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RESUMO

Este artigo tem como objetivo principal utilizar a ferramenta estatística denominada curva 
característica da operação (CCO) para verificar se as amostragens não estatísticas utilizadas 
em auditoria de estoques são suficientes para os auditores formarem uma opinião razoável. 
Para a realização da pesquisa foram selecionadas três empresas do segmento de máquinas 
agrícolas, as quais tiveram seus estoques auditados no ano de 2015. O método de pesquisa 
utilizado foi o estudo de caso múltiplo e incorporado, por meio de uma abordagem combi-
nada, tendo em vista que contempla aspectos qualitativos e quantitativos. A estratégia de 
pesquisa foi dividida em cinco etapas e priorizou os estoques de peças agrícolas, as quais 
apresentam elevada quantidade de itens. Por meio da aplicação da CCO, verificou-se que 
amostras de 20% para um erro tolerável de 1% são insuficientes para o auditor formar uma 
opinião razoável, pois os testes apontaram que, para aceitar não conformidades de 1%, as 
amostras necessitam ser de 40%. Por fim, verificou-se que, com a amostragem utilizada 
de 20%, testa-se somente a metade do mínimo necessário para se aceitar um erro de 1%. 
Desse modo, o erro aceitável deveria ser de até 3%. Contudo, ao aceitar um erro maior, é 
possível que problemas não sejam identificados, aumentando o risco de auditoria e dei-
xando de detectar uma perda de até 2% no inventário total.

PALAVRAS-CHAVE: Amostragem. Auditoria. Curva caracte-
rística da operação.
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1 INTRODUÇÃO

A utilização de ferramentas para coleta 
de dados expressa uma importante estratégia 
para redução de tempo e custo em empreen-
dimentos sociais e científicos, principalmente 
em áreas como administração, engenharia e 
contabilidade, em que se observa a utilização 
de subsídios estatísticos para a customização 
dos trabalhos (GEMAYEL et al., 2011). Nesse 
contexto, a amostragem demonstra ser uma 
técnica que permite obter conclusões por 
meio da análise de partes da população estu-
dada, e não todo o objeto da pesquisa. Esse 
fato a caracteriza como flexível e de baixo 
custo (LAMB; SVIHLA; HARPER, 2009). 

Nessa linha, a aplicação da amostra-
gem se destaca na execução de trabalhos em 
que são necessárias opiniões sobre a exatidão 
de quantidades e valores de populações volu-
mosas, como, por exemplo, em trabalhos de 
auditoria, como demonstrado nas pesquisas 
de Lamb, Svihla e Harper (2009) e Johnson 
e Mohnsen (2013), em que são necessárias 
coletas de amostras significativas de popula-
ções, a fim de obter segurança nas análises de 
estoques, contas a pagar e contas a receber.

 A utilização da amostragem em audi-
toria permite aos executores avaliar os riscos 
dos trabalhos e testar a qualidade dos con-
troles da entidade examinada (BURTESCU; 
GRIGORE, 2011). Dessa forma, essa ferra-
menta estatística facilita o manuseio de um 
grande número de transações e diminui o 
tempo de interferência no local auditado, ate-
nuando os custos com pessoal e otimizando a 
execução (KUO, 2013). 

A decisão entre utilizar amostragem es-
tatística ou não estatística passa, obrigatoria-
mente, pela análise do fator de subjetividade, 
tendo em vista que uma utiliza rigor estatís-
tico, e a outra, o conhecimento pessoal e pro-

fissional (HAIR JUNIOR et al., 2009). Ainda, 
a NBC TA 530 − Amostragem em Auditoria 
faculta ao auditor utilizar procedimentos es-
tatísticos ou julgamento profissional para de-
terminar o tamanho da amostra, sendo que, 
caso opte por estatística, obrigatoriamente a 
amostra deve aplicar seleção aleatória e usar 
a teoria das probabilidades para avaliar re-
sultados e riscos. 

Estudos comprovam que a utilização 
da amostragem estatística reduz o custo da 
amostra sem prejudicar a qualidade da au-
ditoria (GEMAYEL et al., 2011), da mesma 
forma que facilita o manuseio de amostras 
em grandes populações e reduz o custo de 
mão de obra, considerando a diminuição da 
necessidade de haver presença física no local 
auditado (KUO, 2013).

Elder et al. (2013) demonstram que a 
taxa de erro amostral se apresenta menor em 
situações em que foi utilizada a técnica esta-
tística. Isso ocorre porque os critérios de in-
clusão da amostra são baseados na questão 
de pesquisa e são aplicados para permitir a 
seleção de amostras homogêneas e melhorar 
a viabilidade da realização de um estudo. 

Por outro lado, em trabalhos de audi-
toria, comumente são utilizadas técnicas não 
estatísticas, como amostragem por julgamen-
to com base no conhecimento do auditor, o 
que por vezes pode comprometer a qualidade 
dos resultados encontrados, uma vez que as 
opiniões emitidas são baseadas em amos-
tras insuficientes para formar juízo de valor 
sobre determinada população (FRANCIS, 
2011; ELDER et al., 2013; DURNEY; ELDER; 
GLOVER, 2014).

Em face do contexto da amostragem 
em auditoria, o presente trabalho analisou 
três processos de auditoria de estoques, nos 
quais os auditores utilizaram a técnica de 
amostragem não estatística. Dessa forma, 
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esta pesquisa tem por objetivo utilizar uma 
técnica estatística denominada curva carac-
terística da operação (CCO) para demonstrar 
se a utilização de amostragem não estatística 
e os erros tolerados nesses testes foram sufi-
cientes para garantir a emissão de uma opi-
nião razoável pelos auditores.

Este trabalho está estruturado em qua-
tro partes. Na primeira parte são apresenta-
dos a contextualização e o objetivo do estudo; 
na segunda parte, o referencial teórico sobre 
amostragem estatística, não estatística, CCO e 
amostragem em auditoria; na terceira parte, a 
metodologia; e, na quarta parte, são apresen-
tadas as considerações finais do trabalho.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Em 1950, Pierre Gy começou a desen-
volver o que hoje é conhecida como Teoria da 
Amostragem (TOS) (PETERSEN; MINKKIN-
EN; ESBENSEN, 2005). O autor defende que 
a amostragem é fundamentalmente uma re-
dução de massa realizada por meios técnicos 
adequados, respeitando a composição do lote 
da melhor forma possível (GY, 2004). Amos-
tragem é o ato, processo ou técnica de seleção 
de um subconjunto adequado e representati-
vo de uma população com o objetivo de deter-
minar as características de toda essa popula-
ção (LO, 2009).

Apenas uma qualificação completa do 
processo de amostragem pode levar ao re-
conhecimento de amostras representativas 
ou “amostras corretas” (PETERSEN; MINK-
KINEN; ESBENSEN, 2005). Por sua vez, Gy 
(2004) defende que não há uma amostragem 
exata, as amostragens em si geram erros e 
esses erros devem ser controlados. Embora 
seja mais barato e mais conveniente observar 
uma parte e não o todo, pesquisadores devem 
estar preparados para tolerar algumas impre-

cisões nos dados (LO, 2009). Nesse caso, a 
gravidade de erros da amostragem está ligada 
à não adoção de aspectos científicos de coleta 
(GY, 2004).

Para sanar os erros amostrais existem 
diferentes maneiras de selecionar uma amos-
tra, desde completamente aleatório, estatísti-
co e totalmente casual. Essas formas de sele-
ção tendem a representar o todo da população 
com características diferentes (LO, 2009). 
Visando a assegurar que a amostra seleciona-
da representa uma precisão, considera-se o 
tamanho da população, ou seja, quanto maior 
a população, maior deverá ser o tamanho da 
amostra (ENDACOTT; BOTTI, 2007).

Cada método tem vantagens e desvan-
tagens. O importante é entender que o resul-
tado vem de um equilíbrio entre custo e pre-
cisão (LO, 2009). Nesse caso, deve-se consi-
derar que, para evitar erro de amostragem, 
pode ser exigida uma amostra maior (LO, 
2009). No entanto, quantidade não é o fator 
primordial, isso porque é possível que mes-
mo as melhores amostras selecionadas ainda 
sejam tendenciosas, conforme afirmam Pa-
nacek e Thompson (2007), podendo ser ne-
cessário realizar ajustes estatísticos.

2.1 AMOSTRAGEM NÃO ESTATÍSTICA

A amostragem não estatística se ca-
racteriza pelo direcionamento, em que cada 
observação da população tem uma probabi-
lidade individual de ser selecionada para a 
amostra. Amostras não estatísticas não po-
dem assumir a representatividade do todo. 
Logo, não se pode generalizar, porque nem 
todas tiveram a mesma probabilidade de ser 
escolhida (ENDACOTT; BOTTI, 2007).

Esse tipo de amostragem apresenta al-
gumas tipologias, destacando-se a amostragem 
por conveniência, em que são selecionados os 
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indivíduos mais facilmente acessíveis, também 
usada na investigação exploratória para obter 
uma estimativa de um elemento particular de 
interesse (ENDACOTT; BOTTI, 2007). 

Outra tipologia é a amostragem por 
quotas, na qual os indivíduos são recrutados 
por conveniência, em vez de ao acaso, pro-
porcionando ao pesquisador a possibilidade 
de ser mais específico sobre o tipo de assunto 
desejado para o estudo. Porém, nesse tipo de 
estudo pode ser mais difícil concluir a partir 
de um subgrupo caso os indivíduos sejam 
raros ou difíceis de recrutar (PANACEK; 
THOMPSON, 2007).

Por fim, Oliveira (2001) apresenta a 
amostragem por julgamento ou intencional, 
realizada de acordo com o julgamento do pes-
quisador, isto é, ao ser adotado um critério 
razoável de julgamento, pode-se chegar a re-
sultados favoráveis, sendo útil quando é ne-
cessário incluir um pequeno número de uni-
dades na amostra.

2.2 AMOSTRAGEM ESTATÍSTICA

A amostragem estatística consiste na 
teoria de que todos os componentes de um 
lote têm uma probabilidade não nula de se-
rem selecionados para o benefício da amostra 
(GY, 2004). De todos os métodos que podem 
ser usados   para selecionar uma amostra, o 
mais confiável é o selecionado aleatoriamente 
a partir da população (PANACEK; THOMP-
SON, 2007). Em um contexto geral, quanto 
maior a amostra, maior a probabilidade de 
que os resultados irão refletir com preci-
são toda a população (ENDACOTT; BOTTI, 
2007).

Seleção aleatória é importante por 
duas razões: primeiro, ela reduz o risco de 
erro de seleção e, segundo, uma amostra 
aleatória é um requisito para a análise es-

tatística inferencial (ENDACOTT; BOTTI, 
2007). As tabelas de probabilidade usadas   
para determinar se os resultados são dife-
rentes o suficiente para serem considerados 
estatisticamente significativos foram desen-
volvidas utilizando amostras aleatórias (EN-
DACOTT; BOTTI, 2007).

Na amostragem aleatória simples, to-
dos os elementos de um quadro de amostra-
gem têm uma chance igual de seleção. A sele-
ção é feita por meio da utilização de números 
aleatórios ou método similar (ENDACOTT; 
BOTTI, 2007). Nessa situação, uma amostra 
é escolhida aleatoriamente a partir da popu-
lação com cada objeto, tendo uma probabili-
dade conhecida e calculável de ser escolhida 
(ENDACOTT; BOTTI, 2007).

As amostras sistemáticas são recolhidas, 
começando em um ponto aleatório no quadro 
de amostragem e, em seguida, selecionando 
cada n-ésimo elemento, por exemplo, 20 cada 
evento ou individual. A vantagem é a sua sim-
plicidade (ENDACOTT; BOTTI, 2007). É um 
processo no qual uma amostra é retirada por 
meio da seleção sistematicamente, a partir de 
uma lista de todos os indivíduos da popula-
ção. O ponto de partida na população deve ser 
selecionado de forma aleatória (PANACEK; 
THOMPSON, 2007).

Na amostragem estratificada, os par-
ticipantes são agrupados de acordo com os 
estratos que são importantes em um estudo, 
como idade, sexo ou diagnóstico, e o número 
de participantes é escolhido de forma igual e 
aleatória em cada grupo (ENDACOTT; BOT-
TI, 2007). Também é um processo no qual 
uma população é dividida em subgrupos, e 
uma porção predeterminada da amostra é 
retirada aleatoriamente de cada subgrupo 
(PANACEK; THOMPSON, 2007).

No caso de amostragem por conglome-
rado, a população é dividida em pequenos 
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subconjuntos ou clusters. Esses aglomera-
dos são selecionados aleatoriamente e todos 
ou uma seleção aleatória de indivíduos per-
tencentes a esses grupos são selecionados. 
Comumente usado em grandes inquéritos 
nacionais para permitir a amostragem alea-
tória em diversas populações (ENDACOTT; 
BOTTI, 2007). Nesse tipo de amostragem, a 
amostra é selecionada, escolhendo aleato-
riamente subgrupos menores e menores a 
partir da população principal (PANACEK; 
THOMPSON, 2007). Nesse contexto, des-
taca-se a curva característica da operação 
(CCO), conhecida como uma ferramenta 
que demonstra a probabilidade de um item 
ou lote ser aceito ou rejeitado. 

2.3 CURVA CARACTERÍSTICA DA OPERAÇÃO (CCO)

 A realização de uma auditoria com 
todas as unidades de um lote requer inves-
timentos acima dos custos previstos pela 
empresa. Dessa forma, torna-se necessá-
rio encontrar uma medida importante do 
desempenho de um plano de aceitação de 
amostragem. A CCO demonstra a probabi-
lidade de aceitação do lote em relação à fra-
ção das amostras do mesmo lote, caso sejam 
defeituosas (MONTGOMERY; JENNINGS; 
PFUND, 2011). O nível de qualidade crítico 
é determinado por uma fração defeituosa 
aceitável para fins de inspeção, de tal forma 
que produtos ou lotes de melhor qualidade 
devem ser aceitos, e produtos ou lotes de 
pior qualidade devem ser rejeitados (MON-
TGOMERY, 2009). 

A CCO considera a probabilidade de 
aceitar um lote P contra a proporção de 
unidades defeituosas do lote P e mostra 
visualmente o poder discriminatório do plano 
de amostragem (JOZANI; MIRKAMALI, 
2010). Uma curva ideal é aquela formada 

pela inspeção de 100% da população 
amostral, não existindo nenhum erro de 
controle (MONTGOMERY, 2009; JOZANI; 
MIRKAMALI, 2010). 

Suponha-se que o tamanho do lote N é 
grande. Isso irá proporcionar custos elevados 
na coleta de todo o campo amostral, além de 
aumentar significativamente o tempo de aná-
lise dessas amostras. Nessas condições, se 
utiliza a CCO para coletar um lote amostral 
específico, considerando um número de de-
feitos d em uma amostra aleatória de n itens. 
Essa análise binomial com parâmetros n e 
d demonstra a fração de artigos defeituosos 
do lote analisado (MONTGOMERY; JEN-
NINGS; PFUND, 2011).

A probabilidade de aceitar um lote, 
dada a qualidade n, é definida pela CCO 
ideal. Sendo assim, para analisar melhor é 
necessário entender como ela é composta. 
Deve-se atribuir a d o número máximo de 
itens não conformes na amostra de tama-
nho n. Caso ocorra um número maior que 
o estipulado d, o lote deverá ser rejeitado, 
ou seja, d é o número de aceitação (JOZA-
NI; MIRKAMALI, 2010). Logo, o número de 
itens não conformes na amostra obedece à 
ordem da expressão 1: 

r = d + 1     (1)

Onde:
r = número de itens não conformes

d = número de aceitação

Na probabilidade de aceitação, fixa-se 
o número para d nas amostras de tamanho n 
extraídas de um lote com fração não conforme 
P. A probabilidade de ocorrer no máximo d 
não conforme é:
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 P (D = 0 ou D = 1 ou D = d) = P (0< = D < = d) = F (α)     (2)

Por sua vez, na probabilidade de rejeição ocorrem pelo menos r itens não conformes na 
amostra (JOZANI; MIRKAMALI, 2010), isto é: 

 P ( D = r ou D = r + 1 ou D = n) = P (r < = D < = n) = 1 – F (d)             (3)

Figura 1 – Curva CCO do plano de amostragem única n = 89, c = 2

 Fonte: adaptada de Montgomery (2009, p. 638).

Para representar o poder discrimina-
tório do plano de amostragem, foi elabora-
da por Montgomery (2009) a Figura 1, que 
apresenta como exemplo um plano de amos-
tragem n = 89, c = 2, em que os lotes são de 
2% com defeito e a probabilidade de aceita-

ção se impõe em torno de 0,74. Isso significa 
que, em cem lotes a partir de um processo 
que fabrica produto defeituoso, se 2% são 
submetidos a esse plano de amostragem, es-
pera-se que, para aceitar 74 dos lotes, rejei-
tam-se 26 deles.
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Para demonstrar como os pontos dessa 
curva são obtidos, presume-se que o tamanho 
do lote n é grande (teoricamente infinito). 
Sob essa condição, a distribuição do número 
de defeitos d em uma amostra aleatória de n 
itens é binomial com os parâmetros n e p, em 

que p é a fração de itens defeituosos no lote. 
Uma maneira equivalente de conceituar isso 
é construir lotes de n itens aleatoriamente de 
um processo teoricamente infinito e, em se-
guida, construir amostras aleatórias de n des-
ses lotes. Desse modo, a amostragem do lote 

Pr
ob

ab
ili

da
de

 d
e 

ac
ei

ta
çã

o,
 P

a

Fração defeituosa do lote, p



REVISTA DO CRCRS 11        

é o equivalente à amostragem diretamente do 
processo (MONTGOMERY, 2009).

Para aceitar uma amostra e um ele-
mento importante de qualquer programa de 
garantia de qualidade, é mais rentável utili-
zar o monitoramento de processos baseado 
em estatística na fase adequada do processo 
de fabricação. Ademais, os métodos de amos-
tragem podem ser uma ferramenta aplicá-
vel para atingir o objetivo final (MONTGO-
MERY; JENNINGS; PFUND, 2011).

2.4 AMOSTRAGEM EM AUDITORIA

A NBC TA 530 define que a amostra-
gem em auditoria pode ser estatística quando 
utiliza seleção aleatória de itens da amostra e 
quando se vale da teoria das probabilidades 
para avaliar resultados e riscos de amostra-
gem. As atuais teorias que abordam proba-
bilidades vêm exercendo forte influência na 
formulação de modelos quantitativos aplica-
dos a negócios. Nesse sentido, o uso de fer-
ramentas estatísticas geralmente contempla 
as características apresentadas nas normas 
de auditoria, contribuindo diretamente para 
a formação de opinião do auditor (BHARU-
CHA-REID, 2014).

Também, a NBC TA 530 apresenta a 
possibilidade de o auditor, com base nos ris-
cos determinados de amostragem, utilizar de 
julgamento profissional para determinar erro 
tolerável e tamanho da amostra. Contudo, 
deve sempre considerar que, para obter base 
razoável para formar opinião, precisa deter-
minar o risco de amostragem, considerando 
que, quanto menor o risco, maior deve ser o 
tamanho da amostra.

A utilização de técnicas de amostragem 
em serviços de auditoria permite que esses 
trabalhos sejam executados com segurança e 
economia de tempo, de pessoas e de custos, 

amparados pelo fato de que as normas de au-
ditoria aceitam que auditores possam se valer 
da amostragem para obtenção de evidências 
que deem suporte às suas conclusões e for-
mação de opinião (GILBERTSON; HERRON, 
2011).

Mesmo que as populações não sejam 
analisadas em sua integralidade, os testes de 
auditoria realizados com apoio de amostra-
gem oferecem vantagens e contribuem dire-
tamente para a qualidade dos trabalhos, pro-
porcionando segurança para os auditores e 
para as partes interessadas (FRANCIS, 2011).

Conforme o tipo de trabalho a ser exe-
cutado, os auditores podem determinar se a 
amostragem é ou não aplicável, assim como 
determinar qual tipologia será utilizada, po-
dendo ser por atributo ou monetária ou usar 
as técnicas estatísticas ou não estatísticas, 
verificando quais são os insumos ideais e 
o tamanho ideal da amostra (ELDER et al., 
2013). 

3 MÉTODO DE PESQUISA

O estudo foi realizado em trabalhos 
de auditoria de estoques elaborados em três 
empresas distintas, mas pertencentes ao mesmo 
segmento empresarial do ramo de máquinas 
e peças agrícolas. Os casos apresentam 
características de amostragens não estatísticas 
por julgamento realizadas pelos auditores para 
emitir opinião sobre quantidades e valores de 
inventários de peças agrícolas. 

Na condução do estudo foram 
desprezados os itens referentes a máquinas 
agrícolas, por serem de fácil mensuração 
e não justificarem a amostragem, pois são 
inventariados na sua totalidade. Para a 
condução da pesquisa foi elaborado um 
protocolo dividido em etapas, apresentado 
na Figura 2:
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Figura 2 – Planejamento da auditoria de estoques

Fonte: os autores (2017).

Estapa 1
Identificação das empresas auditadas

Estapa 2
Análise do tipo de amostragem utilizado pelos auditores

Estapa 3
Verificação dos bancos de dados e separação dos itens de 

máquinas e peças agrícolas

Estapa 4
Identificação dos % amostrados e erros tolerados pelas 

amostras não probabilísticas dos auditores

Estapa 5
Realização dos testes estatísticos com base na CCO

Análise dos 
resultados

Identificação das 
divergências

Determinação dos 
% mínimos exigidos

Apuração dos 
valores financeiros

Para organizar os dados obtidos a par-
tir do planejamento, a fim de que o pesquisa-
dor possa criar informações a partir deles, é 
necessário classificar a pesquisa. 

Dessa forma, quanto aos objetivos, a 
pesquisa caracteriza-se como descritiva – 
pois tem como objetivo principal a descrição 
das características de determinada popula-
ção ou fenômeno ou o estabelecimento de 
relações entre variáveis – e combinada, por-
que há relação entre o mundo real e o sujeito 
(GIL, 1999). 

Quanto a sua natureza, classifica-se 
como aplicada, pois objetiva gerar conheci-

mentos para aplicação prática dirigida à so-
lução de problemas específicos (SILVA; ME-
NEZES 2001). Em acordo, Marconi e Lakatos 
(2002, p. 20) definem que a “pesquisa aplica-
da é caracterizada por seu interesse prático, 
isto é, que os resultados sejam aplicados ou 
utilizados imediatamente na solução de pro-
blemas que ocorrem na realidade”.

Quanto à abordagem do problema, 
configura-se como “qualiquanti”, visto que 
quantifica e percentualiza opiniões, subme-
tendo seus resultados a uma análise crítica 
qualitativa, o que permite identificar falhas 
e erros e explicar comportamentos por meio 
do contato direto com as empresas em estu-
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do (MICHEL, 2009). Na visão de Goldenberg 
(2005), Miguel (2007) e Martins (2010), a 
combinação dessas metodologias é conheci-
da como triangulação, em que o estudo dos 
métodos quantitativos é comparável, forne-
cendo dados que podem ser generalizáveis e 
os qualitativos podem ser observados como 
cada indivíduo, grupo ou instituição experi-
menta a realidade pesquisada. 

Quanto aos procedimentos, configura-se 
como estudo de caso múltiplo, o qual permite 
uma amplitude maior de subsídios para enten-
der os fenômenos, bem como, nesse tipo de es-
tudo, pode-se ter um maior grau de generaliza-
ção dos resultados (EISENHARDT, 1989; YIN, 
2010). Ainda, Miguel (2010) descreve que o 
estudo de caso é um estudo empírico que in-
vestiga um fenômeno dentro de um contexto 
real, por meio de um ou mais casos. Já para 
Yin (2010), os estudos de caso dividem-se 
em únicos e múltiplos, os quais podem ser 

holísticos ou incorporados. Fundamentada 
na classificação de Yin (2010), essa pesquisa 
classifica-se como um estudo de caso múlti-
plo e incorporado, formado por várias uni-
dades de análise, tendo em vista que abrange 
três processos de auditoria de estoques em 
concessionários de diferentes regiões.

4 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO

Para a realização do estudo foram 
utilizados os bancos de dados de inventários 
de estoques de três empresas concessionárias 
de máquinas agrícolas, denominadas, 
para fins deste estudo, como empresas A, 
B e C, as quais possuem em estoques, na 
data de 31 de dezembro de 2015, itens de 
máquinas e equipamentos agrícolas como 
tratores, colheitadeiras, implementos e peças 
agrícolas. A Tabela 1 apresenta a composição 
dos inventários na referida data:

Tabela 1 – Composição dos inventários

 Empresa
Máquinas Peças

Total inventário 
(R$)nº 

itens Valor (R$) nº 
itens Valor (R$)

A 23 9.154.000 19.558 2.897.587 12.051.587

B 11 3.034.812 13.426  458.758  3.493.570

C 15 4.690.935 18.898 2.678.129  7.369.064

Fonte: os autores (2017).
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Nas auditorias realizadas nos estoques, os auditores valeram-se da amostragem não 
estatística por julgamento do profissional com base no conhecimento do ramo de atividade das 
empresas. Dessa forma, a Figura 3 demonstra como foi utilizado o planejamento de auditoria.

Figura 3 – Planejamento da auditoria de estoques

Fonte: os autores (2017).

Planejamento da auditoria de estoques

Definição da população de máquinas Definição da população de peças 

Determinação da amostra a ser auditada Determinação da amostra a ser auditada

100%

1,00%

20%

% de não conformidades tolerável % de não conformidades tolerável

0,00%

Observa-se que, nos itens de máquinas, 
foi realizada contagem integral e não se 
admitiram não conformidades, tendo em 
vista a facilidade de mensuração física dos 
equipamentos, assim como seus altos valores 
agregados. É por tais motivos que esses dados 
serão desprezados neste estudo.

Já os itens de peças possuem valor 
agregado baixo em relação às máquinas e 
apresentam-se em grandes quantidades, 
as quais, pelo julgamento profissional dos 
auditores, se amostradas em 20%, configuram 

evidência confiável para auditoria. Ainda, 
considerando a grande quantidade de 
itens, admitiram-se como aceitável não 
conformidades de 1% do total amostrado.

No entanto, nos casos em que são aceitos 
erros, ou seja, nos estoques de peças, utilizou-se a 
CCO para determinar se, com base nas não 
conformidades aceitáveis, o tamanho de amostra 
de 20% é ou não suficiente para que os auditores 
obtenham evidências confiáveis. Na sequência, 
a Figura 4 ilustra o percentual de amostra 
relacionado ao percentual de não conformidades.
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Figura 4 – Percentual de amostra x percentual de não conformidades

Fonte: os autores (2017).
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Como resultado da CCO, observa-se que, 
quanto maior a amostra selecionada, menor o 
percentual de aceitação de não conformida-
des. O teste estatístico confirma que a amostra 
selecionada pelos auditores, de 20% para acei-
tar um percentual de não conformidade de 1%, 
é insuficiente, ou seja, o teste demonstra que 
os auditores deveriam utilizar uma amostra de 
40% para aceitar um erro de 1%.

Com a amostragem utilizada é de 20%, 
a empresa testa somente a metade do míni-
mo necessário para aceitar um erro de 1%. 
Dessa forma, com esse percentual, deveria 

aceitar erros de 3%. Esse fato poderia ocasio-
nar um custo de 2% sobre o valor do inven-
tário de cada empresa. Consequentemente, o 
teste estatístico evidencia que a amostragem 
não estatística por julgamento do auditor de-
monstra-se insuficiente e aumenta o risco da 
auditoria, bem como pode deixar de identifi-
car perdas de 2%, tendo em vista o aumento 
necessário no erro esperado. Nesse sentido, 
a perda pode ser verificada inclusive em ter-
mos financeiros em relação ao inventário to-
tal, conforme elucidado na Tabela 2.

Tabela 2 – Diferenças nas amostras

Empresa
Peças Percentual de diferença

de não conformidades
Prejuízo possível

no inventárioTotal inventário

A 2.897.587 2% 57.952

B  458.758 2%  9.175

C 2.678.129 2% 53.563

Fonte: os autores (2017).
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5 CONCLUSÕES

A realização da presente pesquisa pos-
sibilitou testar resultados reais obtidos em 
trabalhos de auditoria, os quais, muitas vezes, 
são obtidos somente com base no julgamento 
do auditor. Mesmo que a NBC TA 530 faculte 
a utilização desse tipo de procedimento, veri-
fica-se que a utilização de modelos quantita-
tivos, baseados em estatística, é capaz de dar 
suporte, com maior propriedade, às evidên-
cias obtidas pelos auditores.

Os resultados do estudo apontaram 
que, nas três empresas analisadas, as amos-
tras determinadas não são suficientes para 
que haja suporte ao erro tolerado, ou seja, 
com amostras de 20% do total da população 
de peças, seria necessário que os auditores 
tolerassem um erro de aproximadamente 
3%. Nas análises, verificou-se que, na opinião 
destes profissionais, o erro tolerado seria de 
1%, o qual, obrigatoriamente, remeteria à de-
terminação de uma amostra de 40% do total 
da população. 

Em face dos resultados verificados, ob-
serva-se que, caso os auditores mantenham a 
amostra de 20%, precisarão tolerar um erro 
de 3%. Contudo, esse aumento na tolerância 
de erro pode se traduzir em eventuais perdas 
de inventário, as quais seriam aceitas pela 
auditoria. Nesse sentido, verificou-se que, ao 
analisar em conjunto as três empresas, esse 

valor seria de aproximadamente R$ 120 mil 
ou 1.030 itens.

Outro fator que também pode ser evi-
denciado perante os resultados é que, caso 
os auditores mantenham o erro tolerável de 
1%, precisarão aumentar a amostra de 20% 
para 40%, o que necessariamente aumentaria 
também o número de horas para a execução 
dos trabalhos, bem como afetaria os valores 
financeiros dos trabalhos de auditoria. Nesse 
sentido, observa-se que a utilização de meios 
seguros para determinar amostras em audi-
toria pode contribuir diretamente para o au-
ditor agregar valor aos seus trabalhos. 

Por fim, verifica-se que o presente tra-
balho não desqualifica a capacidade de julga-
mento dos auditores, os quais notoriamente 
são conhecedores de negócios e particulari-
dades das empresas, qualidade que lhes per-
mite determinar amostras e erros aceitáveis. 
Contudo, a utilização de modelos estatísticos 
reduz a subjetividade dos trabalhos e oferece 
maior robustez e confiabilidade aos resulta-
dos amostrados, fazendo com que as bases 
que fundamentam a opinião sejam cada vez 
mais razoáveis para fins de auditoria.

 Como sugestão para futuras pesqui-
sas, indica-se a aplicação deste estudo em 
amostras maiores e em empresas de outros 
segmentos empresariais, bem como a utiliza-
ção de outras ferramentas estatísticas, mode-
los matemáticos ou análises multicritério.
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RESUMO

Esta pesquisa objetivou analisar as associações entre autoeficácia empreendedora e com-
petências empreendedoras, considerando os estilos cognitivos dos estudantes de Ciências 
Contábeis do sétimo e oitavo semestre. Eles já participaram da disciplina Empreendedo-
rismo, pelo que as crenças a respeito da eficácia ou das competências empreendedoras 
se supõem fundamentadas. A amostragem com questionários de autopreenchimento 
levantou dados de 33 alunos do sétimo semestre e 24 do oitavo. As técnicas estatísticas 
usadas nesta pesquisa descritiva foram Anova e análise de correlações. Nas Anovas, as va-
riáveis dependentes foram a somatória total da escala de autoeficácia e das competências 
e os preditores, as variáveis pessoais e os estilos cognitivos. Os resultados mostram que 
os discentes homens se sentem mais autoeficazes e com maiores competências (p<0,10), 
mas, tomando-se por base o semestre, não houve diferenças. A maioria possui estilo quase 
analítico, seguido dos adaptadores, porém, os mais autoeficazes e com maiores competên-
cias foram os quase intuitivos. Nas correlações entre as subescalas da autoeficácia e as dez 
competências, poucos coeficientes foram significativos para o sétimo período, enquanto 
quase a totalidade de coeficientes se mostrou significativa no oitavo. Em face dos resulta-
dos, conclui-se que os alunos, ao finalizarem o curso, têm condições de criar uma firma e 
trabalhar de modo autônomo.
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petências. Estilos Cognitivos.
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1. INTRODUÇÃO

Para muitas pessoas, empreender 
pode significar transformação social, 
econômica e pessoal. Um ambiente propício 
para constatação do desejo latente de 
empreender são as Instituições de Ensino 
Superior, em especial nos cursos voltados 
para o gerenciamento, como é o de Ciências 
Contábeis, e naqueles que abrigam a 
disciplina de Empreendedorismo na sua 
matriz curricular. 

Não existe uma acepção única do termo 
empreendedorismo, haja vista as diversas 
visões atribuídas a esse conceito desde sua 
definição por Schumpeter (1934) no início do 
século XX. Segundo a concepção desse autor, 
empreender corresponde ao ato de assumir 
riscos e responsabilidades no desenho e 
implementação de um novo negócio ou na 
transformação de um já existente. Inseriu 
ainda na sua definição a ideia de destruição 
criativa, ao se referir ao processo de mudanças 
que acompanha as inovações radicais. Ou 
seja, para Schumpeter, o empreendedorismo 
é uma atividade que muda o equilíbrio 
existente e cuja principal característica é a 
inovação a.

Descrito por Gartner (1985) como 
a “criação de uma nova organização”, 
inclui-se também a compreensão de que 
o empreendedorismo pode envolver o 
desenvolvimento de novas visões e métodos 
de negócio para as empresas estabelecidas. 
Desse modo, pode ser aplicado a todos os tipos 
de organizações, abrangendo as instituições 
sem fins lucrativos. Percebe-se assim que as 
ações emprendedoras podem ser associadas 
tanto às empresas quanto aos indivíduos. 

No que se refere às pessoas 
empreendedoras, tampouco há uma 
caracterização única. As abordagens mais 

usuais são as que consideram o empreendedor 
um inovador (SCHUMPETER, 1934), um 
intermediário no processo de mercado 
(KIRZNER, 1977) e um especialista em 
tomar decisões. Esses enfoques incluem 
características e comportamentos, um eixo 
temático pesquisado por McClelland (1971). 
A partir das pesquisas desse autor, iniciou-se 
o estudo das competências empreendedoras 
como condição necessária ao sucesso das 
iniciativas empreendedoras.

Os fatores que podem levar um indi-
víduo a ser um empreendedor são muitos e, 
segundo McGee et al. (2009), consistem em 
uma combinação de atributos pessoais, ex-
periências, traços e contexto. As duas dimen-
sões responsáveis pelo interesse em empre-
ender, afirmava Bird (1988), são os domínios 
individuais e as variáveis contextuais. As di-
mensões contextuais apontam que o supor-
te e as influências ambientais têm impacto 
nas intenções empreendedoras (FINI et al., 
2012). No que tange aos domínios individu-
ais, características como propensão à tomada 
de risco e autoeficácia, em conjunto com as 
competências e habilidades desenvolvidas, 
influenciam as intenções empreendedoras 
(ZHAO; SEIBERT; HILLS, 2005).

Nessa perspectiva, alguns estudos 
têm mostrado a importância que adquire a 
Teoria da Autoeficácia de Bandura (1977) 
para o estudo da conduta empreendedora. 
Trata-se de um traço de personalidade que 
afeta a motivação para realizar com sucesso 
as tarefas ou bem, o grau de tolerância para 
enfrentar determinadas situações adversas e 
a percepção individual acerca do risco. Ainda, 
segundo Bandura (1977), os indivíduos 
com maior autoeficácia são mais capazes 
de perseguir e persistir numa tarefa do que 
aqueles que a tem em menor escala. 

Na concepção de Carvalho e Gonzáles 
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(2006), as crenças de eficácia se constroem 
com base nos juízos sobre as capacidades 
possuídas. Dessa forma, pessoas com as 
mesmas capacidades, porém, com diferentes 
crenças, em função destas, podem ser bem ou 
malsucedidas. Tais juízos de autoconfiança, 
segundo Azzi e Polydoro (2006), podem 
estar relacionados a domínios específicos, 
com percepção de elevada autoeficácia em 
determinado domínio e baixa em outro, o que 
leva a considerar a importância desse traço 
da personalidade à ideia de prosperar a partir 
dos conhecimentos obtidos.

Como já ressaltado, empreender pode 
significar transformação social, econômica 
e pessoal. Um ambiente propício para 
constatação do desejo latente de empreender 
são as Instituições de Ensino Superior, em 
especial as voltadas para o gerenciamento, 
como é curso de Administração. Dessa forma, 
estudar o estilo cognitivo de uma pessoa é 
muito relevante para a seleção, colocação, 
treinamento, orientação e desenvolvimento 
profissional, além da composição de equipes 
e o gerenciamento de conflitos (ALLINSON; 
HAYES, 2012). Kickul et al. (2009) ressaltam 
que, quando os indivíduos têm a possibilidade 
de se tornarem empreendedores e pensarem 
sobre as diferentes competências necessárias 
para se criar um novo empreendimento, 
seus estilos cognitivos podem de fato 
promover uma autopercepção e inibir outros, 
reforçando os diferentes tipos de autoeficácia 
necessários nesse processo. 

Levando-se em conta essas colocações 
e reconhecendo-se que a educação superior é 
um dos principais vetores do desenvolvimento 
socioeconômico e cultural dos países, o 
ensino universitário de empreendedorismo 
adquire uma relevância especial ante a 
influência da universidade na sociedade. 
Oliveira (2016) destaca que a vinculação do 

empreendedorismo ao campo educacional 
ganhou destaque nos últimos tempos, 
sobretudo no ensino superior. Atualmente, 
a educação para o empreendedorismo 
constitui um dos campos acadêmicos que 
mais crescem na educação em nível mundial 
(LIMA et al., 2014; LINÃN; RODRIGUEZ-
COHARD; RUEDA-CANTUCHE, 2011; 
PETERMAN; KENNEDY, 2007). Com efeito, 
espera-se, em um contexto amplo, que as 
instituições de ensino superior, perante as 
mudanças advindas da globalização e do seu 
reflexo no mundo dos negócios, não tratem 
apenas da empregabilidade dos egressos, 
mas também contribuam para o aprendizado 
do empreender. 

Considerando as balizas inicialmente 
introduzidas, a presente pesquisa 
desenvolvida com os alunos do último ano 
de um curso de Ciências Contábeis e que já 
tinham obtido aprovação na disciplina de 
Empreendedorismo buscou dar resposta à 
seguinte pergunta: como se relacionam a 
autoeficácia e a competência empreendedora 
dos discentes, levando-se em conta os seus 
estilos cognitivos? Para tanto, definiu-se 
como objetivo geral analisar as relações 
entre a autoeficácia e a competência 
empreendedora, sob influência do estilo 
cognitivo. Para alcançar esse propósito 
central, foram estabelecidos os objetivos 
específicos seguintes: 1) reconhecer os 
estilos cognitivos dos alunos; 2) mensurar 
sua autoeficácia empreendedora; 3) aferir as 
competências empreendedoras; e 4) estimar 
as associações entre os construtos.

Estudos dessa natureza podem 
contribuir significativamente para as práticas 
docentes, buscando direcionar as ações que 
estimulem a formação de empreendedores que 
tenham clara compreensão da importância de 
seu comportamento como um fator-chave do 
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sucesso do seu negócio. Do mesmo modo, os 
resultados alcançados e sua articulação com 
o referencial teórico podem permitir planejar 
ações que contribuam com novas perspectivas 
no estudo do empreendedorismo.

O artigo está estruturado em seis 
seções, iniciando-se com esta introdução; 
na seção dois, apresenta-se o marco teórico, 
ao que segue a abordagem metodológica na 
terceira seção; os resultados são apresentados 
na quarta seção; na quinta seção, são feitas 
as considerações finais da pesquisa e, por 
último, apresenta-se o referencial citado.

2. MARCO TEÓRICO

Nesta seção, apresenta-se o marco 
teórico definido como necessário à 
compreensão da abordagem adotada. Para 
tanto, são abordados os seguintes temas: 
autoeficácia empreendedora, competências 
empreendedoras e estilos cognitivos.

2.1 AUTOEFICÁCIA EMPREENDEDORA

Autoeficácia refere-se à crença na ca-
pacidade de uma pessoa para realizar com 
êxito um determinado comportamento ou 
tarefa. Embora conhecimento e habilidades 
desempenhem papéis críticos nas escolhas, 
suas ações baseiam-se mais no que acreditam 
do que no que é objetivamente verdadeiro 
(BANDURA, 1977). A Teoria Social Cogniti-
va (BANDURA, AZZI; POLYDORO, 2008) é 
relevante para entender a perspectiva con-
temporânea da autoeficácia empreendedora. 
Na literatura de gestão, são encontradas pes-
quisas empíricas sobre o construto autoeficá-
cia empreendedora em contextos distintos. 
Entre eles, podem ser assinalados: avaliação 
de desempenho, criação de novas empresas, 
educação empreendedora, empreendedo-

rismo, estilos cognitivos, sustentabilidade, 
intenção empreendedora e motivação. Lima 
e Nassif (2017) destacam que enquanto o ca-
pital social está associado às questões sociais 
e culturais, o capital humano versa sobre as 
questões voltadas ao conhecimento, capaci-
dades, educação e experiência.

Um dos primeiros estudos empíricos 
sobre autoeficácia empreendedora foi reali-
zado por Chen, Greene e Crick (1998). Esses 
autores defendem que a autoeficácia empre-
endedora refere-se à força da crença de uma 
pessoa que é capaz de ser bem-sucedida ou de 
ter um bom desempenho em vários papéis e 
tarefas empreendedoras. 

De Noble, Jung e Ehrich (1999) defi-
nem autoeficácia empreendedora como a 
confiança de um indivíduo em sua capaci-
dade para realizar com êxito papéis e tare-
fas empresariais, podendo explicar o esfor-
ço inicial para criar e desenvolver um novo 
negócio. Para McGee, Peterson e Sequeira 
(2009), autoeficácia empreendedora é o 
construto que mede a confiança do indiví-
duo na sua capacidade para desenvolver um 
projeto empreendedor.

Um passo importante na compreen-
são de como os empreendedores emergentes 
percebem oportunidades é a compreensão de 
suas crenças. Nesse sentido, estudar a autoe-
ficácia empreendedora pode ajudar a enten-
der o que faz com que os potenciais empreen-
dedores sustentem seus esforços iniciais para 
materializar novas oportunidades de negó-
cios (LIMA; NASSIF, 2017).

A escala de De Noble et al. (1999) é um 
dos principais instrumentos utilizados para 
a mensuração e operacionalização da autoe-
ficácia empreendedora, conforme evidencia-
do na pesquisa de Moriano, Palací e Morales 
(2006), que demonstrou sua confiabilidade, 
validação e aplicabilidade em contextos cul-
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turais distintos. No Brasil, foi aplicada por 
Lizote, Verdinelli e Silveira (2013). Neste es-
tudo, optou pela utilização dessa ferramenta. 
Ela contém as principais tarefas que um em-
preendedor deve desenvolver para obter êxito 
em seu próprio empreendimento. Ela é com-
posta por 23 itens e contempla 6 subescalas, 
que são explicitadas sucintamente a seguir. 
A subescala “desenvolvimento de novos pro-
dutos e oportunidades de mercado” refere-se 
a um conjunto de habilidades relacionadas 
ao reconhecimento de oportunidades, sendo 
esta dimensão considerada um elemento-
-chave em pesquisa sobre empreendedorismo 
na previsão do construto segundo diferentes 
autores (CHEN; GREENE; CRICK, 1998; 
MORIANO; PALACÍ; MORALES, 2006). Os 
indivíduos que acreditam em sua capacidade 
de iniciar uma empresa devem ser criativos e 
ainda capazes de detectar oportunidades de 
mudanças incrementais ou descontínuas nos 
produtos, serviços ou mesmo nos mercados 
em que atuam. 

Representando “a ideia da construção 
de um ambiente inovador”, a segunda subes-
cala é utilizada tendo como foco a capacidade 
do indivíduo para incentivar outras pessoas a 
experimentarem novas ideias, iniciarem no-
vas ações e assumirem a responsabilidade por 
seus resultados. (DE NOBLE; JUNG; EHR-
LICH, 1999). A inovação pode ser visualizada 
como uma nova ideia que, por meio de ações 
definidas ou implementações, vá resultar em 
uma melhoria, um ganho ou lucro para a orga-
nização. Pode-se salientar que a inovação con-
tínua está baseada nas capacidades e atitudes 
das pessoas que trabalham na organização e 
também em sua autoeficácia.

A subescala “iniciando relações com in-
vestidores” tem como objetivo utilizar redes 
sociais para estabelecer contatos, procuran-
do também a melhor forma de obter o capital 

necessário para iniciar seu próprio negócio 
(MORIANO; PALACÍ; MORALES, 2006). 
Dificilmente a empresa crescerá sem que 
haja um gerenciamento efetivo das relações 
do empreendedor que possibilite a evolução 
de sua visão (LAZZAROTTI et al., 2015). 

A subescala “definição do objetivo prin-
cipal do negócio” é utilizada para esclarecer e 
conscientizar o empreendedor sobre a visão 
essencial que sua empresa detém, uma vez 
que esta terá de atrair os funcionários-cha-
ve e potenciais investidores. O indivíduo que 
acredita não ser capaz de decidir por um pro-
pósito central do seu negócio dificilmente irá 
se sentir motivado a iniciá-lo (MORIANO; 
PALACÍ; MORALES, 2006).

Outra subescala do instrumento é “li-
dar com mudanças inesperadas”, que se refe-
re à crença na capacidade do empreendedor 
de poder trabalhar em condições de incerte-
za, ter tolerância à ambiguidade e adaptabi-
lidade à mudança. Para Gardelin, Rossetto e 
Verdinelli (2013), as incertezas do ambiente 
e o forte aumento da competição obrigaram 
os gestores a se adaptarem às transforma-
ções ambientais, adequando as mudanças 
estratégicas à realidade de seu ambiente. Por 
fim, a sexta subescala, “desenvolvimento de 
recursos humanos chave para a empresa”, re-
presenta a habilidade do empreendedor em 
atrair e reter pessoas competentes na cria-
ção de um novo negócio (DE NOBLE; JUNG; 
EHRLICH, 1999).

Pesquisas com estudantes universitá-
rios têm confirmado que existem argumentos 
acerca do impacto positivo que exerce a edu-
cação empreendedora na autoeficácia. Nesse 
sentido, têm surgido novas alternativas no 
estudo do empreendedorismo e sua relação 
com a autoeficácia. Por exemplo, a inclusão 
da autorregulação (BANDURA, 2012) tem 
possibilitado a proposição de um modelo com 
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essa visão por Pihie e Bagheri (2013), tam-
bém testado junto a alunos universitários. 

2.2 COMPETÊNCIAS EMPREENDEDORAS

McClelland, nas décadas de 1960 e 
1970, realizou diversos estudos relacionados 
ao termo competências, que, na década se-
guinte, foi explorado por Boyatzis (1982) no 
contexto gerencial, argumentando que são 
aspectos verdadeiros ligados à natureza hu-
mana. São comportamentos observáveis que 
determinam, em grande parte, o retorno para 
a organização. 

Com esse mesmo enfoque, Spencer e 
Spencer (1993) argumentavam que a compe-
tência se refere às características intrínsecas 
do indivíduo, as quais têm o condão de in-
fluenciar e servir de referencial para seu de-
sempenho no ambiente de trabalho. Comple-
mentando os estudos de Spencer e Spencer, 
iniciados vários anos antes, as pesquisas de 
Cooley (1990, 1991) pontuavam que a com-
petência se manifesta por meio de ações nas 
quais há entrega e não apenas estoque de co-
nhecimentos, habilidades e atitudes. 

Segundo Zarifian (2001), para ser iden-
tificada e compreendida, a competência do 
indivíduo precisa ser observada na ação. A 
maneira como o sujeito articula seus recur-
sos para enfrentar situações de trabalho e de 
sua vida pessoal resulta na expressão dessa 
característica. Para Le Boterf (2003), compe-
tência é assumir responsabilidades em face das 
situações de trabalho complexas, buscando 
lidar com eventos inéditos, surpreendentes, 
de natureza singular. Fleury (2002), em con-
formidade com Cooley, reforma a estrutura 
dada por Le Boterf, enfatizando que compe-
tência é um saber agir responsável e reconhe-
cido, que implica mobilizar, integrar, trans-
ferir conhecimentos, recursos, habilidades, 

que agreguem valor econômico à organização 
e valor social ao indivíduo. 

Paiva Jr. et al. (2006) consideram que 
as competências são necessárias nos níveis 
grupais, individuais, organizacionais e so-
cietários e que as competências empreen-
dedoras refletem ações eficazes do dirigente 
de perfil empreendedor, enquadrando-se 
no nível individual. Anteriormente, Fleury e 
Fleury (2004) já tinham identificado que as 
competências, em âmbito organizacional e 
individual, são tarefas trabalhosas e criativas 
e podem ser um fator diferencial perante o 
mercado. 

No contexto organizacional, as compe-
tências individuais, entre outros benefícios, 
devem ser consideradas como fontes de ino-
vação, transferência de conhecimento, mo-
bilização de pessoas, aprendizado, além de 
agregarem valor econômico e social para a 
organização (MUNHOZ, 2011). Dessa forma, 
a gestão por competências é uma maneira 
avançada de administrar pessoas e empresas, 
na qual o desafio organizacional é transfor-
mar as competências individuais em um dife-
rencial competitivo (GIRARDI et al., 2009). 
Diante do exposto, percebe-se que as ações 
empreendedoras se associam com as compe-
tências, por elas representarem a capacidade 
de relacionamento em rede, a capacidade de 
gestão, o senso de identificação de oportuni-
dades, o posicionamento em cenários con-
junturais e o comprometimento com inte-
resses individuais e da empresa (MAMEDE; 
MOREIRA, 2005).

Nos estudos sobre empreendedoris-
mo, sempre houve interesse em identificar as 
competências empreendedoras e assim poder 
relacioná-las com diversos aspectos dos em-
presários e dos negócios que eles desenvol-
vem. Zarifian (2001) argumenta que as com-
petências são necessárias nos diversos níveis, 
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mas que as empreendedoras refletem ações 
eficazes do dirigente de perfil empreendedor. 
Na visão de Schmitz (2012, p. 73), as compe-
tências empreendedoras compreendem “[...] 
comportamento, habilidade e atitude de um 
indivíduo que, diante de situações críticas de 
trabalho, motiva-se à busca de soluções, que 
irão resultar em benefício institucional e sa-
tisfação da necessidade de realização do indi-
víduo”. Para Oyeku; Oduyoye; Elemo; Akin-
doju; Karimu (2014), elas são características 
individuais, as quais incluem as atitudes e os 
comportamentos que possibilitam que em-
presários alcancem e mantenham o sucesso 
do negócio.

Para o desenvolvimento de pesquisas 
sobre esse tema, têm-se criado diversas clas-
sificações. Entre elas, escolheu-se usar neste 
estudo a empregada por Lenzi (2008) e Lizo-
te (2013), que se fundamenta nos trabalhos 
de Cooley (1990, 1991). Nela se destacam dez 
características de condutas empreendedoras, 
reunidas em três grupos: conjunto de reali-
zação, de planejamento e conjunto de poder. 
Sua mensuração se faz por 30 indicadores, 
sendo três para cada competência.

O referido modelo atualmente é utili-
zado pelo Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD) e também pelo 
Serviço de Apoio à Pequena Empresa (SE-
BRAE), para programas de capacitação dos 
empreendedores, como o Programa para 
Empresários e Futuros Empreendedores 
(EMPRETEC).

2.3 ESTILO COGNITIVO

No atual contexto organizacional, o 
ambiente exige das empresas uma maior 
qualificação de seus colaboradores, os quais 
devem ser proativos e assim, em conjunto 
com seus dirigentes, estejam aptos a identifi-

car as oportunidades e ameaças do mercado. 
Com relação a isso, pesquisadores e gestores 
têm procurado refletir sobre quais caracterís-
ticas podem contribuir para o desempenho 
organizacional e consequentemente a longe-
vidade e sucesso da empresa.  A partir dos 
estudos de Kirton (1976), Hayses e Allinson 
(1994), Hodgkinson e Sadler-Smith (2003) e 
Schlaegel e Koenig (2014), surge a necessida-
de de estudar a utilização dos estilos cogniti-
vos no contexto organizacional.

Na concepção de Kirton (1976), estilos 
cognitivos são diferenças individuais estavéis 
na preferência por modos de obter, de orga-
nizar e utilizar a informação na tomada de 
decisão. Dessa forma, considera-se que eles 
influenciam a adoção de comportamentos 
na formulação de políticas e objetivos orga-
nizacionais, nas soluções de problemas e no 
processo de tomada de decisões. Gimenez e 
Gimenez (2010) orientam sobre a importân-
cia de explorar escolhas estratégicas por meio 
da avaliação do papel exercido pelas carac-
terísticas pessoais de tomadores de decisão 
em empresas. “Principalmente na pequena 
empresa o dirigente é normalmente o único 
responsável pela tomada de decisão, e a sua 
personalidade pode estar refletida em suas 
escolhas, afetando diretamente os rumos 
estratégicos da organização.” (FERREIRA 
et al., 2014). 

Devido aos diferentes estilos cognitivos 
dos dirigentes, algumas organizações, em que 
pese enfrentarem o mesmo ambiente compe-
titivo e terem semelhantes objetivos, seguem 
caminhos diferentes para alcançá-los (FER-
REIRA et al., 2014). A investigação da rela-
ção entre cognição e características individu-
ais tem auxiliado o entendimento da relação 
entre cognição e estratégia e deve ser enten-
dida como o segundo argumento comum da 
escola cognitivista (RAMOS; FERREIRA; 
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GIMENEZ, 2011).  Para Alisson (2012), esti-
lo cognitivo é a maneira preferida de recolha, 
processamento e dados de avaliação de um 
indivíduo que influencia a forma como vemos 
nossos ambientes de informação, como orga-
nizamos e interpretamos e como integramos 
nossas interpretações em modelos mentais e 
teorias subjetivas que guiam nosso compor-
tamento. 

Hayes e Allinson (1994) postulam que 
diferentes níveis de habilidades cognitivas 
podem levar a diferentes níveis de desempe-
nho e que estilos não têm relação com eficá-
cia ou eficiência e podem ser julgados mais ou 
menos adequados a determinadas situações.  

Uma pessoa está predisposta a uma 
maneira de pensar ou a um modo de 
comportamento, ou tem uma pre-
ferência, em algum lugar ao longo 
de um continuum. Muitos, portan-
to, visualizam a cognição intuiti-
va e analítica como representando 
os polos de uma única dimensão. 
(ALLINSON, 2012)

Armstrong, Cools e Sadler-Smith 
(2012) mencionam que, na literatura, en-
contram-se vários instrumentos que podem 
ser utilizados para mensurar os estilos cog-
nitivos no campo de negócios, além daqueles 
instrumentos usados no contexto educacio-
nal e psicológico, tais como: Grupo Incorpo-
rado de Testes de Figuras (GITF), proposto 
por Witkin et al. (1971); Kirton Inventário 
de adaptação-inovação (KAI), elaborado por 
Kirton (1976); Inventário de Estilo de Pensa-
mento (TSI), proposto por Sternberg e Wag-
ner (1991); Índice de Estilo Cognitivo (CSI), 
de Allinson e Hayes (1996); Inventário Ra-
cional-Experimental (REI), de Epstein et al. 
(1996); Indicador do Tipo de Myers-Briggs 

(ITMB), proposto por Myers et al. (2003); 
Estilo e Perfil de Pensamento não linear/li-
near, de Vance et al. (2007); e o Indicador de 
Estilo Cognitivo (COSI), sugerido por Cools 
e Van den Broeck (2007). Entretanto, os três 
instrumentos mais utilizados em pesquisas 
na área de gestão e negócios foram o Indica-
dor do Tipo de Myers-Briggs (ITMB), o Kir-
ton Inventário de adaptação-inovação (KAI) 
e o Índice de Estilo Cognitivo (CSI). Esta pes-
quisa adota o Índice de Estilo Cognitivo (CSI) 
proposto por Allinson e Hayes (1996), uma 
vez que este modelo vem sendo utilizado com 
êxito para mensurar as capacidades cogniti-
vas de estudantes e de gestores que ocupam 
cargos de gerência, além de ter sido validado 
em contextos culturais distintos. 

Para entender o funcionamento dos 
diferentes estilos cognitivos no campo orga-
nizacional ao longo de uma escala psicomé-
trica, os professores Christopher Allinson 
e John Hayes, da Universidade de Leeds na 
Inglaterra, por meio de pesquisas publica-
das no Management Practice, em 1994, e no 
Journal of Managment Studies, em janeiro 
de 1996, desenvolveram o Índice de Estilo 
Cognitivo – Cognitive Style Index (CSI). Esse 
índice busca traçar um modelo cognitivo e de 
aprendizagem desenvolvido para ambientes 
organizacionais. Inicialmente, o CSI foi pro-
jetado para ser utilizado com gerentes e gru-
pos profissionais, mas também tem sido apli-
cado com sucesso em estudantes e gestores 
que ocupam cargos de gerência (ALLINSON; 
HAYES, 1996).

3. METODOLOGIA

Os dados para esta pesquisa foram co-
lhidos junto aos alunos do curso de Ciências 
Contábeis de uma universidade comunitária 
de Santa Catarina. Para tanto, foi feita uma 
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survey com um questionário de autopreen-
chimento aplicado aos estudantes que esta-
vam matriculados no último ano, no sétimo 
e oitavo semestre. As aulas desse curso são 
ministradas no período noturno, sendo que 
94% dos estudantes que participam dele tra-
balham durante o dia.

O instrumento de coleta foi organizado 
em quatro blocos. No primeiro, levantaram-
-se os dados pessoais dos alunos: semestre 
em que está matriculado, se trabalha, se é na 
área contábil e seu gênero. O segundo bloco 
referia-se à escala “Entrepreneurial Self-Ef-
ficacy” de De Noble et al. (1999), composta 
por 23 itens. As respostas deviam ser dadas 
num formato tipo Likert de cinco pontos, 
que ia desde “completamente incapaz” (1) 
até “completamente capaz” (5). Os valores 
atribuídos foram somados, com vista ao es-
tabelecimento de uma pontuação única, me-
dindo a autoeficácia empreendedora total 
(AET). Também foram registradas as pon-
tuações parciais das seis subescalas do ins-
trumento: 1) SE1: desenvolvimento de pro-
dutos e oportunidades de mercado; 2) SE2: 
construção de um ambiente de inovação; 3) 
SE3: definição do principal objetivo do ne-
gócio; 4) SE4: desenvolvimento de recursos 
humanos chave para a empresa; 5) SE5: es-
tabelecimento de relação com possíveis in-
versores; e 6) SE6: capacidade de enfrentar 
mudanças não previstas.

No terceiro bloco, obtiveram-se res-
postas para as dez competências empre-
endedoras da proposição de Cooley (1990, 
1991). Para cada uma delas, dispuseram-se 
três itens a serem respondidos, numa escala 
de concordância de cinco pontos. Esses va-
lores foram somados, de modo a obter um 
valor único para cada competência. A soma 
total das dez competências (CEmpr) foi usa-
da como uma medida geral. No modelo de 

Cooley, as competências se agrupam em três 
conjuntos, sendo o de realização composto 
por cinco: 1) BOI: busca de oportunidades e 
iniciativas; 2) CRC: correr riscos calculados; 
3) EQE: exigência de qualidade e eficiência; 
4) PER: persistência; e 5) COM: comprome-
timento. As três seguintes, quais sejam, 6) 
BDI: busca de informação; 7) EDM: estabele-
cimento de metas; e 8) PMS: planejamento e 
monitoramento sistemáticos, formam o con-
junto de planejamento. Finalmente, no con-
junto de poder, há duas: 9) PRC: persuasão e 
rede de contatos; e, 10) IAC: independência e 
autoconfiança.

Por fim, no quarto bloco, foram levan-
tados os dados sobre estilos cognitivos (EC), 
conforme o modelo de Allinson e Hayes 
(1996, 2012). Os estudantes responderam 
38 afirmativas relativas ao EC, selecionando 
uma de três opções, conforme o respondente 
acreditasse ser a verdadeira ou falsa a afir-
mação ou se ele tinha dúvidas. Para definir o 
estilo, as escolhas são interpretadas por meio 
da conversão das opções em valores 0, 1 ou 
2, segundo um sistema criado pelos autores 
da escala. Os cinco estilos por eles definidos, 
quais sejam, intuitivo (I), quase intuitivo 
(QI), adaptativo (Ad), quase analítico (QA) 
e analítico (A), são estabelecidos pelo valor 
da somatória da pontuação (ALLINSON; 
HAYES, 2012). 

A base inicial de dados esteve compos-
ta por 57 alunos que responderam o questio-
nário, sendo 33 do sétimo semestre e 24 do 
oitavo. Esses dados foram organizados numa 
planilha Excel®, para fazer o pré-tratamen-
to, conforme recomendações de Hair Jr.  
et al. (2009). O número de dados faltantes foi 
15, correspondendo 3 ao bloco da autoeficá-
cia e 12 ao das competências. A quantidade 
máxima de itens deixados em branco por um 
respondente foi três, tendo acontecido com 
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dois alunos. Como a quantidade de dados 
omissos é muito pequena e considerando que 
não se reconhece nenhum padrão, optou-se 
por preencher as células vazias com o valor 
da mediana do item correspondente. Não 
houve erros de digitação e foram detectados 
quatro outliers, um no bloco da autoeficácia e 
três no das competências que se mantiveram 
na base final.

As distribuições das somatórias da 
autoeficácia total e de suas subescalas e das 
competências, tomadas individualmente e 
em conjunto, foram submetidas ao teste de 
normalidade de Kolmogorov-Smirnov. Os 
métodos estatísticos empregados foram aná-
lise de variância e de correlações lineares. 
Para as Anovas, foram usadas como predi-
tores categóricos as informações levantadas 
dos alunos no primeiro bloco e os estilos cog-
nitivos. Já as variáveis dependentes foram a 
escala total da autoeficácia e a somatória da 
pontuação dada a todas as competências. As 
análises de correlações foram efetuadas de 
modo separado para o sétimo e oitavo semes-
tres do curso. Foram avaliadas as correlações 

entre a autoeficácia, expressa pela escala total 
e as seis subescalas, e as competências em-
preendedoras, medidas individualmente e 
pela escala total. Sempre foi considerada uma 
significância de 5%.

4. RESULTADOS

O primeiro resultado a ser apresenta-
do, em função das análises realizadas, está 
exibido na Tabela 1. Nela constam os valores 
de média, desvio-padrão, assimetria e curto-
se para os dados das somatórias das subes-
calas da autoeficácia e da escala total e das 
somatórias dos três itens medindo cada uma 
das dez competências consideradas, assim 
como sua soma total. Para todas essas dis-
tribuições, o teste de Kolmogorov-Smirnov 
confirmou que apresentam normalidade (p 
> 0,05), possibilitando efetuar as análises de 
variância e correlação. Adicionalmente, cabe 
assinalar que a Anova com uma só variável 
dependente é muito robusta frente à viola-
ção da normalidade e da homocedasticidade 
(HARRIS, 1975).
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Tabela 1 – Valores de médias, desvio-padrão, assimetria e curtose da amostra total para a autoeficácia e para as com-
petências empreendedoras.

MÉDIA DP ASSIM CURTO E

SE1 17,05 3,03 0,31 -0,19

SE2 13,42 2,65 0,28 -0,14

SE3 14,45 2,51 0,17 -0,33

SE4 10,60 2,09 0,11 -0,27

SE5 13,81 2,54 0,14 0,14

SE6 9,91 2,1 0,31 -0,11

AET 79,43 11,67 0,20 0,09

BOI 10,23 2,34 0,10 0,07

CRC 10,54 2,54 -0,21 -0,30

EQE 10,23 2,33 -0,31 0,23

PER 11,97 2,19 -0,55 0,22

COM 12,47 2,23 -1,01 1,56

BDI 11,32 2,56 -0,41 -0,27

EDM 10,84 2,37 -0,28 -0,44

PMS 10,91 2,51 -0,41 -0,18

PRC 10,59 2,34 -0,39 0,22

IAC 10,88 2,54 -0,28 -0,31

CEmpr 109,01 17,16 -0,43 0,66

Fonte: dados da pesquisa.

As Anovas realizadas com a escala to-
tal da autoeficácia (AET) e com a soma das 
competências (CEmpr) como variáveis de-
pendentes para a amostra completa, utili-
zando-se como preditores categóricos o se-
mestre e o gênero, mostraram que só houve 
diferenças significativas ao percentual 10% 
para a AET e CEmpr na amostra total quan-
do se considera o gênero do respondente, 
sendo que os homens têm médias maiores 
do que as mulheres.

Feito o reconhecimento dos estilos cog-
nitivos segundo a escala de conversão criada 
por Allinson e Hayes (2012), obtiveram-se 
os resultados mostrados na Tabela 2. Como 
pode ser observado, o estilo predominante 
em ambos os semestres é o quase analítico, 
seguido do adaptativo. Por sua vez, o menos 
representado foi o estilo intuitivo, que teve 
apenas um único representante do gênero 
masculino, tanto para o sétimo como para o 
oitavo semestre. 
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Tabela 2 – Estilos Cognitivos dos alunos de Ciências Con-
tábeis do sétimo e oitavo semestre segundo o modelo de 
Allinson e Hayes (1996, 2012).

Estilo Sétimo Oitavo Total

Analítico 8 3 11

Quase 
Analítico 12 9 21

Adaptativo 9 7 16

Quase 
Intuitivo 3 4 7

Intuitivo 1 1 2

Total 33 24 57

Fonte: dados da pesquisa.

Ao se utilizar os estilos cognitivos como 
preditores, excluindo-se os alunos classifica-
dos como intuitivos, constatou-se que houve 
diferenças ao percentual 5% na comparação 
simultânea das médias da amostra total. 
Usando-se o teste de Tukey para número 
desigual nas comparações a posteriori, veri-
ficou-se que os de estilo quase intuitivo têm 
médias iguais para a AET e para CEmpr e 
maiores (p < 0,05) do que os adaptativos e os 
quase analíticos e analíticos. Os adaptativos, 
por sua parte, têm médias estatisticamente 
iguais aos analíticos e os quase analíticos. 

Os resultados das correlações calcu-
ladas entre os construtos para os sétimo e 
oitavo semestre do curso de Ciências Con-
tábeis estão exibidos nas Tabelas 3 e 4. No 
caso do sétimo, observa-se que existem 
poucas associações entre os construtos 
(Tabela 3). A soma total das pontuações 
das competências (CEmpr) só tem relação 
significativa com “construção de um am-
biente de inovação” (SE2), e a escala total 
da autoeficácia (AET) só se relaciona com 
três competências: correr riscos calculados 
(CRC), planejamento e monitoramento sis-
temático (PMS) e persuasão e rede de con-
tatos (PRC). 

Por sua parte, são essas três competên-
cias as que se correlacionam com algumas das 
subescalas. Assim a competência CRC o faz 
com três subescalas: “definição do principal 
objetivo do negócio” (SE3), “estabelecimento 
de relação com possíveis investidores” (SE5) 
e com “capacidade de enfrentar mudanças 
não previstas” (SE6); a competência PMS o 
faz com “construção de um ambiente de ino-
vação” (SE2) e a competência PRC, com “de-
senvolvimento de produtos e oportunidades 
de mercado” (SE1), com SE2, SE3 e “desen-
volvimento de recursos humanos chave para 
a empresa” (SE4).
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Por outra parte, quando as associações 
foram calculadas para o oitavo semestre, a 
pontuação total das competências (CEmpr) 
teve significância com a escala total (AET) 
e com todas as subescalas da autoeficácia, 
como se observa na Tabela 3. Já a escala 

total da autoeficácia só não exibe correlação 
significante com o estabelecimento de 
metas (EDM), que é a competência que 
somente tem associação com a subescala 
“capacidade de enfrentar mudanças não 
previstas” (SE6). 

Tabela 3 – Curso de Ciências Contábeis, sétimo período: correlações entre Autoeficácia e Competências Empreendedo-
ras. Identificadores como na Tabela 1.

                BOI CRC EQE PER COM BDI EDM PMS PRC IAC C.Empr

ET
0.1316 0.4035 0.1724 0.3280 0.2105 0.1438 0.0849 0.3991 0.5011 0.2118 0.3427

p=0.466 p=0.020 p=0.337 p=0.062 p=0.240 p=0.425 p=0.638 p=0.024 p=0.003 p=0.237 p=0.051

SE1
0.1206 0.0601 0.1814 0.1859 0.1283 0.0511 0.0659 0.3237 0.4523 0.1498 0.2271

p=0.504 p=0.740 p=0.312 p=0.300 p=0.477 p=0.778 p=0.715 p=0.066 p=0.008 p=0.405 p=0.204

SE2
0.0785 0.3250 0.2873 0.2755 0.3216 0.1019 0.1660 0.3877 0.5321 0.2142 0.3584

p=0.664 p=0.065 p=0.105 p=0.121 p=0.068 p=0.572 p=0.356 p=0.026 p=0.001 p=0.231 p=0.041

SE3
0.1321 0.3781 0.1681 0.2272 0.1872 0.0068 0.0367 0.2899 0.4732 0.0624 0.2588

p=0.464 p=0.030 p=0.350 p=0.203 p=0.297 p=0.970 p=0.840 p=0.102 p=0.005 p=0.730 p=0.146

SE4
0.1075 0.2555 0.1784 0.2979 0.1395 0.1340 0.0341 0.2941 0.4190 0.2211 0.2771

p=0.552 p=0.151 p=0.321 p=0.092 p=0.439 p=0.457 p=0.851 p=0.097 p=0.015 p=0.216 p=0.118

SE5
0.0688 0.5103 -0.0492 0.2822 0.0271 0.2207 -0.0272 0.3090 0.2333 0.1681 0.2299

p=0.704 p=0.002 p=0.786 p=0.112 p=0.881 p=0.217 p=0.880 p=0.080 p=0.191 p=0.350 p=0.198

SE6
0.0907 0.3687 -0.0168 0.2547 0.1555 0.1784 0.1176 0.1611 0.1149 0.1699 0.254

p=0.616 p=0.035 p=0.926 p=0.153 p=0.387 p=0.321 p=0.515 p=0.370 p=0.524 p=0.345 p=0.229

Fonte: dados da pesquisa.

Tabela 4 – Curso de Ciências Contábeis, oitavo período: correlações entre Autoeficácia e Competências Empreendedo-
ras. Identificadores como na Tabela 1.

                 BOI CRC EQE PER COM BDI EDM PMS PRC IAC C.Empr

ET
0.7349 0.5475 0.8083 0.7296 0.6250 0.4662 0.3172 0.5993 0.5463 0.5633 0.8018

p=0.000 p=0.003 p=0.000 p=0.000 p=0.000 p=0.014 p=0.107 p=0.001 p=0.003 p=0.002 p=0.000

SE1
0.5818 0.3973 0.6497 0.6080 0.5009 0.4910 0.2498 0.3759 0.3693 0.4603 0.6311

p=0.001 p=0.040 p=0.000 p=0.001 p=0.008 p=0.009 p=0.209 p=0.053 p=0.058 p=0.016 p=0.000

SE2
0.6047 0.5128 0.5590 0.5164 0.4522 0.3079 0.1626 0.5115 0.4747 0.3843 0.6069

p=0.001 p=0.006 p=0.002 p=0.006 p=0.018 p=0.118 p=0.418 p=0.006 p=0.012 p=0.048 p=0.001

SE3
0.6018 0.5520 0.8107 0.6717 0.5902 0.4222 0.2680 0.6149 0.5783 0.6053 0.7715

p=0.001 p=0.003 p=0.000 p=0.000 p=0.001 p=0.028 p=0.177 p=0.001 p=0.002 p=0.001 p=0.000

SE4
0.6625 0.5011 0.6828 0.5678 0.4680 0.2657 0.1417 0.5358 0.6451 0.4975 0.6727

p=0.000 p=0.008 p=0.000 p=0.002 p=0.014 p=0.180 p=0.481 p=0.004 p=0.000 p=0.008 p=0.000

SE5
0.6339 0.3346 0.5865 0.5988 0.4578 0.1990 0.1840 0.5015 0.3532 0.4330 0.5790

p=0.000 p=0.088 p=0.001 p=0.001 p=0.016 p=0.320 p=0.358 p=0.008 p=0.071 p=0.024 p=0.002

SE6
0.5262 0.4193 0.6768 0.5975 0.5981 0.5212 0.5614 0.4725 0.3145 0.3729 0.6825

p=0.005 p=0.029 p=0.000 p=0.001 p=0.001 p=0.005 p=0.002 p=0.013 p=0.110 p=0.005 p=0.000

Fonte: dados da pesquisa.
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Além de EDM, outras competências 
também mostram ausência de associação com 
algumas das subescalas. Assim, correr riscos 
calculados (CRC), busca de informações (BDI), 
planejamento e monitoramento sistemático 
(PMS), persuasão e rede de contatos (PRC) 
e independência e autoconfiança (IAC) são 
as que estão nessa condição, como pode ser 
constatado na Tabela 4.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procurando contribuir para a melhoria 
da formação empreendedora dos discentes 
de Ciências Contábeis, no presente estudo, 
buscou-se compreender alguns aspectos que 
podem influenciar a eventual constituição de 
uma empresa. No recorte realizado e levan-
do-se em conta que a pesquisa se estruturou 
em torno de dados complexos, quais sejam, 
os estilos cognitivos dos alunos e suas cren-
ças na sua autoeficácia e suas competências 
empreendedoras, a abordagem tem sido ne-
cessariamente descritiva e relacional. 

Em face da própria experiência acumu-
lada, optou-se por trabalhar com os acadêmi-
cos que se encontram no último ano da sua 
formação e que já obtiveram aprovação na 
disciplina Empreendedorismo. Anteriormen-
te, foram pesquisadas as relações existentes 
entre os estilos cognitivos e a intenção e o 
potencial empreendedor de alunos universi-
tários da área de Ciências Sociais Aplicadas 
(CAMOZZATO et al., 2015; NASCIMENTO  
et al., 2014, 2015). Faz-se ainda a análise nes-
ses discentes sobre como se relaciona sua au-
toeficácia com sua intenção empreendedora 
(NASCIMENTO et al., 2014). Contudo, não 
se têm estudado as relações entre os constru-
tos autoeficácia e competências empreende-
doras e como a manifestação do estilo cogni-
tivo influencia naqueles construtos.

Quanto aos estilos cognitivos predomi-
nantes na amostra, constatou-se que foram 
os mesmos relatados na pesquisa de Nasci-
mento et al. (2015). Entretanto, naquele es-
tudo, a maior frequência é dos adaptativos, 
seguidos dos quase analistas; já na amostra 
aqui considerada, a ordem se inverte, com 
maioria de quase analistas, seguidos de adap-
tativos. Também se verifica que o intuitivo é 
o estilo menos frequente, com apenas dois in-
divíduos, assim caracterizados nesta pesqui-
sa, e nenhum na realizada por Nascimento  
et al. (2015). 

Num estudo anterior, Nascimento et al. 
(2014) afirmam que os estudantes com estilo 
cognitivo intuitivo ou quase intuitivo são os 
que manifestam maior autoeficácia e inten-
ção empreendedora. Nos dados processados 
nesta pesquisa, trabalhando com a amostra 
total e não considerando os intuitivos, por es-
tarem pouco representados, constatou-se que 
também foram os discentes quase intuitivos 
os que se consideraram mais autoeficazes e 
revelaram maiores competências empreen-
dedoras.

Os resultados obtidos para autoeficácia 
apresentaram algum grau de correspondência 
com os achados de Huang (2012), pois, embo-
ra não atingindo significância ao percentual 
5%, os estudantes de sexo masculino acredi-
tam ser mais eficazes que as mulheres. Já em 
relação às competências empreendedoras, fo-
ram também os homens que se autoavaliaram 
como mais competentes, embora seja com 
uma significância ao percentual 10%. 

Como remarque conclusivo, podem-se 
destacar dois aspectos principais derivados 
do estudo. Primeiro, que as correlações entre 
autoeficácia e competências empreendedo-
ras tiveram poucos coeficientes significati-
vos quando se calcularam para os alunos do 
sétimo semestre, mas essa condição mudou 
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notoriamente ao se calcular as associações 
para os discentes do oitavo e último semestre 
do curso. As suas crenças de serem eficazes 
na ação de empreender vêm alinhadas com 
as competências que afirmam ter. Um segun-
do aspecto a salientar é que, na realização do 
trabalho de conclusão de curso, seu desenvol-
vimento ocorre ao longo desses dois últimos 
semestres, o que implica que os acadêmicos 
irão consolidar sua formação, tornando-se 
não apenas mais capacitados profissional-
mente, mas em condições de criar uma firma 

para trabalhar de modo autônomo.
Por fim, cabe assinalar algumas limita-

ções. Uma iniciativa que poderia melhorar a 
compreensão sobre como os estilos cognitivos 
se vinculam com os construtos considerados 
é pesquisar comparativamente os alunos que 
ainda não cursaram a disciplina de Empreen-
dedorismo. Igualmente, na mesma universida-
de comunitária, o curso de Ciências Contábeis 
é lecionado em outro campus. Assim, se forem 
levantados os dados junto àqueles estudantes, 
aumentar-se-ia o tamanho da amostra.
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RESUMO

Este estudo objetivou avaliar a aderência da Lei de Acesso à Informação pelos municípios 
da Microrregião de Passo Fundo/RS no período de 2016. O método utilizado para realiza-
ção do estudo foi o qualitativo, por levantamento, sendo os dados coletados nas páginas 
eletrônicas de cada município em análise pela página da Lei de Acesso à Informação. Os 
resultados demonstraram que não há relação entre a obrigação da aderência à Lei pelos 
municípios com população inferior a 10.000 habitantes, pois tais entes federativos fazem 
divulgação dos dados segundo as exigências da LAI. Contudo, percebe-se também que os 
municípios obrigados à evidenciação demonstram se mostram mais alinhados à Lei de 
Acesso à Informação quanto maior o número de habitantes, como é demonstrado em duas 
análises separadas. Além disso, os resultados indicam que os municípios analisados, em 
sua maioria, possuem portais de transparência de acesso ao cidadão, em que pese a neces-
sidade de aprimoramento da divulgação das informações conforme se apurou no exame 
dos 31 indicadores abrangidos, o que trouxe a percepção de que algumas informações se-
quer são divulgadas ou, quando o são, é de forma confusa ou incompleta. 

PALAVRAS-CHAVE: Informação. Lei. Municípios. Transparência.
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1. INTRODUÇÃO

O setor público, impulsionado pelo for-
te processo de virtualização das empresas e 
pelo acesso à informação, obrigou-se a desen-
volver novos métodos tecnológicos de gestão 
para atender a necessidade de melhor infor-
mar a população, cada vez mais exigente. 

Sendo assim, a Administração Pública 
precisou utilizar métodos capazes de tratar 
adequadamente aspectos relacionados ao ge-
renciamento, controle e aplicação de seus re-
cursos, mantendo e aperfeiçoando a desejada 
transparência institucional, para demonstrar 
maior amplitude na prestação de contas e na 
efetividade dos resultados.

Com isso, devido sua abrangência e 
facilidade, a tecnologia se torna um instru-
mento fundamental para viabilizar o acesso 
de dados via internet, cumprindo o papel de 
dar maior transparência às políticas públicas 
e aumentar a participação social mediante a 
apresentação dos indicadores locais. A partir 
dos ordenamentos instituídos, demonstra-se 
um avanço na divulgação das informações 
aos cidadãos no que tange à transparência 
das atividades de cada um dos poderes do 
Estado, em todos os níveis, em que a publi-
cidade se torna regra e o sigilo, uma exceção, 
tendo como base o princípio constitucional 
da transparência da administração pública.

Desse modo, levanta-se o seguinte pro-
blema de pesquisa: qual a aderência, por par-
te dos municípios da Microrregião de Passo 
Fundo/RS, quanto à divulgação de informa-
ções estabelecidas pela Lei de Acesso à Infor-
mação? O objetivo geral consiste em avaliar a 
aderência por parte dos municípios selecio-
nados quanto à divulgação das informações 
estabelecidas pela de Acesso à Informação 
com base no ano de 2016; desdobrando-se 
em objetivos específicos para verificar a dis-

ponibilização do formato das informações, 
comparar o processo de transparência e iden-
tificar se os portais municipais contêm ferra-
mentas de pesquisa e conteúdo que permita o 
amplo acesso à informação.

O estudo justifica-se pela busca do en-
tendimento sobre como os municípios do Rio 
Grande do Sul, aqui delimitados, atendem ao 
previsto nos arts 9º e 48 da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal e aos arts. 8º e 9º da Lei de 
Acesso à Informação, no que se refere à dis-
ponibilização, em suas páginas eletrônicas, 
das informações prescritas pela LAI. Dessa 
forma, visa-se a contribuir para o aprimora-
mento dos gestores, bem como avaliar se es-
sas informações estão sendo apresentadas de 
forma satisfatória à população interessada.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Nesta seção, trata-se de accountabi-
lity, governança na administração pública, 
evidenciação obrigatória e voluntária das in-
formações públicas e Lei de Acesso à Infor-
mação.

2.1 A ACCOUNTABILITY E A GOVERNANÇA NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A accountability e a governança no se-
tor público estão conexas por se constituírem 
em instrumentos que aproximam os gover-
nantes aos cidadãos, na medida em que se 
estabelecem informações mais transparentes 
entre o governo e a sociedade.

Abrucio e Loureiro (2004, p. 75) já de-
finiam a accountability como “a construção 
de mecanismos institucionais por meio dos 
quais os governantes são constrangidos a res-
ponder, ininterruptamente, por seus atos ou 
omissões perante os governados”, o que re-
percute até os dias atuais, especialmente com 
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o movimento de transparência social.
No que se relaciona à concepção de res-

ponsabilidades, “na administração pública, 
é, certamente, onde mais deve estar presente 
a filosofia da accountability, pois, quando a 
sociedade elege seus representantes, espera 
que os mesmos ajam em seu nome, de forma 
correta, e que prestem contas de seus atos” 
(SLOMSKI, 2003, p. 367). Com isso, julgam-
-se necessárias adaptações ao contexto de 
cultura política, com ampla divulgação de 
todos os atos praticados no âmbito de uma 
legislatura. 

Em outras palavras, é saber o que os 
agentes públicos fazem, a forma de realiza-
ção, as possíveis consequências de suas ações 
e como são responsabilizados por elas. Daí a 
necessidade da apresentação de informações 
de forma ampla e aberta.

Diante de tal cenário, entram em pauta 
princípios básicos de governança no setor pú-
blico, contidos no código de conduta do Ins-
tituto Brasileiro de Governança Corporativa 
(IBGC, 2016). São eles: a) Transparência – o 
gestor precisa cultivar o desejo de informar, 
criando um clima de confiança, tanto nas 
relações internas quanto na relação com a 
sociedade; b) Equidade - caracteriza-se pelo 
tratamento justo e igualitário de todas as par-
tes interessadas, sejam internas ou externas; 
c) Prestação de Contas (Accountabitily) - os 
gestores têm obrigação de prestar contas a 
quem os elegeu e responder integralmente 
por todos os atos que praticam no seu man-
dato; Responsabilidade Corporativa - prega a 
necessidade de zelar pela sustentabilidade da 
organização.

Na busca de permitir uma boa go-
vernança nas organizações públicas, desta-
cam-se preocupações relacionadas à ética e 
à transparência. A transparência permite à 
sociedade conhecer e compreender as con-

tas públicas. Para tanto, segundo Veríssimo 
(2005), não basta a divulgação de informa-
ções, é preciso que estas sejam compreendi-
das de forma clara e objetiva, para que exista 
um controle social mais efetivo, em que o ci-
dadão possa cobrar, exigir e fiscalizar.

2.2 EVIDENCIAÇÃO OBRIGATÓRIA E 
VOLUNTÁRIA DAS INFORMAÇÕES PÚBLICAS E 
LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO

A divulgação da informação pode ser 
dividida em obrigatória e voluntária. A pri-
meira abrange procedimentos e regulamen-
tos para a prestação de contas, enquanto a 
segunda abrange toda a informação não exi-
gida por lei e que proporciona ao usuário um 
maior leque de conhecimento, tanto quanti-
tativo como qualitativo. O setor público dife-
re da administração do setor privado no que 
diz respeito à evidenciação obrigatória, dis-
posta em diversas leis, conforme se evidencia 
pelo descrito nos textos da LAI.

Em 1998, foi editada a Lei nº 9.755-98, 
que tratava sobre a criação de homepage na 
Internet pelo Tribunal de Contas da União, 
para divulgação de informações compulsó-
rias das entidades públicas; em 2000,  Lei nº 
10.028-00, no inciso I do art. 5º, dispôs que 
constitui infração administrativa contra a lei 
das finanças públicas “ [...] deixar de divulgar 
ou de enviar ao Poder legislativo e ao Tribu-
nal de Contas o relatório de gestão fiscal, nos 
prazos e condições estabelecidos em lei”. 

Visando a atingir uma maior transpa-
rência na gestão pública, veio a Lei nº 12.527, 
de 2011, nomeadamente Lei de Acesso à In-
formação (LAI), ocorrendo assim uma regu-
lamentação do acesso a informações previsto 
no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do 
§3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Consti-
tuição Federal. A transparência da gestão pú-
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blica ganhou maior ênfase com a criação da 
LAI, cujo objetivo principal é a concepção de 
uma nova cultura de transparência na gestão 
pública, por meio da regularização do direito 
de acesso a informações de caráter público. 

No Brasil, a lei trouxe um avanço im-
portante na transparência no acesso às infor-
mações, fazendo com que o país passasse a 
integrar um amplo grupo de nações que reco-
nhece as informações públicas como um bem 
público, o que pode fortalecer os sistemas 
democráticos, resultando em ganhos para a 
sociedade de tal forma que a administração 
pode ser um elemento de transformação da 
Administração Pública. A informação sob a 
guarda do Estado é pública, devendo o acesso 
a ela ser restringido apenas em casos específi-
cos. Isso significa que toda a informação pro-
duzida, guardada, organizada e gerenciada 
pelo Estado em nome da sociedade é um bem 
público (CGU, 2016).

Em seu §4º do art. 8º, a lei dispensa os 
municípios com população até 10.000 habi-
tantes da divulgação obrigatória na internet, 
mas mantém a obrigatoriedade de divulgação 
em tempo real de informações relativas à exe-
cução orçamentária e financeira.

A fim de melhor garantir o direito de 
acesso à informação, a LAI previu o estabe-
lecimento de um local próprio para a insta-
lação de um Serviço de Informações, com o 
objetivo de: 

Art. 9º [...]
I – [...]
a) atender e orientar o público 
quanto ao acesso a informações; 
b) informar sobre a tramitação de 
documentos nas suas respectivas 
unidades; 
c) protocolizar documentos 
e requerimentos de acesso a 

informações; 
II – realização de audiências ou 
consultas públicas, incentivando 
à participação popular ou a outras 
formas de divulgação. 

A Controladoria-Geral da União (2016), 
em seu manual de Lei de Acesso à Informação 
para estados e municípios, traz os princípios 
que devem ser seguidos por nações que pre-
tendem elaborar suas leis específicas de garan-
tia ao acesso à informação pública, ou para as 
que precisam aperfeiçoar as leis já existentes. 
Tais princípios são os seguintes: Publicidade 
Máxima, Transparência Ativa e a obrigação de 
publicar, Abertura de Dados, Promoção de um 
governo aberto, Criação de procedimentos que 
facilitem o acesso.

3. METODOLOGIA

Esta pesquisa tem como objetivo geral 
avaliar, no âmbito da gestão pública, a ade-
rência dos municípios da microrregião de 
Passo Fundo à Lei de Acesso à Informação – 
LAI, de cunho descritivo, uma vez que levanta 
os elementos necessários à evidenciação das 
informações públicas (BARROS; LEHFELD, 
2004).

Quanto ao procedimento técnico, ca-
racteriza-se em pesquisa documental, por se 
tratar de busca pelo conteúdo disponível nos 
sites pesquisados, para evidenciar os municí-
pios da região delimitada, avaliando os níveis 
de transparência adotados a partir da legis-
lação. O estudo está moldado numa pesqui-
sa de levantamento, objetivando identificar 
a existência de uma determinada situação, 
suas causas e se existe relação entre a situa-
ção e a teoria proposta. O objeto pesquisado 
corresponde a 26 municípios localizados na 
microrregião de Passo Fundo.
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No que tange à abordagem do proble-
ma, a pesquisa utiliza-se de abordagem qua-
litativa, pois, conforme Fachin (2006, p. 78), 
a variável qualitativa pode simplesmente ser 
definida como uma extensão ao longo da es-
cala em termos da qual o atributo da variável 
pode ser apreciado, além de ser caracterizada 
pelos seus atributos, relaciona aspectos men-
suráveis e definidos descritivamente.

A população da pesquisa é composta por 
26 municípios da microrregião de Passo Fundo, 
pertencente à mesorregião Nordeste Rio-Gran-
dense. Segundo estimativa do IBGE (2010), sua 
população é de 321.332 habitantes. 

No que tange à LAI, são isentos de pu-
blicação de informação os municípios com 
população inferior a 10.000 habitantes. Para 
este estudo, os municípios foram examinados 
em duas etapas, conforme descrição a seguir:

• Etapa 1: Aqueles com população 
superior a 10.000 habitantes 
(Marau, Passo Fundo, Ronda Alta e 
Tapejara), 

• Etapa 2: Aqueles em que a 
apresentação dos dados é 
considerada como não obrigatória 
até o ano deste estudo (Água Santa, 
Camargo, Casca, Caseiros, Ciriaco, 
Charrua, Coxilha, David Canabarro, 
Ernestina, Gentil, Ibiraiaras, Mato 
Castelhano, Muliterno, Nicolau 
Vergueiro, Pontão, Santa Cecília do 
Sul, São Domingos do Sul, Santo 
Antônio do Palma, Sertão, Vanini, 
Vila Lângaro e Vila Maria). 

Nesse sentido, foram avaliados 16 
indicadores determinados no Quadro 1:

Quadro 1 - Indicadores de acesso observados pelo texto da LAI

1 Indicação clara de acesso à LAI - Lei de Acesso à Informação

2 Indicação de meios para a solicitação de informações 

3 Criação de SIC - Sistema de Informação ao Cidadão

4 Registro de competências 

5 Estrutura organizacional 

6 Informações da unidade, endereço, telefone, horário de atendimento

7 Registro de repasses e transferências 

8 Registro de despesas

9 Informações sobre licitações, editais e resultados. 

10 Informações sobre contratos celebrados 

11 Dados gerais para acompanhamento de programas, ações, Projetos e Obras

12 Disponibilidade de Perguntas e respostas, mais frequentes

13 Disponibilidade de ferramenta de pesquisa

14 Permissão de gravação de relatório em formato eletrônico

15 Atualização das informações disponibilizadas

16 Adotou medidas para garantir atendimento a usuários com necessidades especiais

Fonte: TCE/RS
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Nesse contexto, tais indicadores foram 
dispostos num agrupamento em cinco (5) 
formatos, que seguem:

• Grupo 1: Layout
• Grupo 2: Sistema de Informação ao 

Cidadão
• Grupo 3: Apresentação de despesas
• Grupo 4: Licitações e processos
• Grupo 5: Acessibilidade e Esclareci-

mento de Dúvidas

Para medir o nível de disponibilização 
de dados e informações nos municípios 
selecionados, com esse recorte no molde 
do instrumento de pesquisa, foi possível 
delimitar 31 desdobramentos dos indicadores 
estabelecidos pela LAI, com o acesso por meio 
dos links disponíveis e relatórios constantes 
em cada município da amostra.

4. ANÁLISE DOS DADOS

Os dados foram separados em duas eta-
pas, conforme apresentado na metodologia.

4.1 ANÁLISE DA ETAPA 1

Nesta etapa, foram avaliados quatro 
municípios constituintes da microrregião 
de Passo Fundo e com população superior 
a 10.000 habitantes, os quais devem fazer 
a divulgação obrigatória na internet das 
informações municipais exigidas pela Lei de 
Acesso à Informação. São eles: Marau, Passo 
Fundo, Ronda Alta e Tapejara.

O Grupo 1 se refere ao layout das 
páginas, conforme apresenta-se no Quadro 2:

Quadro 2 - Grupo Layout

Grupo 1 
–  Layout

ITENS POSSUI NÃO POSSUI

1) Indicação clara no site de acesso à LAI 1 3

2) Links acessíveis 2 2

3) Utilização em excesso de termos técnicos 0 4

4) Escrita simples e clara (terminologias) 4 0

5) O layout da página inicial do site está sobrecarregado 1 3

6) Apresenta-se a estrutura organizacional do município 4 0

Fonte: Elaborado pelas autoras

• Item 1: na análise deste desdobra-
mento, verificou-se que apenas o 
Município de Passo Fundo aderiu à 
indicação clara no site do Portal de 
Transparência; já os demais, Ronda 
Alta, Marau e Tapejara, não apre-
sentaram indicação específica.

• Item 2: neste quesito, percebeu-se 
que Ronda Alta e Tapejara apresen-

tam de forma confusa o acesso aos 
links.

• Item 3: neste item, foi possível veri-
ficar que os quatro municípios não 
utilizaram em excesso termos téc-
nicos ou de difícil compreensão.

• Item 4: igualmente ao anterior, to-
das as cidades em estudo apresen-
taram terminologias e linguagem 



REVISTA DO CRCRS 47        

clara e simples.
• Item 5: em relação à apresentação 

do layout da página e ao excesso 
de informações, constatou-se que 
apenas o Município de Marau apre-
sentou sobrecarga de informações, 
especialmente na página inicial, o 
que dificulta a visualização clara do 
que se busca.

• Item 6: de acordo com a apresen-
tação da estrutura organizacional 
do município, percebeu-se que os 
quatros municípios atenderam à 
exigência.

Em relação à análise do Grupo 1 – 
Layout dos quatros municípios obrigados 
a apresentação das informações segundo a 
LAI, de forma geral, verificou-se que, mes-
mo atendendo à maioria das exigências, as 
prefeituras ainda necessitam de ajustes na 
disponibilização, a fim de evitar excesso de 
banners com informações e também de links 
para consultas, o que polui visualmente a ho-
mepage.

Em segundo momento, apresenta-se o 
Grupo 2 – Sistema de Informação ao Cidadão 
(SIC) e suas sete aberturas, como apresenta o 
Quadro 3:

Quadro 3 - SIC- Sistema de Informação ao Cidadão

Grupo 2 -
SIC - Sistema 
de Informação 
ao Cidadão

ITENS POSSUI NÃO POSSUI

1) Indicação de meios para a solicitação de informações 
pelo cidadão – SIC 3 1

2) Disponibilidade de formulários para solicitações dos 
servidores (folha de pagamento) 4 0

3) Protocolo para consulta do cidadão 3 1

4) Disponibilidade de informações adicionais da estrutura 
administrativa (unidade, endereço, telefone e outras) 4 0

5) Links para emissão de guias tributárias e alvarás por 
parte do cidadão 3 1

6) Menu indicativo para busca ou pesquisa, no caso do 
cidadão não encontrar o que procura 4 0

7) Links para consulta a legislações municipais 3 1

Fonte: Elaborado pelas autoras

• Item 1: ao se tratar da indicação de 
meios para a solicitação de infor-
mação pelo cidadão, percebeu-se 
que o Município de Marau não dis-
ponibiliza o SIC, apenas opção de 
reclamações e sugestões por meio 
da ouvidoria do Município.

• Item 2: a disponibilidade de 
consulta e geração de relatórios de 
folha de pagamento dos servidores 
encontra-se acessível nos quatro 
munícipios abordados, contendo 
nome, cargo, tempo de atuação e 
salário bruto.
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• Item 3: a geração de protocolo de 
consulta após o pedido de informa-
ção não é disponibilizada no portal 
eletrônico do Município de Marau. 
Nos demais, é fornecida normal-
mente.

• Item 4: neste quesito, identificou-
-se que, de forma generalizada, as 
quatro páginas eletrônicas infor-
maram dados adicionais da estru-
tura administrativa, como endere-
ço, telefone e horários de atendi-
mento.

• Item 5: somente no Município de 
Ronda Alta, não há links de acesso 
para emissão de guias tributárias e 
consultas a alvarás pelo cidadão.

• Item 6: as páginas de todos os mu-
nicípios possibilitaram o acesso ao 
menu de busca e à pesquisa, no caso 

de dúvidas ou dificuldade do cida-
dão na obtenção das informações.

• Item 7: as legislações municipais 
não estão disponíveis para consulta 
apenas no portal do Município de 
Ronda Alta.

• O SIC deve ser disponibilizado em 
todos os portais eletrônicos. A so-
licitação e posterior retorno de in-
formações é um direito do cidadão, 
portanto, em relação a esse grupo e 
seus desdobramentos, viu-se a ne-
cessidade de melhorias na cidade 
de Ronda Alta e de implementação 
imediata do sistema na cidade de 
Marau.

O Grupo 3 – Apresentação das Despe-
sas e seus respectivos itens relacionados, é 
demonstrado no Quadro 4:

Quadro 4 - Apresentação das Despesas

Grupo 3 – 
Apresentação 
das despesas

ITENS POSSUI NÃO POSSUI

1) Registro de todas as despesas  4 0

2) Registro dos repasses e transferências 4 0

3) Apresentação das despesas separadas por órgão 4 0

4) Disponibilidade e formato padrão de arquivos para baixa 4 0

5) Existência de relatório ou consulta das despesas 4 0

Fonte: Elaborado pelas autoras

Nos cinco itens abrangidos nesse grupo, 
quais sejam, existência do registro de todas as 
despesas e suas respectivas datas de ocorrên-
cia; registro dos repasses e transferências en-
tre municípios, estados e União; consulta das 
despesas por filtros ou separação por órgãos; 
disponibilidade de arquivos para download e 

registro de destinação das despesas, foi possí-
vel analisar que os quatro municípios, Marau, 
Passo Fundo, Ronda Alta e Tapejara, apresen-
taram todas as informações e de forma condi-
zente com o exigido em lei.

O Quadro 5 do Grupo 4 − Licitações e Pro-
cessos, apresenta os seguintes desdobramentos:
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Quadro 5 - Licitações e Processos

Grupo 4 -
Licitações e 
Processos

ITENS POSSUI NÃO POSSUI

1) Informações sobre licitações e resultados 4 0

2) Filtro de Buscas e especificação das modalidades 4 0

3) Divulgação dos Editais 4 0

4) Cumprimento de prazos na divulgação dos resultados 4 0

5) Informações sobre contratos celebrados 4 0

6) Acesso a processos já encerrados 4 0

7) Dados gerais e divulgação de programas, ações, projetos e obras 2 2

8) Menus de consultas de processos administrativos e externos 2 2

Fonte: Elaborado pelas autoras

processos administrativos externos 
não é permitido ou divulgado pelas 
cidades de Marau e Ronda Alta.

Nesse aspecto, vê-se a necessidade de 
ajustes e disponibilização das informações ci-
tadas nos itens7 e 8, que são indispensáveis 
ao conhecimento do cidadão, pelas cidades 
de Marau e Ronda Alta, em atendimento à 
determinação legal. 

No Grupo 5 – Acessibilidade e Esclare-
cimento de Dúvidas, foram apurados cinco 
desdobramentos quanto aos indicadores pro-
postos na LAI, conforme Quadro 6:

No Grupo 4, que aborda as licitações e 
os processos internos municipais, verificou-
-se que, em relação aos desdobramentos do 
item 1 ao item 6, como apresentado no Qua-
dro 5, todos os municípios apresentaram e 
disponibilizaram as informações de acordo 
com o estabelecido.

• Item 7: foi identificado que Ronda 
Alta e Marau não divulgam dados 
sobre programas, projetos em exe-
cução ou previstos, andamento de 
obras e ações executadas.

• Item 8: percebeu-se que o acesso a 

Quadro 6 - Acessibilidade e Esclarecimentos de Dúvidas

Grupo 5 
– Acessi-
bilidade e 
Esclareci-
mento de  
Dúvidas

ITENS POSSUI NÃO POSSUI

1) Disponibilidade de perguntas e respostas mais frequentes 4 0

2) Acesso a endereços, telefone e demais formas de 
esclarecimento de dúvidas 4 0

3) Permissão de gravação de relatórios em geral em formato 
eletrônico (PDF, WORD, etc.) 4 0

4) Atualização das informações disponibilizadas (anuais e 
acesso a informações em tempo real) 4 0

5) Adoção de medidas para garantir atendimento a usuários 
com necessidades especiais (ferramentas de comando de voz, 
ampliadores de tela, tecnologia assistida, etc.)

3 1

Fonte: Elaborado pela autora
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Nesse grupo, em relação ao que se ava-
lia nos itens 1 ao 4, tratando-se da disponi-
bilidade de perguntas e respostas, acesso a 
informações adicionais para esclarecimento 
de dúvidas, gravação de relatórios eletrôni-
cos em formato PDF, WORD, EXCEL e divul-
gação das informações sempre atualizadas, 
percebeu-se que as prefeituras de todas as 
cidades analisadas nessa etapa responderam 
de forma satisfatória ao requerido.

Porém, no item 5, identificou-se que a 
disponibilização de ferramentas para consul-
ta do cidadão com necessidades especiais não 
foi atendida em nenhum aspecto pelo muni-
cípio mais populoso analisado, Passo Fundo.

4.2 ANÁLISE DA ETAPA 2

Nessa etapa, foram avaliados 22 muni-
cípios constituintes da microrregião de Pas-
so Fundo com população inferior a 10.000 
habitantes, considerando que segundo o art. 
8o, § 4o, os municípios com população de até 
10.000 (dez mil) habitantes são dispensados 
da divulgação obrigatória na internet a que 
se refere a LAI, mantida a obrigatoriedade de 
divulgação, em tempo real, de informações 
relativas à execução orçamentária e financei-
ra, nos critérios e prazos previstos (LAI).

Apresentam-se, na etapa 2, os cinco 
quadros relativos a cada grupo, iniciando-se 
pelo Quadro 7, correspondente ao Layout e 
seus desdobramentos:

Quadro 7 - Layout dos Municípios não Obrigados pela LAI

Grupo 1 – 
Layout

ITENS POSSUI NÃO POSSUI

1) Indicação clara no site de acesso a LAI - Lei de Acesso à 
Informação 16 6

2) Links acessíveis 20 2

3) Utilização em excesso de termos técnicos 1 21

4) Escrita simples e clara (terminologias) 21 1

5) O layout da página inicial do site está sobrecarregado de 
informações 2 20

6) Apresenta-se a estrutura organizacional do município 21 1

Fonte: Elaborado pelas autoras

No Grupo 1 – Layout, buscou-se 
levantar seis desdobramentos quanto aos 
indicadores propostos na LAI. Foram obtidos 
os seguintes resultados nos 22 municípios 
selecionados:

• No item 1, foi possível identificar 
que somente seis municípios não 
contêm indicação clara no site do 
acesso à LAI, ou seja, indicação 

de link ou ícone com termo claro 
como: Portal de Transparência 
ou Lei de Acesso à Informação 
na página inicial de cada portal 
correspondente, os quais são: 
Charrua, Coxilha, Ibiraiaras, Mato 
Castelhano, São Domingos do 
Sul e Vanini. Esses munícipios 
disponibilizaram o acesso, porém, 
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em links subscritos ou em locais de 
difícil visualização na página.

• No item 2, que contempla links 
acessíveis, foi analisado se os 
municípios apresentam links com 
fácil acesso ou se há geração de 
novas abas e novos links para acesso 
a dada informação, verificou-se 
que apenas dois municípios não 
atenderam o requisito, os quais são:  
Pontão e Água Santa.

• No item 3, verificou-se que apenas 
o Município de Sertão apresentou 
em excesso a utilização de termos 
técnicos, abrangendo linguagem 
contábil e formal, o que dificulta 
a compreensão da população em 
geral.

• No item 4, identificou-se que 
novamente o mesmo município 
do item anterior não apresentou 
os relatórios de consulta das 
informações e a escrita em geral 
da página de forma simples ou 
clara, ou seja, com terminologias e 
linguagem direta simples.

• No item 5, somente dois municípios 
sobrecarregam de informações 
visuais seus respectivos portais 

eletrônicos com imagens, textos e 
ícones em excesso, o que provoca 
desconforto visual e dificuldade em 
encontrar o que realmente se busca. 
São eles: Mato Castelhano e São 
Domingos do Sul.

• No item 6, indica-se se os munícipios 
apresentam a sua estrutura 
organizacional, ou seja, a divisão de 
secretarias e setores e informações 
sobre eles. Assim, apenas um 
munícipio não disponibilizou essa 
informação, que foi o município de 
Ernestina.

O layout, que é abrangido nesse grupo, 
demonstra a estrutura física de um site, se ele 
contém elementos de texto, gráficos e imagens 
e sua disposição. Após a análise desse grupo, 
percebeu-se que as páginas atenderam de 
forma positiva; a maioria dos municípios 
não sobrecarregou de informações visuais 
suas páginas, apresentou linguagem de fácil 
compreensão, disponibilizou a estrutura 
organizacional de cada cidade, além de ter 
demonstrado um ícone claro de acesso ao 
portal de transparência e links de fácil acesso.

O Quadro 8 evidencia o Grupo 2 SIC 
- Sistema de Informação ao Cidadão e seus 
respectivos desdobramentos:
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Quadro 8 - SIC- Sistema de Informação ao Cidadão dos Municípios não Obrigados pela LAI

Grupo 2 -
SIC - Sistema 
de Informação 
ao Cidadão

ITENS POSSUI NÃO POSSUI

1) Indicação de meios para a solicitação de informações 
pelo cidadão 21 1

2) Disponibilidade de formulários para solicitações dos 
servidores (folha de pagamento) 16 6

3) Protocolo para consulta do cidadão 13 9

4) Disponibilidade de informações adicionais da 
estrutura administrativa (unidade, endereço, telefone, 
horário de atendimento, etc.).

22 0

5) Links para emissão de guias tributárias e alvarás por 
parte do cidadão 2 20

6) Menu indicativo para busca ou pesquisa, no caso de 
o cidadão não encontrar o que procura 21 1

7) Links para consulta a legislações municipais 21 1

Fonte: Elaborado pelas autoras

No Grupo 2 – Sistema de Informação 
ao Cidadão (SIC), foram levantados sete des-
dobramentos quanto aos indicadores propos-
tos na LAI, por meio dos quais foram obtidos 
os seguintes resultados nos 22 municípios se-
lecionados neste estudo:

• Item 1: Identificou-se que, na ques-
tão de indicação de meios para so-
licitação de informações pelo cida-
dão, apenas 1 (um) munícipio não 
apresentou, sendo Ibiraiaras, o qual 
não apresentou ícone de acesso ao 
SIC, possuindo apenas disponibili-
dade de envio de sugestões e recla-
mações para a ouvidoria do muní-
cipio.

• Item 2: em relação aos portais ele-
trônicos das cidades analisadas, 
estão disponibilizados relatório ou 
links para consulta a folha de pa-
gamento dos servidores, sendo que 
seis munícipios não disponibilizam 
de forma detalhada, mas somente 

com relatórios de somatórios dos 
cargos ou por matrícula, sem es-
pecificação de nome de funcioná-
rio, diferença de salários dentro do 
mesmo cargo ou descontos e bonifi-
cações. São eles: Água Santa, Casca, 
Charrua, Coxilha, Mato Castelhano 
e Sertão.

• Item 3: verificou-se a geração de 
protocolo para o cidadão na solici-
tação de informação. Nove muníci-
pios não disponibilizam o número 
do protocolo ou, então, permitem 
gerar um código de acesso, porém 
não abrem opções de consulta por 
ele. São eles: Casca, Camargo, Co-
xilha, Ernestina, Gentil, Ibiraiaras, 
Pontão, Sertão e Vila Maria.

• Item 4: abrange o acesso a informa-
ções adicionais da estrutura admi-
nistrativa, como telefone, endereço, 
horário de atendimento e unidade, 
indicando que os 22 municípios 
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disponibilizaram esses dados por 
secretarias ou setores.

• Item 5: buscou-se a disponibilidade 
de emissão de guias tributárias e al-
varás pelo cidadão via on-line. Assim, 
obteve-se o resultado de que somen-
te dois municípios, Casca e Ibiraia-
ras, atenderam com essa ferramenta, 
apresentando a opção de emissão de 
guias de IPTU e consultas a alvarás.

• Item 6: tratou-se da existência de 
menu indicativo para busca ou con-
sulta do cidadão na página eletrôni-
ca, demonstrando que apenas a ci-
dade de Pontão não apresenta essa 
ferramenta, dificultando o acesso 
em caso de dúvidas.

• Item 7: foi possível identificar, em 
relação à exposição de links para 
consulta das legislações municipais, 
que a prefeitura de Gentil não apre-
sentou essa opção para consulta.

O Serviço de Informações ao Cidadão 
(SIC) permite que qualquer pessoa, física ou 

jurídica, encaminhe pedidos de informação e 
esclarecimento de dúvidas, consiga acompa-
nhar seu pedido e receba a resposta da soli-
citação dentro do prazo, além de permitir o 
acesso a informações básicas de transparên-
cia. O cidadão ainda pode entrar com recur-
sos e apresentar reclamações sem burocracia.

Assim, comparando-se os resultados da 
verificação nos municípios estudados, perce-
beu-se que, mesmo que o maior número deles 
apresente as informações desejadas, alguns 
ainda não disponibilizam acessos básicos, 
como a questão da geração de protocolo, o 
que dificulta o acompanhamento do cidadão 
da solicitação. As folhas de pagamento dos 
servidores são dispostas em relatórios de di-
fícil visualização ou sem acesso a nomes. Ge-
ralmente, não é possível consulta ou geração 
de guias tributárias e alvarás pelo site, e os 
formulários de preenchimento para cadastro 
requerem muitas informações.

Segue o Quadro 9, do Grupo 3 − Apre-
sentação das Despesas, com os seguintes des-
dobramentos:

Quadro 9 - Apresentação das Despesas dos Municípios não Obrigados pela LAI

Grupo 3 – 
Apresenta-
ção das des-
pesas

ITENS POSSUI NÃO POSSUI

1) Registro de todas as despesas 22 0

2) Registro dos repasses e transferências 13 9

3) Apresentação das despesas separadas por órgão 21 1

4) Disponibilidade e formato padrão de arquivos para baixa 22 0

5) Existência de relatório ou consulta das despesas 22 0

Fonte: Elaborado pelas autoras

Nesse grupo, foram apurados cinco 
desdobramentos quanto aos indicadores pro-
postos na LAI. Foram obtidos os seguintes 
resultados:

• Item 1: no que tange à demonstra-

ção das despesas efetuadas pelos 
municípios, fornecendo dados de 
valores e dados de ocorrência, veri-
ficou-se que os 22 poderes munici-
pais apresentaram de forma satis-
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fatória e condizente os respectivos 
registros de despesas.

• Item 2: em nove munícipios, a sa-
ber, Camargo, David Canabarro, 
Gentil, Mato Castelhano, Nicolau 
Vergueiro, Pontão, São Domingos 
do Sul, Santo Antônio do Palma e 
Vanini, não foi apresentado o re-
gistro de repasses e transferências, 
tanto intermunicipal, estadual ou 
da União. Até mesmo alguns dos 
que apresentaram informaram ape-
nas registro de despesas, o que tor-
na insuficiente para análise.

• Item 3: abrange questão da apre-
sentação das despesas por órgão, 
o que facilita a visualização, enten-
dimento e busca pelo cidadão. A 
única cidade que não fez referência 
a isso foi Mato Castelhano, que in-
dicou relatórios com dados gerais 
sem filtro para busca ou separação 
no relatório em si.

• No item 4, identificou-se que todos 
os municípios disponibilizaram a 

opção de download dos relatórios 
das despesas em arquivos eletrôni-
cos.

• Item 5: indica se os munícipios 
apresentam relatório ou consulta 
on-line da destinação dos valores 
das despesas, com informações da 
empresa prestadora do serviço ou 
dos materiais, concluindo-se de for-
ma satisfatória que todas as prefei-
turas pesquisadas atenderam a essa 
informação.

O registro das despesas é uma das con-
sultas que mais despertam o interesse do ci-
dadão. Em relação a esse grupo, identificou-
-se que o único acesso não disponibilizado 
em nove municípios foi referente a repasses 
e transferências que consistem na distribui-
ção de recursos provenientes da arrecadação 
de tributos federais ou estaduais, aos estados, 
Distrito Federal e municípios, com base em 
dispositivos constitucionais.

Segue o Quadro 10, relativo ao Grupo 4 
− Licitações e Processos, contendo os seguin-
tes desmembramentos:

Quadro 10 - Licitações e Processos dos Municípios não Obrigados pela LAI

Grupo 4 -
Licitações 
e Proces-
sos

ITENS POSSUI NÃO POSSUI

1) Informações sobre licitações e resultados 22 0

2) Filtro de Buscas e especificação das modalidades 15 7

3) Divulgação dos Editais 22 0

4) Cumprimento de prazos na divulgação dos resultados 22 0

5) Informações sobre contratos celebrados 21 1

6) Acesso a processos já encerrados 20 2

7) Dados gerais e divulgação de programas, ações, projetos e 
obras 10 12

8) Menus de consultas de processos administrativos e externos 7 15

Fonte: Elaborado pelas autoras
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No Grupo 4 – Licitações e processos, fo-
ram apurados oito desdobramentos quanto aos 
indicadores propostos na LAI, por meio dos quais 
foram obtidos os seguintes resultados nos 22 mu-
nicípios selecionados neste estudo: Item 1: nesse 
item, abordando-se a divulgação de informações 
sobre licitações e resultados, observou-se que to-
dos os 22 municípios analisados apresentaram 
dados em suas respectivas páginas.

• No item 2, ao se analisar a dispo-
nibilidade de filtros de busca ou 
separação das modalidades de lici-
tações, para uma melhor e mais es-
pecífica visualização,  constatou-se 
que sete das cidades não apresen-
taram essa ferramenta de consulta. 
Foram elas David Canabarro, Gen-
til, Mato Castelhano, Muliterno, 
Nicolau Vergueiro, Pontão e Santo 
Antônio do Palma.

• Item 3: os portais eletrônicos das 
cidades analisadas disponibilizam 
os editais das licitações para con-
sulta do cidadão, sendo que a tota-
lidade de municípios atendeu a esse 
tópico.

• No item 4, indica-se se os muníci-
pios cumpriram os prazos na divul-
gação das etapas e resultados dos 
processos, de acordo com o divul-
gado em edital. Percebeu-se que 
todos fornecerem as informações 
necessárias em tempo plausível.

• Item 5: tratou-se da existência dos 
contratos celebrados após a conclu-
são dos processos, demonstrando-se 
que apenas a cidade de Gentil não 
apresenta esse dado para acesso.

• No item 6, identificou-se que so-
mente dois municípios não contêm 
indicação a processos e editais já 
encerrados para consulta, os quais 

são Casca e Caseiros.
• Item 7: no que tange à demonstração 

dos dados gerais e divulgação sobre 
programas existentes, ações da pre-
feitura, projetos e obras municipais 
previstas e em andamento, verificou-
-se que somente dez poderes munici-
pais o fizeram de forma satisfatória; 
os demais municípios, quais sejam, 
Camargo, Casca, Charrua, Coxilha, 
Gentil, Mato Castelhano, Nicolau 
Vergueiro, Pontão, São Domingos do 
Sul, Santo Antônio do Palma, Sertão 
e Vanini, não divulgaram.

• No item 8, identificou -se que ape-
nas sete apresentaram a ferramen-
ta de menu de consulta ou qualquer 
tipo de informação e acompanha-
mento sobre processos administra-
tivos e processos externos requeri-
dos pelo cidadão. Foram os seguin-
tes municípios: Água Santa, Casei-
ros, Ciríaco, Ernestina, Ibiraiaras, 
Santa Cecília do Sul, e Vila Lângaro. 

A licitação é um processo administrati-
vo e isonômico, pelo qual a administração se-
leciona a proposta mais vantajosa e com me-
lhor qualidade possível, para a contratação 
de uma obra, de um serviço, da compra de 
um produto, locação ou alienação. O proces-
so licitatório deve ser público e acessível para 
qualquer cidadão. Assim, percebeu-se um re-
sultado satisfatório na maioria dos desdobra-
mentos dos indicadores. Somente não foram 
dispostos de forma condizente com a LAI os 
elementos sobre divulgação de programas, 
obras e projetos em 12 municípios, os dados 
sobre processos administrativos externos em 
15 e apresentação de filtro de buscas e especi-
ficação das modalidades em 7 cidades.

O Grupo 5 trata da acessibilidade e índi-
ces referentes, como demonstra o Quadro 11:
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Quadro 11 - Acessibilidade e Esclarecimentos de Dúvidas sobre os Municípios não Obrigados pela LAI

Grupo 5 – 
Acessibilidade e 
Esclarecimento 
de Dúvidas

ITENS POSSUI NÃO POSSUI

1) Disponibilidade de perguntas e respostas mais 
frequentes 21 1

2) Acesso a endereços, telefone e demais formas de 
esclarecimento de dúvidas 22 0

3) Permissão de gravação de relatórios em geral em 
formato eletrônico (PDF, WORD, etc.) 22 0

4) Atualização das informações disponibilizadas (anuais 
e acesso a informações em tempo real) 22 0

5) Adoção de medidas para garantir atendimento a 
usuários com necessidades especiais (ferramentas 
de comando de voz, ampliadores de tela, tecnologia 
assistida, etc.)

10 12

Fonte: Elaborado pelas autoras

No Grupo 5 − Acessibilidade e Escla-
recimento de Dúvidas, foram apurados oito 
desmembramentos quanto aos indicadores 
com base na LAI, sendo concluído que:

• Item 1: no que se refere à disponi-
bilidade das perguntas e respostas 
mais frequentes, ferramenta que o 
cidadão utiliza no caso de indaga-
ções, somente o Município de Ser-
tão não apresentou esse menu de 
acesso ao cidadão. 

• Item 2: o fornecimento de endere-
ços, telefone e demais formas de es-
clarecimento de dúvidas é apresen-
tado pelos 22 municípios em estudo.

• Item 3: ao abranger a possibilidade 
de gravação de relatórios em diver-
sos formatos eletrônicos, inclusive 
abertos e não proprietários, tais 
como planilhas de texto, formato 
em WORD e EXCEL, de modo a 
facilitar a análise das informações, 
viu-se que, de formal geral, todos 
atenderam a essa demanda.

• Item 4: a disponibilização das in-

formações conforme a LAI deve ser 
sempre atualizada. Assim, percebeu-
-se que os 22 municípios examinados 
dispuseram informações anuais, até 
mesmo de exercícios anteriores, e in-
formações em tempo real.

• Item 5: como por lei é estabelecido o 
direito a todo o cidadão de consulta 
a informações, torna-se indispensá-
vel a acessibilidade. A esse respeito, 
concluiu-se que 12 municípios não 
apresentaram essa ferramenta, sen-
do eles: Água Santa, Casca, Círiaco, 
Charrua, Coxilha, David Canabarro, 
Mato Castelhano, Muliterno, Pon-
tão, Sertão e Vila Lângaro. Os demais 
apresentaram algum mecanismo de 
acesso, como alteração de contraste, 
aumento da fonte, vídeos em libras e 
indicação de atalhos de consulta.

Acessibilidade e apresentação de for-
mas de esclarecimento de dúvidas são atribu-
tos essenciais ao ambiente que garante a par-
ticipação da sociedade. Nesse grupo, identi-
ficou-se que os municípios abrangeram de 
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forma adequada o ponto de gravação de re-
latórios eletrônicos. Quanto ao fornecimento 
de formas de contato para esclarecimento de 
dúvidas, respostas a perguntas frequentes e 
informações atualizadas.

Porém, no quesito de ferramentas para 
usuários com necessidades especiais, per-
cebeu-se a necessidade de melhorias. Mui-
tos municípios ainda não disponibilizam e a 
maioria apenas apresenta funções de aumento 
de fonte, o que ainda se torna inconsistente.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Em 16 de maio de 2012, entrou em vi-
gor a Lei de Acesso à Informação (LAI), como 
auxílio ao processo de transparência das in-
formações públicas e que garante o acesso às 
informações que devem ser divulgadas em 
suas páginas eletrônicas.

A Lei de Acesso à Informação concede 
o direito ao cidadão de participação na gestão 
pública, na fiscalização e no controle da Admi-
nistração, de forma indireta. Essa lei contri-
buiu tanto para o cidadão, que tem liberdade 
de acesso à informação, como para os gestores, 
que têm a possibilidade de planejar e prevenir 
riscos capazes de afetar as contas públicas.

Com base nisso, o presente trabalho 
teve como objetivo avaliar a aderência da Lei 
de Acesso à Informação nos 26 municípios 
que compõem a microrregião de Passo Fundo 
no período de 2016. 

Para atender aos objetivos deste estudo, 
a pesquisa foi descritiva, avaliando-se o de-
sempenho dos elementos do estudo na eviden-
ciação das informações públicas. No que tange 
à abordagem do problema, a pesquisa utili-
zou-se de abordagem qualitativa e também do 
método da pesquisa por levantamento.

Com isso, foram acessadas as páginas 
eletrônicas dos municípios da amostra e coleta-

ram-se as informações referentes aos itens es-
tabelecidos pela LAI, sendo que todos os dados 
foram coletados em tabelas para posterior análi-
se. Durante a coleta dos dados, buscou-se avaliar 
a qualidade e a forma como as informações são 
disponibilizadas e apresentadas à população.

Os resultados demonstraram não haver 
relação entre a obrigação da aderência à LAI 
pelos municípios com população inferior a 
10.000 habitantes, pois da mesma forma tais 
entes federativos divulgam os dados segundo 
as exigências da LAI. Contudo, percebe-se 
também que os municípios obrigados à evi-
denciação ainda apresentam as informações 
de forma parcial e de difícil acesso aos usuá-
rios e que quanto maior o número de habitan-
tes, mais estes municípios se mostram alinha-
dos à Lei de Acesso à Informação.

Contudo, em relação ao atendimento 
da LAI, o encontrado é satisfatório, pois os 
26 municípios estudados possuem portais 
eletrônicos, embora as informações disponi-
bilizadas ainda não sejam ideais, tendo em 
vista que, em alguns casos, não foram apre-
sentados mecanismos mais abrangentes de 
consultas, valores de repasses e transferên-
cias, acesso para emissão de guias tributárias, 
divulgação de programas, projetos e obras e 
consultas a processos externos.

Conclui-se que os municípios avaliados 
necessitam desenvolver políticas de transpa-
rência mais efetivas, utilizando-se da internet 
como instrumento de interação entre a gestão 
pública e a sociedade. Em relação à avaliação, 
fica perceptível que os municípios estudados, 
em sua maioria, possuem portais de transpa-
rência de acesso ao cidadão, mas o nível de 
transparência, medido por intermédio dos 31 
indicadores selecionados, evidencia que a di-
vulgação das informações ainda deve ser me-
lhorada em relação ao sugerido na totalidade 
pela Lei de Acesso à Informação.
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Normas para
submissão de artigos

Revista do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul

A Revista do Conselho Regional de Con-
tabilidade do Rio Grande do Sul é uma 
publicação, editada pelo CRCRS, na 

forma impressa de 1972 a 2009 e, a partir de 
2010, na forma eletrônica. 

Podem encaminhar artigos para a Re-
vista profissionais da Contabilidade devida-
mente registrados em CRC. Serão igualmente 
publicados artigos em língua espanhola, ela-
borados por profissionais de outros países. 
Serão também aceitos artigos de acadêmicos 
de Ciências Contábeis, desde que sejam orien-
tados ou de coautoria por professor devida-

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

Não haverá remuneração ou contra-
prestação de qualquer tipo aos autores, por 
artigo(s) publicado(s) nesta Revista. Como 
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parte do processo de submissão, os autores 
devem verificar a conformidade em relação a 
todos os itens listados a seguir. Se não estive-
rem de acordo com as normas serão devolvi-
dos aos autores.

1.  O artigo submetido deve ser inédito, ou 
seja, não pode ter sido enviado ou pu-
blicado em outro periódico. Conside-
ram-se inéditos os trabalhos publicados 
em anais de eventos científicos, como 
congressos, convenções, seminários, 
simpósios.

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

3.  O artigo, sob hipótese alguma, pode es-
tar identificado, seja no corpo do origi-
nal ou em propriedades do arquivo.

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

5.  O texto deve ser enviado em Word.

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

7.  O artigo deve ter entre 3.800 e 9.000 pala-
vras, incluindo quadros, tabelas, ilustra-
ções, notas, referências bibliográficas.

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

9.  As ilustrações, tais como figuras, quadros 
e tabelas, devem ser elaboradas segun-
do a norma da ABNT (NBR 14724), sem-
pre em preto e branco, juntamente com 
legendas, créditos e fonte. Caso haja 
ilustrações importadas de outros pro-
gramas, como Excel e Power Point, en-
viar também o arquivo de origem.

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

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

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

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

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

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






