionales, la IES 
3 esta sustentada y reafirmada 
en todo lo que se establece en 
las restantes IES.

Para permitir que la pro-
fesión provea de servicios de 
alta calidad hacia el interés 
público, la IES 4 prescribe los 
valores, las normas éticas y las 
actitudes que un contador 
público debe adquirir durante 
el programa de aprendizaje 
tendiente hacia la calificación 
profesional. Este estándar 
especifica que los programas 
para profesionales en con-
tabilidad deben proveer a los 
candidatos una estructura de 
valores profesionales, normas



éticas y actitudes para ejercitar el criterio 
profesional y para actuar de manera ética que 
sea conveniente al interés de la sociedad y a la 
profesión. 

La ética es una tarea forzada por 
actuar bien, en el obrar diario de la persona 
y sus actuaciones son susceptibles de 
valoraciones: desde hacer el mayor mal hasta 
hacer el mayor bien posible. Bienes, normas y 
virtudes son tres dimensiones básicas de la 
ética, que se fundamenta en el conocimiento 
de los valores.

Existe una estrecha conexión entre 
conocer los valores y la virtud, de suerte que es 
impensable un ideal de virtud sin el 
conocimiento del mundo de los valores éticos. 
El conocimiento de los valores constituye el 
fundamento de la virtud. Todo obrar moral 
presupone una conciencia del valor, pues en 
ellos el querer constituye una respuesta al 
valor objetivo. Ser ético supone conocer los 
valores. El conocimiento de los valores es el 
fundamento de la virtud. Dicho conocimiento 
es necesario pero no suficiente para que se 
produzca la actuación ética. 

La profesionalidad en el trabajo 
implica que técnica y ética son inseparables. El 
trinomio ético bien, norma y virtud se 
conjugan dinámicamente cuando se habla de 
trabajo profesional. La práctica de las virtudes 
en el desarrollo del trabajo contribuye a la 
construcción de la confianza.

La IES 2 prescribe el contenido de los 
programas profesionales de formación en 
materia contable que los aspirantes deben 
adquirir para ser calificados como contadores 
profesionales. Durante toda una carrera las 
habilidades profesionales, los valores, ética y 
actitud profesionales son más importantes que 
el conocimiento profesional obtenido en el 
momento de la calificación profesional. 
Estableciendo que el componente de 

conocimiento profesional complementa el 
conocimiento no profesional y las habilidades 
intelectuales, personales, interpersonales, de 
comunicación, de organización y gerenciales 
desarrolladas en la formación general. La IES 
2 incluye temas de Valores y Etica 
Profesionales y Etica de Empresa

La educación de postgrado, como la 
cúspide de la educación superior contem-
poránea y formadora de profesionales y obras 
intelectuales del más alto nivel, se va 
constituyendo progresivamente en factor 
esencial para el desarrollo integral del ser 
humano y de la sociedad. Las finalidades u 
objetivos que generalmente se asignan hoy a la 
educación de postgrado son: (a) la formación 
de especialistas, (b) el entrenamiento de 
docentes para la educación superior, y (c) la 
práctica de investigación científica.

Por lo tanto, la educación de postgrado 
debe en principio, aumentar el capital saber 
(conocimientos) y la formación del capital ser, 
que implica los valores, la ética, virtudes, la 
responsabilidad en la actuación profesional, la 
responsabilidad social, la formación general… 
La ética enlaza con las disciplinas que se 
imparten en los postgrados de la carrera de 
contador público (contabilidad, impuestos, 
auditoria, finanzas, etc.) a través del proceso 
de toma de decisiones. Es necesario que los 
alumnos entiendan cómo interviene la ética en 
dicho proceso desde el principio del programa 
de postgrado, y no después, como dando la 
impresión de que la ética es un componente 
añadido, un adorno intimista y en consecuen-
cia estrictamente superfluo. La introducción 
de la ética en las diversas asignaturas 
(transversalidad) no es algo añadido al currí-
culo, sino un verdadero programa de inves-
tigación interdisciplinar entre las asignaturas 
y debe incluirse en el curriculum una materia 
especifica de ética de la profesión.
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Las metodologías para el 
aprendizaje activo conceden 
un rol importante al alumno, 
que es quien construye el co-
nocimiento a partir de unas 
pautas, actividades o esce-
narios diseñados por el docen-
te. Los aspectos esenciales a 
tener en estas metodologías 
son los siguiente: estable-
cimiento claros de objetivos 
de aprendizaje tanto de com-
petencias generales – trans-
versales – como de las especi-
ficas – conocimiento de la dis-
ciplina, de sus método; el rol 
activo del alumno, en la ad-
quisición de conocimientos y 
en la adquisición de mayor 
responsabilidad; el rol del 
profesor, quien debe plani-
ficar y diseñar las experiencias 
y actividades necesarias para 
la adquisición de los apren-
dizajes que se prevén que ob-
tengan los alumnos y además 
deberá ser guía, motivador, 
facilitar, autorizar, y siempre 
deberá efectuar devolución al 
alumno. Y evaluación que 
deberá ser formativa existien-
do así la posibilidad de corre-
gir errores, lo que supone que 
el profesor retroalimente a los 
alumnos durante todo el pro-
ceso de aprendizaje, incorpo-
rando al alumno en la respon-
sabilidad evaluativo. Las 
principales estrategias didác-
ticas activas a emplear en la 
enseñanza de la ética en los 
postgrados son:

Método del caso 
Formación en ética a tra-
vés del cine
Formación en ética a tra-
vés de la literatura

Conclusión
La Asociación Intera-

mericana de Contabilidad 
tiene como misión primordial 
la integración de todos los 
contadores de América y des-
de su fundación ha impulsado 
el desarrollo profesional, 
científico y académico, me-
diante una formación integral 
y humanista. La sociedad 
espera que un contador públi-
co influya y promueva en las 
organizaciones una cultura 
basada en la ética. Y la AIC 
coherente con estos prin-
cipios desarrolla todas las 
acciones necesarias para que 
los profesionales contadores 
públicos actúen con respon-
sabilidad ante la sociedad 
a través de un ejercicio 
ético, idóneo y transparen-
te, garante de la confianza 
pública. 

La enseñanza de la ética 
comprende la educación en 
valores, ética y actitudes, no es 
algo perteneciente sólo a otros 
niveles educativos anteriores 
a la educación superior, por 
ello sostenemos que es nece-
sario recuperar un lugar en 
el currículum universitario. 
La áreas curriculares cons-
tituyen los dominios del 

conocimiento que deben 
incorporarse en los procesos 
de enseñanza – aprendizaje 
para la formación profesional 
del Contador Público y se for-
maliza mediante el conjunto 
de materias que integran un 
área determinada en la maya 
curricular.

Nuestra propuesta se 
funda en la necesidad de que 
tanto en el grado como en el 
postgrado, deben incorpo-
rarse la enseñanza de la ética y 
para ello propone que se 
incluya en la formación de 
Grado:

Un eje curricular que a-
traviese todas las mate-
rias que integran el pen-
sum, y que se refiere a los 
aspectos Éticos y dere-
chos humanos: Que per-
mita desarrollar com-
petencias y aptitudes 
tales como: respeto a la 
libertad y ejercicio de la 
tolerancia. Promover la 
creatividad, la iniciati-
va, la solidaridad y la 
cooperación.
Incorporar en el Semi-
nario de Práctica Profe-
sional a la finalización 
de la carrera un modulo 
que profundice el estudio 
del Código de Ética 
Profesional.

En la enseñanza de 
Postgrado:



Es necesario que los alumnos entien-
dan como enlaza los contenidos éticos 
con las disciplinas que se imparten 
(contabilidad, impuestos, auditoria, 
finanzas, etc).

Guía de discusión

¿Es necesaria la enseñanza de la ética 
en la carrera de Grado?

¿En la formación de Grado debe 
tratarse como una materia independiente de 
otros contenidos o debe atravesar toda la 
curricula?

¿Cuál debería ser el alcance de los 
contenidos de un programa que aborde la 
enseñanza de la ética en el Grado?

¿Es necesaria la enseñanza de la ética 
en las carreras de Postgrado?

¿Cuáles son las estrategias que deben 
desarrollarse en el aula para la enseñanza de 
los contenidos éticos?

¿Cuál debería ser el alcance de los 
contenidos de un programa que aborde la 
enseñanza de la ética en el Postgrado?

¿Los estudios de casos pueden facilitar 
el abordaje de los aspectos éticos que deberían 
incorporarse en la formación de Grado y 
Postgrado?
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RESUMO
Este artigo trata-se de uma pesquisa realizada no município de 

Porto Alegre com microempresas, na qual se obteve a participação 

preponderante dos setores de serviços e de comércio. O objetivo foi 

identificar a percepção do grupo de microempresários selecionados com 

relação à contabilidade gerencial como ferramenta de auxílio à tomada de 

decisões. Também se procurou verificar o nível de satisfação dos 

indivíduos pesquisados em relação ao uso da contabilidade gerencial para 

a finalidade da pesquisa. Fez-se uma revisão de literatura, em que foram 

abordados os conceitos de contabilidade gerencial, ciclo operacional, ciclo 

de caixa, análise de custo x volume x lucro, análise de indicadores e análise 

de investimentos. Como método de pesquisa, foi realizado um 

levantamento de dados por meio de um questionário. Sendo assim, 

obteve-se retorno de 33 do total de questionários aplicados no período em 

análise. Os principais achados da pesquisa foram que os gestores julgaram 

que as informações fornecidas pela contabilidade gerencial são úteis para 

a gestão das microempresas. Portanto, conclui-se que o uso da 

contabilidade gerencial, por parte dos pequenos empreendimentos, na 

amostra estudada, ainda possui espaço e potencial para sua adoção, sendo 

um importante diferencial para a gestão estratégica desses 

empreendimentos.
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1  INTRODUÇÃO

Com o advento da globalização, no 
século passado, a competição entre as 
organizações tornou-se mais acirrada. Mas 
essa concorrência em nível mais elevado não 
passou a ocorrer apenas entre as grandes 
companhias. Conforme Nascimento et al. 
(2010), essa disputa mais agressiva também se 
deu entre as pequenas e microempresas.

De acordo com dados do Serviço 
Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE, 2011), 98% das empresas 
existentes no Brasil são pequenas e microem-
presas. Esses pequenos negócios são respon-
sáveis por empregar aproximadamente 60% 
da população economicamente ativa brasilei-
ra. Diante desses dados, percebe-se a grande 
importância desses pequenos empreendimen-
tos na economia. No entanto, de acordo com 
dados apresentados pela mesma entidade, 
39,6% dessas empresas encerram suas 
atividades antes de completarem quatro anos 
de existência. Alguns fatores podem ser 
apontados como causa do fechamento precoce 
desses negócios: falta de capital, inadimplên-
cia, má administração.

Conforme Carlos (2006), o cenário 
econômico atual passou a exigir respostas cada 
vez mais ágeis por parte das empresas. Assim, 
os pequenos negócios passaram a precisar 
mais do que nunca de profissionais para 
fornecerem informações para apoio à tomada 
de decisões. Nesse momento, surge a necessi-
dade de busca por ferramentas para dar apoio 
nesses momentos mais cruciais para as 
empresas. Como foi visto, uma das causas do 
encerramento prematuro dos pequenos 
negócios é a falta de uma adequada gestão, isto 
é, há falta ou há pouco conhecimento por parte 
dos empreendedores dos assuntos relevantes 
para a sobrevivência do negócio no mercado. 

Existe uma grande amplitude de instrumentos 
que auxiliam os gestores nos processos 
decisórios. A contabilidade gerencial é uma 
dessas ferramentas que podem dar suporte à 
administração.

A contabilidade gerencial é um 
instrumento de grande utilidade na gestão dos 
negócios, devido ao fato de relacionar infor-
mações de diversas áreas, como contabilidade 
financeira, contabilidade de custos, análise 
financeira e de balanços e outros assuntos. A 
contabilidade gerencial fornece aos empreen-
dedores relatórios ricos em informações que 
podem dar suporte à tomada de decisões 
(PADOVEZE, 2004).

Assim, pela relevante importância que 
a contabilidade gerencial pode apresentar 
dentro da administração das empresas, 
buscou-se verificar qual a percepção dos 
microempresários sobre ela como instrumen-
to de apoio à tomada de decisão. E, caso o 
empreendedor utilize esse instrumento, qual o 
seu nível de satisfação. Diante do exposto, 
surge a problemática norteadora desta 
pesquisa: qual a percepção dos microempresá-
rios sobre a contabilidade gerencial como 
instrumento de apoio à tomada de decisão?

Procurando esclarecer esse tema, o 
presente artigo trata de uma pesquisa realizada 
com 33 empresas do setor de serviços e comércio 
na região de Porto Alegre. Tem como objetivo 
identificar a percepção da contabilidade 
gerencial como suporte na tomada de decisões 
por parte da administração dessas empresas, 
localizadas nos bairros Moinhos de Vento, Rio 
Branco e São Geraldo na cidade de Porto Alegre.

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Esta seção trata dos principais
conceitos relacionados à contabilidade
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gerencial e que serviram de 
apoio para a elaboração do 
questionário aplicado na 
pesquisa.

2.1  CONTABILIDADE GERENCIAL

Para gerir uma empresa 
nos tempos atuais, em que a 
concorrência chega a níveis 
cada vez mais elevados, o admi-
nistrador da empresa não 
poderá tomar decisões basea-
das na intuição. Crepaldi 
(2011, p. 3) complementa que 
“as empresas estão em cons-
tantes mudanças; cada vez 
mais necessitam de controles 
precisos e de informações 
oportunas sobre seus negócios 
para adequar suas operações 
às novas situações de merca-
do”. O autor afirma que em-
presas de pequeno porte, via 
de regra, são administradas 
por seus proprietários, que 
possuem habilidades técnicas 
ligadas ao negócio, mas na 
maioria das vezes não possu-
em formação nas áreas de ges-
tão, como administração, eco-
nomia, finanças, etc.

Observa-se que durante 
anos a Contabilidade foi vista 
apenas como um sistema de 
informações tributárias; na 
atualidade, ela passa a ser 
vista também como um ins-
trumento gerencial que se uti-
liza de um sistema de infor-
mações para registrar as 

operações da organização, 
para elaborar e interpretar 
relatórios que mensurem os 
resultados e forneçam infor-
mações necessárias para sub-
sidiar o processo de tomadas 
de decisões e para o processo 
de gestão, planejamento, exe-
cução e controle (CREPALDI, 
2011, p. 3).

De acordo com Atkinson 
et al. (2000), informações rele-
vantes para o negócio, como as 
de custos e lucratividade dos 
produtos, dos serviços, dos 
clientes e das atividades das 
empresas, estão disponíveis 
apenas em sistemas de conta-
bilidade gerencial. Segundo 
Padoveze (2004), tal área da 
Contabilidade está relaciona-
da com o fornecimento de 
informações para aqueles que 
estão dentro da empresa, isto 
é, gerindo o negócio.

2.2  CICLO OPERACIONAL 

E DE CAIXA

O planejamento financei-
ro de curto prazo, conforme 
Ross, Westerfield e Jaffe 
(2007), consiste em uma aná-
lise das decisões que afetam os 
ativos e os passivos circulan-
tes, com efeitos sobre a empre-
sa dentro do prazo de um ano. 
Para Ross, Westerfield e 
Jordan (2002), um bom 
planejamento financeiro de 
curto prazo é especialmente 

importante para as empresas 
de pequeno porte, pois a falta 
de recursos financeiros ade-
quados a curto prazo é uma 
das razões frequentemente 
citadas para a falência das 
empresas. Esses autores (ibi-
dem) sugerem três questões 
que situam a administração 
financeira de curto prazo: qual 
o nível razoável de caixa a ser 
mantido para se pagar as con-
tas?; quanto a empresa deve 
tomar emprestado?; quanto 
de crédito deve ser concedido 
aos clientes?

É de relevante importân-
cia para a administração do 
negócio o entendimento dos 
ciclos operacional e de caixa, 
pois afetam as finanças de 
curto prazo. Para Gitman 
(2010), os gestores devem 
compreender o ciclo de con-
versão de caixa, a administra-
ção do estoque, de contas a 
receber e contas a pagar no 
curto prazo, pois essas infor-
mações afetam as decisões 
financeiras de curto prazo. 
Mediante a Figura 1, pode-se 
visualizar como se dão tanto o 
ciclo operacional quanto o 
ciclo de caixa.
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Gitman (2010, p. 549) afirma que “o 
ciclo operacional de uma empresa é o período 
de tempo que vai do início do processo de 
produção até o recebimento de caixa resultan-
te da venda do produto acabado”. Ross, 
Westerfield e Jaffe (2007) complementam, 
afirmando que tal ciclo refere-se ao prazo entre 
a chegada de matéria-prima para estoque e a 
data na qual as contas a receber são pagas 
pelos clientes.

O período que inicia quando ocorre a 
compra de insumo ou matéria-prima e finaliza 
quando ocorre a venda da mercadoria é 
denominado período de estoque (ROSS; 
WESTERFIELD; JORDAN, 2002). Para 
Gitman (2010), os gestores deverão fazer o 
estoque girar o mais rapidamente possível 
para auxiliar a conversão de caixa, no entanto 
deverão evitar perdas de venda em função 
de faltas.

A próxima fase do ciclo operacional é 
período de contas a receber, que também é 
denominado prazo médio de recebimento ou 

de cobrança. Essa fase tem seu início no 
momento em que é realizada a venda da 
mercadoria, e o seu término se dá quando é 
realizado o pagamento da compra pelo cliente 
(ROSS; WESTERFIELD; JORDAN, 2002). 
Afirma Gitman (2010) que, possuindo 
conhecimento do período médio de cobrança 
dos clientes, o administrador poderá verificar 
se há algum problema em relação às contas a 
receber da empresa.

2.3  ANÁLISE DE CUSTO-VOLUME-LUCRO

Essa análise é o estudo do efeito do 
volume de produção nas receitas (vendas), 
despesas (custos) e no lucro (resultado) 
(HORNGREN; SUNDEM; STRATTON, 
2004). Conforme Padoveze (2004, p. 257), tal 
análise conduz a três importantes conceitos: 
margem de contribuição, ponto de equilíbrio e 
alavancagem operacional.
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Figura 1 � Detalhamento do ciclo operacional e ciclo de caixa

Fonte: adaptado de Ross, Westerfield e Jaffe (2007)
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Margem de contribuição, de acordo com Leone (2009), é a diferença entre o preço de venda 
unitário do produto ou serviço e os custos e as despesas variáveis por unidade. Para Crepaldi (2011), a 
análise da margem de contribuição auxilia, por exemplo, o gerente a decidir se deve diminuir ou 
ampliar uma linha de produção.

Custos e despesas variáveis alteram-se na mesma proporção do volume de produção 
(IUDÍCIBUS, 1995). Tal diferença gerada é utilizada para que a empresa cubra os custos e as despe-
sas fixas, os quais são, teoricamente, os valores que se mantêm inalterados independentemente do 
volume produzido ou vendido (ibidem). De modo simplificado, a partir do momento em que a 
empresa consegue cobrir seus custos e despesas fixas, o excedente passará a ser o lucro.

Ponto de equilíbrio apresenta quantitativamente qual deverá o volume que a empresa deverá 
produzir ou vender para que sejam cobertos tanto custos e despesas fixas quanto custos e despesas 
variáveis que terá para fabricar e vender o produto. Quando a empresa atinge o ponto de equilíbrio, 
não há nem lucro nem prejuízo (PADOVEZE, 2004). Para Horngren, Sundem e Stratton (2004), o 
ponto de equilíbrio é a análise mais básica da análise-volume-lucro; seria o nível de vendas no qual 
a receita obtida na venda de produtos ou serviços se iguala às despesas, ou seja, não há lucro nesse 
ponto. Na Figura 2, pode-se visualizar a representação gráfica do ponto de equilíbrio.
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Figura 2 � Gráfico do ponto de equilíbrio

Fonte: adaptado de Padoveze (2004)
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De acordo com Padoveze (2004, p. 258), “a alavancagem operacional significa a possibilidade 
de acréscimo do lucro total pelo incremento da quantidade produzida e vendida, buscando a maxi-
mização do uso dos custos e das despesas fixas”. Em empresas altamente alavancadas (com altos 
custos fixos e baixos custos variáveis), pequenas mudanças no volume de vendas resultam em 
grandes variações no lucro. Empresas com menor alavancagem (custos fixos mais baixos e custos 
variáveis mais altos) não são tão afetadas pelas variações nos volumes de vendas (HORNGREN; 
SUNDEM; STRATTON, 2004, p. 50).
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2.4  ANÁLISE DE INDICADORES

Afirma Assaf Neto (1987, 
p. 171) que “as duas principais 
características de análise de 
uma empresa são a compara-
ção dos valores obtidos em 
determinado período com 
aqueles levantados em perío-
dos anteriores e o relaciona-
mento desses valores com 
outros afins”.

A partir da análise das 
demonstrações contábeis, são 
realizados cálculos matemáti-
cos que têm por finalidade 
auxiliar no processo de enten-
dimento da situação do negó-
cio, em seus aspectos patri-
moniais e de rentabilidade 
(PADOVEZE, 2004). De acor-
do com Assaf Neto (1987), por 
meio dessa análise podem-se 
extrair informações que tra-
zem conclusões sobre a situa-
ção econômica e financeira 
atual da empresa e as tendên-
cias futuras. A análise de indi-
cadores econômico-finan-
ceiros busca apresentar a situ-
ação em que a empresa se 
encontra e busca ao mesmo 
tempo projetar o que pode 
vir a acontecer no futuro, caso 
a situação apresentada pe-
los indicadores prossiga 
(PADOVEZE, 2004). 

Iudícibus (1995) comple-
menta que a análise de indicado-
res, quando convenientemente 
usada pela administração 
da organização, pode vir a tor-

nar-se um excelente painel de 
controle para os gestores. No 
entanto, de acordo com 
Padoveze (2004), a análise de 
um único período pouco valor 
terá para a administração da 
empresa. É necessário o acom-
panhamento dos períodos 
para fazer a comparação e 
assim se obter a tendência dos 
indicadores (ibidem).

Esse processo de compa-
ração é representado pela aná-
lise horizontal e vertical das 
demonstrações contábeis, o 
que foi abordado no questio-
nário aplicado. A análise hori-
zontal tem como finalidade 
indicar o crescimento de itens 
das demonstrações contábeis 
por meio de períodos e, como 
foi dito anteriormente, apon-
tar tendências (IUDÍCIBUS, 
2010). Corrobora Assaf Neto 
(1987) que a comparação na 
análise horizontal é feita entre 
valores de uma mesma conta ou 
grupo em diferentes períodos.

Da mesma forma que a 
análise horizontal, a análise 
vertical também realiza um 
processo comparativo. Essa 
análise apura a participação 
relativa de cada conta com 
relação ao ativo total, passivo 
total ou na demonstração de 
resultados e sua evolução no 
tempo (ASSAF NETO, 1987). 
Para Iudícibus (2010), para 
avaliar a estrutura de compo-
sição dos itens.

2.5  ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

Ross, Westerfield e Jor-
dan (2002, p. 214) apontam 
que “Um investimento vale a 
pena quando cria valor para 
seus proprietários. Em um 
sentido mais genérico, cria-
mos valor identificando inves-
timentos que valem mais no 
mercado do que seu custo de 
aquisição”.

Quando há o interesse de 
se realizar um investimento, o 
empreendedor deverá ter 
conhecimento da diferença 
entre o valor de mercado do 
investimento e o seu custo. 
Também estabelecer qual é o 
retorno esperado sobre o capi-
tal a ser investido, realizar a 
projeção do tempo necessário 
para recuperar o valor a ser 
desembolsado no investimen-
to (CARLOS, 2006). Existem 
outros critérios alternativos 
de investimentos, no entanto 
são esses os itens abordados 
neste trabalho.

Quando for usado o crité-
rio de VPL, tanto as entradas 
quanto as saídas de caixa deve-
rão ser medidas em valores 
monetários atuais (GITMAN, 
2010). Para Ross, Westerfield 
e Jaffe (2007), o VPL do inves-
timento é o valor presente dos 
fluxos futuros de caixa menos 
o valor presente do custo do 
investimento. O VPL está inti-
mamente relacionado com a 
taxa interna de retorno (TIR). 



De acordo com Brealey e 
Myers (1998), a TIR busca sin-
tetizar os méritos de um proje-
to em uma única cifra que não 
depende do que ocorre no mer-
cado de capitais; é interna ou 
intrínseca ao projeto, portan-
to depende apenas dos fluxos 
de caixa do projeto.

O tempo necessário para 
que a empresa recupere o 
investimento inicial em um 
projeto é denominado período 
de payback, e a sua duração é 
determinada pelos gestores 
(GITMAN, 2010). Segundo 
Gitman (ibidem), a principal li-
mitação do período de payback 
está no fato de esse período ser 
estabelecido de maneira sub-
jetiva pela administração da 
empresa. Além disso, Ross, 
Westerfield e Jordan (2002) 
afirmam que tal critério não 
leva em consideração o valor 
do  dinheiro  no tempo.  
Embora com tais limitações, 
esse critério tem um viés a 
favor de projetos a curto prazo 
e um viés favorável à liquidez 
(ibidem), e isso pode ser de 
extrema importância para 
pequenas empresas.

3  MÉTODO

Este trabalho foi realiza-
do mediante uma survey, que 
é um tipo de pesquisa de cam-
po. Severino (2009) menciona 
que nesse tipo de pesquisa o 

objeto é abordado no seu pró-
prio ambiente e que a coleta de 
dados é realizada nas condi-
ções naturais em que ocorrem 
os fenômenos sem nenhuma 
intervenção.

A coleta de dados deste 
trabalho foi realizada por 
meio de questionários respon-
didos diretamente pelos ad-
ministradores de microem-
presas no período de 10 de 
maio a 8 de junho de 2012. 
Assim, a survey é o tipo de 
procedimento mais adequado, 
pois ela possui a característica 
de interrogação direta das pes-
soas cujo comportamento se 
pretende pesquisar (GIL, 
2007). Cervo e Brevian (1983, 
p. 159) complementam que o 
questionário “contém um con-
junto de questões, todas logi-
camente relacionadas com um 
problema central”.

Como mencionado, a pes-
quisa foi realizada junto a 33 
empresas localizadas nos bair-
ros Moinhos de Vento, Rio Bran-
co e São Geraldo em Porto Ale-
gre. Foi estabelecida uma 
amostra, pois, conforme men-
ciona Gil (2007), na maioria 
desses levantamentos não são 
pesquisados todos os integran-
tes da população estudada.

O questionário utilizado 
na pesquisa foi validado por 
meio de um pré-teste no dia 
30 de abril de 2012, com pro-
fissional da área a ser pesqui-
sada, que realizou a análise do 

conjunto de perguntas conti-
das no questionário. Esse pro-
cedimento procura identificar 
perguntas que possam estar 
mal elaboradas, tendenciosas 
ou dúbias. O propósito do pré-
teste é nortear o desenvolvi-
mento da pesquisa, melhorar 
as respostas sugeridas pelo 
questionário, pois esse instru-
mento é a espinha dorsal de 
qualquer levantamento de 
dados (OLIVEIRA, 1999). O 
cumprimento dessa etapa pre-
tende evitar que o resultado do 
estudo fique comprometido.

Para Lakatos e Mar-
coni (1985), o pré-teste tam-
bém deverá apresentar três 
elementos importantes: fide-
dignidade (qualquer pessoa 
que aplique obterá o mesmo 
resultado), validade (os dados 
coletados possuem relevância 
para a pesquisa) e operativi-
dade (vocabulário é acessível e 
o significado é claro).

Uma vez feita a coleta 
dos dados por meio do ques-
tionário já validado, o passo 
seguinte foi a análise e a inter-
pretação desses dados. Con-
forme Bell (2008), os dados 
brutos levantados mediante 
questionário ou por algum 
outro método de coleta de 
dados precisam ser analisa-
dos e interpretados, pois 
se estiverem separados de 
informações interessantes 
nada significarão para o pes-
quisador ou o leitor.
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As conclusões obtidas por meio do 
levantamento na amostra não foram projeta-
das para a totalidade da população em estudo. 
Portanto o levantamento terá uma abordagem 
quantitativa e descritiva, pois as informações 
obtidas poderão ser agrupadas em tabelas, 
possibilitando assim a sua análise com o uso da 
estatística descritiva.  

Com base na literatura apresentada, 
elaborou-se o questionário de pesquisa, o qual 
é a principal contribuição desta pesquisa. Após 
discussão e aplicação do pré-teste, a estrutura 
final do questionário aplicado consistiu de 
quatro principais seções, a saber: (I) análise 
dos indicadores; (II) análise de custos x 
volume x lucro; (III) análise das demonstra-
ções contábeis; (IV) análise de investimentos.

4  ANÁLISE DE DADOS

4.1  INFORMAÇÕES GERAIS

As primeiras perguntas do questioná-
rio aplicado na survey buscaram identificar

algumas informações a respeito do adminis-
trador da empresa participante da pesquisa, 
como a sua escolaridade e sua área de forma-
ção. A Figura 3 apresenta os dados referentes à 
escolaridade do administrador da empresa 
entrevistada.

A Figura 4 apresenta as áreas de 
formação que os 18 administradores com 
graduação possuem. Os mestrados não são em 
áreas afins. E não houve nenhum entrevistado 
com doutorado.

Também foi questionado o tempo de 
existência do negócio. Mediante essas pergun-
tas, pode-se relacionar o tempo de vida da 
empresa com a formação do administrador. 
Após a tabulação dos dados, verificou-se que 
mais da metade dos entrevistados possui nível 
superior, sendo que em torno de 39% possuem 
formação em administração e economia. 
Segundo informações do Sebrae (2011), a 
falta ou o pouco conhecimento por parte do 
empreendedor sobre assuntos relevantes aoFonte: elaboração própria

Graduação

Mestrado

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Figura 3 � Escolaridade do administrador 
da empresa

Figura 4 � Escolaridade do administrador 
da empresa

Outras formações

Administração

Economia

Fonte: elaboração própria
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negócio são um dos motivos para as baixas 
expectativas de vida das microempresas. 
Assim, o nível de formação mais elevado dos 
administradores – principalmente em áreas 
afins – pode estar relacionado com o fato de 
mais de 66% das empresas que participaram 
da pesquisa possuírem mais de 10 anos de 
existência. Essa constatação, que foi obtida 
pelo questionário, pode levar à afirmação que 
uma empresa mais bem administrada, 
principalmente por gestores preparados para 
isso, apresenta menores riscos de encer-
ramento precoce das atividades. Na Figura 5 
são apresentados os dados referentes ao 
tempo de existência das empresas entre-
vistadas. Na amostra, não foram encontradas 
empresas cujo tempo de constituição fosse 
menor do que um ano.

Nessa primeira parte do questionário, 
aproximadamente 88% dos entrevistados 

responderam que utilizam o serviço contábil 
apenas  para  f ins  f i scais ,  conforme 
representado na Figura 6.

4.2  ANÁLISE DE INDICADORES

Na seção análise de indicadores do 
questionário aplicado, os entrevistados foram 
questionados sobre a importância de saber o 
nível de endividamento da empresa, ou seja, o 
quanto a empresa utiliza de recursos de 
terceiros para operacionalizar o negócio. 
Aproximadamente 85% das respostas indi-
caram que essa informação é útil ou muito útil 
para a administração do negócio. Verificar 
qual o percentual de recursos que a empresa 
busca com terceiros pode indicar como está a 
saúde financeira do negócio, por exemplo. A 
Figura 7 apresenta os percentuais encontrados 
nessa questão.

Figura 5 � Tempo de constituição da empresa

Fonte: elaboração própria

Figura 6 � Serviços contábeis

Somente para fins fiscais

Outros serviços

Fonte: elaboração própria

Mais de 10 anos

De 1 a 5 anos

De 6 a 10 anos



As demais perguntas realizadas nessa 
seção, como o conhecimento do prazo médio 
de recebimento de vendas, o prazo de renova-
ção de estoques e prazo médio de pagamentos 
das faturas de fornecedores, também auxiliam 
na administração do nível de utilização de 
recursos de terceiros. Mais de 90% dos 
entrevistados afirmam que essas informações 
são úteis ou muito úteis para a administração 
da empresa.

Tais informações auxiliam o empreen-
dedor na análise do ciclo operacional e de caixa 
da empresa. Assim, o gestor poderá estabele-
cer estratégias como negociar prazos maiores 
de pagamento de faturas a fornecedores e 
oferecer prazos menores para clientes. 
Também por meio de históricos, buscar 
estabelecer níveis mínimos de estoques, pois 
volumes elevados de estoques obrigam a 
empresa a ter elevado capital investido, sendo 
que esse capital poderia estar sendo investido 

em outros setores do negócio mais carentes de 
recursos. Quando a empresa não se apropria 
desses dados, acaba por não ter recursos 
disponíveis para operacionalizar o negócio. 
Quando há necessidade de recursos financei-
ros e a empresa não possui recursos próprios 
para suprir essa carência, o empreendedor 
busca recursos principalmente em bancos 
para suprir essa necessidade, fazendo anteci-
pação de recebíveis como desconto de 
duplicatas, antecipação de valores referentes a 
vendas feitas em cartões de crédito e cheques 
pré-datados. Ao fazer essas operações, a 
empresa precisa remunerar esse capital por 
meio de juros e, assim, passa a comprometer 
a sua margem de lucro. 

A Figura 8 apresenta os percentuais 
sobre a utilidade das informações referentes à 
média de recebimento de vendas pela empre-
sa.
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Figura 7 � Informações sobre recursos 
de terceiros que são utilizados para 
operacionalizar o negócio

Fonte: elaboração própria

Pouco relevante

Sem relevância

Muito útil

Útil

Fonte: elaboração própria

Indiferente

Sem relevância

Muito útil

Útil

Figura 8 � Utilidade das informações 
referentes à média de recebimento de 
vendas pela empresa
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A Figura 9 expõe os percentuais sobre a 
utilidade das informações referentes ao prazo 
de renovação do estoque de produtos da 
empresa.

A Figura 10 apresenta os dados sobre a 
utilidade da informação referente ao prazo 

médio para pagamento das faturas aos 
fornecedores pela empresa, segundo as 
empresas que participaram do questionário.

4.3 ANÁLISE DE CUSTOS X VOLUME X LUCRO

Na primeira questão da seção análise 
de custos x volume x lucro, os entrevistados 
foram indagados sobre a importância de dados 
sobre o ponto de equilíbrio. A maioria dos 
gestores entrevistados acredita ser muito útil 
ou útil essa informação para o negócio. Saber o 
quanto a empresa deve vender para cobrir a 
totalidade de seus custos é crucial para o 
negócio, pois a partir desse nível o negócio 
passa a obter lucros. Em cima desse dado, o 
administrador poderá estabelecer estratégias 
que busquem vendas maiores e o controle dos 
custos para que a margem de lucro seja cada 
vez maior. A Figura 11 apresenta os dados 
sobre a utilidade das informações obtidas pelo 
ponto de equilíbrio para o negócio de acordo 
com a opinião dos entrevistados.

Figura 9 � Utilidade das informações 
referentes ao prazo de renovação do 
estoque de produtos da empresa

Fonte: elaboração própria

Indiferente

Sem relevância

Muito útil

Útil

Fonte: elaboração própria

Figura 10 � Utilidade da informação referente 
ao prazo médio para pagamento das faturas 
aos fornecedores pela empresa

Indiferente

Sem relevância

Muito útil

Útil

Fonte: elaboração própria

Figura 11 � Utilidade das informações obtidas 
pelo ponto de equilíbrio

IndiferenteMuito útil

Útil



Quanto à margem de contribuição dos 
produtos vendidos pela empresa, em torno de 
76% dos pesquisados afirmam que tal infor-
mação é muito útil para a gestão do negócio. E 
aproximadamente 18% acreditam que o dado 
fornecido por esse item é útil na administração 
da empresa. Saber o valor resultante do preço 
de venda unitário de cada produto vendido 
pela empresa menos o custo variável do 
produto específico define o quanto esse 
produto contribui, ou seja, qual é a sua 
margem de contribuição para pagamento de 
custos e despesas fixos da empresa. De posse 
dessa informação, o gestor definirá qual ou 
quais produtos da linha oferecida pela 
empresa poderão ter a sua produção elevada. 
Assim, também poderá definir qual ou quais 
produtos poderão ter sua oferta diminuída ou 
até mesmo ser retirada do mix de produtos 
vendidos pela empresa. Por vezes, produtos 
obsoletos produzem custos mais elevados para 
empresa; por exemplo, um produto que não 
possua um bom giro de estoque poderá gerar 
mais perdas para o negócio, pois há a possibili-
dade de vencimento da mercadoria e, conse-
quentemente, perda para a empresa. A Figura 
12 apresenta informações sobre a utilidade da 
margem de contribuição para a empresa, 
conforme respostas dos participantes da 
entrevista.

Por fim, os dados sobre a formação do 
preço de venda foram considerados por 100% 
dos questionados como muito útil e útil para a 
gestão do negócio. A busca de informações vai 
além da verificação do preço da concorrência 
no momento da formação do preço final do 
produto. Ter informações sobre os custos 
envolvidos, a margem de lucro esperada pela 
empresa, com a informação da concorrência 
devem auxiliar a administração na definição 
do melhor valor a ser cobrado pela mercadoria. 
No momento em que a empresa se apropria 
desse dado, poderá identificar alguns custos 
que poderão ser enxugados por meio de 
estratégias voltadas para a redução de tais 
custos. Dessa maneira, a empresa terá uma 
maior margem de lucro e/ou um preço 
compatível com a concorrência. A Figura 13 
apresenta dados sobre a utilidade das informa-
ções referentes à formação do preço de venda, 
segundo respostas dos questionados.

4.4 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na seção de análise das demonstrações 
contábeis, aproximadamente 58% dos 
entrevistados responderam ser muito útil e em
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IndiferenteMuito útil Útil

Fonte: elaboração própria

Figura 13 � Utilidade das informações 
referentes à formação do preço de venda

Muito útil Útil

Fonte: elaboração própria

Figura 12 � Utilidade das informações obtidas 
por meio da margem de contribuição
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torno de 39% afirmaram que consideram útil 
para a empresa obter comparativos sobre a 
receita da organização. Com esse dado, a 
empresa pode monitorar se as vendas estão 
crescendo conforme o esperado ou se está 
havendo alguma queda. Caso esse valor não 
esteja de acordo com o projetado para 
empresa, o gestor poderá buscar os motivos 
para essa queda e realizar os ajustes ou 
mudanças necessárias para a retomada do 
crescimento. Na Figura 14, são apresentados 
os percentuais referentes à utilidade dos 
comparativos de vendas pelos entrevistados.

A informação sobre o percentual que 
representa o custo da mercadoria ou produto 
vendido em relação à receita auferida no 
período é considerada por aproximadamente 
91% dos questionados como muito útil e útil 
para a empresa. Esse dado auxilia o gestor a 
identificar fatores que possam fazer esse custo 
se elevar, por exemplo: desperdícios de 
matéria-prima, estoques elevados de produtos 
que possuem pouco giro e, como foi citado 

anteriormente, vencem e devem ser descar-
tados, compras de materiais sem cotações, ou 
seja, aquisições com valores mais elevados. A 
Figura 15 apresenta os percentuais referentes 
à utilidade das informações sobre o custo da 
mercadoria ou produto vendido de acordo com 
os participantes da pesquisa.

Sobre o percentual dos custos com 
rescisões trabalhistas em relação ao total das 
despesas da empresa, 36,36% dos entre-
vistados consideram muito útil essa infor-
mação e 36,36% útil. Percebe-se que o percen-
tual de entrevistados que consideraram tal 
dado muito útil ou útil diminuiu em relação 
aos demais itens questionados. Isso se deve à 
baixa rotatividade existente em 30 das 33 
empresas participantes da pesquisa. No 
entanto, a alta rotatividade da empresa deverá 
ser analisada, pois elevados percentuais 
impactam em custos elevados na própria 
rescisão, assim como em custos maiores em 
novos recrutamentos, treinamentos e preparo

Figura 14 � Utilidade das informações 
referentes ao comparativo de receitas

Fonte: elaboração própria

IndiferenteMuito útil

Útil

Figura 15 � Utilidade das informações sobre o 
custo da mercadoria ou produto vendido

Fonte: elaboração própria

IndiferenteMuito útil

Útil



da mão de obra para assumir as atividades. A 
Figura 16 apresenta os percentuais referentes 
à utilidade das informações sobre os custos 
relacionados às rescisões trabalhistas, con-
forme a opinião dos entrevistados.

4.5  ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

Na última seção do questionário, 
denominada análise de investimentos, 100% 
dos entrevistados consideram muito útil ou 
útil ter uma projeção de tempo para o retorno 
de recursos investidos em um novo negócio ou 
em uma ampliação da empresa. No momento 
da decisão de investir, o empreendedor deverá 
ter conhecimento de informações, como o 
tempo de retorno do capital a ser investido e o 
quanto ele espera de retorno desse investi-
mento. Tais dados auxiliam no momento da 
decisão de investir, pois, se o período de 

retorno do investimento for superior ao 
estabelecido pela empresa ou se o retorno do 
investimento é menor do que o esperado, o 
administrador poderá rejeitar esse projeto. 
Lembrando que são projeções, que o investi-
mento poderá ser aceito se o período de 
retorno e o valor esperado de retorno estive-
rem de acordo com o desejado pela empresa. 
No entanto, essas projeções auxiliam na 
diminuição do risco do negócio, mas não na 
eliminação total dele. A Figura 17 apresenta os 
percentuais referentes à utilidade dos dados 
sobre decisões de investimentos conforme a 
opinião dos participantes da pesquisa.

4.6  CONSIDERAÇÕES FINAIS DA PESQUISA

Na parte final do questionário, em 
torno de 94% dos entrevistados acreditam que 
o fornecimento pelo profissional da Contabili-
dade de tais relatórios, com informações como 
as que foram apresentadas na pesquisa, 
auxiliaria na gestão do negócio. A Figura 18
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Figura 16 � Utilidade das informações sobre os 
custos relacionados às rescisões trabalhistas

Fonte: elaboração própria

Indiferente

Pouco relevante

Sem relevância

Muito útil

Útil

Figura 17 � Utilidade das informações sobre 
as decisões de investimentos

Fonte: elaboração própria

Muito útil Útil
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apresenta os percentuais de entrevistados que 
acreditam ser importante ou não receber do 
profissional contábil tais informações.

Quando questionados sobre o uso das 
informações, 24,24% afirmaram que não 
utilizam esse serviço do contador pelo custo, 
24,24% não tinham conhecimento que tais 
informações pudessem ser fornecidas pelo 
profissional contábil e 51,52% afirmam já 
utilizar esse tipo de informações na sua 
empresa. Acredita-se que esse nível elevado de 
usuários dessas informações na amostra 
entrevistada seja em função da formação 
acadêmica da maior parte dos entrevistados 
ser em administração. Muitos já implemen-
taram e utilizam indicadores de monitora-
mento paralelos à Contabilidade, pois per-
cebem a utilidade dessas informações. A 
Figura 19 apresenta os motivos pelos quais os 
entrevistados não solicitam essas informações 
para o contador.

Esse fato confirma a importância de o 
profissional contábil fornecer outras infor-
mações, além das obtidas pela contabilidade 
fiscal. Como foi visto, a maioria dos en-
trevistados utiliza o serviço fiscal dos 
escritórios contábeis que lhe prestam serviço. 
Além disso, mostram a carência que há no 
mercado por profissionais na área com esse 
diferencial.

5 CONCLUSÃO

O objetivo desta pesquisa foi identi-
ficar a percepção do grupo de microem-
presários situados na região de Porto Alegre 
em relação ao uso da contabilidade gerencial 
como ferramenta de auxílio à tomada de

Figura 18 � Importância dos relatórios de 
contabilidade gerencial fornecido pelo 
profissional contábil

Fonte: elaboração própria

Sim Não

Figura 19 � Motivos pelos quais as empresas 
entrevistadas não utilizam a contabilidade 
gerencial

Fonte: elaboração própria

Custo

Estas informações já são

utilizadas pela empresa

Não tinha conhecimento

que essas informações

fossem fornecidas pelo

contador



decisões. Também se buscou verificar o nível 
de satisfação do gestor que já utiliza essa 
ferramenta. Após a análise dos dados levanta-
dos pela pesquisa, notou-se que, para a 
maioria dos administradores, as questões 
levantadas no questionário seriam úteis ou 
muito úteis para a boa gestão do negócio.

A contabilidade gerencial é formada 
por diversas áreas, como custos, finanças, 
administração e outras áreas correlatas. 
Assim, há muitos temas com relevante 
importância dentro da contabilidade geren-
cial. No entanto esses temas foram sucin-
tamente abordados nesta pesquisa.

Percebeu-se que os gestores têm 
percepção de que a contabilidade gerencial é 
uma ferramenta útil no auxílio da administra-
ção do negócio, sendo, inclusive, diagnostica-
do, na amostra pesquisada, um número 
elevado de empresários que já utilizam essas 
informações para gerir seus negócios. Porém 

ficou registrado que esses dados não são 
fornecidos pelo contador que assessora a 
empresa, mas são provenientes de relatórios 
customizados pelos próprios empresários, que 
possuem formação em administração ou em 
áreas afins.

Assim, nota-se a carência por parte de 
profissionais contábeis a fim de oferecer e 
esclarecer tais serviços e informações úteis 
para a análise de desempenho do negócio às 
microempresas. Com a amostra, foi possível 
evidenciar que essas informações ainda não 
são utilizadas, pois alguns microempresários 
não percebem ou desconhecem que o profis-
sional contábil possa fornecer esse tipo de 
informação, aliado ao fato de alguns entre-
vistados acreditarem que esse possa ser um 
serviço com elevado custo. No entanto a 
maioria afirmou serem essas informações 
importantes para uma melhor gestão, esten-
dendo a expectativa de vida das empresas.
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forma impressa de 1972 a 2009 e, a partir de 
2010, na forma eletrônica. 

Podem encaminhar artigos para a 
Revista profissionais da Contabilidade 
devidamente registrados em CRC. Serão 
igualmente publicados artigos em língua 
espanhola, elaborados por profissionais de 
outros países. Serão também aceitos artigos 
de acadêmicos de Ciências Contábeis, desde 
que sejam orientados ou de coautoria por 
professor devidamente registrado em 
Conselho de Contabilidade. A reprodução do 
conteúdo de artigos divulgados na Revista 

do Conselho Regional de Contabilidade do 
Rio Grande do Sul, em parte ou na sua íntegra, 
é permitida, desde que citada a fonte. Os  
conceitos emitidos nos artigos são de inteira 
responsabilidade de seus autores. Ao enviar o 
artigo, o(s) autor(es) automaticamente 
autoriza(m) o CRCRS a publicá-lo em suas 
publicações/edições.

Não haverá remuneração ou 
contraprestação de qualquer tipo aos autores, 
por artigo(s) publicado(s) nesta Revista. Como 
parte do processo de submissão, os autores 
devem verificar a conformidade em relação a 
todos os itens listados a seguir. Se não 
estiverem de acordo com as normas serão 
devolvidas aos autores.
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1.  O artigo submetido deve ser inédito, ou seja, 
não pode ter sido enviado ou publicado em 
outro periódico. Consideram-se inéditos os 
trabalhos publicados em anais de eventos 
científicos, como congressos, convenções, 
seminários, simpósios.

2.  O artigo deverá versar sobre a Ciência ou 
Profissão Contábil e poderá ser elaborado por 
mais de um profissional da Contabilidade, 
com registro em CRC, limitado a um máximo 
de quatro autores.

3.  O artigo, sob hipótese alguma, pode estar 
identificado, seja no corpo do original ou em 
propriedades do arquivo.

4.  A formatação do texto deve seguir o tamanho 
A4 (29,7cm x 21cm), com 3 cm de margens 
superior e esquerda, e 2 cm de margens 
inferior e direita.

5.  O texto deve ser enviado em Word for 
Windows 6.0 ou posterior.

6.  A fonte utilizada no texto deve ser Times New 
Roman, tamanho 12, espaçamento simples e 
alinhamento justificado.

7.  O artigo deve ter entre 3.800 e 9.000 palavras, 
incluindo quadros, tabelas, ilustrações, notas, 
referências bibliográficas.

8.  O título, o resumo e as palavras-chave devem 
ser enviados em português e inglês, 
integrando o artigo. O resumo deve ter entre 
120 e 250 palavras, seguido de três a seis 
palavras-chave.

9.  As ilustrações, tais como figuras, quadros e 
tabelas, devem ser elaboradas segundo a 

norma da ABNT (NBR 14724), sempre em 
preto e branco, juntamente com legendas, 
créditos e fonte. Caso haja ilustrações 
importadas de outros programas, como Excel 
e Power Point, enviar também o arquivo de 
origem.

10. Evitar expressões como id., ibid., op. cit., loc. cit. 
e assemelhadas, ou notas de referência e de 
rodapé; sendo admitidas notas no final do 
texto.

11. Para citações diretas com mais de três linhas, 
utilizar recuo de 4 cm da margem esquerda, 
espaço simples e fonte 10.

12. Para citações dentro do texto deve ser 
utilizado o formato autor/data, por exemplo: 
Beulke e Bertó (2008, p. 78); se entre 
parênteses, apresentar como segue: (BEULKE; 
BERTÓ, 2008, p. 78).

13. As referências bibliográficas devem ser 
apresentadas em ordem alfabética, de acordo 
com as normas da ABNT (NBR-6023). 

Os trabalhos deverão ser encaminhados por e-
mail, com dois arquivos anexados na mesma 
mensagem: um com o trabalho em si e outro com 
a folha de identificação, na qual deve constar o 
título do trabalho, nome completo do(s) 
autor(es), n° de registro em CRC, endereço 
completo, telefone, fax, e-mail e breve currículo 
(máximo de 10 linhas).

Os trabalhos a serem submetidos ao Corpo 
Editorial devem ser encaminhados ao e- mail 
editoria@crcrs.org.br. A avaliação ocorrerá sem 
qualquer identificação dos autores dos artigos, 
visando a garantir a completa isenção nesse 
processo.
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