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EDITORIAL

4  REVISTA DO CRCRS

No próximo dia 31-12-2013, encerra-

-se o nosso mandato na Presidência do 

CRCRS. Durante este período – 2010/2013 – 

nossa gestão esteve comprometida em de-

senvolver um trabalho que mantivesse o 

Conselho como entidade de referência em 

nível nacional e atuante em assuntos da área 

contábil, bem como naqueles ligados à 

sociedade. Realizamos esse trabalho com 

entusiasmo, responsabilidade e perseveran-

ça. As metas estabelecidas foram plenamente 

atingidas, sendo executados os projetos 

constantes dos planos de trabalho, elabora-

dos anualmente, sempre com o máximo 

cuidado no que tange ao cumprimento das 

normas e à legalidade das ações, além da 

adequação dos processos, no sentido de 

minimizar os riscos e evitar falhas, e buscan-

do a máxima eficácia e eficiência. Também 

foram divulgadas e disponibilizadas as 

prestações de contas de cada exercício, com o 

respectivo relatório anual. O relatório 

completo das atividades desenvolvidas na 

gestão 2010/2013 também pode ser acessado 

na página do Conselho.

Faz-se necessário destacar e agradecer 

aos meus pares, que juntos estiveram nessa 

jornada e que trabalharam sem receber um 

centavo sequer, mas sentem-se totalmente 

recompensados por estarem envoltos em 

sentimentos de desprendimento e de luta pela 

nossa profissão. Nesse grupo inserem-se os 

membros do Conselho Diretor, os conselhei-

ros, os delegados regionais e os membros das 

comissões de estudos. Contamos também com 

o apoio do Conselho Federal de Contabilidade, 

da Fundação Brasileira de Contabilidade, dos 

dirigentes das entidades de classe, inclusive 

por intermédio do Fórum Permanente das 

Entidades da Classe Contábil do RS, dos 

professores, coordenadores e diretores das 

instituições do ensino contábil, além das 

entidades públicas e privadas com as quais 

mantivemos relacionamento. Os esforços 

somados permitiram que benefícios e parce-

rias fossem criados, resultando em mais

Classe Contábil com o firme 
propósito de evoluir ainda mais



serviços à disposição dos contadores e 

técnicos em contabilidade. Também é im-

portante destacar o apoio dos funcionários 

do CRCRS, que foram fundamentais para a 

consecução  das  atividades.

Queremos destacar alguns pontos em 

relação à nossa atuação em 2013. No âmbito 

da fiscalização do exercício profissional, 

estivemos em 280* municípios gaúchos, com 

a efetivação de 25.194* diligências. Nas ações 

desenvolvidas, destacaram-se a verificação 

da ocupação dos cargos de natureza contábil 

nas prefeituras e nos demais órgãos públicos, 

o incremento da fiscalização eletrônica 

(e-crcrs-legal); a fiscalização das organi-

zações contábeis com o intuito de evitar 

possíveis ações de leigos; o exame de 

documentos que dão base às Decores; a 

existência de contrato de prestação de 

serviços; a averiguação da execução da 

escrituração contábil; a observância das 

Normas Brasileiras de Contabilidade e do 

Código de Ética; e a fiscalização preventiva. 

Já em relação ao registro profissional, 

sublinhamos a modernização em seu 

procedimento, que passou a tramitar, por 

sugestão deste Regional junto ao Conselho 

Federal de Contabilidade, de forma ele-

trônica, por meio do Sistema de Processo 

Eletrônico  de  Registro.

No âmbito da educação continuada, 

tivemos a realização de 2.151* eventos 

(presenciais e virtuais) em 2013, com a 

presença de 90.339* profissionais da 

Contabilidade e estudantes da área 

contábil, com destaque à realização de 13 

Seminários de Assuntos Contábeis; do 

Encontro Nacional de Coordenadores e 

Professores dos Cursos de Ciências 

Contábeis; de importantes eventos seg-

mentados, como o workshop relaciona-

do com a área pública; “NBCASP e Siste-

ma de Custos”; o Workshop para Jovens 

Empresários Contábeis, o Seminário sobre 

Auditoria Independente; o Seminário 

sobre Organizações Contábeis e Tecnologia 

da Informação; o Seminário para a área do 

Cooperativismo; o Seminário sobre Perí-

cias; Seminário de Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público; Seminário de Gestão e 

Planejamento Tributário – Incentivos Fis-

cais; Seminário do Terceiro Setor; e entrega 

do Prêmio Mérito Docência Universitária. 

Outro destaque está na realização da XIV 

Convenção de Contabilidade do RS, evento 

que reuniu mais de 1.600 participantes, no 

mês de maio, em Bento Gonçalves. 

Tivemos, ainda, a continuidade da ini-

ciativa pioneira no âmbito do Sistema 

CFC/CRCs relacionada às transmissões 

“ao vivo” pela internet das palestras 

realizadas na sede do CRCRS e sua 

disponibilização na TV CRCRS para 

assistência a qualquer momento e/ou
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download. Importantes parceiros foram 

fundamentais nessa empreitada, como Fun-

dação Brasi leira de Contabil idade,  

Ibracon – 6ª Regional, Sescon-RS, Lefisc 

e  Senar.

Não descuidamos de manter perma-

nente contato com a classe contábil, median-

te diversos canais, como a Rádio CRCRS, a 

TV CRCRS, o Blog News do CRCRS, a coluna 

semanal no caderno Contabilidade, publica-

do nas quartas-feiras no Jornal do Comércio, 

o envio de boletins eletrônicos, a atualização 

constante da página do Conselho como 

garantia de comunicação com a classe e de 

prestação de serviços, a veiculação de mensa-

gens institucionais e de valorização profissio-

nal nas rádios Bandeirantes, Guaíba e Gaú-

cha, além da Ouvidoria.

Também demos continuidade à polí-

tica de editar publicações e fazer sua distri-

buição gratuita, bem como mantê-las à dis-

posição na internet, para consulta e/ou down-

load; à elaboração anual do Balanço Social, 

dando total transparência dos dados da enti-

dade; à edição da Revista do CRCRS, que 

conta com artigos técnicos, temáticos e 

entrevistas sobre temas relacionados à pro-

fissão contábil, além de notícias relacionadas 

ao Conselho e à classe; à edição da Re-vista 

Técnica do CRCRS e à inserção da cole-ção 

completa na internet. Não descuidamos de 

atualizar o acervo da Biblioteca, de manter a 

sala com computadores e acesso à internet e da 

assistência às palestras realizadas e gravadas 

em DVD, no Centro de Cultura.

Na área acadêmica, tivemos o início 

da primeira turma de doutorado em Contabi-

lidade promovido pela Unisinos, com o apoio 

do CRCRS. Também, o CRCRS firmou ter-

mos de termos de cooperação com 49 institu-

ições de ensino, representando 79 campi 

universitários, com o objetivo de proporcio-

nar meios para a constante atualização e a 

renovação do conhecimento dos profissiona-

is da Contabilidade, professores e estudantes 

de Ciências Contábeis, bem como o convênio 

com a Fipecafi, com a concessão de 30% de 

desconto sobre o valor dos cursos eLearning.

Participamos ativamente dos traba-

lhos do Fórum dos Conselhos Regionais de 

Profissões Regulamentadas e tivemos o lan-

çamento em nosso estado da campanha 

“2013: Ano da Contabilidade”, em sessão 

solene realizada na Assembleia Legislativa 

do RS, no mês de maio, e o recebimento da 

Medalha da 53º Legislatura.

Ampliamos os trabalhos das Comis-

sões de Estudos de Acompanhamento da 

Área do Ensino Superior; de Auditoria Inde-

pendente; do CRCRS Jovem; de Contabilida-

de Aplicada ao Setor Público; da Mulher que 

Atua na Área Contábil do RS; de Organiza-

ções Contábeis; de Perícia Contábil; de 

Responsabilidade Social; de Tecnologia da 

Informação; do Terceiro Setor; e criamos a 

Comissão sobre Cooperativismo e o Grupo 

de Estudantes  de  Apoio  ao  CRCRS  Jovem.
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A ação no interior também se deu por 

intermédio dos delegados regionais. Em 

2013, tivemos a criação do Escritório 

Regional em Gravataí, totalizando 104 

delegacias e 17 escritórios regionais, for-

mando uma rede de integração dos pro-

fissionais com o CRCRS.

No âmbito das ações sociais, destaque 

àquelas ligadas ao Programa de Voluntariado 

da Classe Contábil (PVCC), coordenado pelo 

Sistema CFC/CRCs, que contempla oito 

projetos; a instalação, em 2013, de 

Observatórios Sociais nas cidades de Cruz 

Alta, Pelotas e Erechim; a 8ª edição do Mês 

da Solidariedade Contábil.

Dentro de uma política de relacio-

namentos, buscamos estreitar laços com 

entidades e órgãos públicos, sempre com a 

finalidade de criar mais benefícios para a área 

contábil (CFC e demais entidades de 

fiscalização profissional, Fundação Brasileira 

de Contabilidade, Sescon-RS, Sescon Serra 

Gaúcha, Ibracon, Federacon e seus sindicatos 

filiados, Sindiconta, Ministério Público do 

RS, Receita Federal, Receita Estadual, 

CAGE-RS, Junta Comercial, Tribunal de 

Contas do Estado do RS, Agergs, Assembleia 

Legislativa do RS, Prefeitura e Câmara 

Municipal de Porto Alegre, Caixa Econômica 

Federal, Sebrae, instituições de ensino). 

Destaca-se também a participação na 

coordenação da Comissão Mista do Prêmio 

de Responsabilidade Social da Assembleia 

Legislativa e do Fórum Permanente das 

Entidades da Classe Contábil do RS.

Os recursos gerados pela classe 

contábil do RS foram fundamentais para 

podermos realizar o melhor em favor da 

nossa profissão. As metas da próxima gestão 

do CRCRS, a iniciar-se em janeiro de 2014, 

estão baseadas na continuidade das ações e 

do trabalho qualificado até agora desen-

volvido, sob a égide da ética, da união e do 

reconhecimento, com o firme propósito de 

evoluir ainda mais.

Mantendo nossa confiança nos 

trabalhos futuros do CRCRS, reafirmamos 

nossa expectativa de que o CRCRS contará 

com o teu apoio para que os propósitos da 

próxima gestão possam ser integralmente 

cumpridos.

Finalizamos com um agradecimento 

especial pela confiança depositada nestes 

quatro anos em que estivemos à frente desta 

Casa. Muito obrigado!

Contador  Zulmir  Breda

Presidente  do  CRCRS

* Dados de novembro/2013
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RESUMO
Os professores necessitam de domínio adequado da ciência, de 

técnicas e da arte de ensinar para exercerem a profissão de docência. Há 

docentes universitários profissionais que atuam no mercado e também 

como professores, alguns por interesse na pesquisa. Dessa maneira, 

buscam a qualificação profissional por meio de mestrado e doutorado, 

são convidados por gestores a dedicar algumas horas na docência, pois a 

formação docente universitária tem-se centrado mais no conheci-

mento de respectivas áreas, em detrimento dos conhecimentos pe-

dagógicos. Nesse contexto, o estudo buscou identificar a realidade do 

conhecimento das práticas pedagógicas de contadores que se tornam 

professores universitários, especificadamente, no curso de Ciências 

Contábeis, das universidades comunitárias do Rio Grande do Sul, por meio 

da aplicação de questionário on-line aos coordenadores das 15 

universidades pesquisadas. Os dados foram analisados e identificaram-se 

as práticas pedagógicas por meio de análise descritiva das respostas 

obtidas, confirmando que os contadores-professores possuem pouca 

formação pedagógica e tornaram-se docentes por convite das institui-

ções, permanecendo como maneira de se manterem atualizados, por 

gostarem  de  atuar  como  professor.

PALAVRAS-CHAVE: Saberes docentes. Práticas 

docentes. Professores de Contabilidade.

ROSELAINE FILIPIN
Contadora. Mestre em Ciências 

Contábeis. Professora da 
Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do RS (Unijuí).

DRA. RITA BUZZI RUSCH
Professora do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Contábeis 
da FURB, Blumenau, SC.
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1  INTRODUÇÃO

O estudo sobre as práticas pedagógicas 

tem sido interesse de pesquisadores, que 

buscam elucidar as reais necessidades da 

abordagem pedagógica na educação, em 

especial no ensino superior. Algumas pesqui-

sas, como as de Saraiva (2005), Lima (2007), 

Slomski (2008), Araújo e Andere (2008), 

Cóssio (2008), Monte (2009), confirmam a 

necessidade do conhecimento pedagógico 

para a prática docente, com ênfase ao ensino 

superior. A qualidade da formação dos 

professores é imprescindível em todos os 

níveis, no entanto a qualificação de profissio-

nais que são colocados no mercado de trabalho 

depende da qualidade da universidade, tanto 

quanto de seus profissionais.

Araújo e Andere (2008) discorrem que, 

com o crescimento da oferta dos cursos de 

graduação em Ciências Contábeis, verifica-se a 

importância em pesquisar a formação dos 

professores de Contabilidade. O professor 

também desempenha um papel de agente 

social, e sua formação, docência e aprendiza-

gem geram investigações sobre a aprendiza-

gem docente. Para Saraiva (2005, p. 15), “o 

processo ensino-aprendizagem no contexto 

universitário depende, dentre outros condi-

cionantes, da qualidade da formação docente, 

sua institucionalização e valorização profis-

sional no âmbito sociopolítico e econômico”. 

Nesse contexto, conforme Araújo e Andere 

(2008), é possível perceber que o docente de 

Contabilidade, além de necessitar dos 

conhecimentos e das habilidades da profissão 

contábil, precisa de conhecimentos teóricos, 

estruturais, didáticos e pedagógicos.

Conforme Saraiva (2005), deve haver 

interlocução entre teoria e prática. Os pro-

fessores desenvolvem um conhecimento 

advindo de experiências e vivências pes-

soais, portanto precisam promover a refle-

xão epistemológica entre os conheci-

mentos prático e teórico, compreendendo 

que aprender a ensinar constitui-se em um 

processo. 

Diante desses aspectos, emerge a 

pergunta de pesquisa: como o contador que se 

torna professor constrói seus saberes pedagó-

gicos? O objetivo norteador desta pesquisa é 

identificar os saberes pedagógicos de pro-

fessores de Ciências Contábeis, que de con-

tador tornaram-se professores e atuam nas 

universidades comunitárias do Rio Grande 

do Sul.

A motivação deste estudo parte para a 

reflexão da realidade das práticas pedagógicas 

de contadores que se tornam professores 

universitários, especificadamente de Ciências 

Contábeis, e assim se busca contribuir para o 

desenvolvimento de processos formativos que 

atendam as reais necessidades dos contadores 

que querem seguir a docência na área contábil.

O trabalho está estruturado da se-

guinte maneira: aposta esta introdução, 

apresenta-se o referencial teórico, que 

abordará docência no ensino superior, apren-

dizagem e docência, saberes docentes. Após, 

descreve-se a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento da pesquisa. Consecutiva-

mente, evidencia-se a descrição e a análise dos 

dados e, por último, apresentam-se as con-

siderações finais do estudo, acompanhadas 

das referências que embasaram empírica e 

teoricamente a pesquisa.
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2  REFERENCIAL TEÓRICO

No referencial teórico serão aborda-

dos os temas que sustentarão a pesquisa: 

formação dos professores e saberes profissio-

nais e os saberes docentes dos professores 

universitários.

2.1  FORMAÇÕES DOS PROFESSORES E 

SABERES PROFISSIONAIS

Para Cunha (2010), o saber é a 

capacidade de compreender, dominar a 

técnica, poder manuseá-la e compreendê-la, 

remetendo-a ao mundo prático, à noção a ser 

produzida. Dessa maneira, conforme Saraiva 

(2005, p. 28), “a profissão docente, assim 

como as demais profissões, necessita para o 

pleno exercício de quem a exerce que sejam 

assegurados o domínio adequado da ciência, 

da técnica e da arte de ensinar, que os sujeitos 

em formação possuam competências profis-

sionais para o pleno exercício do trabalho 

educativo”. Tardif (2002) considera que os 

saberes dos professores provêm de diversas 

fontes, de diferentes momentos da história de 

vida e da carreira profissional. A maneira 

como unem esses saberes, e a hierarquia 

quanto à importância de cada um são pontos 

fundamentais no processo de reconhecimento 

da formação e dos saberes constituídos pelos 

professores no decorrer de sua vida docente.

O saber tem sua importância à medida 

que é utilizado no processo do ensino. Para Tardif 

(2002, p. 21), “quanto menos utilizável no 

trabalho é um saber, menos valor profissional 

parece ter, [...] os saberes, oriundos da 

experiência são, para o professor, a condição 

para a aquisição e produção de seus próprios 

saberes profissionais”. O autor traz como 

postulado central que o professor de profissão 

possui saberes específicos que são mobiliza-

dos, utilizados e produzidos no âmbito de suas 

tarefas cotidianas, e adiciona que “Os profes-

sores enquanto sujeitos que possuem, utilizam 

e produzem saberes específicos ao seu ofício, 

ao seu trabalho” (ibidem, p. 228).

Nesse contexto, o Quadro 1 demonstra 

os saberes dos professores, seu modo de 

aquisição e a integração com o trabalho 

docente.
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Para Slomski (2008), os professores 

utilizam seus conhecimentos pessoais, 

trabalham com livros didáticos, fiam-se na 

própria experiência e vão retendo esses 

elementos para a sua formação profissional, à 

medida que realizam seu trabalho. Durante a 

carreira docente, esses elementos vão se 

alterando em fases contínuas, enquanto o 

professor busca a sua especialização, as suas 

interiorizações quanto à aplicação de seus 

ensinamentos.

A formação de professores se expressa 

como de longa duração e de variedade da 

formação docente. Tardif (2002, p. 287) 

discorre que “começa antes da universidade, 

durante a formação escolar anterior, transfor-

ma-se na formação universitária inicial, se 

valida no momento do ingresso na profissão, 

nos primeiros anos de carreira e prossegue 

durante uma parcela substancial da vida 

profissional”.

A prática voltada à teoria, a forma 

como isso se externaliza na formação do 

professor é citada por Tardif (2001, p. 288):

A prática profissional ganha uma 
realidade própria, bastante inde-
pendente dos constructos teóricos dos 
pesquisadores e de procedimentos 
elaborados por tecnólogos da ação. Por 
isso, ela constitui um lugar de apren-
dizagem autônomo e imprescindível. 
Lugar tradicional de mobilização de 
saberes e de competências específicas, a 
prática é considerada uma instância de 
produção desses mesmos saberes e 
competências; ao incorporar uma 
parte da formação, a prática torna-se, 
enfim, um espaço de comunicação e 
de transmissão desses saberes e 
competências.

Quadro 1 � Os saberes dos professores

SABERES DOS PROFESSORES

 Fonte: Tardif (2002, p. 63).

FONTES SOCIAIS DE AQUISIÇÃO MODO DE INTEGRAÇÃO NO TRABALHO DOCENTE

Pela história de vida e pela socialização 

primária

Pela formação e socialização pré-

-profissional

Família, ambiente de vida, a 

educação no sentido lato

A escola primária e 

secundária, os estudos pós-

-secundários não 

especializados

Instituições de formação de 

professores, os estágios, 

cursos de capacitação

Utilização das “ferramentas” 

dos professores: programas, 

livros didáticos, cadernos de 

exercícios, fichas

A prática do oficio na escola 

e na sala de aula, a 

experiência dos pares

Saberes provenientes dos

programas e livros didáticos 

usados no trabalho

Saberes provenientes de sua 

própria experiência na 

profissão, na sala de aula 

e na escola

Pela formação e pela socialização 

profissional nas instituições de formação 

de professores

Pela “utilização das ferramentas” de 

trabalho, sua adaptação às tarefas

Pela prática do trabalho e pela socialização 

profissional

Saberes pessoais dos

professores

Saberes provenientes da

formação escolar anterior

Saberes provenientes da 

formação profissional para 

o magistério
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Educar requer competências profis-

sionais, dentro do conhecimento pedagógico, 

científico e cultural revisto. Alguns princípios 

subjacentes aos processos de formação dos 

professores são definidos por Saraiva (2005), 

baseado em seus estudos:

a formação dos professores como 

um contínuo que incorpora uma di-

mensão de projeto, de desenvolvi-

mento e de aprendizagem em suas 

diversas formas: contínua, interati-

va e acumulativa;

integrar-se aos processos de mu-

dança, inovação e desenvolvimento 

curricular, em que se faz necessário 

ativar as reaprendizagens nos su-

jeitos e na prática docente;

a necessidade de articularem-se os 

conteúdos acadêmicos, disciplina-

res e a formação pedagógica 

docente;

possibilitar a interlocução entre 

teoria e prática. Os professores de-

senvolvem um conhecimento advin-

do das experiências e vivências 

pessoais. Deve-se, portanto, pro-

mover a reflexão epistemológica 

entre o conhecimento prático e o 

teórico, compreendendo que apren-

der a ensinar constitui-se em um 

processo;

o professor como pessoa, as equipes 

e as escolas como unidades possuem 

uma singularidade. Aprender a 

ensinar não é um processo ho-

mogêneo para todos os sujeitos, 

sendo, portanto, contextual; 

a importância e o dever de ser dada a 

oportunidade aos professores de 

questionarem seus valores e con-

dutas institucionais.

2.2  SABERES DOCENTES DOS PROFESSORES 

UNIVERSITÁRIOS

Conforme Cóssio (2008), a grande 

parte dos professores das universidades é 

profissional que atua no mercado de trabalho, 

como médicos, dentistas, contadores e 

também atuam como docentes. São profissio-

nais que por interesse buscam a pesquisa por 

meio de qualificação profissional, mestrado e 

doutorado, prestam concursos em universida-

des ou em outras situações e são convidados 

por gestores a dedicar algumas horas na 

docência.

Saraiva (2005, p. 28) discorre que “a 

profissão docente, assim como as demais 

profissões, necessita para o pleno exercício de 

quem a exerce que sejam assegurados o 

domínio adequado da ciência, da técnica e da 

arte de ensinar, que os sujeitos em formação 

possuam competências profissionais para o 

pleno exercício do trabalho educativo”. Nesse 

sentido, o autor salienta que a “formação 

docente universitária tem-se centrado muito 

mais nos conhecimentos específicos das 

respectivas áreas, em detrimento dos conheci-

mentos pedagógicos” (ibidem, p. 39). Bazzo 

(2007, p. 185) reforça:

O docente universitário, consequente-

mente, reconhece-se a si mesmo por 

sua profissão de origem e se identifica 

pelo título outorgado pela unidade 

acadêmica onde se graduou. A legiti-

midade profissional de suas práticas 

como médico, arquiteto, é indiscutível, 

pois se origina de um saber acreditado

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 
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academicamente, cujo prestígio maior 

ou menor depende da posição que tal 

profissão conquista na hierarquia 

ocupacional de uma sociedade. Poder e 

prestígio, então, não provêm da 

docência universitária como saber 

pedagógico, mas sim do domínio de um 

campo científico, tecnológico, hu-

manístico determinado. Pode-se afir-

mar, consequentemente, que o lugar 

preponderante que tais especialidades 

ocupam na determinação de excelência 

do docente universitário ofusca a 

dimensão pedagógica de seu de-

sempenho e,  portanto, de sua 

formação.

Isso ocorre porque a universidade, em 

seus primórdios, priorizava a questão técnica, 

sem levar em consideração a questão da 

docência e a formação de conhecimentos 

específicos para atuar na sua área. Para Cóssio 

(2008), essa questão está muito bem colocada 

quando infere que a crença de que quem sabe 

fazer sabe ensinar parece estar em boa parte 

das instituições de ensino superior. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educa-

ção, de 1996, exige que para ser professor de 

ensino superior é necessário ter curso de pós-

-graduação, em programas de mestrado e 

doutorado, na área do conhecimento que se 

pretende atuar como docente. A legislação 

ressalta que essa obrigação não prepara para a 

docência, considerando que esses programas 

formam pesquisadores e não professores, 

salvo alguns que têm disciplinas vinculadas à 

área da docência, mas que por vezes não são 

obrigatórias.

Soma-se às ponderações o estigma que 

permeia a formação docente, principal-

mente nas instituições superiores, 

onde não há uma exigência do domínio 

de conhecimentos pedagógicos para 

atuar no magistério. Parece prevalecer 

ainda a crença de que a docência é um 

dom com o qual já se nasce; que por si 

garante o êxito da atuação do 

professor. Entretanto, as exigências 

do mundo moderno remam em 

direção oposta, impulsionando um 

redimensionamento da ação docente, 

tornando o aprendizado docente uma 

constante no desenvolvimento 

profissional. (SARAIVA 2005, p. 41).

Reiterando-se as considerações já 

descritas, Saraiva (2005) considera que, em 

grande parte do contingente de docentes, o 

professor que vem atuando nas universida-

des não usufrui de uma formação pedagógi-

ca para atuar no campo da docência. Há 

indicativos de que muitas de suas ações 

tendem a calcar-se no senso comum do 

como ensinar. 

Segundo Pimenta e Anastasiou (2002, 

p. 106), “docência universitária é uma 

profissão que tem por natureza o fundamen-

tar-se num processo de mediação entre 

sujeitos essencialmente diferentes, professo-

res e alunos, no confronto e na conquista do 

conhecimento”.

Para Cóssio (2008), os docentes 

pautam suas práticas, mesmo que de forma 

não explícita, da seguinte maneira:

 o papel do professor é transmitir 

conhecimento, portanto as aulas 

tendem a ser expositivas e com 

demonstrações práticas;

 o aluno aprende por meio da retenção 

de fórmulas, conceitos;

 aprende-se a dar aula por ensaio e 

erros;

 aplicação de provas e atribuir nota 

são a forma de avaliação, mas 

também de controle e autoridade.
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Sob essas colocações, a didática nem 

aparece, e a docência superior está embasada 

na prática, na observação do comportamento 

ao meio que se insere, sob ensaio e erro. Com a 

escassez pedagógica, o ensinar está no 

conhecimento produzido no campo científico.

Nesse sentido, para Andere e Araújo 

(2008) a competência dos professores é a 

formação prática, que se refere ao conheci-

mento da prática profissional detida pelo 

docente, para proporcionar ao aluno uma 

visão real e mais atualizada, a fim de dar um 

significado para o conteúdo que está sendo 

ensinado, para a efetivação da aprendizagem. 

A formação pedagógica, conforme as autoras 

(ibidem), é importante e vai além de ministrar 

aulas; contempla todo o planejamento do 

ensino, incluindo desde os objetivos gerais da 

disciplina, o conhecimento dos alunos, do 

mercado, da avaliação da aprendizagem, das 

possibilidades de construção e reconstrução 

do conhecimento, até a relação professor-

-aluno e a formação técnico-científica. Essa 

formação considera que o conhecimento do 

conteúdo específico deve estar atrelado ao 

entendimento dos aspectos teóricos que 

cercam o assunto.

Há alguns anos, contadores e técnicos 

contábeis experientes, com profundos 

conhecimentos técnicos e legais, 

rumavam para a carreira acadêmica 

com a finalidade de difundir as 

informações adquiridas ao longo de sua 

vida profissional. Atualmente, o 

docente de Contabilidade, além de 

necessitar dos conhecimentos e das 

habilidades da profissão contábil, 

necessita de conhecimentos teóricos, 

estruturais, didáticos e pedagógicos. 

(ibidem, p. 95).

A docência universitária requer o 

conhecimento prático, mas atrelado ao bom 

conhecimento teórico, didático e pedagógico, 

de forma a proporcionar a construção do 

conhecimento científico, humano e social, na 

formação do cidadão apto a ingressar no 

mercado de trabalho escolhido.

3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa, quanto aos objetivos, 

classifica-se como descritiva, pois buscou 

descrever a relação dos professores do curso 

de Ciências Contábeis, que de contadores 

passaram a professores, e as suas práticas 

docentes. Gil (2002) define que a pesquisa 

descritiva caracteriza-se por ter como objetivo 

descrever as características de certa população 

ou fenômeno, ou ainda estabelecer relações 

entre as variáveis.

Quanto aos instrumentos, a pesquisa 

foi de levantamento, a qual, conforme Martins 

e Theophilo (2007, p. 60), designa “relações 

entre características de pessoas ou grupos, da 

maneira como ocorrem em situações naturais, 

[...] são estratégias mais apropriadas para 

análises de fatos e descrições”.

Como estratégia para responder ao 

problema de pesquisa, foi aplicado um 

questionário on-line, enviado por e-mail para 

os coordenadores de cursos de Ciências 

Contábeis das universidades comunitárias do 

RS, a fim de que os encaminhassem para os 

professores que atuam também na área como 

contadores e professores nas respectivas 

universidades. O questionário é uma série 

ordenada de perguntas que serão respondidas 

por escrito, sem a presença do pesquisador 

(BEUREN, 2003). Com a aplicação do
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questionário on-line, buscou-

-se identificar o método di-

dático-pedagógico utilizado 

pelos professores-contadores 

que atuam na docência nos 

cursos de Ciências Contábeis 

nas universidades comunitá-

rias do estado do Rio Grande 

do Sul.

Após o retorno dos ques-

tionários, efetuou-se a análise 

de conteúdo das respostas obti-

das quanto às dificuldades no 

campo da docência, o que 

levou à prática docente. A aná-

lise de conteúdo, para Martins 

e Theophilo (2007, p. 95), “é 

uma técnica para se estudar e 

analisar a comunicação de 

maneira objetiva e sistemáti-

ca. Buscam-se inferências con-

fiáveis de dados e informações 

com respeito a determinado 

contexto”.

A coleta dos dados ocor-

reu de maio a julho de 2011, 

em todas as universidades 

comunitárias do estado do RS, 

totalizando 15 universidades. 

A amostra para a realização 

desta pesquisa é intencional, 

ou seja, não probabilística, 

considerando que essas uni-

versidades representam uma 

parcela significativa de uni-

versidades do estado, além de 

abranger todas as regiões do 

RS.

Quanto à abordagem do 

problema, a pesquisa é quali-

tativa, “sendo uma forma 

adequada para conhecer a 

natureza de um fenômeno soci-

al“ (BEUREN, 2003, p. 92). 

Para Martins e Theophilo 

(2007, p. 136), “uma das prin-

cipais características da pes-

quisa qualitativa é a predomi-

nância da descrição. [...] tem 

como preocupação central des-

crições, compreensões e inter-

pretações dos fatos, ao invés 

de medições”. A abordagem 

qualitativa foi utilizada, pois a 

pesquisa buscou identificar a 

formação pedagógica dos con-

tadores-professores, suas prin-

cipais dificuldades, além de 

uma análise do gênero e da 

idade dos professores.

4  ANÁLISE DOS DADOS

Para responder à questão 

de pesquisa e alcançar o obje-

tivo do estudo, buscaram-se 

dados referentes ao conheci-

mento profissional para a 

docência no ensino superior, 

mais especificamente a for-

mação e o desenvolvimento 

profissional do contador-

-professor de Ciências Con-

tábeis que atua nas universi-

dades comunitárias do estado 

do RS.

O presente texto conden-

sa alguns dados demográficos 

e informações sobre o co-

nhecimento pedagógico do 

professor, de acordo com o le-

vantamento dos questionários.

4.1  PERFIL DOS PROFESSORES

Com os dados obtidos 

por meio do retorno do ques-

tionário, foram apresentados 

na Tabela 1 os dados dos con-

tadores-professores sobre ida-

de, gênero, grau de instrução, 

os quais “não pretendem deli-

near o perfil do professor, 

somente situá-lo. Pois um 

docente só pode ter um perfil 

delineado, de fato, se conside-

rada, sua condição de sujeito 

como professor, já que traba-

lhar na educação não é sim-

plesmente transformar um 

objeto ou situação em outra 

coisa” (SLOMSKI, 2008, p. 7).

Das 15 universidades pes-

quisadas, três não retornaram 

o questionário. Ressalta-se 

que o retorno dos questioná-

rios refere-se somente aos pro-

fissionais que atuam no mer-

cado de trabalho como conta-

dores e também nas universi-

dades pesquisadas como pro-

fessores. Obteve-se o retorno 

de 12 universidades, com um 

total de 33 professores res-

pondentes, 51,52% represen-

tados por mulheres e 48,48%, 

por homens. Dessa amostra, 

um professor possui doutora-

do, 15 são mestres, e 17 são 

especialistas.
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Ressalva-se novamente que nesta amostra se encontram somente os contadores-pro-

fessores, ou seja, profissionais que atuam como contadores e como professores universitários, de 

acordo com o objeto de estudo desta pesquisa. A Tabela 1 encontrou-se dividida entre homens e 

mulheres de maneira proporcional, 17 professores do gênero feminino e 16 de gênero masculino, 

entre os quais há especialistas, 15 mestres e um doutor.

Com esses dados foi evidenciado o conhecimento pedagógico de tais profissionais, com base 

em suas respostas.

4.2  DADOS SOBRE O CONHECIMENTO PEDAGÓGICO DO PROFESSOR

Buscou-se evidenciar os conhecimentos dos professores quanto às práticas pedagógicas 

obtidas antes e durante o trabalho docente, por meio do retorno do questionário.

Conhecimento pedagógico anterior à prática docente

Conforme a Tabela 2, o número de professores que possuem práticas pedagógicas para 

atuar na docência é apresentado da seguinte maneira.

Tabela 1 � Classificação de qualificação dos professores

IDADE

 Fonte:  dados da pesquisa

25 a 35

36 a 45

46 a 55

Acima de 55

Total

GÊNERO FEMININO GÊNERO MASCULINO ESPECIALISTAS MESTRES DOUTORES

7

8

2

0

17

4

2

6

4

16

6

6

2

3

17

5

4

5

1

15

0

0

1

0

1
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Dos 33 professores que retornaram o 

questionário, 18 possuem formação pedagó-

gica e 15 não têm nenhuma formação nesse 

sentido. O questionamento referente à 

formação pedagógica dos professores, antes 

de atuarem na docência, apresentou-se de 

duas maneiras distintas; os professores que 

atuam na docência com nível de mestrado ou 

doutorado – especialização stricto sensu – 

declararam que os conhecimentos peda-

gógicos foram por meio da disciplina de 

metodologia do ensino, durante a realização 

dessa especialização, além de estágio em 

docência. Os professores com especialização 

lato sensu não apresentaram formação 

pedagógica, somente os que tinham for-

mação de magistério, sendo duas professoras 

da mesma universidade.

No Quadro 2 são apresentados alguns 

trechos com declarações dos professores, 

obtidas por meio do questionário.

Tabela 2 � Formação pedagógica

 Fonte:  dados da pesquisa

COM FORMAÇÃO PEDAGÓGICA

SEM FORMAÇÃO PEDAGÓGICA

TOTAL

18

15

33

Quadro 2 � Declarações de professores sobre formação pedagógica

TRECHOS DAS DECLARAÇÕES DOS PROFESSORES OBTIDAS NO QUESTIONÁRIO

 Fonte:  dados da pesquisa

“Tive formação numa disciplina do mestrado. Realizei também estágio de docência.” (Grifo nosso).

“[...] uma disciplina específica do mestrado de formação pedagógica conciliado com estágio de docência.” (grifo 

nosso).

“Fiz Magistério (Ensino Médio). Antes de ingressar na docência superior, fiz um curso de Formação Pedagógica de 

60h e um curso de iniciação à universidade.”

“Antes de ser professor não tive formação pedagógica. Durante a docência procuro participar de cursos de 

atualização pedagógica e eventos técnicos da área.”
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Nas declarações é possível verificar, 

conforme descrito anteriormente que os 

professores com titulação de mestrado 

tiveram formação pedagógica por meio de 

disciplinas oferecidas em seu curso de 

especialização stricto sensu. A formação 

pedagógica para os professores também pode 

ocorrer por meio de cursos e palestras 

oferecidas nas instituições de ensino. 

Formação pedagógica durante a 

atuação docente

Quanto aos conhecimentos das 

práticas pedagógicas durante a atuação da 

docência, 44% dos professores afirmaram 

participar de cursos e palestras oferecidas 

pelas instituições onde atuam, enquanto que 

56% afirmaram não ter nenhuma formação 

continuada na instituição ou fora dela.

Quadro 3 � Declarações de professores sobre formação pedagógica na universidade

TRECHOS DAS DECLARAÇÕES DOS PROFESSORES OBTIDAS NO QUESTIONÁRIO

 Fonte:  dados da pesquisa

“Em nossa instituição é oferecido vários cursos, palestras sobre práticas pedagógicas e sempre temos a questão da 

educação continuada na atividade de ensino superior. Há poucos dias tivemos um professor que veio trabalhar 

conosco sobre os Saberes Docentes e Autonomia dos Professores.” (grifos nossos).

“A cada semestre a universidade promove encontro entre os professores do centro de ensino, através do programa 

Pedagogia Universitária.” (grifos nossos).

Algumas instituições buscam oferecer cursos que promovam a atualização das práticas 

pedagógicas, conforme apresentado no Quadro 3. De acordo com as declarações, foi detectado que 

as instituições que promovem essa atualização o fazem periodicamente.

Passagem de contador a professor

A passagem de contador para professor acontece de maneira a confirmar os estudos de 

Cóssio (2008), pois uma parte dos professores das universidades é profissional que atua no 

mercado de trabalho – como médicos, dentistas, contadores – e também como docentes. São 

profissionais que por interesse buscam a pesquisa por meio de qualificação profissional, mestrado 

e doutorado, prestam concursos em universidades ou são convidados por gestores a dedicar 

algumas horas na docência. Esses apontamentos se confirmam diante de dados obtidos na 

pesquisa, conforme o Quadro 4.
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Todos os contadores-professores que retornaram o questionário relataram que iniciaram a 

carreira docente após atuarem como contadores, e em torno de 80% continuam atuando em ambas 

as áreas. Foi constatado que entraram para o meio acadêmico como forma de atualização 

permanente, e a grande maioria ingressou no meio acadêmico como docente por meio de convite da 

instituição e posteriormente prestaram concurso, por descobertas como professores, como 

oportunidade de carreira ou como oportunidade de atualização profissional.

Principais desafios da docência

Quando esses professores foram questionados sobre os principais desafios da prática 

docente, apresentaram pontos em comum. Os primordiais foram os métodos de ensino praticados 

e a didática a ser adotada, entretanto os pontos positivos foram a segurança quanto ao conhecimen-

to do conteúdo e a preparação de aulas, e ainda a questão de atualização quanto à legislação contábil 

e fiscal.

Quadro 4 � Declarações de professores sobre escolha da carreira universitária

TRECHOS DAS DECLARAÇÕES DOS PROFESSORES OBTIDAS NO QUESTIONÁRIO

“Fui convidada pela instituição e deu certo. Gostei [...] hoje exerço somente a docência. Um novo rumo, uma nova 

experiência que está dando certo. Descobri certa vocação para o ensino.” (grifos nossos).

“Como forma de atualização pessoal, bem como oportunidade de carreira paralela ao mundo executivo.” (grifos 

nossos).

“Pela dedicação e desempenho no curso superior, fui convidada para fazer parte da equipe de docentes.” (grifos 

nossos).

 Fonte:  dados da pesquisa
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A questão da didática, ou seja, a preparação de aula, é uma constante preocupação desses 

profissionais, conforme relatado no Quadro 5. Também foi questionado quanto ao que consideram 

importante para uma boa docência universitária, obtendo-se respostas variadas, levando-se em 

conta a experiência na área de atuação, a dedicação, o preparo científico e o gosto pela profissão, 

conforme o Quadro 6.

Quadro 5 � Declarações de professores sobre os desafios da docência

 Fonte:  dados da pesquisa

Quadro 6 � Declarações de professores sobre práticas para boa docência

TRECHOS DAS DECLARAÇÕES DOS PROFESSORES OBTIDAS NO QUESTIONÁRIO

“Experiência prática na área que for lecionar. Dedicação. Firmeza no que fala, não só com relação a conteúdo, mas 

em tudo. Amar o que faz.” (grifos nossos).

“A integração da academia com a prática.”

“Grande preparo científico, tanto na área de formação acadêmica quanto na de ensino.”

TRECHOS DAS DECLARAÇÕES DOS PROFESSORES OBTIDAS NO QUESTIONÁRIO

 Fonte:  dados da pesquisa

“Aprendizagem do processo de compreensão dos conteúdos, mudança do embasamento no conhecimento para o 

embasamento científico e legal nos argumentos.” (grifos nossos).

“Mudanças rápidas na Contabilidade. Dificuldade de atender normas fiscais e contábeis simultaneamente.” (grifos 

nossos).

“O maior desafio da passagem de contador a professor é transmitir didaticamente a experiência para os alunos.” 

(grifos nossos).

“A preparação das aulas. Também a diferença entre uma empresa e a sala de aula, onde o público para atender é 

muito maior e a didática/metodologia de aula.” (grifos nossos).
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Por meio do Quadro 6, 

confirma-se que a prática é 

considerada importante por 

cerca de 90% dos responden-

tes, não deixando de salientar 

que a prática didática mesmo, 

como ponto inexistente, foi 

considerada importante para 

uma boa atuação na profissão 

de professor.

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo permitiu confir-

mar o que os pesquisadores da 

área pedagógica quanto ao 

ensino superior vêm afirman-

do, que os profissionais de 

Contabilidade que se tornam 

professores possuem pouca 

formação pedagógica para 

atuar na docência. Constatou-

-se que, anteriormente à práti-

ca docente, a maioria dos con-

tadores que ingressaram na 

docência obteve formação 

pedagógica em disciplinas do 

mestrado, na disciplina de 

metodologia do ensino supe-

rior e com estágio em docên-

cia, enquanto que os que pos-

suem especialização lato 

sensu não tiveram essa forma-

ção na iniciação à docência. 

Outro ponto confirmado 

pela teoria foi que a maioria 

dos profissionais foi convida-

da a dar aula, conciliando a 

profissão de contador em 

empresas com algumas horas 

de dedicação acadêmica, e tam-

bém como forma de manter-se 

constantemente atualizado.

O sentimento de gostar 

de ser professor foi citado por 

grande parte dos profissio-

nais, considerando a impor-

tância da atualização de con-

teúdos e mesmo da questão 

didática como forma de repas-

sar o conhecimento, e ainda 

como uma das principais difi-

culdades detectadas por esses 

profissionais quanto ao in-

gresso na docência. A prática 

conciliada à teoria foi também 

relatada como um ponto impor-

tante para a prática docente.

Os dados coletados fo-

ram todos confirmados com o 

que a literatura e as pesquisas 

na área vêm apresentando, 

apontando que o docente de 

Contabilidade, que atua na 

área contábil e na docência, 

possui habilidades da profis-

são contábil, mas necessita de 

conhecimentos teóricos,  

estruturais, didáticos e peda-

gógicos. Nesse enfoque, não se 

pode deixar de mencionar que 

muitos professores questiona-

dos ressaltaram que acabam 

se apaixonando pela docência 

e a exercem com prazer, 

resultando em uma realização 

pessoal e profissional.

As considerações levan-

tadas e apresentadas neste 

estudo não podem ser genera-

lizadas, considerando que a 

aplicação ocorreu em um uni-

verso pequeno de universida-

des, com poucos responden-

tes. Por esse motivo, fica a 

sugestão de aprofundar esta 

pesquisa, podendo aplicá-la 

em um universo maior de uni-

versidades, ou mesmo em 

outros estados, possibilitando 

uma análise comparativa por 

estado e/ou uma descrição em 

nível nacional, bem como a 

aplicação em outros cursos 

universitários.
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ANEXO I � QUESTIONÁRIO

Dados de Identificação

a)  Idade:

b)  Sexo:

c)  Natural de:

Dados sobre formação

Graduação     

Especialização    

Pós Graduação – Mestrado    

Pós Graduação – Doutorado   

Pós Graduação – Pós-Doutorado  

Instituição

Instituição

Instituição

Instituição

Instituição 

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano 

Tempo de docência superior.

Outra atividade profissional? Quanto tempo? 

Da passagem de contador a professor, apresente os desafios enfrentados. 

Por que escolheu a carreira de docência universitária?

Como aprendeu/aprende a ser professor(a)?

Teve qualquer formação pedagógica antes de se tornar professor(a)? 

(Em caso afirmativo, descreva-a brevemente).

Teve qualquer formação pedagógica durante a prática docente? 

(Em caso afirmativo, descreva-a brevemente).

O que considera importante para uma boa docência universitária?

Dados da Profissão

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)
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RESUMO
O processo de convergência das normas brasileiras de 

contabilidade às normas internacionais trouxe alterações significativas na 

estrutura e na apresentação das notas explicativas. Considerando essa 

convergência, o presente estudo de caso tem por objetivo demonstrar se 

as notas explicativas da empresa Kepler Weber S.A. foram elaboradas e 

apresentadas de acordo com os pronunciamentos técnicos CPC 26 (R1), 

CPC 36 (R2), CPC 09 e CPC 03 (R2). O estudo justificou-se pelo fato de as 

notas explicativas terem necessidade de ser confiáveis, transparentes e, 

principalmente, adequadas às normas brasileiras de contabilidade. Para o 

desenvolvimento, utilizou-se a pesquisa exploratório-descritiva delineada 

por pesquisas: documental, bibliográfica, estudo de campo e estudo de 

caso. A coleta de dados foi contemplada pela pesquisa bibliográfica e pela 

técnica de observação. A análise dos dados teve abordagem qualitativa, 

evidenciada por comparativos entre as notas explicativas apresentadas 

pela companhia em estudo, relativas às demonstrações contábeis do 

exercício de 2011, e as divulgações requeridas pelos pronunciamentos 

técnicos. Considerando a análise dos dados, concluiu-se que as notas 

explicativas da companhia Kepler Weber S.A. estão adequadas aos 

pronunciamentos técnicos analisados neste estudo.

PALAVRAS-CHAVE: Normas internacionais. Con-

tabilidade. Notas explicativas. Demonstrações financeiras. 
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1  INTRODUÇÃO

O contexto contábil brasileiro está 

sendo significativamente modificado pela 

adoção das normas internacionais de contabi-

lidade. Estas normas que, entre outros efeitos, 

modificam a estrutura das demonstrações 

financeiras, as formas de reconhecimento e 

mensuração de ativos e passivos, trazem 

também mudanças significativas no âmbito da 

estrutura e da apresentação das notas 

explicativas.

O presente estudo justificou-se pelo 

fato de as notas explicativas terem se tornado 

um mecanismo de comunicação ainda mais 

importante para os usuários das informações 

contábeis, que delas se utilizam para realizar 

suas análises e compreender melhor o 

contexto econômico-financeiro da entidade 

interessada. Por isso, são necessárias notas 

explicativas confiáveis, transparentes e, 

principalmente, adequadas às normas 

brasileiras de contabilidade.

Dessa forma, o tema proposto para o 

desenvolvimento desta pesquisa concentrou-

-se na contabilidade geral e na contabilidade 

internacional, direcionando os estudos aos 

impactos decorrentes da convergência das 

normas brasileiras de contabilidade às normas 

internacionais, no âmbito das notas explicati-

vas da empresa Kepler Weber S.A. A pesquisa 

considerou a inserção da empresa em estudo 

no contexto de comércio internacional e 

exercício de boas práticas de governança 

corporativa, que são aspectos que conduzem à 

necessidade da adoção de normativos interna-

cionais, que visam a demonstrações financei-

ras comparáveis e fidedignas. Por isso, as 

notas explicativas, como parte integrante dos 

relatórios financeiros, foram significativa-

mente impactadas, fato que justifica a 

presente pesquisa, dada a importância de se 

verificar se as notas explicativas da companhia 

atendem ao modelo contábil internacional.

Assim, o objetivo geral desta pesquisa é 

demonstrar se as notas explicativas da 

companhia Kepler Weber S.A. foram elabora-

das e apresentadas de acordo com os pronun-

ciamentos técnicos CPC 26 (R1), CPC 36 (R2), 

CPC 09 e CPC 03 (R2).

Além dessa relevância, a justificativa 

deste estudo também se ampara nos estudos 

desenvolvidos por Costa (2012) e Lima (2011), 

os quais procuram validar a importância da 

adoção das normas internacionais pelas 

empresas brasileiras.

A estrutura do estudo contempla cinco 

seções principais, sendo essa introdução a 

primeira delas. A segunda apresenta o 

referencial teórico pertinente ao tema de 

estudo; a terceira envolve os principais 

aspectos metodológicos da pesquisa; a quarta 

seção compreende a apresentação e a análise 

dos dados, seguida das conclusões como 

quinta seção.

2  REFERENCIAL TEÓRICO

2.1  CONTABILIDADE

Embora a Contabilidade seja conside-

rada milenar, Santos et al. (2011) admitem que 

ainda não há unanimidade quanto à sua



natureza teórica e doutriná-

ria. Além disso, os autores 

enfatizam a existência de gru-

pos de pensadores contábeis. 

Nesse sentido, enquanto 

alguns grupos defendem a 

ideia de que a Contabilidade é 

uma técnica ou arte (VIANA, 

1 9 5 5 ;  H E N D R I S K E N ;  

BREDA, 1999), outros defen-

dem que sua natureza é uma 

c i ê n c i a  ( I U D Í C I B U S ;  

MARION; FARIA, 2009; 

G R E C O ;  A R E N D ;  

GÄRTNER, 2009; COELHO; 

LINS, 2010). Schmidt (1998) 

define Contabilidade como 

uma ciência factual social.

A Contabilidade tem 

como propósito formal o estu-

do do patrimônio das entida-

des, que se apresenta de 

forma qualitativa ou quanti-

tativa (SANTOS et al., 2011). 

Assim, o patrimônio pode ser 

conceituado como um con-

junto de bens, direitos e obri-

gações (RIBEIRO, 2010; 

S A N T O S  e t  a l . ,  2 0 1 1 ;  

MARION et al., 2012).

Em síntese, a Contabi-

lidade é uma ciência que, por 

meio de um método próprio, 

busca, além de controlar o 

patrimônio das entidades eco-

nômico-administrativas, tam-

bém levantar os resultados 

das suas atividades. Essa prá-

tica, segundo Padoveze 

(2004), servirá de mecanismo 

de informação para aqueles 

que avaliam o desempenho 

patrimonial da entidade para 

a tomada de decisão.

A partir da definição dos 

objetivos e do campo de atua-

ção da Contabilidade é im-

portante que se tenha enten-

dimento das diretrizes nor-

teadoras da técnica contábil.

2.2  PRINCÍPIOS DA 

CONTABILIDADE

As práticas contábeis são 

norteadas por princípios. 

“Princípios de Contabilidade 

são as normas que proporcio-

nam interpretação uniforme 

das demonstrações contá-

beis.” (GRECO; AREND; 

GÄRTNER, 2009, p. 11). Essa 

definição é consolidada pelo 

Conselho Federal de Conta-

bilidade (CFC), mediante a 

Resolução CFC nº 750, de 29 

de dezembro de 1993, que 

estabelece os Princípios 

Fundamentais de Conta-

bilidade. Contudo, em 28 de 

maio de 2010, este mesmo 

órgão sancionou a Resolução 

CFC nº 1.282, que atualiza e 

consolida dispositivos da 

Resolução nº 750-93, em 

decorrência de um cenário 

contábil que convergiu às 

normas internacionais de con-

tabilidade.

Dessa forma, o CFC, por 

meio da Resolução nº 1.282, 

em redação dada no art. 1º, 

altera a denominação de 

Princípios Fundamentais de 

Contabilidade para Prin-

cípios de Contabilidade e, 

mediante o art. 4º, revoga o 

princípio da atualização 

monetária. Resultam, assim, 

somente os princípios da enti-

dade, da continuidade, da 

oportunidade, do registro 

pelo valor original, da compe-

tência e da prudência.

Em oportuno, Müller e 

Scherer (2009) distinguem 

os princípios das normas e 

práticas contábeis. Segundo 

esses autores, os primeiros 

formam um conjunto de pila-

res que alicerçam a contabili-

dade básica – é por meio dos 

princípios que a Contabilida-

de atinge seus objetivos –, 

enquanto as normas e as prá-

ticas da Contabilidade repre-

sentam a operacionalização 

prática desses princípios. 

Assim, por meio da Reso-

lução nº 1.282, o CFC define 

que os Princípios de Conta-

bilidade são a essência do 

ensinamento e da teoria da 

Ciência Contábil. São as 

vigas-mestras para o julga-

mento profissional e, por 

isso, torna-se obrigatória a
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sua observância, a fim de garantir a legalidade 

das Normas Brasileiras de Contabilidade.

Portanto os Princípios de Contabilida-

de servem como norteadores das práticas 

contábeis, cujos aspectos e determinações 

devem ser observados, respeitados e emprega-

dos pelo profissional da Contabilidade, 

permitindo um julgamento uniforme quando 

do registro, da elaboração e da apresentação 

das informações geradas pela contabilidade.

2.3  NORMAS INTERNACIONAIS

As Normas Internacionais de Contabi-

lidade têm como principal objetivo harmoni-

zar as divergências apresentadas entre os 

procedimentos e as normas contábeis adota-

das em cada país (COELHO; LINS 2010; 

NIYAMA; SILVA, 2011). O processo de 

uniformização contábil é extremamente 

necessário, conforme argumentam Padoveze, 

Benedicto e Leite (2012), porque melhora e 

aumenta a transparência, a compreensão e a 

comparabilidade das informações divulgadas. 

Além de reduzir o custo na sua elaboração, 

viabiliza também investimentos, simplifica os 

entornos da consolidação das demonstrações 

financeiras e, por último, elimina considera-

velmente a diferença em resultados gerados, 

dada a utilização de um único conjunto de 

normas que determinam o reconhecimento 

uniforme das operações. Assim, percebe-se a 

necessidade da elaboração de demonstrações 

financeiras homogêneas, permitindo que 

usuários universais usufruam informações 

confiáveis, comparáveis para a eficácia de suas 

análises e decisões que delas decorrem.

O processo de uniformização das 

demonstrações financeiras pode ser observa-

do na Figura 1. Para melhor compreensão é 

importante destacar que o termo padroniza-

ção é mais amplo do que harmonização. 

Segundo Niyama e Silva (2011, p. 16), “o termo 

Harmonização geralmente é utilizado quando 

se pretende discutir a adequação de normas de 

diferentes países, de modo a possibilitar uma 

comparação. Já a padronização se prende à 

questão geográfica, podendo ocorrer dentro de 

um país ou entre diferentes países”. 
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Desse modo, as normas internacionais 

trazem mudanças significativas no âmbito do 

reconhecimento dos fatos contábeis e na 

estrutura das demonstrações financeiras.

2.4  CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DAS 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A Contabilidade não serve somente 

para registrar e mensurar os fatos, cabe a ela 

também fornecer, aos diversos usuários, 

informações por ela geradas. No entanto 

ressalta-se que uma informação somente se 

torna útil quando possui qualidade. Por isso, 

Fernandes (2011) esclarece que as caracterís-

ticas qualitativas são atributos no mínimo 

essenciais para as demonstrações contábeis, 

não cabendo a dissociação delas, sob pena 

de perda das respectivas informações finan-

ceiras.

Com essa perspectiva, o CPC 00 (R1) 

(2011), em seu item QC5, define como 

características qualitativas fundamentais a 

relevância e a representação fidedigna e, como 

características qualitativas de melhoria, 

comparabilidade, verificabilidade, tempestivi-

dade e compreensibilidade. São essas as 

características identificadas como essenciais 

para os usuários. Para Padoveze, Benedicto e 

Leite (2012, p. 6),

Figura 1 � Processo de convergência das demonstrações financeiras no Brasil

 Fonte:  Delloite Brasil (2008, p.7)
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As informações contábeis devem possuir alto nível de compreensibilidade para facilitar a sua análise e 

interpretação por parte dos usuários que a utilizam, a qual está relacionada à sua natureza. A sua 

utilidade para a tomada de decisões está subordinada à relevância e confiabilidade, bem como à sua 

comparabilidade e consistência, sem deixar de considerar que seus benefícios devem ser superiores ao 

custo de sua elaboração e divulgação.

Nesse contexto são contempladas as notas explicativas, visto que elas fornecem informa-

ções sobre recursos econômicos da entidade, transações e demais fatos que alteram esses recursos e 

reivindicações. Para melhor compreensão da referida estrutura conceitual, tem-se a ilustração na 

Figura 2 a seguir:

Figura 2 � Características qualitativas das informações contábeis

 Fonte: adaptado de CPC 00 (R1) (2011, p. 3)

Cabe destacar que as características apresentadas na Figura 2 são resultantes da revisão, 

por parte do CPC, do Pronunciamento Conceitual Básico. A partir de 2011, passou a vigorar o 

Pronunciamento Conceitual Básico 00 (R1), com a respectiva aprovação da CVM, por meio da 

Deliberação nº 675-11. 
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2.5  NOTAS EXPLICATIVAS

Para Lins e Francisco 

Filho (2012), as notas expli-

cativas servem para atribuir 

informações não contem-

pladas nos números expos-

tos nas estruturas das de-

monstrações financeiras 

propriamente ditas. Os 

esclarecimentos contidos 

nas notas explicativas ofe-

recem informações valiosas 

para o analista realizar suas 

interpretações.

Mediante a Lei nº 

6.404-76, em seu art. 176, em 

redação dada pela Lei nº 

11.941-09, as notas explicati-

vas e os quadros com infor-

mações analíticas, ou ainda 

as demais demonstrações 

contábeis, complementarão 

as demonstrações contábeis, 

objetivando tornar compre-

ensível a situação patrimo-

nial e do resultado do exercício.

Dessa forma, as notas 

explicativas contemplam 

informações adicionais às 

demonstrações financeiras. 

Elas apresentam esquemas 

estruturados ou textuais, que 

permitem aos usuários 

melhor compreensão da enti-

dade, seu sistema operacio-

nal e econômico-financeiro. 

Assim, Lemes e Carvalho 

(2010, p. 9), compreendem 

que “As Notas fornecem des-

crições narrativas ou segre-

gações e aberturas de itens, 

bem como informações sobre 

itens que não se qualificam 

para reconhecimento naque-

las demonstrações.”.

Para facilitar a compre-

ensão das informações dis-

postas nas demonstrações 

financeiras e respectivas 

notas explicativas, pelos usuá-

rios das informações contá-

beis de forma coesa e lógica, o 

CPC 26 (R1) (2011), discipli-

na sobre a estrutura das notas 

explicativas. Sendo assim, 

determina:

a) as notas devem ser 

apresentadas, sempre 

que praticável, de for-

ma sistemática, por 

meio da utilização da 

referência cruzada en-

tre as demonstrações 

contábeis e a respecti-

va informação nas 

notas explicativas;

b) apresentar informa-

ção suporte de itens 

apresentados nas de-

monstrações contá-

beis, obedecendo a or-

dem que cada rubrica 

e demonstração são 

apresentadas; e

c) de forma pontual, po-

de ser necessário ou 

desejável alterar a 

ordem de determina-

dos itens nas notas 

explicativas, devido a 

reflexos de reconheci-

mentos em rubricas de 

forma correlata, mes-

mo que em demons-

trações distintas. Con-

tudo, até onde pra-

ticável, deve ser man-

tida uma estrutura 

sistemática das notas. 

Portanto as notas expli-

cativas devem apresentar 

uma estrutura lógica e orde-

nada das informações nelas 

apresentadas, a fim de propi-

ciar melhor compreensão 

pelos usuários das informa-

ções contábeis. As notas têm 

a função de oferecer informa-

ções adicionais, não divulga-

das nas demonstrações con-

tábeis propriamente ditas, 

mas que são relevantes para 

sua compreensão pelos usuá-

rios interessados no desem-

penho e na situação econômi-

co-financeira da entidade.

 

2.6  APRESENTAÇÃO DAS 

NOTAS EXPLICATIVAS

Considerando as altera-

ções trazidas pela nova legis-

lação, conforme mencionado 
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anteriormente, apresentam-se neste tópico os 

impactos do processo de convergência no 

âmbito do conteúdo e da apresentação das 

notas explicativas.

Inicialmente, as notas explicativas 

(NE) são disciplinadas pela Lei das Sociedades 

Anônimas. Em redação e inclusões trazidas 

pela Lei nº 11.941-09, as referidas notas devem 

conter informações sobre a base de preparação 

das demonstrações contábeis e de práticas 

contábeis específicas do negócio e eventos 

significativos.

Além de tornar públicas as informa-

ções de acordo com as práticas contábeis 

exigidas no Brasil, que não são evidenciadas 

em outra parte das demonstrações contábeis, 

apresentam informações complementares 

não passíveis de identificação nas demons-

trações propriamente ditas, mas que são de 

extrema importância para uma apresentação 

adequada.

Ainda sobre as informações a serem 

divulgadas, a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 

de 1976, estabelece no art. 176, § 5º, inciso IV, 

que as NE devem indicar:

os principais critérios de avaliações dos 

elementos patrimoniais, especialmen-

te estoques, dos cálculos de deprecia-

ção, amortização e exaustão, de consti-

tuição de provisões para encargos ou 

riscos e dos ajustes para atender a per-

das prováveis na realização de elemen-

tos do ativo;

os investimentos em outras sociedades, 

quando relevantes (art. 247, parágrafo 

único);

o aumento de valor de elementos do ati-

vo resultante de novas avaliações (art. 

182, § 3º);

os ônus reais constituídos sobre ele-

mentos do ativo, as garantias prestadas 

a terceiros e outras responsabilidades 

eventuais ou contingentes;

a taxa de juros, as datas de vencimento 

e as garantias das obrigações a longo 

prazo;

 o número, espécies e classes das ações 

do capital social;

as opções de compra de ações outorga-

das e exercidas no exercício;

os ajustes de exercícios anteriores (art. 

186, § 1º); e

os eventos subsequentes à data do 

encerramento do exercício que te-

nham, ou possam vir a ter, efeito rele-

vante sobre a situação financeira.

No âmbito das demonstrações financei-

ras, a referida lei disciplina sobre a avaliação 

do investimento em coligadas e controladas, e 

estabelece que as NE desses investimentos 

devem conter informações precisas acerca das 

sociedades coligadas e controladas e respecti-

vas relações com a companhia, quando os 

investimentos forem relevantes. 

A Lei das Sociedades Anônimas 

considera como relevante o investimento em 

cada coligada ou controlada, se o valor contábil 

desse investimento for igual ou superior a 10% 

do valor do patrimônio líquido da companhia 

ou, ainda, igual ou superior a 15% em se 

tratando de investimento em conjunto das 

sociedades coligadas ou controladas.

Caso seja um investimento relevante, a 

companhia deve divulgar em NE as seguintes 

informações:

razão social da companhia, seu 

capital social, patrimônio líquido, 

além do lucro líquido do exercício;

a quantidade, a espécie e as classes 

de ações ou quotas de propriedade 

da companhia, e se houver, o preço 

das ações; e

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

h) 

i) 

a) 

b) 

g) 
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os direitos e as obriga-

ções entre a investido-

ra e as sociedades coli-

gadas e controladas.

Adicionalmente, Almei-

da (2012) explica que demais 

informações, a serem con-

templadas analiticamente 

nas notas explicativas, são 

elucidadas ao final de cada 

pronunciamento técnico emi-

tido pelo CPC. Contudo, his-

toricamente, as sociedades 

divulgam nelas informações 

relativas a atividade operacio-

nal, principais práticas contá-

beis, contingências, taxas de 

juros, garantias e datas de 

vencimento de obrigações a 

longo prazo, características 

das ações do capital social, 

eventos subsequentes, inves-

timentos em controladas, 

quadros analíticos das princi-

pais contas do balanço, ações 

em tesouraria, fundo de pen-

são, dividendos, instrumen-

tos financeiros e transações 

com partes relacionadas.

Em suma, a Lei das 

Sociedades Anônimas disci-

plina de forma sintética as 

informações mínimas a 

serem apresentadas em notas 

explicativas e a sua forma de 

apresentação. Entretanto 

cada pronunciamento téc-

nico emitido pelo CPC dis-

ciplina analiticamente as 

divulgações necessárias para 

contemplar os mais diversos 

interesses dos usuários nas 

informações contábeis da 

entidade. 

3  METODOLOGIA

Quanto à abordagem, a 

pesquisa se classifica como 

exploratória e descritiva 

(SILVA, 2008). Quanto à 

natureza, foi aplicada como 

um estudo qualitativo (Gil, 

1999). Foi utilizado como pro-

cedimento técnico o estudo 

de caso, que, conforme Yin 

(2010), geralmente é o objeto 

desse tipo de investigação, 

por se tratar de uma entidade 

(unidade do caso).

A unidade do caso foi a 

Controladora do Grupo 

Kepler Weber S.A., e foram 

coletados no departamento 

contábil os relatórios divul-

gados, tais como: Balanço 

Patrimonial, Demonstração 

do Resultado do Exercício, 

Demonstração do Fluxo de 

Caixa, Demonstração das 

Mutações do Patrimônio 

Líquido e Demonstração do 

Valor Adicionado. Tal coleta 

tem a finalidade de levantar 

as Notas Explicativas do exer-

cício de 2011. A empresa 

caracteriza-se como empresa 

de capital aberto e atuante no 

comércio internacional de 

agronegócios.

Para a investigação, dife-

rentes métodos de coleta de 

dados foram utilizados, entre 

eles a análise documental rea-

lizada via exame de relatórios 

contábeis, bem como sistema 

de informação. Utilizou-se 

também a técnica de observa-

ção assimétrica com critério 

de estrutura da participação 

do observador, definida por 

Barros e Lehfeld (2008), 

como o tipo de observação 

que se caracteriza pela defini-

ção prévia dos objetivos, do 

propósito e da delimitação da 

área em observação, o que 

demonstra que nessa estru-

tura há controle sobre o pro-

cesso; em suma, fica evidente 

a necessidade de planeja-

mento prévio.

4  APRESENTAÇÃO E 

ANÁLISE DOS DADOS

Para atingir o objetivo 

geral desta pesquisa, apre-

sentam-se nos próximos tópi-

cos somente as divulgações 

requeridas pelos pronuncia-

mentos técnicos CPC 26 (R1), 

CPC 36 (R2), CPC 09, CPC 03 

(R2) comparados às notas

c) 



notas explicativas da empresa Kepler Weber 

S.A. relativas ao exercício de 2011.

Como forma de organizar a apresenta-

ção e a análise dos dados, iniciou-se com a 

menção da norma e na sequência apresentou-

-se a divulgação realizada pela companhia em 

cada nota explicativa, seguida da conclusão 

sobre o comparativo realizado.

4.1  PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 26 (R1)

Análise 1

Conforme o CPC 26 (R1) (2011), a 

empresa deve divulgar nas notas explicativas, 

caso não seja evidenciado em outra parte das 

divulgações realizadas, o domicílio e a forma 

jurídica da entidade, o seu país de registro e o 

endereço ou local da sede registrada, ou o local 

do negócio principal, caso não seja o mesmo da 

sede, a descrição da natureza das operações da 

entidade e suas principais atividades, nome 

das entidades controladas e a entidade 

controladora do grupo em última instância e, 

se entidade constituída por tempo determina-

do, indicação desse tempo de duração.

Observou-se que a companhia divul-

gou nas notas explicativas 1 e 2 dados de 

identificação, forma jurídica e domicílio. 

Apresentou também um resumo do seu 

contexto operacional, com destaque para as 

principais atividades desenvolvidas e informa-

ções sobre a controladora e suas controladas, 

evidenciando o percentual de participação da 

controladora em suas controladas. Dessa 

forma, a companhia atendeu aos requisitos da 

norma.

Análise 2

A empresa deve, conforme CPC 26 (R1) 

(2011), informar nas notas explicativas a base 

de preparação das demonstrações contábeis e 

das políticas contábeis, bem como informa-

ções requeridas em pronunciamentos específi-

cos que não tenham sido apresentadas nas 

demonstrações contábeis, e ainda indicar 

informação adicional não abrangida nas 

demonstrações contábeis, mas que seja 

relevante; e deve declarar de forma explícita e 

sem reservas, nas notas explicativas, que as 

demonstrações contábeis estão representadas 

em conformidade com os pronunciamentos 

técnicos, as interpretações e as orientações do 

CPC, a menos que cumpra todos os seus 

requisitos.

Observou-se, com base na nota 

explicativa 3, letra “a” da empresa, que a 

companhia divulgou a base de preparação das 

suas demonstrações financeiras, destacando a 

conformidade às normas requeridas pelos 

pronunciamentos contábeis. Divulgou 

informações não contempladas nas demons-

trações financeiras propriamente ditas, 

quando mencionou as diferenças entre os 

métodos BR GAAP e IFRS, quando da 

avaliação dos investimentos em suas controla-

das, com as respectivas informações acerca 

das demonstrações financeiras consolidadas e 

individuais. Diante das divulgações realizadas, 

a companhia contemplou as exigências 

requeridas pela norma.

Análise 3

Conforme o CPC 26 (R1) (2011), a 

empresa deve divulgar, no resumo das
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políticas contábeis significa-

tivas, a(s) base(s) de mensu-

ração utilizada(s) na elabora-

ção das demonstrações con-

tábeis (por exemplo, custo 

histórico, custo corrente, 

valor realizável líquido, valor 

justo ou valor recuperável), e 

ainda outras políticas contá-

beis utilizadas que sejam rele-

vantes para a compreensão 

das demonstrações contá-

beis. A administração, ao deci-

dir por divulgar ou não uma 

política contábil, deve consi-

derar se sua divulgação pro-

porcionará aos usuários 

melhor compreensão da 

forma em que as transações, 

os eventos e as condições 

estão refletidos no desempe-

nho e na posição financeira 

relatada.

A companhia divulgou 

na nota explicativa 3, letra 

“b”, a base de mensuração 

das suas demonstrações 

financeiras individuais e con-

solidadas, com destaque para 

a mensuração pelo valor justo 

e custo histórico. Diante do 

exposto, a companhia atende 

ao requisito da norma.

Análise 4

A empresa deve, confor-

me o CPC 26 (R1) (2011), 

divulgar, em notas explicati-

vas, informações relativas a 

pressupostos que envolvem 

situações no futuro e outras 

fontes das incertezas das esti-

mativas à data do balanço, 

com risco significativo de alte-

ração material nos valores 

contábeis de ativos e passi-

vos. As notas devem incluir, 

no que tange aos ativos e pas-

sivos, detalhes como a sua 

natureza e seu valor contábil 

na data do balanço. A nature-

za e a extensão da informação 

a ser divulgada variam de 

acordo com a natureza dos 

pressupostos e outras cir-

cunstâncias.

Observou-se na nota 

explicativa 3, letra “c”, da 

companhia que foram divul-

gadas informações acerca das 

reavaliações sobre a divulga-

ção de políticas contábeis, 

por decorrência do uso dos 

pronunciamentos contábeis e 

normas IFRS, informando 

que os resultados reais 

podem divergir das estimati-

vas. A companhia divulgou 

também a relação de notas 

explicativas que abordam os 

julgamentos críticos com rela-

ção às políticas contábeis ado-

tadas que apresentam efeitos 

sobre os valores reconheci-

dos nas demonstrações con-

tábeis e sobre as incertezas 

com relação às premissas e às 

estimativas adotadas. Dessa 

forma, conclui-se que a com-

panhia atendeu aos requisi-

tos da norma.

Análise 5

Conforme o CPC 26 (R1) 

(2011), a entidade deve divul-

gar, no resumo das políticas 

contábeis significativas ou 

em outras notas explicativas, 

os julgamentos realizados 

pela administração no pro-

cesso de aplicação de políti-

cas contábeis da entidade e 

que têm efeito significativo 

nos montantes reconhecidos 

nas demonstrações contá-

beis. Sempre que uma políti-

ca contábil pode ser significa-

tiva devido à natureza das 

operações da entidade, 

mesmo que os montantes 

envolvidos no período atual e 

anterior não sejam materiais, 

ela deve ser divulgada; a natu-

reza das operações e as políti-

cas devem ser consideradas 

por cada entidade, a fim de su-

prir a expectativas dos usuá-

rios, nas informações a serem 

divulgadas sobre as  demons-

trações contábeis. Uma po-

lítica pode ser significativa 

devido à natureza das ativi-

dades e operações da entida-

de, mesmo que os montantes 
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nos períodos apresentados não sejam relevan-

tes. Quando a entidade possui operações 

significativas em moeda estrangeira, espera-se 

que sejam divulgadas as políticas contábeis de 

reconhecimentos dos ganhos ou perdas 

cambiais. Em caso de entidade sujeita à 

tributação sobre o lucro, que sejam divulgadas 

políticas contábeis para esses tributos, 

incluídos aquelas que sejam aplicáveis a ativos 

e passivos fiscais diferidos; e ainda sobre as 

políticas contábeis, a administração exerce 

diversos julgamentos, com exceção dos que 

envolvem montantes reconhecidos nas 

demonstrações contábeis. Por exemplo, a 

administração exerce julgamento ao definir se 

os ativos financeiros são instrumentos 

mantidos até o vencimento, se riscos e 

benefícios significativos de propriedade de 

ativos financeiros e ativos alocados podem ser 

transferidos a outras entidades, se a venda de 

determinados bens decorre de acordos de 

financiamentos, o que não se caracterizará 

como receita de vendas, ou ainda se a relação 

da entidade com outra sociedade de propósito 

específico indica, na essência, sociedade 

controlada pela entidade; em situação que não 

seja possível divulgar a extensão dos possíveis 

efeitos de um pressuposto ou de outra fonte de 

incerteza das estimativas, ao término do 

período de reporte, a entidade deve divulgar 

que é razoavelmente possível, com base no 

conhecimento existente, que os valores dos 

respectivos ativos ou passivos ao longo do 

próximo exercício social possam sofrer 

alterações materiais, dada a observação de 

uma situação distinta daquela assumida, 

porém mantém-se a divulgação do valor 

contábil.

Diante das divulgações elucidadas 

pela nota explicativa 4, observou-se que a 

companhia apresentou as principais políticas 

contábeis que impactaram significativamente 

as demonstrações financeiras, ou seja, itens de 

BP, DRE, DMPL e DVA. Por isso, as notas 

explicativas são parte integrante das demons-

trações contábeis, o que denota a neces-

sidade da leitura conjunta com as referidas 

demonstrações.

Entretanto destacaram-se as políticas 

sobre a base de consolidação, instrumentos 

financeiros, provisão, imposto de renda e 

contribuição social, receitas e despesas e novas 

normas e interpretações ainda não adotadas, 

sendo que nesta última política evidenciou-se 

a informação de que a companhia está 

analisando os possíveis impactos das novas 

normas nas demonstrações financeiras, 

quando de sua adoção.

A nota explicativa 11 da companhia 

demonstra que o saldo em moeda estrangeira 

não é relevante diante do montante de clientes, 

no entanto a companhia divulgou a política 

para essas operações, elucidando a forma de 

reconhecimento dos ganhos e perdas cam-

biais, como forma de suprir as expectativas dos 

usuários das informações contábeis. Diante 

das divulgações realizadas, a companhia 

atendeu aos requisitos da norma.

Análise 6

A empresa deve, conforme o CPC 26 

(R1) (2011), divulgar no BP ou nas notas 

explicativas, rubricas adicionais às contas 

apresentadas nas demonstrações contábeis 

(subclassificações), classificadas de forma 

adequada às operações da entidade. O 

detalhamento nas subclassificações varia de
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acordo com cada pronuncia-

mento, interpretação e orien-

tação do CPC, por exemplo: 

os itens do ativo imobilizado 

são classificados em classes, 

de acordo com o pronuncia-

mento técnico CPC 27, as con-

tas a receber são segregadas 

em montantes e por segmen-

to, entre outros, em comer-

ciais, partes relacionadas, 

pagamentos antecipados. Os 

estoques apresentam segre-

gações como mercadorias 

para revenda, materiais, insu-

mos, produtos acabados, pro-

dutos em processo, de acordo 

com o pronunciamento téc-

nico CPC 16, entre outros. 

Observou-se, diante das 

informações apresentadas 

nas notas explicativas 12 e 18, 

que a companhia mantém a 

prática de divulgação em 

notas explicativas de rubricas 

adicionais ou subclassifica-

ções das contas apresentadas 

nas demonstrações, logo as 

divulgações são adequadas e 

atendem aos quesitos da 

norma.

Análise 7

Conforme o CPC 26 (R1) 

(2011), a entidade deve divul-

gar para cada classe de ações 

de capital, seja no BP, na 

DRE, na DMPL ou nas NE, a 

quantidade de ações autori-

zadas, subscritas, inteira-

mente integralizadas, subs-

critas e não integralizadas, 

valor nominal por ação ou as 

ações que não têm valor nomi-

nal. Além disso, divulgar a 

conciliação entre quantidade 

de ações no início e no final 

do período, os direitos, as 

preferências e as restrições 

associadas a essa classe de 

ações, restrições na distribui-

ção de dividendos e no reem-

bolso de capital, ações em 

tesouraria e ações reservadas 

para emissão quando de 

opções ou contratos à venda 

de ações, incluindo prazos e 

respectivos montantes. Pre-

cisa divulgar também uma 

descrição da natureza e da 

finalidade de cada reserva 

constituída no patrimônio 

líquido; publicar, nas notas 

explicativas, o montante de 

dividendos propostos ou 

declarados antes da data em 

que as demonstrações contá-

beis foram autorizadas para 

serem emitidas e não reco-

nhecido como uma distribui-

ção aos proprietários durante 

o período abrangido pelas 

demonstrações contábeis, 

bem como o respectivo valor 

por ação ou equivalente, além 

da quantia de qualquer divi-

dendo preferencial cumulati-

vo e não reconhecido.

Conforme divulgação da 

companhia apresentada na 

nota explicativa 28, obser-

vou-se que as informações 

contemplaram a natureza das 

ações, o aumento de capital 

no exercício de 2011, a con-

versão entre as classes de 

ações, critérios de resgate das 

ações, as descrições sobre a 

composição de cada reserva e 

sobre os ajustes de avaliação 

patrimonial. 

A companhia também 

divulgou os critérios de dis-

tribuição de dividendos, 

porém essa informação é com-

plementada pela nota expli-

cativa 4, na qual fica evidente 

que não há distribuição de 

dividendos no exercício de 

2011, devido à apresentação 

de prejuízos nesse período. 

Contudo a Companhia divul-

gou a conciliação das ações 

no início e no final por meio 

da DMPL. Sendo assim, a 

empresa atendeu aos requisi-

tos na norma.

Análise 8

De acordo com o CPC 26 

(R1) (2011), a entidade deve 

apresentar uma análise das 

despesas, contemplando a 

natureza, se permitida pela 

legislação ou na sua função 
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dentro da empresa, desde que o critério eleito 

seja o que permitir informação confiável e 

relevante, além de divulgar separadamente, 

quando relevantes, itens de receita ou despesa, 

indicando sua natureza e montantes. O 

pronunciamento sugere modelos de divulga-

ção, mas estabelece que cabe à direção decidir 

qual método permite maior confiabilidade e 

relevância da informação.

Conforme as notas explicativas 29, 30 e 

31, relativas às receitas e às despesas da 

companhia, esta mantém prática de divulga-

ção de informações relevantes sobre itens de 

receita e despesa contempladas da DRE, por 

meio da abertura analítica em notas explicati-

vas. Essas informações, além de indicarem o 

montante, também demonstram a natureza de 

itens consolidados na demonstração, 

permitindo, assim, melhor compreensão das 

operações que impactaram o resultado do 

exercício. Diante do exposto, a companhia 

apresentou as notas explicativas em conformi-

dade aos requisitos da norma.

Análise 9

A empresa deve, conforme o CPC 26 

(R1) (2011), divulgar nas notas explicativas 

outras informações, como passivos contingen-

tes e serviços contratuais não reconhecidos 

nas demonstrações financeiras.

Diante das divulgações realizadas pela 

companhia, no âmbito das contingências 

passivas na nota explicativa 26, destacou-se a 

evidenciação da evolução dos saldos mediante 

adições, reversões e depósitos judiciais. Houve 

também descrição da natureza das contingên-

cias nos níveis trabalhistas, tributários e cíveis 

e a respectiva classificação com causas 

possíveis.

Já na nota 38, a companhia informou 

os serviços contratuais não reconhecidos nas 

demonstrações financeiras, mas passíveis de 

realização no exercício de 2012. Informou 

ainda que não contratos pendentes relativos à 

aquisição de bens do ativo imobilizado. Diante 

dessas divulgações, a companhia atendeu aos 

requisitos da norma.

Análise 10

Considerando as demonstrações 

financeiras divulgadas, observou-se que a 

companhia não elaborou a demonstração do 

valor adicionado, bem como não evidenciou 

em nota explicativa informações acerca dessa 

demonstração. Dessa forma, as informações a 

serem divulgadas, conforme o CPC 26 (R1) 

(2011), são: demonstrar na DMPL ou em notas 

explicativas, para cada componente do 

patrimônio líquido, uma análise dos outros 

resultados abrangentes por item, capital 

social, as reservas de capital, os ajustes de 

avaliação patrimonial, as reservas de lucros, as 

ações ou quotas em tesouraria, os prejuízos 

acumulados (se autorizados legalmente), 

lucros acumulados e as demais contas exigidas 

pelos demais pronunciamentos emitidos pelo 

CPC. A entidade deve ainda apresentar, na 

mesma forma, o montante de dividendos 

reconhecidos como distribuição aos proprietá-

rios durante o período e o respectivo montante 

dos dividendos por ação; divulgar, na DRA ou 

nas notas explicativas, o montante do efeito 

tributário relativo a cada componente dos 

outros resultados abrangentes, incluindo os
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ajustes de reclassificação. Os 

componentes dos outros 

resultados abrangentes po-

dem ser apresentados lí-

quidos dos seus respectivos 

efeitos tributários, ou antes 

desses efeitos, com a apre-

sentação em montante único 

do efeito total relativo a esses 

componentes; divulgar os 

ajustes de reclassificação rela-

tivos a componentes dos 

outros resultados abrangen-

tes, cuja apresentação pode 

ser realizada na demonstra-

ção ou em nota explicativa. 

Caso seja em nota explicativa, 

deve apresentar os compo-

nentes dos outros resultados 

abrangentes após os ajustes 

de reclassificação, que não 

se aplicam à companhia em 

estudo.

Análise 11

Conforme o CPC 26 (R1) 

(2011), um item da demons-

tração contábil pode não ser 

material para apresentação 

individualizada nas demons-

trações contábeis, porém sig-

nificativo para apresentação 

individual em nota explicati-

va. Quando da divulgação 

pela companhia da nota 

explicativa 11, foram elucida-

dos os valores em moeda 

estrangeira, mesmo que o 

saldo não seja representativo.

Análise 12

Diante das análises rea-

lizadas às operações da com-

panhia e das divulgações em 

notas explicativas, observou-

-se que nas informações 

requeridas pelo CPC 26 (R1) 

(2011) – tais como: divulgar, 

no caso de instrumentos 

financeiros com opção de ven-

da, classificados no patrimô-

nio líquido, dados quantitati-

vos resumidos sobre os valo-

res classificados no patrimô-

nio líquido, seus objetivos, 

políticas e processos de ges-

tão de recompra ou resgate 

dos instrumentos quando 

requerido a fazer pelos deten-

tores desses instrumentos e 

respectivo fluxo de caixa de 

saída esperado com essa ope-

ração, incluindo alterações 

do período precedente – a 

entidade não deve apresentar 

rubricas ou itens de receitas 

ou despesas como itens extra-

ordinários, quer na DRA, na 

DRE ou em notas explicati-

vas; a entidade não pode reti-

ficar políticas contábeis 

inadequadas, por meio da 

divulgação das políticas con-

tábeis utilizadas ou notas 

explicativas ou qualquer 

outra divulgação explicativa; 

caso a administração iden-

tifique, em circunstâncias 

extremamente raras, que a 

aplicação de algum pronun-

ciamento técnico, interpreta-

ção ou orientação do CPC, 

conduziria a uma apresenta-

ção enganosa, conflitando 

com o exposto na estrutura 

conceitual para elaboração e 

apresentação das demonstra-

ções contábeis, deve divulgar 

tanto a conformidade com os 

pronunciamentos, as inter-

pretações e as orientações, 

exceto pela não aplicação de 

um requisito e o respectivo 

impacto, para cada período 

apresentado, pela não aplica-

ção do requisito. A identifica-

ção pode abranger retroativi-

dade, o que não é aplicável à 

companhia em estudo no 

exercício de 2011.

4.2  PRONUNCIAMENTO 

TÉCNICO CPC 36 (R2)

Análise 1

De acordo com o CPC 36 

(R2) (2011), as empresas de-

vem apresentar em notas 

explicativas um quadro evi-

denciando cronologicamente
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as mudanças na relação de propriedade da 

controladora perante a controlada e respec-

tivos efeitos e alterações no patrimônio líquido 

consolidado atribuível aos proprietários da 

controladora, porém que não representam 

perda do controle. Conforme elucidado na 

nota explicativa 16, a companhia divulgou os 

saldos de ativos, passivos e resultado de suas 

controladas, informações que foram apresen-

tadas de forma sintética. Além disso, apresen-

tou um quadro especial com a movimentação 

de saldos e contas que impactaram o patrimô-

nio líquido das controladas. Considerando o 

exposto, a companhia atendeu as divulgações 

requeridas pela norma.

Análise 2

Conforme o CPC 36 (R2) (2011), a 

companhia deve divulgar qualquer ganho ou 

perda decorrente da perda de controle da 

controlada, detalhando, se ganho ou perda por 

valor justo do investimento remanescente na 

ex-controlada, se houver, na data da perda do 

controle, em qual linha, item ou itens, da DRE 

essa transação foi reconhecida, caso não haja 

apresentação segregada dessa informação na 

própria DRE. De acordo com as informações 

divulgadas pela companhia e evidenciadas na 

nota explicativa 8, observou-se que a controla-

dora Kepler Weber S.A. perdeu, no exercício 

de 2010, o controle da então controlada Kepler 

Weber Inox Ltda., sendo que foram divulgados 

os resultados dessas operações descontinua-

das com o respectivo efeito do fluxo de caixa 

em nota explicativa. Desse modo, a companhia 

atendeu aos requisitos da norma.

Análise 3

Segundo o CPC 36 (R2) (2011), devem 

ser divulgadas em notas explicativas a 

natureza da relação entre controladora e 

controlada, quando a controladora não possui 

direta ou indiretamente mais da metade do 

poder de voto da controlada e as razões, apesar 

do poder de voto, não poder controlá-la; e se a 

data de encerramento das demonstrações 

contábeis da controlada, utilizada para as 

demonstrações consolidadas, for de períodos 

distintos às da controladora, o motivo por tal 

utilização. Tal instrução não se aplica à 

companhia em estudo.

4.3  PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 09

A companhia elaborou a Demonstra-

ção do Valor Adicionado, porém o pronuncia-

mento técnico CPC 09 (2008) não requer 

divulgações adicionais em notas explicativas. 

Contudo a companhia destacou nas políticas a 

abordagem para essa demonstração, que pode 

ser evidenciada na nota explicativa 4, letra “t”. 

Observou-se que a política elaborada e 

demonstrada nessa nota apresenta informa-

ções sobre a base de preparação e a natureza 

das informações apresentadas na DVA, 

corroborando à melhor compreensão das 

informações pelos usuários das demonstra-

ções contábeis.

4.4  PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 03 (R2)

Análise 1

De acordo com o CPC 03 (R2) (2010), a 

companhia deve divulgar a política adotada
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na determinação da composi-

ção do caixa e equivalentes de 

caixa. Assim, considerando a 

divulgação em nota explicati-

va apresentada na nota expli-

cativa 4, letra “c (i)”, a compa-

nhia esclarece a política ado-

tada para a composição e o 

gerenciamento dos valores 

classificados em caixa e equi-

valentes de caixa, com desta-

que para a ênfase de que os 

valores são reconhecidos pelo 

valor justo. Com isto, a com-

panhia atendeu o requisito da 

norma.

Análise 2

Segundo o CPC 03 (R2) 

(2010), a entidade deve 

divulgar, juntamente com o 

comentário da administra-

ção, saldos significativos de 

caixa e equivalente de caixa 

mantidos pela entidade que 

não estejam disponíveis para 

o grupo.

A companhia divulgou, 

conforme a nota explicativa 

10, informações sobre valores 

disponíveis em caixa e equi-

valentes de caixa. Destacou-

-se a abertura realizada para 

os valores de aplicações 

financeiras retidas no curto e 

longo prazo, entretanto a 

companhia informou que 

esses valores não possuem 

restrições de uso, estão 

somente vinculados a garan-

tias de fianças em duas insti-

tuições financeiras.

Com isso, a informação 

requerida pela norma foi aten-

dida, na medida em que a 

informação em nota explica-

tiva esclarece que os valores 

não possuem restrição de 

uso.

Análise 3

O CPC 03 (R2) (2010) 

determina que transações de 

investimento e financiamen-

to que não envolvem o uso de 

caixa ou equivalentes de 

caixa devem ser excluídas da 

demonstração dos fluxos de 

caixa e divulgadas em notas 

explicativas de modo a ofere-

cer todas as informações rele-

vantes sobre as atividades de 

investimento e financiamen-

to; e a empresa é encorajada a 

divulgar o montante das 

linhas de crédito obtidas, mas 

não utilizadas, que podem 

estar disponíveis para opera-

ções no futuro e respectivas 

restrições, quando existen-

tes. Porém não se evidenciou 

nota explicativa contemplan-

do informações sobre transa-

ções de investimento e 

financiamento que não en-

volvem o uso de caixa; da 

mesma forma, para linhas de 

crédito adquiridas e não utili-

zadas pela companhia.

5  CONCLUSÃO

Considerando a apre-

sentação dos dados, por meio 

da análise comparativa entre 

o embasamento teórico no 

âmbito das notas explicativas 

e aquelas apresentadas pela 

companhia Kepler Weber 

S.A., não se observou discre-

pância entre as informações 

exigidas pelos pronuncia-

mentos técnicos estudados e 

as notas explicativas elabora-

das e apresentadas pela com-

panhia. Assim, como parte 

integrante das demonstra-

ções financeiras de 2011, as 

notas explicativas estão ade-

quadas às divulgações reque-

ridas pelos pronunciamentos 

técnicos CPC 26 (R1), CPC 36 

(R2), CPC 09, CPC 03 (R2).

Contudo observou-se 

que algumas divulgações 

requeridas não foram aplicá-

veis às operações apresenta-

das pela companhia nas 

demonstrações financeiras 

do exercício de 2011, ou ain-

da que o pronunciamento
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técnico CPC 09 não estabelece informações 

adicionais aos números apresentados na DVA.

A partir deste estudo, foi possível 

elucidar o processo de elaboração e apresenta-

ção das notas explicativas e demonstrar sua 

importância perante os usuários da Contabili-

dade. Constatou-se que, como parte integrante 

das demonstrações financeiras, as notas 

explicativas complementam as informações 

apresentadas nas demonstrações propriamen-

te ditas, por isso a importância de notas 

explicativas transparentes, comparáveis e 

fidedignas, em atendimento às divulgações 

requeridas pelos normativos contábeis.

Para a companhia, o estudo foi de suma 

importância, uma vez que por meio dele 

obteve a possibilidade de uma análise crítica 

sobre a adequada elaboração e apresentação 

das suas notas explicativas, assegurando ainda 

maior confiabilidade, transparência e compa-

rabilidade de suas demonstrações contábeis.

O estudo de caso possibilitou respon-

der à questão problema sobre a adequada 

elaboração e apresentação das notas explicati-

vas em atendimento aos pronunciamentos 

técnicos CPC 26 (R1), CPC 36 (R2), CPC 09 e 

CPC 03 (R2). Mediante a descrição das 

principais mudanças ocorridas na convergên-

cia das normas brasileiras de contabilidade às 

normas internacionais, com enfoque no 

conteúdo e na apresentação das notas 

explicativas, compreendeu ainda a nova 

estrutura das demonstrações contábeis, 

conforme as Leis nº 11.638-07 e nº 11.941-09, 

culminando com um comparativo entre as 

divulgações requeridas pelos pronunciamen-

tos estudados e as notas explicativas elabora-

das e divulgadas pela companhia, seguida de 

uma análise conclusiva sobre o resultado do 

comparativo realizado.
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RESUMO
O objetivo deste estudo é analisar o conteúdo dos relatórios de auditoria 

independente (RAI) divulgados pelas mantenedoras das universidades privadas 

sem fins lucrativos (MUPSFL). A fundamentação teórica baseou-se na 

evidenciação contábil, na definição e nos objetivos da auditoria, nos aspectos 

específicos da divulgação dos relatórios de auditoria, nas características do 

ensino superior e na organização jurídica e administrativa das MUPSFL. A 

amostra reúne RAI publicados do exercício de 2010 e 2011 de 25 instituições de 

duas regiões do Brasil, sendo 12 associações civis e 13 fundações de direito 

privado. Os resultados revelam que as associações mantêm menor incidência de 

RAI modificados do que as fundações. Na análise por região, foi possível verificar 

que as instituições do sul apresentaram maior número de ressalvas. 

Complementando o estudo, foi contrastado o desempenho econômico das 

instituições com RAI modificado com as que não obtiveram modificações no RAI, 

possibilitando afirmar que as que têm os piores desempenhos econômicos, ou 

seja, menor superávit ou maior déficit nos dois exercícios examinados, foram 

também as que obtiveram maior número de ressalvas apontadas pelos 

auditores independentes.
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1  INTRODUÇÃO

A auditoria independente (AI), além de 

obrigatória para algumas entidades, é essen-

cial para a consecução dos fins aos quais a 

Contabilidade se propõe enquanto ciência 

social. A opinião dos auditores independentes 

é valiosa para dar credibilidade às demonstra-

ções contábeis (DCs).

Os usuários da informação querem, de 

forma clara e precisa, verificar se os resultados 

operacionais, as informações sobre os 

recursos e as aplicações feitas e a variação 

patrimonial das entidades estão de acordo 

com os princípios e as normas contábeis, 

obedecendo às regras para sua execução 

(CREPALDI, 2010).

Para ratificar esses informes, os 

auditores independentes executam procedi-

mentos técnicos criteriosos a fim de obter 

evidências que deem suporte à opinião 

apresentada no relatório de auditoria in-

dependente (RAI). Assim, o objetivo deste 

estudo é analisar o conteúdo do RAI das 

mantenedoras das universidades privadas 

sem fins lucrativos (MUPSFL), das regiões sul 

e sudeste do Brasil.

As universidades privadas são respon-

sáveis por uma parcela relevante do mercado 

de ensino superior no Brasil. Conforme dados 

do Censo (BRASIL, 2009), o número de alunos 

matriculados em instituições privadas 

corresponde a 3.764.728, perfazendo 74% do 

total das matrículas, movimentando apro-

ximadamente 10 bilhões de reais anuais, 

ocupando cerca de 200 mil pessoas, entre 

docentes e funcionários, conforme o estudo 

realizado por Schwartzman e Schwartzman 

(2002).

A regulamentação do setor, juntamen-

te com questões competitivas e de mercado, 

marcou as mudanças das últimas décadas no 

ensino universitário privado do Brasil. O 

aumento do número de universidades 

particulares de 20, em 1980, para 86, em 2010 

(BRASIL, 2009), assinalou uma das maiores 

transformações do período no setor. Atual-

mente, mais de 70% das matrículas no ensino 

superior concentram-se em instituições 

privadas.

As universidades privadas são aquelas 

mantidas e administradas por pessoas físicas 

ou pessoas jurídicas de direito privado e 

dividem-se, ou se organizam, entre institui-

ções privadas com fins lucrativos ou privadas 

sem fins lucrativos. As instituições privadas 

com fins lucrativos, ou particulares em sentido 

estrito, são instituídas e mantidas por uma ou 

mais pessoas físicas ou jurídicas de direito 

privado, e sua vocação social é exclusivamente 

empresarial. As instituições privadas sem fins 

lucrativos podem ser, quanto à sua vocação 

social, comunitárias e/ou confessionais, 

filantrópicas ou não (OLAK; NASCIMENTO, 

2010). 

Considerando que as MUPSFL do 

Brasil procuram demonstrar a sua real 

situação patrimonial de acordo com a legisla-

ção vigente no país, priorizando a transparên-

cia em suas DCs, surge o problema de pesquisa 

deste estudo: qual são o tipo e as bases 

utilizadas pelos auditores independentes para 

emitir sua opinião modificada no RAI das 

MUPSFL?

O trabalho está organizado em cinco 

seções. Após a introdução, é apresentado 

o referencial teórico utilizado para o em-

basamento da pesquisa. Na terceira se-

ção, são apresentados os procedimentos 
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metodológicos utilizados. Na 

quarta, discutem-se os resul-

tados do estudo. Por fim, na 

quinta seção, são apresenta-

das as considerações finais.

2  REFERENCIAL TEÓRICO

2.1  EVIDENCIAÇÃO 

CONTÁBIL E AUDITORIA

A evidenciação contábil 

é o meio utilizado pela Conta-

bilidade para comunicar seus 

resultados aos usuários da 

informação, contribuindo 

integralmente para o alcance 

de seu objetivo principal: a 

geração de informações sobre 

a situação patrimonial de 

uma entidade (SILVEIRA, 

2007). O principal objetivo 

da Contabilidade, segundo 

Iudícibus, Marion e Faria 

(2009), é o de fornecer infor-

mação estruturada de natu-

reza econômica, financeira e 

subsidiariamente física, de 

produtividade e social, aos 

usuários internos e externos à 

entidade.

O termo evidenciação 

contábil é associado ao termo 

em inglês disclosure. Para 

Lins e Silva (2009), em Con-

tabilidade, o termo disclosure 

é aplicado como sinônimo de 

evidenciação, abertura, evi-

denciação de informações 

quantitativas e qualitativas. 

Já para Iudícibus (2004), o 

disclosure é um compro-

misso inalienável da Conta-

bilidade com seus usuários 

e com os próprios objetivos.

2.2  AUDITORIA

Attie (2010) conceitua 

auditoria como uma especia-

lização contábil voltada a tes-

tar a eficiência e a eficácia do 

controle patrimonial implan-

tado com o objetivo de 

expressar uma opinião sobre 

determinado dado.

A auditoria é tão antiga 

quanto a Contabilidade. 

Sinais claros e evidentes no 

cotidiano do ser humano sem-

pre foram visíveis a todos, 

porém nasceram de forma 

tácita e foram se desenvol-

vendo por meio de complexas 

relações entre as entidades 

durante o passar dos séculos 

(IBRACON, 2007).

De acordo com Attie 

(2010), o Império Romano, 

pela sua extensão e comple-

xidade, utilizava-se das 

práticas de auditoria, entre-

tanto, tal como ocorreu com 

a Contabilidade, a audito-

ria desenvolveu-se mais ace-

leradamente durante o sé-

culo XIX. Por se tratar

de um campo da ciência 

contábil  aplicada,  esse 

desenvolvimento foi mais 

intenso na Inglaterra e nos 

Estados Unidos, locais onde 

a Contabilidade sempre 

foi encarada com maior 

pragmatismo.

O marco legal da atuação 

profissional de auditoria inde-

pendente, segundo o Ibracon 

(2007), remonta à criação de 

um grupo de trabalho para 

determinar as regras para as 

companhias com ações nas 

bolsas de valores, no início do 

século XX, nos Estados 

Unidos. Essa ação culminou 

com a criação da Securities 

and Exchange Commission 

(SEC) pelo governo america-

no, responsável por manter a 

integridade dos mercados de 

valores imobiliários e seus 

investidores. A partir da regu-

lamentação do mercado de 

capitais norte-americano, 

passou a ser obrigatória a cer-

tificação das DCs por audi-

tor independente para as 

empresas que transacio-

nassem ações na bolsa de 

valores.

A diversidade de regula-

mentações e procedimentos  

contábeis e de auditoria 
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pelos diversos países, levando em conta suas 

necessidades e características jurídicas, 

sociais e tributárias, transformou a atividade 

contábil e a de auditoria, ficando muito 

complexas e heterogêneas para o mercado 

global do final do século XX e do início do 

século XXI.

Dessa forma, em 1973, por acordo 

realizado entre entidades profissionais de 

vários países, foi constituído o Comitê de 

Normas Internacionais de Contabilidade 

(International Accounting Standards 

Committee – IASC). O IASC passou por várias 

modificações durante a evolução da Contabili-

dade, porém pode-se destacar a criação da 

Federação Internacional de Contadores 

(IFAC), em outubro de 1977, com o objetivo de 

criar normas internacionais de alta qualidade 

para facilitar e colaborar com todos os 

profissionais de forma padronizada. Com essa 

iniciativa exposta, 63 países aderiram à 

federação, e o Brasil foi representado pelo 

Instituto dos Auditores Independentes do 

Brasil (IAIB), que hoje é denominado Ibracon 

(2007). Hoje a IFAC é a autoridade no 

estabelecimento de normas internacionais de 

auditoria. 

No Brasil, o processo de internacionali-

zação da Contabilidade, introduzida primeira-

mente pela legislação societária com a 

promulgação da Lei nº 11.638-07, possibilitou 

a convergência das normas contábeis para o 

modelo internacional do IASB. Durante essa 

fase, também foram convergidas as normas de 

auditoria para o modelo do IFAC, fazendo com 

que a Contabilidade e o processo de auditoria 

no Brasil seja o mesmo utilizado pela maioria 

dos países do mundo.

O Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC) emitiu a Resolução nº 1.156-09, que 

dispõe sobre a estrutura das Normas Brasilei-

ras de Contabilidade (NBC), com o objetivo de 

seguir os mesmos padrões de elaboração e 

estilo utilizados nas normas internacionais. 

Dentro desse padrão, as normas brasileiras de 

auditoria, segundo Perez Junior (2010), foram 

divididas nas seguintes categorias:

NBC – PA – Profissionais: defi-

nem as características pessoais e 

profissionais dos auditores inde-

pendentes e estabelecem precei-

tos de conduta para o exercício 

profissional;

NBC – TA – Técnicas, conjunta-

mente com as interpretações 

técnicas (ITA) e os comunicados 

técnicos (CTA): definem como os 

procedimentos de auditoria devem 

ser realizados, estabelecem con-

ceitos doutrinários e a forma como 

os trabalhos devem ser reportados.

Seguindo o padrão do IFAC, as NBC TA 

que conduzem a opinião do auditor estão 

classificadas em seções definidas por dígitos 

(centena), e o primeiro número da centena 

significa o grupo a que se refere (LONGO, 

2011). Dessa forma, a classificação das NBC TA 

que regem todo processo de auditoria são: 

Seção 200 – Princípios Gerais e Responsabili-

dades; Seção 300 e Seção 400 – Avaliação dos 

Riscos e Respostas aos Riscos Avaliados; 

Seção 500 – Evidência de Auditoria; Seção 

600 – Utilização do Trabalho de Outros; Seção 

700 – Conclusão da Auditoria e Emissão de 

Relatórios; e Seção 800 – Áreas Específicas.

Portanto o auditor deve cumprir vários 

procedimentos para que seu trabalho seja de 

alta credibilidade e sem interferência de 

terceiros, tendo sempre como objetivo 

principal o de examinar as demonstrações

a) 

b) 
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financeiras, verificando se 

estão em conformidade com 

as normas e as legislações 

vigentes no país e se não con-

têm nenhuma fraude ou erro, 

relatando sua opinião no 

RAI.

Segundo Crepaldi (2010), 

o auditor deve traçar um pla-

nejamento para o desempe-

nho de suas funções dentro 

do prazo acordado com a 

empresa, levando em consi-

deração as normas de audito-

ria e as Normas Brasileiras de 

Contabilidade (NBC). É seu 

dever ser apto e ter o conheci-

mento necessário para a apli-

cação dos procedimentos e 

testes que serão realizados 

para o devido julgamento 

que será exposto em seu rela-

tório final.

2.3  RELATÓRIO DE AUDITORIA

De acordo com Gram-

ling, Rittenberg e Johnstone 

Johnstone (2010), o relatório 

dos auditores independentes 

tem a finalidade de promover 

a comunicação clara entre o 

auditor e o leitor das DCs. 

Para Santos e Pereira (2004), 

o produto final da auditoria 

das DCs é o relatório, cuja 

divulgação em conjunto com 

as DCs publicadas reflete o 

entendimento do auditor 

atinente aos exames, de uma 

forma padrão e resumida, 

que dê aos leitores, em geral, 

uma noção dos trabalhos que 

realizou e, principalmente, o 

que concluiu. Em síntese, 

entende-se que o RAI é a for-

ma independente e técnica 

utilizada para dar fidedigni-

dade aos dados apresentados 

nas DCs.

Em relação ao RAI divul-

gado conjuntamente com as 

DCs, as NBC TAs contidas na 

seção 700 – Conclusão da 

Auditoria e Emissão de 

Relatórios definem e estabe-

lecem as principais caracte-

rísticas e modelos de apre-

sentação. Nessa seção estão 

contidas as seguintes nor-

mas: NBC TA 700: Formação 

da opinião e emissão do rela-

tório do auditor independen-

te sobre as DCs; NBC TA 705: 

Modificação na opinião 

do auditor independente; 

NBC TA 706: Parágrafo de 

ênfase e parágrafos de ou-

tros assuntos no relatório 

do auditor independente; 

NBC TA 710: Informações 

comparativas – valores cor-

respondentes e DCs compa-

rativas; e NBC TA 720: res-

ponsabilidade do auditor em 

relação a outras informações 

incluídas em documen-

tos que contenham DCs 

auditadas.

A estrutura do RAI, de 

acordo com a NBC TA 700, é 

dividida em quatro parágra-

fos básicos. No parágrafo 

introdutório, devem-se iden-

tificar as DCs sobre as quais o 

auditor está expressando sua 

opinião, indicando o nome da 

entidade, as datas e os perío-

dos a que correspondem.

No segundo parágrafo, o 

auditor independente infor-

ma os responsáveis na orga-

nização pela elaboração das 

DCs. A descrição deve incluir 

uma explicação de que a admi-

nistração é responsável pela 

elaboração das DCs de acordo 

com a estrutura de relatório 

financeiro aplicável e pelos 

controles internos que a admi-

nistração determinar serem 

necessários para permitir a 

elaboração de DCs que não 

apresentem distorção rele-

vante, independentemente se 

causadas por fraude ou erro.

No terceiro parágrafo, o 

auditor independente deve 

especificar sua responsabili-

dade, que consiste na opinião 

sobre as DCs, com base na 

auditoria.

No quarto parágrafo, o 

auditor expressa sua opinião 

sobre a adequação das DCs 

em relação às normas estabe-

lecidas para sua elaboração.

Há ainda, dependendo 

da necessidade de elucidação
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de alguma informação, o parágrafo de ênfase e 

outros assuntos. A NBC TA 706 regulamenta 

os procedimentos para inserção de ênfase e 

outros assuntos no relatório do auditor 

independente. Perez Junior (2010) resume o 

entendimento da NBC TA 706, em relação ao 

parágrafo de ênfase, como sendo um assunto 

apropriadamente divulgado nas DCs, mas que, 

de acordo com o julgamento do auditor, é de tal 

importância que é fundamental dar um 

destaque, melhorando o entendimento dos 

usuários das DCs.

O parágrafo de outros assuntos refere-

-se a um assunto não divulgado ou não 

apresentado nas DCs e que, de acordo com o 

julgamento do auditor, é relevante para os 

usuários entenderem a auditoria.

A opinião do auditor pode ser não 

modificada ou limpa, de acordo com os 

preceitos da NBC TA 700, e modificada 

conforme a NBC TA 705 – Modificações na 

Opinião do Auditor Independente. O RAI sem 

modificações ou limpo deve ser redigido 

quando o auditor não tiver tido qualquer 

limitação no alcance do seu trabalho e puder 

concluir que as DCs elaboradas, em todos os 

aspectos, estão livres de distorções relevantes 

(LONGO, 2011). Ele é conciso, mencionando 

somente o indispensável, conforme determi-

nado pelas normas de auditoria. Por conse-

guinte, o auditor deve emitir um RAI com 

modificação quando não conseguir obtiver 

evidência apropriada e suficiente quanto a 

aspecto relevante que possa distorcer as 

informações contidas nas DCs ou quando 

concluir, por meio das evidências obtidas, que 

as DCs apresentam distorções relevantes 

(LONGO, 2011).

A opinião modificada, de acordo com a 

NBC TA 705, compreende a opinião com 

ressalva (discordância relevante das DCs, em 

relação às práticas contábeis e/ou limitação no 

trabalho da auditoria), a opinião adversa e a 

opinião com abstenção de opinião. De acordo 

com Perez Junior (2010), a ressalva por 

discordância é emitida quando o auditor 

realizou todos os procedimentos aplicáveis e 

encontrou alguma discordância de práticas 

contábeis que afetaram as DCs de forma 

relevante, mas não generalizada. Já a ressalva 

por limitação no trabalho da auditoria 

(ibidem) deve estar contida no relatório 

quando o auditor não conseguiu aplicar todos 

os procedimentos de auditoria e, portanto, 

não pode formar opinião sobre algum item 

que, isoladamente ou em conjunto com 

outros, seja relevante, porém não generaliza-

do, perante as DCs. O relatório com opinião 

adversa, segundo Crepaldi (2010) deve ser 

emitido quando o auditor identificar a 

existência de distorções que, isolada ou 

conjugadamente, forem de tal magnitude que 

comprometam o conjunto das Dcs.

De acordo com a NBC TA 705, quando 

o auditor não consegue obter evidência de 

auditoria apropriada e suficiente para 

suportar sua opinião e ele conclui que os 

possíveis efeitos de distorções não detectadas, 

se houver, sobre as DCs poderiam ser relevan-

tes e generalizadas, deve abster-se de expres-

sar uma opinião. A abstenção de opinião 

também deve qualificar o relatório de audito-

ria quando, em circunstâncias extremamente 

raras, envolvendo diversas incertezas, o 

auditor conclui que, independentemente de 

ter obtido evidência de auditoria apropriada e 

suficiente sobre cada uma das incertezas, não é 

possível expressar uma opinião sobre as DCs 

devido à possível interação das incertezas e seu 

possível efeito cumulativo sobre essas DCs.
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É importante destacar 

que, quando o auditor modi-

fica a opinião sobre as DCs, 

ele deve, além dos elementos 

específicos exigidos pela NBC 

TA 700, incluir um parágrafo 

no RAI que forneça uma des-

crição do assunto que deu 

origem à modificação. O audi-

tor deve colocar esse pará-

grafo imediatamente antes 

do parágrafo da opinião no 

seu RAI, utilizando o título 

“Base para opinião com res-

salva”, “Base para opinião 

adversa” ou “Base para abs-

tenção de opinião”, conforme 

apropriado.

Além disso, quando o 

auditor expressa uma opinião 

com ressalva ou adversa, ele 

deve alterar a descrição de 

sua responsabilidade no rela-

tório para especificar que ele 

acredita que a evidência de 

auditoria obtida é suficiente e 

apropriada para fundamen-

tar sua opinião modificada.

2.4  O SISTEMA 

NACIONAL DE ENSINO E A 

ORGANIZAÇÃO JURÍDICA 

ADMINISTRATIVA DAS 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

SUPERIOR (IES)

Quanto à especificidade 

das Instituições de Ensino 

Superior (IES) que formam o 

arcabouço do sistema nacio-

nal da educação superior, o 

Decreto-Lei nº 5.773, de 9 de 

maio de 2006, dispõe que, de 

acordo com sua organização 

e respectivas prerrogativas 

acadêmicas, elas serão cre-

denciadas como: faculda-

des, centros universitários e 

universidades.

Em termos gerais, as uni-

versidades caracterizam-se 

pela produção, pesquisa e 

extensão, o que implica maior 

complexidade administrativa 

e acadêmica, enquanto que 

as faculdades e os centros 

universitários contam com 

um menor regramento para 

credenciamento, focando 

suas atividades no ensino 

superior.

A personalidade jurídica 

é a “aptidão genérica para 

adquirir direitos e contrair 

obrigações” (PEREIRA, 

2000, p. 141). Ela nasce com a 

constituição da entidade, que 

pressupõe alguns elementos 

básicos, conforme mencio-

nam Carvalho e Peixoto 

(2005): a) vontade humana; 

b) substrato representado 

por um conjunto de bens ou 

de pessoas; e c) presença do 

estatuto e respectivo registro.

A organização jurídica 

administrativa das IES ex-

põe diversas formas de 

enquadramento quanto à 

formação, podendo ser públi-

cas ou privadas, segundo a na-

tureza jurídica de suas man-

tenedoras. Para Pegoraro 

(2008), as entidades mante-

nedoras são instituições cria-

das com a finalidade especí-

fica de desenvolver a educa-

ção superior. Constituem-se 

no suporte legal para que de 

fato sejam viabilizadas as con-

dições para administração 

econômica e financeira para a 

efetivação da educação supe-

rior. IES e mantenedoras 

devem constituir, institucio-

nalmente, um único ente jurí-

dico, no qual de direito e de 

fato são viabilizadas estrutu-

ras, profissionais, legalidades 

para que, em um determina-

do local ou região, sejam efe-

tivadas ações com vista ao 

oferecimento da educação 

superior.

As IES privadas classifi-

cam-se em dois grupos dis-

tintos quanto à sua finalidade 

constitutiva: as IES com fins 

lucrativos e as IES sem fins 

lucrativos. As IES com fins 

lucrativos são caracterizadas 

pelo novo código civil em 

empresariais, sendo que essa 

categoria existe unicamente 

entre as IES privadas, em fun-

ção da especificidade da insti-

tuição mantenedora, ou seja, 

são mantidas por grupos
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empresariais ou empresários, tendo como 

objetivo o lucro. As organizações privadas sem 

fins lucrativos fazem parte do denominado 

terceiro setor, o qual pode ser definido deste 

modo:

O primeiro setor é o Estado. O segundo 

setor é o Mercado, ou seja, as empresas 

privadas que operam com o objetivo de 

gerar lucros, que podem ser reinvesti-

dos ou distribuídos aos proprietários 

ou acionistas. O terceiro setor situa-se 

entre os dois, possui características de 

ambos, pois promove e executa 

políticas públicas, sem fito de lucro, e 

possui natureza privada. (SOARES, 

2005, p. 25).

Ainda nessa linha, Olak e Nascimento 

(2010) referem-se às instituições sem fins 

lucrativos como entidades privadas com 

propósitos específicos de provocar mudanças 

sociais e cujo patrimônio é constituído, 

mantido e ampliado sem que se reverta para 

os seus membros ou mantenedores. As IES 

privadas sem fins lucrativos são consideradas 

entidades do terceiro setor, pois ostentam as 

características do primeiro setor, ainda que 

cobrem mensalidades por serviços presta-

dos como estratégia de sustentabilidade 

organizacional.

Quanto a aspectos tributários, as IES 

privadas gozam de benefícios concedidos pelo 

poder público, como contrapartida das ações 

sociais realizadas. É o reconhecimento da 

incapacidade de o Estado desempenhar seu 

papel de forma satisfatória (CFC, 2004).

A distinção entre isenção tributária e 

imunidade tributária é de fundamental 

importância para o estudo das entidades sem 

finalidades de lucros. Segundo Azevedo 

(2006, p. 23), “isenção é sempre decorrente de 

Lei que especifique as condições e requisitos 

exigidos para sua concessão”. O autor comple-

menta:

[...] imunidade é uma limitação 

constitucional ao poder de tributar, 

prevista expressamente na Cons-

tituição Federal e a sua principal carac-

terística é de ela ser estabelecida pela 

Constituição e, como tal, não pode ser 

alterada por Emenda Constitucional, a 

teor da jurisprudência do STF [...]. 

(ibidem, p. 23).

Sendo assim, a imunidade dispõe de 

garantia constitucional e é imutável, exceto em 

caso de promulgação de nova constituição, 

enquanto a isenção é concedida ou retirada 

por dispositivos infraconstitucionais que a 

estabeleça.

As IES constituídas como fundações ou 

associações, uma vez que tenham como 

finalidade estatutária a educação e/ou a 

assistência social, são imunes aos impostos 

incidentes sobre o seu patrimônio, sua renda e 

seus serviços. Essa é uma garantia versada no 

art. 150 da Constituição Federal. Embora 

considerada como um garantia constitucional, 

sabe-se que a imunidade tributária deve ser 

reconhecida administrativamente mediante a 

comprovação das condições legais para seu 

usufruto.

Quanto ao aspecto previdenciário, as 

IES que promovem gratuitamente a assistên-

cia educacional ou de saúde, projetos sociais 

de prevenção, habilitação e reabilitação de 

pessoas portadoras de deficiência e integração 

ao mercado de trabalho gozam de isenção da 

quota patronal. Essas instituições são reco-

nhecidas como Entidades Beneficentes de 

Assistência Social (EBAS) – filantrópicas. De 

acordo com o Decreto-Lei 7.237, de 2010, para
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manter e renovar o certifica-

do de filantropia, as IES deve-

rão apresentar demonstra-

ções contábeis devidamente 

auditadas, por auditor inde-

pendente, legalmente habili-

tado pelos Conselhos Regio-

nais de Contabilidade.

Quanto à constituição 

jurídica das IES privadas, o 

artigo 44 da Lei nº 10.406, de 

2002, o novo Código Civil 

brasileiro, enquadra as pes-

soas jurídicas sem fins lucra-

tivos como associações (em 

regra, nascem sem capital) ou 

fundações (obrigatoriamen-

te, nascem com capital), em 

entes de direito privado 

(CARVALHO; PEIXOTO, 

2005).

A associação é uma 

modalidade de agrupamento 

dotado de personalidade jurí-

dica, sendo pessoa jurídica de 

direito privado voltada à rea-

lização de interesses dos seus 

associados ou de uma finali-

dade de interesse social, cuja 

existência legal surge com a 

inscrição de seu estatuto, em 

forma pública ou particular, 

no registro competente. Ela 

deve ter objetivo lícito e estar 

regularmente organizada.

Com a personificação 

da associação, para efeitos 

jurídicos, ela passará a ter 

aptidão para ser sujeito de 

direitos e obrigações, e capa-

cidade patrimonial, constitu-

indo seu patrimônio, que não 

terá relação com o dos asso-

ciados, adquirindo vida pró-

pria e autônoma, não se con-

fundindo com seus membros, 

por ser uma nova unidade 

orgânica. Ou seja, cada um 

dos associados constituirá 

uma individualidade, e a asso-

ciação, outra, tendo cada um 

seus direitos, deveres e bens. 

A associação surgirá somente 

no momento em que os car-

gos de direção estiverem pre-

enchidos, colocando a asso-

ciação em funcionamento 

para atender aos fins de sua 

constituição.

A fundação é uma insti-

tuição de fins determinados, 

formada pela atribuição de 

personalidade jurídica a um 

complexo de bens livres, que 

é o patrimônio, o qual será 

administrado por órgãos autô-

nomos de conformidade com 

as previsões do estatuto. De 

acordo com Grazzioli e Rafael 

(2010), a finalidade da funda-

ção, sempre lícita, será per-

manente, ou seja, uma vez 

definida pelos instituidores, 

em escritura ou testamento, 

não poderá ser modificada 

pelos administradores.

3  PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS

O presente artigo pode 

ser categorizado, quanto ao 

paradigma da abordagem, 

em qualitativo e quantitativo, 

“quali-quanti”, segundo 

Beuren (2009). A utilização 

de ambos os paradigmas faz 

com que haja um enriqueci-

mento no resultado, trazendo 

o aspecto da precisão dos 

dados quantitativos e o apro-

fundamento do conheci-

mento por meio dos dados 

qualitativos.

Quanto aos objetivos, o 

estudo pode ser classificado 

como descritivo. A pesquisa 

descritiva tem a função pri-

mordial de descrever as 

características de determina-

da população ou fenômeno, 

ou o estabelecimento de rela-

ções entre variáveis (COLLIS; 

HUSSEY, 2005). Para os pro-

cedimentos técnicos, utili-

zou-se a pesquisa documen-

tal. De acordo com Roesch 

(1999), a análise de docu-

mentos permite ao pesquisa-

dor o entendimento real de 

uma organização, pois tem 

um fim em si mesmo.

Quanto à técnica de cole-

ta de dados, o presente estu-

do valeu-se da análise de 
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conteúdo, o que possibilitou analisar os dados 

coletados a partir da pesquisa documental, a 

fim de tratá-los e transformá-los em informa-

ção. Para Collis e Hussey (2005, p. 240), “a 

análise de conteúdo é uma maneira de 

converter sistematicamente texto em variáveis 

numéricas para a análise dos dados”. Isso vem 

de encontro com a questão central deste 

trabalho, que está alicerçado na pesquisa do 

conteúdo dos RAI das MUPSFL.

3.1  COLETA DOS DADOS E METODOLOGIA 

DE ANÁLISE

A população da pesquisa constitui-se 

nas MUPSFL de duas regiões do Brasil – sul e 

sudeste – e que, de acordo com o MEC, no ano 

de 2010, ao todo somaram 59 entidades 

credenciadas. A amostra ficou restrita às 

entidades que publicaram DCs no período, 

sobre as quais o pesquisador conseguiu acesso 

à publicação, perfazendo 25, constituindo-se 

num percentual de 42,37% do todo. Como 

todas as entidades tiveram a mesma probabili-

dade de participar da pesquisa, isso ressalta a 

representatividade da amostra (BEUREN et 

al., 2009).

A coleta das DCs foi realizada por meio 

de pesquisa nos periódicos, Diários Oficiais 

dos Estados e da União, jornais de maior 

circulação, sítios da internet e, quando 

necessário, contato direto com as instituições. 

A principal limitação para coletar o material 

necessário deu-se em face da falta de regra-

mento pelos organismos reguladores quanto 

ao canal de divulgação das DCs, sendo que a 

maioria das entidades publica em periódicos 

oficiais, porém algumas utilizam jornais de 

circulação local ou microrregionais. Para 

estas, foi necessário o contato direto com os 

departamentos contábeis das MUPSFL, a fim 

de conseguir acesso às publicações.

A análise de dados procurou identificar 

se as MUPSFL apresentaram o RAI juntamen-

te com as DCs conforme legislação em vigor e a 

forma em que foram apresentados, tendo 

modificação ou não, apontando os principais 

motivos das ressalvas dos relatórios modifica-

dos. Para tanto, foi elaborado um quadro de 

análise em que as informações exigidas foram 

classificadas em itens de verificação, dividin-

do-as por característica jurídica em associa-

ções ou fundações e região sul ou sudeste, 

por ano.

Utilizou-se análise de variância para 

comprovar ou refutar os resultados das 

análises descritivas mediante a ferramenta 

ANOVA, a fim de explicar as relações entre os 

resultados econômicos das MUPSFL e a 

quantidade de RAI modificados.

4  ANÁLISE DOS DADOS

A análise de resultados está dividida 

em quatro partes. Na primeira, realiza-se a 

análise descritiva do conteúdo dos RAI, 

publicados em conjunto com as DCs, referen-

tes ao ano de 2010, demonstrando também, 

em quantidades, se foram ou não modificados, 

e ainda comentando os principais aspectos e 

motivos das ressalvas. Na segunda parte, 

verificam-se os mesmos itens da primeira, 

porém tendo como base os dados do ano 

de 2011. A terceira parte apresenta um 
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comparativo entre os anos de 

2010 e 2011. A quarta parte 

busca identificar a relação 

entre o desempenho econô-

mico, por meio da analise do 

superávit ou déficit das 

MUPSFL pesquisadas com a 

opinião contida nos RAI.

4.1 ANÁLISE DO RAI DO 

ANO DE 2010

Em relação à personali-

dade jurídica, pode-se veri-

ficar que o número absoluto 

de RAI com opinião modifi-

cada, tanto nas associações 

quanto nas fundações, é o 

mesmo. Em termos gerais, 

pode-se aferir que aproxima-

damente 30% da amostra 

apresentam RAI modificado.

Em relação às regiões, 

foi possível identificar que a 

região sul está bem dividida, 

pois apresenta 50% de relató-

rios modificados e não modi-

ficados, enquanto que na 

região sudeste não foram 

detectados RAI modificados. 

Isso posto, pode-se dizer que 

na amostra extraída os maio-

res problemas contábeis, 

segundo a opinião dos audi-

tores independentes, encon-

tram-se nas MUPSFL do sul 

do país.

Cabe ainda fazer refe-

rência às modificações com 

ressalvas, que ao todo soma-

ram 13. Ou seja, não se pode 

simplesmente dizer que os 

problemas encontrados pelos 

auditores nas DCs com res-

salvas derivam de somente 

um único problema ou dis-

torção. Podem ser a soma de 

mais de uma distorção re-

levante por demonstração 

contábil.

Dessa forma, a Tabela 1 

apresenta os motivos que leva-

ram os auditores a emitirem 

opiniões com ressalvas nas 

DCs das MUPSFL analisadas 

em 2010.

Tabela 1 � Principais motivos apresentados nos RAI do ano de 2010

 Fonte:  dados da pesquisa

Constituição jurídica

Nº. de ressalvas

Motivos

Imobilizado

Contingência 

Crédito (contas a receber)

Limitação de escopo (partes relacionadas)

Provisão para devedores duvidosos (PDD)

Associações Fundações Total

9 4 13

Nº % Nº % Nº %

1

5

0

1

2

11%

56%

0%

11%

22%

1

2

1

0

0

25%

50%

25%

0%

0%

2

7

1

1

2

15%

54%

8%

8%

15%
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Conforme a Tabela 1, pode-se verificar 

que as distorções nas DCs mais apresentadas, 

na opinião dos auditores, correspondem às 

contingências que, tanto nas fundações 

quanto nas associações, constituem-se em 

mais de 50% do total das distorções apresenta-

das. Nesse caso, as MUPSFL estão deixando de 

contabilizar perdas contingenciais que podem 

trazer impactos no superávit ou déficit 

operacional e no endividamento, afetando 

também a liquidez.

Nas associações, o segundo maior 

problema refere-se à constituição ou simples-

mente à falta de constituição da Provisão para 

Devedores Duvidosos (PDD), com 22%. Na 

sequência, a limitação de escopo referente à 

falta de análise de “partes relacionadas”, 

ocasionada pela impossibilidade de os 

auditores efetuarem os procedimentos 

necessários em uma das mantidas que 

consolidam suas DCs com a mantenedora. Por 

último está a inobservância das normas 

quanto ao registro e ao controle do imobiliza-

do, com uma ressalva. 

Nas fundações, as distorções quanto a 

informações contidas nas DCs referentes ao 

imobilizado e contas a receber por mensalida-

des figuram em segundo lugar, com uma 

ressalva por item. 

Finalizando a análise de 2010, cabe 

ressaltar que, das 25 publicações anali-

sadas, uma associação e três fundações não 

apresentaram o RAI no conjunto das DCs 

publicadas, negligenciando as NBCs e o 

requisito legal para a manutenção do Certifica-

do de Entidade Beneficente de Assistência 

Social (Cebas).

4.2 ANÁLISE DO RAI DO ANO DE 2011

Em 2011, o número absoluto de RAI 

com opinião modificada corresponde a oito, 

perfazendo 32% das mantenedoras analisa-

das. Assim como no ano de 2010, em 2011 não 

foram observados RAI modificados sobre as 

DCs das instituições do sudeste.

Em relação à personalidade jurídica, 

pôde-se verificar que, das 12 associações, três 

apresentaram RAI modificados, o que 

corresponde a 25% e, das 13 fundações de 

direito privado, cinco obtiveram opiniões 

modificadas pelos auditores, o que correspon-

de a 38%.

Ainda que o percentual de diferença 

entre associações e fundações seja pequeno, 

existe uma grande diferença em números 

quanto às ressalvas emitidas pelos auditores, o 

que representa maiores distorções nas DCs 

das fundações do que nas associações. Na 

Tabela 2 estão apresentados os dados referen-

tes às modificações no RAI por constituição 

jurídica das MUPSFL.
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Analisando a Tabela 2, é possível afirmar que as DCs das fundações contêm maiores proble-

mas, uma vez que os RAI apresentaram 16 ressalvas, enquanto que nas associações os RAI apresen-

taram duas ressalvas e uma abstenção de opinião.

Na Tabela 3 são apresentados os principais motivos que levaram os auditores a modifica-

rem sua opinião no RAI.

Tabela 2 � RAI modificado ou não modificado entre associações e fundações

 Fonte:  dados da pesquisa

Constituição jurídica

Nº. de entidades

Tipo de Relatório de Auditoria (RAI)

Modificados (NBC TA 700)

Não modificados (NBC TA 705)

Quantidade de ressalvas

Associações Fundações Total

12 13 25

Nº % Nº % Nº %

3

9

2

25%

75%

 - 

5

8

16

32%

62%

-

8

17

18

32%

68%

-

Tabela 3 � Principais motivos apresentados nos RAI do ano de 2011

 Fonte:  dados da pesquisa

Associações Fundações Total

2 16 18

Nº % Nº % Nº %

0

0

1

0

1

1

0%

0%

50%

0%

50%

8%

4

1

7

2

2

0

24%

6%

44%

13%

13%

0%

4

1

8

2

3

1

22%

6%

44%

11%

17%

4%

Constituição jurídica

Nº de ressalvas

Motivos

Imobilizado

Impairment

Contingência 

Crédito contas a receber

Limitação de escopo (partes relacionadas)

Abstenção de opinião 
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As contingências apresentam maior 

percentual de distorção, identificado pelos 

auditores nas DCs, com 44%; em segundo 

lugar, a falta de controle e/ou inobservância 

das NBCs no que se refere aos ativos imobiliza-

dos, principalmente em função das alterações 

trazidas pelo processo de convergência ao 

padrão internacional.

Nesse contexto, a falta de aplicação do 

teste de recuperabilidade dos ativos, obrigató-

rio pela NBC TG 01 - Redução ao Valor 

Recuperável de Ativos, foi identificada em um 

dos relatórios analisados, o que ressalta as 

dificuldades de adaptação ao novo padrão 

contábil.

As contas a receber por mensalidades 

apresentaram distorções em 11% do total da 

amostra, enquanto que as limitações de escopo 

correspondem ao terceiro maior problema, 

apontado pelos auditores, perfazendo 17% do 

total da amostra. Outro dado importante, que 

pode ser observado na Tabela 3, é a constata-

ção de um RAI com abstenção de opinião, no 

qual os auditores identificaram e apontaram 

diversas limitações no alcance do seu trabalho 

que impossibilitaram a emissão de opinião 

com ressalvas.

Dando sequência ao estudo, cabe 

comparar os resultados das analises entre 

2010 e 2011.

4.3  COMPARATIVO ENTRE OS RAI 

DOS ANOS DE 2010 E 2011

A Tabela 4 apresenta o comparativo 

entre o número de RAI modificados e não 

modificados nos dois anos.

Tabela 4 � RAI modificados x RAI não modificados 2010 e 2011

 Fonte:  dados da pesquisa

Períodos

Constituição Jurídica

Nº Entidades

Modificado

Não Modificado

Quant. Ressalvas

2010 2011 Análise comparativa

Associações Fundações Totais Associações Fundações TotaisAssociações Fundações Totais

11

3

8

9

10

3

7

4

21

6

15

13

12

3

9

2

13

5

8

16

25

8

17

18

0%

13%

78%

67%

14%

300%

33%

13%

38%

Variação %
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Os dados da Tabela 4 indicam que não houve variação entre os RAI modificados nas associa-

ções no período, porém diminuiu consideravelmente o número de ressalvas – de nove ressalvas em 

2010 para duas em 2011 –, o que representa que as associações melhoraram significativamente 

suas DCs no exercício de 2011.

As fundações, em contrapartida, apresentaram aumento de 67% de RAI com opinião modi-

ficada, passando de três em 2010 para cinco em 2011. Outro dado importante foi a constatação do 

aumento expressivo do número de ressalvas, de quatro em 2010 para 16 em 2011, o que indica que 

neste período houve um acréscimo de distorções apresentadas nas DCs das fundações.

De forma geral, pode-se verificar que os RAI modificados tiveram um aumento de 33%, e a 

quantidade de ressalvas contidas nos relatórios aumentou em 38% no período.

O número total de RAI com opinião modificada, de acordo com os dados levantados nas 

analises descritivas, será utilizado como base para análise estatística apresentada na próxima 

seção.

4.4  ANÁLISE ENTRE OS RELATÓRIOS MODIFICADOS E O DESEMPENHO ECONÔMICO DAS MUPSFL

Nas análises descritivas, pode-se observar que as MUPSFL do sul apresentaram RAI com 

opiniões modificadas, enquanto que as MUPSFL do sudeste não apresentaram, em nenhum dos 

dois anos, opiniões modificadas. Resta, então, avaliar por meio de métodos estatísticos, por meio 

da análise de variância (ANOVA), se existe relação entre o desempenho econômico das MUPSFL 

com relatórios modificados e as MUPSFL que possuem relatórios limpos, ou seja, sem distorções 

relevantes nas DCs, de acordo com a opinião dos auditores. Assim, na Tabela 5 apresenta-se o 

resultado da análise de variância.

Tabela 5 � Análise de variância entre o desempenho econômico das MUPSFL com RAI 
modificado x MUPSFL com RAI não modificado

 Fonte:  dados da pesquisa

ANOVA FATOR ÚNICO

Grupo

Relatórios 
Não Modificados

Relatórios 
Modificados

Contagem Soma Média Variância F valor-P F crítico

36

14

156.402.048,38

(55.584.182,43)

4.344.501,34

(3.970.298,75)

146.295.914.219.979,00

79.319.725.904.555,90

5,438 0,024 2,813
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Observando os dados da Tabela 5, 

percebe-se que as mantenedoras sem modifi-

cações no RAI possuem um superávit médio de 

R$ 4.344.501,34. Já as que apresentaram RAI 

com opinião modificada apresentaram, em 

média, déficit de R$ 3.970.298,75, o que se 

confirma estatisticamente pela análise de 

variância, na qual o “F” calculado é de 5,438, 

enquanto que o “F crítico” é bem inferior, 

situado em 2,813. Com isso, pode-se afirmar 

que as MUPSFL que contêm modificações no 

RAI são também aquelas que apresentam 

maiores déficits em suas DCs, num nível de 

significância de 90%, o que pode ser compro-

vado pelo Valor-P de 0,024, ou seja, há 

somente 2,4% de possibilidade de os desempe-

nhos econômicos apresentados nas DCs 

(superávit/déficit) serem provenientes de 

grupos de mesma média.

Concluídas as análises dos dados, serão 

apresentadas na sequência as considerações 

finais e recomendações advindas da pesquisa 

realizada.

5  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Este estudo propôs-se a analisar o 

conteúdo dos RAI das MUPSFL. Para isso, 

foram analisadas 25 publicações de DCs de 

instituições das regiões sul e sudeste do Brasil. 

Os resultados das análises foram apresentados 

por tipo de caracterização jurídica, associações 

e fundações, e pela região geográfica das 

instituições pesquisadas.

As conclusões advindas das análises 

descritivas levaram em consideração a 

divulgação do RAI no conjunto das DCs 

publicadas e a opinião dos auditores. No ano 

de 2010, entre as 25 instituições pesquisadas, 

quatro não apresentaram o RAI, enquanto que 

em 2011 todas as 25 divulgaram o RAI 

conjuntamente com as DCs.

Quanto aos tipos de RAI emitidos pelos 

auditores, constatou-se que em 2010 o 

número absoluto de RAI com opinião modifi-

cada, tanto nas associações quanto nas 

fundações, é o mesmo. Em termos gerais, 

pôde-se aferir que aproximadamente 30% da 

amostra apresenta RAI modificado, sendo 

que, em relação às regiões, o achado mais 

significativo foi a falta de RAI com opinião 

modificado nas MUPSFL da região sudeste. 

Dessa forma, os principais motivos das 

ressalvas se referem às contingências que 

tanto nas fundações quanto nas associações 

constituem mais de 50% do total das distor-

ções apresentadas.

Nas associações, o segundo maior 

problema, na opinião dos auditores, refere-se 

à constituição ou simplesmente à falta de 

constituição da PDD, com 22%, e, por fim, à 

limitação de escopo referente à falta de análise 

de “partes relacionadas”, ocasionada pela 

impossibilidade de os auditores efetuarem os 

procedimentos necessários em uma das 

mantidas que consolidam suas DCs com a 

mantenedora.

Nas fundações, as distorções quanto a 

informações contidas nas DCs, referentes ao 

imobilizado e contas a receber por mensalida-

des, figuram em segundo lugar, com uma 

ressalva por item.

Na sequência, foram elaboradas as 

mesmas análises com as publicações do ano de 

2011, nas quais os relatórios não modificados 

tiveram um percentual de 68%, e os relatórios
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modificados tiveram uma 

representatividade de 32%, 

tendo um total de 18 ressal-

vas. Não foi detectado, em 

2011, RAI modificado para as 

instituições da região sudes-

te, corroborando com as aná-

lises de 2010.

Analisando por caracte-

rização jurídica, pôde-se iden-

tificar que em 2011 as funda-

ções concentraram o maior 

número de RAI com distor-

ções, 16 contra duas das fun-

dações, e a distorção mais 

significativa desse ano, de 

acordo com a opinião dos 

auditores, também é relacio-

nada à contingência passiva, 

perfazendo 44% do total das 

ressalvas nos RAI.

Continuando com as con-

clusões mais significativas 

advindas das análises descri-

tivas, foi possível elaborar a 

análise comparativa entre os 

dois períodos, tanto por 

caracterização jurídica quan-

to por região. Assim, verifi-

cou-se que os RAI modifica-

dos tiveram um aumento de 

33%, e a quantidade de res-

salvas contidas nesses relató-

rios aumentou em 38% no 

período, sendo as fundações 

responsáveis diretamente 

por esse aumento.

Concluindo a análise des-

critiva, pode-se dizer que as 

instituições do sul detêm 

mais problemas contábeis, de 

acordo com a opinião dos 

auditores, e que as fundações 

apresentaram maior número 

de ressalvas do que as asso-

ciações no período.

Após as análises particu-

larizadas, tanto por constitui-

ção jurídica quanto por 

região geográfica, foram rea-

lizadas as análises comple-

mentares do estudo, contras-

tando as MUPSFL que tive-

rem opinião não modificada 

no RAI com as com opinião 

modificada, utilizando como 

variável dependente o de-

sempenho econômico, obser-

vado nas DCs por meio do 

superávit ou déficit, em cada 

um dos dois exercícios.

Os resultados das análi-

ses vieram por confirmar esta-

tisticamente pela análise de 

variância (ANOVA) que as 

instituições que possuem 

maior déficit ou menores 

resultados econômicos são 

também aquelas que apre-

sentam RAI modificados, o 

que aumenta a importância 

da análise do RAI para a toma-

da de decisões, colaborando 

com uma das principais fina-

lidades da Contabilidade 

enquanto ciência social.

Embora este trabalho 

esteja pautado pela delimita-

ção da amostra às DCs 

publicadas exclusivamente 

nos anos de 2010 e 2011 – 

por tratarem-se das primei-

ras DCs do processo de 

convergência para o IFRS e 

primeiros RAI de acordo com 

as normas convergidas do 

IFAC –, é um estudo precur-

sor, uma vez que considera a 

atual prática contábil adota-

da no Brasil na íntegra como 

base para a análise dos dados.

Concluído o trabalho, 

restam ainda muitos pontos 

que poderão ser abordados 

em estudos científicos futu-

ros. Dentre estes, a análise da 

gestão das entidades como 

um todo, levando em consi-

deração a instrução dos res-

ponsáveis pelo departamento 

contábil e a estrutura admi-

nistrativa, buscando explicar 

se o ambiente de controle e os 

riscos inerentes colaboram 

para que sejam emitidos RAI 

com opinião modificada con-

juntamente às distorções con-

tábeis analisadas.

Outro estudo recomen-

dado é o da análise do endivi-

damento das instituições 

com os motivos das ressalvas 

no RAI com períodos maio-

res, a fim de identificar se as 

distorções contábeis aponta-

das nos RAI aumentam em 

instituições que apresentam 

maiores endividamentos. 

Pode-se desdobrar, também, 

em estudos sobre a melhoria 

da evidenciação em função da 

obrigatoriedade de AI e a assi-

metria destes com os procedi-

mentos contábeis aplicáveis 

ao setor. 
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