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RESUMO

Este estudo tem por objetivo identificar os conteúdos e conhecimentos oferecidos no curso presencial de 

graduação em Ciências Contábeis pelas instituições de ensino superior (IES) localizadas no Estado do Rio 

Grande do Sul, verificando se condizem com o perfil desejado pelo mercado do agronegócio. Com uma 

abordagem qualitativa, realizou-se primeiramente a coleta de dados por meio de análise documental, 

analisando os planos de ensino da disciplina de Contabilidade do Agronegócio, a fim de verificar o que 

as IES estão oferecendo a seus alunos. Posteriormente, nova coleta de dados foi realizada, desta vez por 

meio da aplicação de entrevistas realizadas com profissionais da área do agronegócio em novembro de 

2016, com o objetivo de verificar o que mercado do agronegócio espera dos profissionais contábeis que 

tenham interesse em nele ingressar. Os resultados da análise dos dados apontam, de forma geral, uma 

falta de oferta da disciplina de Contabilidade do Agronegócio pelas IES do Rio Grande do Sul. Também 

indicam que as disciplinas são muito teóricas e falta prática sobre o conteúdo. O mesmo acontece com 

o material bibliográfico disponível. Em relação ao mercado, os resultados apontam a necessidade de 

profissionais com conhecimentos de Contabilidade básica, noções de agricultura e pecuária, formas de 

exploração, tributação, planejamento tributário e, principalmente, que o profissional seja dinâmico e 

multidisciplinar, que tenha vontade de aprender e seja questionador.

PALAVRAS-CHAVE: Contabilidade do Agronegócio. Ensino. Mercado.
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1 INTRODUÇÃO

A evolução das sociedades apresenta 

características que demandam identificação, 
estudo e compreensão, e o progresso econô-

mico requer profissionais mais qualificados 
para atuar nas organizações (PELEIAS et al., 
2007). O Brasil, devido às suas característi-
cas climáticas, é um país com vocação natural 
para a agricultura. Dessa forma, o agronegó-

cio é a atividade que impulsiona e movimen-

ta a economia, sendo considerado a principal 
atividade econômica brasileira (ECOAGRO, 
2016). Diante desse fato, pode-se subenten-

der que o agronegócio no Brasil tem potencial 
para crescer economicamente, impulsionan-

do os empresários rurais a buscarem novas 
formas de controle em seus negócios. 

Para que haja controle dos negócios 
rurais, os empresários acabam buscando 
profissionais especializados nas áreas do co-

nhecimento das ciências sociais aplicadas, 
como: administradores, auditores, contado-

res, controllers e economistas, com o objetivo 
de atender às exigências de gestores, inves-

tidores, fornecedores, clientes, colaboradores 
e do fisco. Com a valorização do contador, 
devido a sua grande responsabilidade social, 
este deixa de ser visto como um mero guarda-

-livros, profissional que só calcula impostos 
e emite guias, para se tornar um profissional 
mais completo, com conhecimentos e habili-
dades diversos, com uma visão ampla do ne-

gócio, a fim de ajudar o gestor na tomada de 
decisão (MARIN; LIMA; NOVA, 2014). 

De acordo com Oliveira e Leal (2015), 
as entidades de serviços contábeis vêm mu-

dando sua visão em relação à Contabilidade, 
deixando de buscar profissionais meramente 
operacionais para buscar um novo perfil de 
profissional contábil, com conhecimentos 

técnicos inerentes a sua atuação, com habili-
dade em idiomas estrangeiros, relações inter-

pessoais e interação com as demais áreas do 

conhecimento. Nesse sentido, a necessidade 
de ter profissionais competentes, com habili-
dades diversas, atinge também o empresário 
do agronegócio, que, por sua vez, se vê obri-
gado a se cercar de profissionais que conhe-

çam a operacionalidade do negócio rural, a 
legislação rural e o Estatuto da Terra, para 
que, dessa forma, possam garantir a saúde e 
a perenidade do negócio.

Com base no exposto, surge o seguinte 
questionamento: quais conteúdos e conheci-
mentos oferecidos no curso presencial de gra-

duação em Ciências Contábeis, pelas institui-
ções de ensino superior (IES) localizadas no 
Estado do Rio Grande do Sul, condizem com 
o perfil desejado pelo mercado de trabalho? 
Estudos anteriores, como os de Pletsch, Silva 
e Lavarda (2016), Oliveira e Leal (2015), Ma-

rin, Lima e Nova (2014) e Paiva et al. (2014), 
apontam uma melhora no currículo das dis-

ciplinas, de forma geral, dos cursos de gradu-

ação em Ciências Contábeis oferecidos pelas 
IES brasileiras em relação ao que o merca-

do espera desses profissionais. Entretanto, 
cabe salientar que, para Marin, Lima e Nova 
(2014), ainda existem pontos de melhorias 
que merecem atenção, como a necessidade 
de uma visão mais prática, melhoria do nível 
da língua inglesa, comunicação e também de 
um espírito de liderança por parte dos conta-

dores. 

Paiva et al. (2014) apresentam em seu 
estudo a preocupação das IES em preparar 
os alunos para trabalhar com a apuração de 
tributos, exigência do mercado atual. Nesse 
sentido, um ponto relevante é tratado no es-

tudo de Oliveira e Leal (2015), que versa so-

bre o estereótipo do contador e a percepção 
de estudantes de outras áreas do conheci-
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mento sobre esse profissional. O estudo reve-

la uma imagem positiva do contador, deixan-

do no passado o estereótipo de profissional 
conservador.

Este estudo, no que tange à disciplina de 
Contabilidade do Agronegócio, visa a deline-

ar os conhecimentos desejados pelo mercado 
de trabalho e que não são vistos na gradua-

ção, a partir da análise do plano de ensino da 
disciplina de Contabilidade do Agronegócio 
e similares, oferecida nos cursos presenciais 
de graduação em Ciências Contábeis das IES 
localizadas no Estado do Rio Grande do Sul, e 
das demandas do mercado de trabalho. Para 
Ott e Pires (2010), as IES devem atender às 
necessidades do mercado, uma vez que con-

sideram o mercado como a demanda (cliente) 
e a IES como o fornecedor do produto (pro-

fissionais). Dessa forma, as IES devem levar 
em consideração as exigências do mercado de 
trabalho na elaboração de seus currículos.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 O ENSINO NA GRADUAÇÃO DE CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS

A ciência contábil evolui em conformi-
dade com o desenvolvimento e as necessida-

des da sociedade (PELEIAS et al., 2007), ou 
seja, a Contabilidade anda lado a lado com a 
humanidade, desde seus primórdios. No Bra-

sil, essa evolução não foi diferente. A Conta-

bilidade começou a se desenvolver por meio 
da expansão das alfândegas e com o aumento 
dos gastos na manutenção da colônia portu-

guesa, por meio da gestão das contas públicas 
e receitas estaduais (ALMEIDA et al., 2015). 
Para Peleias et al. (2007), a Contabilidade co-

meçou a se desenvolver no Brasil em 1808, 
com a chegada da família real portuguesa.

A primeira escola de Contabilidade do 
Brasil foi a Fundação Escola de Comércio Ál-
varo Penteado (Facap), implantada em 1902, 
com o objetivo de suprir a mão de obra de que 
o País necessitava. Teve seu auge na década 
de 1950, com a adoção das doutrinas nor-

te-americanas que se diferiram do enfoque 
a que o setor contábil se destinava (SILVA; 
RODRIGUES, 2013). Em 22 de setembro de 
1945, por meio do Decreto-Lei nº 7.988, foi 
criado o curso superior de Ciências Contábeis e 
Atuariais, com duração de quatro anos. Em sua 
primeira edição, a grade curricular do curso 
tinha como disciplinas específicas: Conta-

bilidade Geral, Organização e Contabilidade 
Industrial e Agrícola, Organização e Contabi-
lidade Bancária, Organização e Contabilidade 
de Seguros, Contabilidade Pública e Revisões 
e Perícia Contábil (PELEIAS et al., 2007).

Em 1996, foi aprovada a Lei nº 9.394 
– Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-

cional (LDB), trazendo mudanças significa-

tivas para a educação e especificações dos 
profissionais de educação para todas as áre-

as. Na área contábil, as competências e ha-

bilidades do professor foram normatizadas 
no artigo 9º das Diretrizes Curriculares Na-

cionais do Curso de Graduação em Ciências 
Contábeis (MEC, 2016). Em 16 de dezembro 
de 2004, com a Resolução CNE/CES nº 10, 
são instituídas as Diretrizes Curriculares Na-

cionais para o Curso de Ciências Contábeis, 
nas quais, segundo seu artigo 2º, se estabele-

ce a organização curricular para o curso, por 
meio de projeto pedagógico. Ainda em seu 
artigo 10, define que a carga horária dos cur-

sos de graduação em Ciências Contábeis se-

ria estabelecida por resolução da Câmara de 
Ensino Superior. Sendo assim, a disposição 
sobre a carga horária mínima para os cursos 
de graduação em Ciências Contábeis, na mo-

dalidade presencial, ocorreu somente em 18 
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de junho de 2007, com a Resolução nº 2, a 
qual instituiu a carga mínima de 3.000 horas 
(SILVA; RODRIGUES, 2013).

Segundo Peleias (2006), as IES devem 
estar atentas à evolução da sociedade, a fim 
de atender às suas demandas. Como qual-
quer organização, a IES precisa definir sua 
missão, seus objetivos e desenvolver um pla-

nejamento adequado, para que possa atingir 
os resultados esperados em conformidade 
com a demanda da sociedade.

2.2. AGRONEGÓCIO

A história econômica brasileira, com 
suas implicações sociais, políticas e cultu-

rais, tem fortes raízes junto ao agronegócio. 
Foi a exploração de madeira – no caso, do 
pau-brasil – que deu um nome definitivo ao 
nosso país, e a extração dessa matéria-prima 
foi também a primeira atividade econômica 
do País. A ocupação do território brasileiro, 
iniciada no século XVI e apoiada na doação 
de terras por intermédio de sesmarias, na 
monocultura da cana-de-açúcar e no regime 
escravocrata, foi responsável pela expansão 
do latifúndio (LOURENÇO; LIMA, 2009).

A economia brasileira se desenvolveu 
em conformidade com a evolução do agro-

negócio. Com a quase extinção do pau-brasil, 
iniciou-se a lavoura canavieira, seguindo-se 
pela agroindústria da borracha até chegar ao 
cultivo e industrialização do café. Atualmente 
é a soja que ganha destaque como principal 
commodity brasileira de exportação (LOU-

RENÇO; LIMA, 2009). O Rio Grande do Sul 
ocupa uma posição estratégica para a oferta 
nacional de diversos produtos agrícolas (ar-

roz, trigo, aveia), além de ser historicamente 
reconhecido por sua importância na oferta 
nacional de alimentos, além de ser um dos 

principais exportadores de fumo, soja e ar-

roz (FEE, 2015). Assim como no Brasil, no 
Estado do Rio Grande do Sul, a economia 
acompanha a evolução do agronegócio, des-

tacando-se a agroindústria do vinho, móveis 
e carnes bovina, suína e de aves (LOUREN-

ÇO; LIMA, 2009). 
Com base no exposto, percebe-se que o 

agronegócio está além do preparo e cultivo da 
terra. É algo maior, que envolve outros servi-
ços, ou seja, é a soma de várias operações. A 
agricultura é vista como um amplo sistema, 
que inclui não apenas as atividades dentro da 

propriedade rural, mas também as de distri-
buição de suprimentos agrícolas, operações 
de produção, armazenamento, processamen-

to e distribuição dos produtos agrícolas e da-

queles produzidos com base neles (NOGUEI-

RA; PROENÇA, 2009).
De acordo com Marion (2010), as em-

presas rurais são aquelas que exploram a ca-

pacidade produtiva da terra por meio do cul-

tivo do solo, da criação de animais e da trans-

formação de produtos agrícolas. Martins e Bi-
notto (2015) conceituam o agronegócio como 
o setor produtivo agrícola e pecuário, indús-

trias de insumos, estocagem, embalagem e 
comercialização, enquadrando-se grandes e 
pequenas propriedades. Eficiente, moderno e 
competitivo, o agronegócio brasileiro é uma 
atividade próspera e rentável, contemplan-

do o pequeno, o médio e o grande produtor 
rural, e reúne atividades de fornecimento de 
bens e serviços à agricultura, produção agro-

pecuária, processamento, transformação e 
distribuição de produtos de origem agrope-

cuária até o consumidor final (MAPA, 2016).

2.3 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO CONTADOR

O profissional contábil precisa estar 
atento às exigências e transformações que 
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estão acontecendo no mundo dos negócios, 
devido à internacionalização, além de uma 
competição acirrada, que requer muito em-

penho e dedicação desses profissionais. Por 
isso, os colaboradores dessas empresas estão 
sendo obrigados a buscar qualificação nos 
diversos ramos da ciência. Nesse sentido, 
espera-se que o contador esteja preparado 
para competir em um mercado globaliza-

do, no qual hábitos, atitudes, valores, emo-

ções e comportamentos são os mais variados 
(EVANGELISTA, 2005). 

Com base no exposto, depreende-se ser 
fundamental que o contador desenvolva suas 
competências e habilidades. Segundo Melo et 

al. (2015), o desenvolvimento de competên-

cias no individuo inicia-se na aprendizagem. 
Primeiro de forma individual e, aos poucos, 
compartilhada com a equipe. Para Fascio 
(2008), as competências e habilidades são in-

separáveis da ação, mas exigem domínio de 
conhecimentos. Competências são formadas 
pelo conjunto de conhecimentos, atitudes, 
capacidades e aptidões que habilitam alguém 
para vários desempenhos da vida. Habilidades, 
por atributos que vão além do saber conhecer, es-

tando relacionadas ao saber fazer e ao saber ser.
Ramirez (2000) afirma que a educação 

e o desenvolvimento de competências são 

processos que jamais podem ser considera-

dos plena ou definitivamente concluídos e 
são o resultado do entrelaçamento de habili-
dades, conhecimentos e atitudes.

O conceito de entrelaçamento entre co-

nhecimento, habilidades e atitudes que dão 
origem às competências é o mais aceito e uti-
lizado, conforme Fascio (2008), que afirma 
que as competências pressupõem operações 
mentais, capacidades para usar as habilida-

des, emprego de atitudes adequadas à reali-
zação de tarefas e conhecimentos. Em virtude 
da globalização, as competências profissio-

nais exigidas pelo mercado de trabalho sofre-

ram inúmeras mudanças econômicas, sociais, 
culturais e tecnológicas, fazendo com que as 
IES se adaptem a essas exigências (MARIN; 
LIMA; NOVA, 2014).

2.4 ESTUDOS ANTERIORES

A área de atuação do contador é ampla 
e isso contribui para o crescimento de pesqui-
sas relacionadas ao ensino contábil versus a 

demanda do mercado de trabalho, nos mais 
diversos enfoques. No Quadro 1, são demons-

trados alguns estudos relacionados à temática.
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Quadro 1 – Estudos anteriores

AUTORES TEMA OBJETIVO DO ESTUDO RESULTADOS

Pletsch, 

Silva e 

Lavarda 

(2016)

Conteúdos da disci-

plina de controladoria 

e as funções do con-

troller no mercado de 

trabalho.

Identificar como são aborda-

dos, nos cursos de Ciências 

Contábeis, de universidades 

sulistas brasileiras, os conteú-

dos da disciplina de Controla-

doria e as funções do controller 

no mercado de trabalho.

A maioria das exigências do mercado 

de trabalho quanto às funções do con-

troller é correspondida pelos conteú-

dos ofertados na disciplina de Con-

troladoria. Ainda, observou-se que o 

mercado de trabalho está exigindo do 

profissional funções que são aborda-

das com maior ênfase em outras dis-

ciplinas, como custos, demonstrações 

financeiras e contabilidade interna-

cional.

Almeida, 

Mendonça, 

Nganga 

e Soares 

(2015)

Estratégias de ensino 

aplicadas à educação 

contábil: um estudo 

sobre a percepção dos 

docentes.

Identificar técnicas e/ou es-

tratégias de ensino aplicadas 

pelos docentes nos cursos de 

Ciências Contábeis, bem como 

conhecer os objetivos pedagó-

gicos adotados na escolha das 

estratégias.

Os resultados evidenciam que as es-

tratégias mais utilizadas são: aula ex-

positiva, estudo de caso, estudo dirigi-

do, seminários, discussões e debates. 

Essas estratégias promovem pedago-

gicamente a compreensão, a memori-

zação e o conhecimento.

Oliveira e 

Leal (2015)

Estereótipo do conta-

dor: qual a percepção 

dos estudantes de ou-

tras áreas do conheci-

mento.

Identificar e analisar a opinião 

dos estudantes das áreas de 

humanas/biológicas de uma 

instituição de ensino público 

de Minas Gerais sobre o estere-

ótipo do profissional contábil, 

em relação às características: 

criatividade, dedicação aos 

estudos, trabalho em equipe, 

comunicação, liderança, pro-

pensão ao risco e ética.

Os resultados apontam para uma 

imagem positiva dos profissionais de 

Contabilidade, na percepção de es-

tudantes de outras áreas do conheci-

mento, assumindo novo formato ao 

longo do tempo, divergente de estu-

dos que sugerem que os contadores, 

de modo geral, são profissionais infle-

xíveis, chatos e metódicos.

Paiva, 

Machado, 

Sampaio 

e Cruz 

(2014)

Contabilidade Fiscal: 

perfil do plano de en-

sino das disciplinas 

oferecidas no curso 

de Ciências Contábeis 

pelas instituições de 

ensino superior loca-

lizadas no Estado do 

Rio Grande do Sul.

Identificar qual o perfil do pla-

no de ensino da disciplina de 

Contabilidade Fiscal, e/ou suas 

assemelhadas, oferecida no 

curso de graduação em Ciên-

cias Contábeis pelas institui-

ções de ensino superior locali-

zadas no Estado do Rio Grande 

do Sul.

Os resultados demonstram a preocu-

pação das IES em preparar os alunos 

para trabalhar com a apuração dos 

tributos.
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AUTORES TEMA OBJETIVO DO ESTUDO RESULTADOS

Marin, 
Lima e 
Nova 

(2014)

Formação do conta-
dor – o que o mercado 
quer é o que ele tem? 
Um estudo sobre o 
perfil profissional dos 
alunos de Ciências 
Contábeis da FEA–
USP.

Identificar, a partir da opinião 
dos gestores do setor contábil, 
as competências em relação 
ao conhecimento técnico e 
postura profissional dos estu-
dantes de graduação em Ci-
ências Contábeis da FEA–USP 
e compará-las ao que é espe-
rado por profissionais do alto 
escalão do setor e por consul-
tores de recursos humanos, 
propiciando refletir sobre me-
lhorias futuras para a formação 
profissional da área.

É possível responder de maneira po-
sitiva à questão exposta no título: “O 
que o mercado quer é o que ele tem?”, 
embora haja pontos de melhorias, 
como a necessidade de uma visão 
mais prática, melhoria do nível da lín-
gua inglesa e também um espírito de 
liderança.

Pires, Ott e 
Damacena 

(2010)

A formação do con-
tador e a deman-
da do mercado de 
trabalho na região 
metropolitana de Por-
to Alegre (RS).

Este estudo tem como objetivo 
investigar a aderência existen-
te entre a formação e a deman-
da do mercado de trabalho do 
profissional contábil na região 
metropolitana de Porto Alegre.

Os resultados indicam que, embora 
as instituições de ensino contemplem 
em suas grades curriculares discipli-
nas voltadas ao desenvolvimento e 
aprimoramento das competências 
requeridas pelo mercado, existe certo 
desalinhamento em função do foco 
dado pelos cursos, uma vez que os 
empregadores ainda requerem profis-
sionais com conhecimentos de conta-
bilidade societária e fiscal, enquanto 
as IES desenvolvem um perfil mais 
amplo e gerencial.

Machado 
e Nova 
(2008)

Análise comparativa 
entre os conhecimen-
tos desenvolvidos no 
curso de graduação 
em Contabilidade e 
o perfil do contador 
exigido pelo mercado 
de trabalho: uma pes-
quisa de campo sobre 
educação contábil.

Verificar se os conhecimentos 
adquiridos pelos estudantes 
no curso de graduação em Ci-
ências Contábeis atendem aos 
requisitos do mercado de tra-
balho do profissional contábil 
na cidade de São Paulo.

Os resultados dos testes mostraram 
um mercado extremamente exigente 
quanto aos conhecimentos específi-
cos necessários para a conquista e a 
manutenção do emprego. De forma 
geral, os alunos declararam não se 
sentirem aptos a atender ao grau de 
exigência esperado pelas empresas.

Peleias, Sil-
va, Segretti 
e Chirotto 

(2007)

Evolução do ensino 
da Contabilidade no 
Brasil: uma análise his-
tórica.

Analisar e relatar o resultado 
de pesquisas interdisciplinares 
nas áreas de Contabilidade e 
de Economia que analisaram 
a legislação nacional sobre o 
ensino comercial e de Contabi-
lidade no Brasil.

Os resultados obtidos apontam que 
ocorrências econômicas, políticas e 
sociais afetaram o ensino contábil e a 
forma como a legislação analisa evo-
luiu até os dias atuais.

 

Fonte: elaborado a partir da revisão da literatura.
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Sobre os estudos citados, subenten-

de-se que os resultados demonstram que: a 

disciplina de Controladoria, em grande parte, 
contém os conteúdos que preparam o con-
troller para o mercado de trabalho; a aula ex-

positiva ainda é a estratégia de ensino mais 
aplicada na educação contábil; os profissio-

nais de Contabilidade mantêm uma imagem 
positiva na percepção de estudantes; quanto 
à disciplina de Contabilidade Fiscal, as IES 
preocupam-se com a apuração dos impostos; 
de forma geral, o mercado de trabalho tem 
conseguido o profissional contábil desejado, 
embora outro estudo identifique que há de-

ficiências na formação desse especialista em 
temáticas contábeis e que alguns egressos 
sentem-se inseguros diante das exigências do 
mercado de trabalho; também, que o ensino 
contábil foi afetado pelas ocorrências econô-

micas, políticas e sociais brasileiras. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Buscando responder ao problema de 
pesquisa proposto neste estudo, por meio de 
uma abordagem qualitativa, a primeira etapa 
da pesquisa consistiu em identificar, no en-

dereço eletrônico do Ministério da Educação 
(MEC), os cursos presenciais de graduação 
em Ciências Contábeis ativos no Estado do 
Rio Grande do Sul. A coleta de dados foi rea-

lizada em agosto de 2016. Foram localizadas 
45 IES, sendo que 14 possuíam a disciplina 
de Contabilidade Agropecuária e 31 não pos-

suíam nenhuma disciplina sobre a temática, 
nem mesmo com nomenclatura semelhante 
(foram utilizados sinônimos nessa busca). 

As 14 IES que possuíam a discipli-
na são: Universidade Federal do Rio Gran-

de (Furg), Universidade Católica de Pelo-

tas (UCPEL), Universidade de Passo Fundo 
(UPF), Universidade de Santa Cruz do Sul 
(Unisc), Universidade Regional Integrada 
do Alto Uruguai e das Missões (URI), Centro 
Universitário Franciscano (UNIFRA), Uni-
versidade de Cruz Alta (Unicruz), Faculdade 
Camaquense de Ciências Contábeis e Admi-
nistrativas (FACCCA), Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM), Faculdade Anhan-

guera (Anhanguera), Faculdade de Direito de 
Santa Maria (Fadisma), Faculdade Dom Al-
berto (FDA), Faculdade Ecoar (Faeco) e Fa-

culdade Santo Augusto (Faisa).
A segunda etapa foi localizar nas IES, 

por meio de seus endereços eletrônicos, a 
disponibilidade das grades curriculares, car-

ga horária, ementas e conteúdos da disciplina 
de Contabilidade do Agronegócio nos cursos 
de Ciências Contábeis. Das 14 IES, apenas 
quatro disponibilizaram a sua grade curri-
cular eletronicamente. Dessa forma, quando 
não havia a disponibilidade do conteúdo ne-

cessário para a realização da análise, fez-se 
contato via e-mail e telefone com essas IES, a 
fim de obter as informações necessárias. Das 
14 IES que ofertavam a disciplina de Conta-

bilidade do Agronegócio ou similares, apenas 
nove disponibilizaram seus planos de ensino, 
obtendo-se um total de 13 planos de ensino 
entre disciplinas obrigatórias e optativas. Em 
posse das informações, a análise foi realizada 
de forma documental, por meio dos planos de 
ensino.

As nomenclaturas mais utilizadas pe-

las IES são: Contabilidade do Agronegócio 
e Contabilidade Rural. Das 14 IES, dez ofe-

recem a disciplina como obrigatória e qua-

tro como optativa. Dentre as obrigatórias, a 
disciplina se localiza entre o sexto e o sétimo 
semestres do curso de graduação em Ciências 
Contábeis e tem, em média, 53 horas-aula. 

Outra etapa buscou identificar as de-
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mandas de mercado. Foram procuradas em-

presas com representatividade no mercado 

do agronegócio gaúcho, chegando-se ao gru-

po Safras & Cifras, empresa que atua há mais 
de 26 anos no mercado nacional, com mais 
de cem colaboradores no seu quadro de fun-

cionários, prestando serviços de assessoria e 
consultoria especializados no agronegócio. 

Para a coleta de dados, no que tange à 
demanda do agronegócio em relação à forma-

ção dos contadores, foi utilizada como instru-

mento de coleta de dados a entrevista estru-

turada, a qual foi realizada com o auxílio de 
um roteiro, elaborado a partir do estudo de 
Evangelista (2005), com 17 perguntas aber-

tas: 1) Qual sua formação? Há quanto tempo 
atua na área do agronegócio?; 2) Há quanto 
tempo é colaborador nesta empresa e qual 
sua função atual?; 3) Na sua opinião, o conta-

dor que atua no agronegócio deve ter conhe-

cimento básico sobre agricultura e pecuária?; 
4) Na sua opinião, o contador que atua no 
agronegócio deve ser conhecedor dos tipos 
de exploração, bem como das culturas (per-

manentes e temporárias)?; 5) Na sua opinião, 
o contador que atua no agronegócio deve ter 
conhecimento básico sobre as peculiaridades 
que diferem o produtor rural pessoa física do 
produtor rural pessoa jurídica?; 6) Na sua 
opinião, o contador que atua no agronegócio 
deve ser conhecedor da economia brasileira e 
internacional e suas influências no mercado 
do agronegócio?; 7) Na sua opinião, o con-

tador que atua no agronegócio deve ser co-

nhecedor da legislação do Imposto de Renda 
pessoa física e do Imposto sobre a Proprie-

dade Territorial Rural?; 8) Na sua opinião, o 
contador que atua no agronegócio deve ser 
conhecedor do Estatuto da Terra?; 9) Na sua 
opinião, o contador que atua no agronegócio 
deve ter conhecimento básico em Contabili-
dade de Custos? Se sim, de que forma esse 
conhecimento pode agregar valor à empresa 
do agronegócio?; 10) O contador pode agre-

gar valor à sua empresa do agronegócio? Se 
sim, como?; 11) Em termos de conhecimen-

tos, o que você mais valoriza que o contador 
traga da graduação em Ciências Contábeis?; 
12) Em termos de conhecimentos, na sua opi-
nião, quais são as lacunas existentes nos cur-

sos de graduação em Ciências Contábeis que 
poderiam suprir a área do agronegócio?; 13) 
Cite outros conhecimentos e habilidades que 
acha importante para o contador que atua no 
agronegócio; 14) Como você enxerga o mer-

cado contábil voltado ao agronegócio?; 15) 
Qual sua opinião sobre o material bibliográfi-

co existente atualmente sobre Contabilidade 
do Agronegócio?; 16) O que você espera de 
um novo colaborador contratado para traba-

lhar sob sua supervisão?; 17) Você encontra 
dificuldades na hora de contratar um novo 
colaborador? Se sim, quais?

As entrevistas foram realizadas em no-

vembro de 2016 e o perfil dos entrevistados 
está descrito no Quadro 2.
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Quadro 2 – Perfil dos entrevistados

 ENTREVISTADO GÊNERO FORMAÇÃO CARGO

1 Fem.

Graduada em Ciências 

Contábeis

Pós-graduada em Ciências 

Contábeis Coordenadora 

de fiscalizações
Graduanda em Direito

Pós-graduada em Direito 

Tributário

2 Fem.
Graduada em Ciências 

Contábeis

Pós-graduada em Ciências 

Contábeis

Supervisora 

contábil

3 Masc.
Graduado em Ciências 

Contábeis

Pós-graduado em Ciências 

Contábeis

Diretor, 

responsável pela 

contabilidade 

do grupo

4 Fem.
Graduada em Ciências 

Contábeis
- Analista contábil

5 Fem.
Graduada em Ciências 

Contábeis

Pós-graduada em Ciências 

Contábeis
Analista contábil

Pós-graduanda em Gestão de 

Negócios

6 Masc.
Graduado em Ciências 

Contábeis

Pós-graduado em Direito 

Tributário

Supervisor 

contábil
 

Fonte: dados da pesquisa.

Pelo elencado no Quadro 2, percebe-se 
que os entrevistados possuem qualificação 
para atender às demandas desta pesquisa. A 

entrevista foi escolhida como fonte de coleta 
devido à possibilidade de analisar dados não 
encontrados em fontes documentais, além de 
avaliar informações verbais que possam vir 
a colaborar com o estudo. A entrevista busca 
a percepção dos entrevistados sobre o que o 
mercado de trabalho, na área do agronegócio, 
espera do contador e qual o perfil ideal desse 
profissional. 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 ANÁLISE DOS PLANOS DE ENSINO

De um total de 45 IES que oferecem o 
curso de bacharelado em Ciências Contábeis 

no Rio Grande do Sul, foram analisados o pla-

no de ensino de apenas nove IES e um total 
de 13 disciplinas correlatas ao agronegócio. 
Isso se deve ao fato de a grande maioria das 
IES não ofertar em suas grades curriculares a 
disciplina Contabilidade do Agronegócio.

Porém, a maioria dos planos de ensino 
tem como objetivo geral proporcionar ao es-

tudante conhecimento sobre a Contabilidade 
do Agronegócio. Alguns planos ainda trazem, 
em seu objetivo, o estudo de conceitos con-

tábeis voltados ao agronegócio e à apuração 
de impostos como o Imposto sobre a Proprie-

dade Territorial Rural (ITR), o Imposto sobre 
a Renda da Pessoa Física (IRPF) e o Impos-

to sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ). 
Nesse sentido, cabe citar a Universidade de 
Passo Fundo (UPF), que oferece três discipli-
nas voltadas ao agronegócio, sendo uma obri-
gatória e duas optativas, tendo como objetivo 
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proporcionar ao aluno conceitos de economia 

e mercados e assuntos relevantes para a reali-

dade atual do contador e do agronegócio. 
No que diz respeito ao conteúdo pro-

gramático das disciplinas estudadas, desta-

cam-se a identificação e a análise dos custos 
que envolvem a atividade rural e os sistemas 

de custeio. Percebe-se uma enorme gama de 
conteúdos voltados a essa área, como custos 
agrícolas e agropecuários, técnicas de avalia-

ção pelo custo histórico, custos e valores de 
mercado, classificação dos custos, custo total, 
custo médio, cálculo do custo de preparação 
de solo, custo de produção por cultura, dentre 
ouras nomenclaturas. Essa constatação incita 
a reflexão sobre a importância da contabili-
dade de custos para as empresas do agrone-

gócio ou, por outro lado, deixa uma dúvida 
sobre a real necessidade de tantos conteúdos 
nessa área.

Ainda sobre os conteúdos encontrados 
nos planos de ensino analisados, encontram-

-se formas de exploração e as culturas tem-

porárias e permanentes. Segundo Nogueira 
e Proença (2009), culturas temporárias são 
aquelas cujo cultivo dura, no máximo, um 
ano ou que se caracterizam por ter, no má-

ximo, uma colheita, como é o caso do cultivo 
de soja, milho, arroz, feijão, legumes, etc. Por 

sua vez, as culturas permanentes são aquelas 
cujo cultivo permanece vinculado ao solo por 
um período mais longo. São culturas que pro-

porcionam mais de uma colheita, como o cul-
tivo de café, laranja, limão, cana-de-açúcar, 
eucalipto, etc. Entende-se que a Contabilida-

de precisa gerar informações distintas para 
ambos os tipos de cultura. Outro conteúdo 
que é bastante citado nos planos de ensino é a 
atividade agrícola e pecuária. Nesse sentido, 
destaque-se o Centro Universitário Francis-

cano (Unifra), que também traz, como um de 
seus conteúdos, a atividade agroindustrial, 
sendo um diferencial perante as demais IES.

Alguns planos de ensino ainda trazem, 
como conteúdo, aspectos tributários e fiscais, 
de extrema relevância para o negócio, visto 
que muitos empresários rurais buscam re-

dução tributária e para isso é necessário que 
o estudante esteja preparado para a correta 
apuração dos tributos. Um estudo realizado 
por Paiva et. al. (2014) já demonstrava a pre-

ocupação das IES com a correta apuração dos 
tributos por seus alunos.

Com relação aos autores e obras mais cita-

dos nos planos de ensino, o autor mais recorren-

te foi José Carlos Marion, tendo 19 recomenda-

ções entre as 13 disciplinas analisadas, conforme 
demonstrado no Quadro 3.
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Quadro 3 – Autores e obras mais citados

MAIS CITADO

MAIS CITADO 

(BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA)

MAIS CITADO 

(BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR)

OBRAS MAIS CITADAS

José Carlos Marion 

(19 citações)

José Carlos Marion 

(12 citações)

José Carlos Marion 

(7 citações)

CREPALDI, Silvio Aparecido. 

Contabilidade rural: uma 

abordagem decisorial. São Paulo: 

Atlas, 2009.

Silvio Aparecido 

Crepaldi 

(10 citações)

Silvio Aparecido 

Crepaldi (5 citações)

Silvio Aparecido 

Crepaldi (5 citações)

MARION, José Carlos. 

Contabilidade rural: 

contabilidade agrícola, pecuária, 

imposto de renda. São Paulo: 

Atlas, 2010.

Pedro Einstein dos 

Santos Anceles  

(6 citações)

Pedro Einstein dos 

Santos Anceles  

(3 citações)

Pedro Einstein dos 

Santos Anceles e Marcos 

Antonio Montoya  

(ambos com 3 citações)

ANCELES, Pedro Einstein dos 

Santos. Manual de tributos da 

atividade rural. São Paulo: Atlas, 

2002.

Fonte: dados da pesquisa.

Em relação à bibliografia utilizada na 
elaboração dos planos de ensino analisados, 
bem como na bibliografia sugerida aos alu-

nos, constatou-se, conforme o Quadro 3, que, 
em sua maioria, se trata de material técnico e 
legislação. Outro ponto relevante é a falta de 
conteúdo mais atual, pois a maioria das obras 
citadas foi publicada entre os anos de 1996 e 
2011.

4.2 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS

Ao receberem o convite para partici-
par da pesquisa, os seis entrevistados mos-

traram-se receptivos em falar da relação do 
contador com o agronegócio. Os entrevista-

dos possuem graduação em Ciências Contá-

beis. Além disso, cinco são especialistas em 
Ciências Contábeis ou em Direto Tributário 
e apenas um não possui especialização. Eles 
trabalham, em média, há cinco anos e meio 
com a atividade do agronegócio, com exce-

ção de um, que já atua há 26 anos na área. 

A maioria dos entrevistados demonstrou ser 

importante o profissional se atualizar e bus-

car novos conhecimentos. Também frisaram 
o período de crescimento que a Contabilidade 
e o agronegócio estão vivenciando, o que tor-

na essas áreas altamente promissoras. No de-

poimento de um dos entrevistados, fica evi-
dente o crescimento promissor dessas áreas e 

a importância da contínua atualização, o que 
vai ao encontro do estudo de Oliveira e Leal 
(2015) que defende que, no contexto contem-

porâneo, o profissional contábil assume no-

vas funções e demandas e por isso deve estar 
em constante atualização.

O agronegócio é que tem movimenta-

do o PIB no Brasil. O Rio Grande do 
Sul é um estado agrícola. Então, eu en-

tendo que atualmente é uma das ati-
vidades mais promissoras e que movi-

menta mais recursos no país. Entendo 
que um profissional que queira traba-

lhar direitinho, que queira aprender, 
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que queira se desenvolver tem muitas 

perspectivas de crescimento. São em-

presas muito grandes. Temos casos 
de clientes que têm estrutura contábil 
própria, então existe um campo bas-

tante grande, mas é preciso estudar, 
porque, como eu disse anteriormente, 
essa é uma área bastante específica. 
(entrevistada 1)

Os entrevistados trataram a área da 

Contabilidade do Agronegócio como uma 
área específica, com peculiaridades que a 
diferem de atividades como a indústria e o 
comercio, por exemplo. Nesse sentido, todos 
demonstraram a importância de o profis-

sional contábil que venha a trabalhar com o 
agronegócio ser conhecedor da legislação do 
IRPF, do ITR e do Estatuto da Terra. Muitos 
apontam o Estatuto da Terra como o marco 
inicial para atuação na área, pois relatam que, 
apesar de ser uma legislação bastante antiga, 
é a que normatiza as formas e os limites de 
exploração da atividade rural.

O Estatuto da Terra é muito impor-

tante, principalmente quando fala-

mos em parceria e arrendamento, 
porque toda a fundamentação da 
parceria e do arrendamento está em 

cima do Estatuto da Terra. É real-
mente um decreto muito antigo. Ele 
vem de 1966 e teve uma mudança 
em 2007, teve uns ajustes, ou seja, 
por exemplo, nós tínhamos adianta-

mentos em parceria que eram uma 

prática normal, mas não tinha essa 
regularização do Estatuto da Terra 
e, com a atualização de 2007, houve 
a regularização dessa situação e isso 
foi, sem dúvida nenhuma, um ga-

nho, pois regularizou essa situação. 

Mas hoje ele é o tema em vigor, ou 
seja, há umas teorias de que o Código 
Civil faria parte dessa regulamenta-

ção, mas ainda é o Estatuto da ter-

ra que regulariza as atividades entre 
produtor e proprietário de terra, que 
nos dá as regras de como será esse 
negócio, que nos diz qual o máximo 
que um produtor pode pagar ou não 
sobre o uso daquela terra. E então, é 
imprescindível. (entrevistado 3)

A maioria dos entrevistados expressou 
a necessidade de o contador que atua com o 

agronegócio conhecer as formas de explora-

ção, ter conhecimento de agricultura e pecuá-

ria e das culturas temporárias e permanentes. 

Muitos relacionam esse conhecimento com a 
realização de um planejamento tributário efi-

ciente para o empresário do agronegócio. De 
acordo com um estudo desenvolvido por Pai-
va et al. (2014), o profissional contábil, por 
meio de seus conhecimentos na área fiscal e 
do meio no qual está inserido, torna-se apto 
a promover estudos tributários para as insti-
tuições, conforme se pode evidenciar no de-

poimento do entrevistado 6, a seguir:

O conhecimento do que é uma cultu-

ra permanente e uma cultura tempo-

rária vai impactar no planejamento 
tributário que ele possa vir a fazer 
para o cliente dele. Tens que ter cons-

ciência, por exemplo, de que uma 
exploração na área de madeira vai 
se plantar agora e essa colheita vai 
ser daqui a dez anos, 20 anos mui-
tas vezes. Diferente de uma soja, que 
vai se plantar e colher praticamente 
na mesma safra. Então, é muito im-

portante que o contador tenha esse 
conhecimento. (entrevistado 6)
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Complementando,

O contador necessita entender os 

tipos de exploração e saber diferen-

ciar uma cultura permanente de uma 

temporária, visto que a contabiliza-

ção se dá de maneiras distintas, e 
também deve ser conhecedor da CPC 
29, que trata dos ativos biológicos. 
(entrevistada 2)

Outro conhecimento que foi relacionado 
com a eficiência do planejamento tributário é 
o da contabilidade de custos. Os entrevistados 
apontam custos como um diferencial no conta-

dor que venha a trabalhar na área do agronegó-

cio, de acordo com o depoimento a seguir:

É através dele [planejamento tribu-

tário] que eu consigo avaliar qual das 
minhas culturas tem melhor rentabi-
lidade e me traz maior retorno. Igual-
mente, é através da contabilidade de 
custos no agronegócio, por exemplo, 
que se tomam determinadas decisões 
ou, por exemplo, no caso do arroz, se 
vai ter um silo próprio ou vai pagar 
serviço. Enfim, tudo isso só vai ter se 
tiver um controle efetivo de contabi-
lidade de custos dentro da produção. 

(entrevistada 1)

Quando questionados sobre a biblio-

grafia disponível atualmente, os entrevista-

dos mencionaram falta de estudos sobre a 
área, e a grande maioria dos livros disponí-
veis refere-se a réplicas do Regulamento do 
Imposto de Renda e do Estatuto da Terra, 
com poucas exceções. Os entrevistados apon-

tam falta de estudos relevantes sobre a área 
e afirmam que esse assunto é escasso na li-
teratura, inclusive no âmbito científico, e 

por isso é deficiente em artigos e livros. Por 
tal razão a Safras & Cifras vem incentivando 
seus colabores a produzirem material técnico 
bibliográfico por meio de artigos que são pu-

blicados semanalmente no site da empresa. A 

falta de estudos sobre o tema Contabilidade 
do Agronegócio fica evidenciada no comentá-

rio a seguir:

Hoje, o material que a gente tem de 
doutrina, pode-se chamar assim, na 
área contábil é bastante restrito, além 
de serem poucas as pessoas que tra-

tam da matéria, por ser uma ativida-

de específica. Ele segue muito algu-

mas regras do próprio Regulamento 
do Imposto de Renda e também do 
Estatuto da Terra. Não se tem pesqui-
sa e a parte de desenvolvimento de 

estudo é muito pouca. O que se tem 
hoje são manuais: aquilo que explica 
como é, mas não se tem ninguém que 
coloque ali a doutrina e coloque, por 
exemplo, o seu pensamento, se aquilo 
está de acordo ou não. Diferentemen-

te de outras áreas do conhecimento, 
como é o caso do Direito, em que a 
pessoa estuda e coloca sua posição, 
não se tem isso hoje. Eu, pelo me-

nos, não tenho conhecimento de uma 
grande quantidade disso dentro da 
área contábil. Eu entendo que nós te-

ríamos ainda muito que evoluir nisso. 

(entrevistada 1)

Quando se fala dos conhecimentos trazi-
dos da graduação, a maioria dos entrevistados 
aponta a Contabilidade básica, geral e o saber 
interpretar as demonstrações contábeis. Nes-

se sentido, quando perguntados sobre as la-

cunas existentes nos cursos de graduação em 
Ciências Contábeis, os entrevistados foram ca-
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tegóricos em suas respostas, apontando a falta 
da disciplina Contabilidade do Agronegócio. 
Naqueles cursos que oferecem a disciplina, 
esta é apresentada de forma teórica, sem a uti-
lização de exemplos práticos, o que vai ao en-

contro dos resultados obtidos na pesquisa de 
Pires, Ott e Damacena (2010), que diz haver 
um desalinhamento entre o perfil profissional 
requerido pelos empregadores e o desenvol-
vido pelas IES. Em contrapartida, no estudo 
de Marin, Lima e Nova (2014), os resultados 
indicam que as competências desenvolvidas 
por meio da formação acadêmica dos alunos 
da Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade da Universidade de São Pau-

lo (FEA–USP) cumprem de maneira mais 
que satisfatória as exigências do mercado. Os 
entrevistados ainda apontaram a falta de in-

centivo da área acadêmica à Contabilidade do 
Agronegócio, como se pode identificar no de-

poimento a seguir:

Da época em que eu fiz [faculdade] 
até, acredito, agora, há muita teoria e 
não tem a prática realmente da con-

tabilidade, dos registros, dessa parte 
principalmente de planejamento tri-
butário. É difícil, nessa área de conta-

bilidade rural, pegar um colaborador, 
um acadêmico que tenha se formado, 
enfim, em contador, que tenha um 
conhecimento bem abrangente dessa 
parte de planejamento tributário, de 
como funciona o agronegócio, porque 
na faculdade fica algo muito basea-

do só na teoria, nos livros, planos de 
contas e não se segue adiante. Gran-

de parte é optativa, que não desperta 
tanta atenção, mas o agronegócio é 
uma área que sustenta o país, a eco-

nomia. Deu para ver que, diante da 
crise, é a área do agronegócio que está 

trazendo os frutos pra sustentação. 
(entrevistada 2)

Complementando,

Pela minha experiência – eu tive uma 
cadeira do agronegócio e bem defi-

ciente de conteúdo –, acho que isso 
é uma coisa de grande importância. 
Trabalhando no meio a gente vê que 
tem pouco disso, que é uma coisa em 
crescimento e interessante, e tem 
pouco, é pouco oferecida nos cursos 
de graduação. (entrevistada 4)

Quando perguntados sobre o que es-

peram de um novo colaborador que venha a 
trabalhar sob sua supervisão, a maioria dos 
entrevistados busca um profissional com co-

nhecimentos básicos de Contabilidade, que 
seja proativo, focado no cliente e dinâmico, 
para questionar e impor seu pensamento. A 

maioria aponta dificuldade na hora da contra-

tação, diz que falta profissional interessado em 
trabalhar na área e que, na maioria das vezes, 
esse desinteresse é devido à falta da discipli-
na da Contabilidade do Agronegócio nas IES 
e à falta de incentivo da área acadêmica nessa 
área. Apontam também a falta de formação de 
um profissional pesquisador, como demonstra 
o comentário a seguir:

O mercado tem muito profissional. 
Nós formamos muito profissional, 
contadores, bacharéis todos os anos, 
mas o contador por formação não tem 
o costume de estudar. Tem-se muita 
técnica, se aprende, ainda na facul-
dade, muita técnica e não se aprende 
a pesquisa, o desenvolvimento além 
isso. Então, eu vejo que a dificuldade 
maior é encontrar um profissional di-
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nâmico, que entenda que, além do dé-

bito e do crédito, ele vai ter um mundo 
a descobrir, justamente pela pecu-

liaridade que é a atividade. E, então, 
a maior dificuldade é achar alguém 
pesquisador que tenha curiosidade, 
queira entender, questione e não acei-
te sempre que é assim, que vai debitar 
essa conta e que vai creditar aquela. 

Eu acho que isso é a maior dificulda-

de na hora de contratar: alguém que 
raciocine, que pense fora da técnica. 
(entrevistada 1)

Também se falou a respeito de o conta-

dor conhecer o mercado nacional e interna-

cional do agronegócio, de como isso agrega 
valor à empresa e como é bem visto pelos em-

presários da área.

Com base no exposto, pode-se dizer 
que as entrevistas ressaltam a importância 

do agronegócio para a economia brasileira 
e a importância do contador para o sucesso 
das empresas do agronegócio. Os entrevis-

tados enfatizaram que o agronegócio é uma 
atividade promissora e que o profissional 
que tiver vontade de aprender, que desejar 
se especializar nessa área, poderá alavancar 
sua carreira profissional, o que já é percebido 
em algumas IES, como se pode verificar no 
estudo de Marin, Lima e Nova (2014), o qual 
diz que, em relação à postura profissional, 
a maioria dos alunos de Ciências Contábeis 
da FEA–USP analisados demonstrou muita 
vontade de aprender e de se comprometer 

com as tarefas que lhes foram delegadas.
Com base nos resultados da pesquisa, 

tanto da análise dos planos de ensino quanto 

das entrevistas, sugere-se uma adequação nos 
planos de ensino existentes para que venham 
suprir lacunas de formação do mercado de 
trabalho, conforme descrição do Quadro 4.

Quadro 4 – Sugestão de plano de ensino

SUGESTÃO DE PLANO DE ENSINO – CONTABILIDADE DO AGRONEGÓCIO

Objetivo: Proporcionar ao aluno conhecimento sobre a Contabilidade do Agronegócio. Fazer o aluno 

compreender a estrutura das diversas atividades do agronegócio (agricultura, pecuária, outros) e suas 

formas de exploração. Proporcionar ao aluno ferramentas para a realização de um planejamento tributário 

e controle de custos eficiente no agronegócio.

Conteúdo:
1. Atividade Rural;

2. Contabilidade Agrícola;

3. Contabilidade da Pecuária;

4. Contabilidade Agroindustrial;

5. Gestão de Custos no Agronegócio;

6. Aspectos Tributários e Fiscais Aplicáveis à Atividade Rural;

7. Imposto de Renda Pessoa Física e Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural;

8. Planejamento Tributário Voltado ao Agronegócio.

Bibliografia:
Livros publicados a partir de 2014;

Estatuto da Terra;

Legislação do Imposto de Renda atualizada.

Fonte: dados da pesquisa.
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 Percebe-se que os aspectos tributá-

rios e fiscais do agronegócio foram ressalta-

dos nas entrevistas. Por esse motivo, houve a 
sugestão de sua inserção no plano de ensino 
apresentado no Quadro 4. No entanto, fica a 
ponderação de que essa temática deve ser in-

serida na disciplina que abrange o conteúdo 
tributário e fiscal das demais atividades eco-

nômicas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O agronegócio é uma das atividades 
mais relevantes para a economia brasileira 
e carece de diversos profissionais para a sua 
prosperidade. Dentre eles, o profissional con-

tábil. Com o objetivo de identificar os conte-

údos e conhecimentos oferecidos nos cursos 
presenciais de graduação em Ciências Contá-

beis pelas IES localizadas no Estado do Rio 
Grande do Sul e verificar se condizem com o 
perfil desejado pelo mercado do agronegócio, 
buscou-se, durante a realização deste estudo, 
primeiramente analisar os planos de ensino 

da disciplina Contabilidade do Agronegócio e 
similares e as demandas do mercado de traba-

lho e, depois, entrevistar profissionais da área. 
O estudo mostrou um vasto campo 

para exploração, tanto no mercado quanto 
na área de pesquisa. A primeira constatação 

é que existe falta de oferta de disciplinas so-

bre Contabilidade do Agronegócio, pois, em 
uma amostra de 45 IES que ofertam o curso 
de graduação em Ciências Contábeis no Rio 
Grande do Sul, entre públicas e particulares, 
apenas 14 oferecem a disciplina Contabilida-

de do Agronegócio. Destas, apenas dez a mi-
nistram de forma obrigatória.

Outro ponto levantado por meio des-

te estudo é a falta de material bibliográfico 

sobre o tema. A maioria dos entrevistados 
aponta que parte do material existente seria 
uma réplica do Estatuto da Terra e do Regula-

mento do Imposto de Renda, demonstrando 
certa carência de bibliografia e de pesquisas 
na área. Os entrevistados indicam, ainda, a 
necessidade de livros com exemplos práticos 
e menos teoria.

Um ponto positivo nos planos de ensi-
no das IES analisadas é que a maioria apre-

senta enfoque na contabilidade de custos, o 
que vai ao encontro do que o mercado espera 

do profissional contábil que venha a atuar no 
agronegócio, pois os entrevistados apontam 
tais conhecimentos como algo relevante den-

tro do agronegócio.
Em contrapartida, um tema bastante 

comentado pelos profissionais ouvidos não é 
abordado pelas IES na disciplina Contabilida-

de do Agronegócio: o planejamento tributário 
voltado para a atividade rural. Houve unani-
midade quanto à importância desse conheci-
mento para a atuação no agronegócio.

Em resumo, constatou-se que o merca-

do espera do profissional contábil que venha 
a atuar no agronegócio conhecimentos de 
contabilidade básica, noções de agricultura 
e pecuária, formas de exploração, tributação, 
planejamento tributário e, principalmente, 
que seja dinâmico, tenha vontade de apren-

der e seja questionador e proativo.
Reconhece-se como limitação deste 

estudo a dificuldade em obter os planos de 
ensino junto às IES. Em relação a pesquisas 
futuras, sugere-se a replicação desta pesqui-
sa nos demais estados brasileiros e no DF, a 
fim de comparar os resultados encontrados. 
Também se sugerem pesquisas relacionadas 
ao aluno, com o objetivo de identificar a visão 
dele em relação à Contabilidade do Agrone-

gócio e seu mercado.
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RESUMO

O objetivo deste artigo é identificar os resultados não financeiros que a adoção de práticas 

da produção enxuta (PE) proporcionou em indústrias do setor moveleiro do Rio Grande do 

Sul, no Brasil. Com o acirramento da concorrência de mercado, a PE tem sido reconhecida 

como uma filosofia de gestão da produção que conduz as empresas ao alcance da vanta-

gem competitiva desejada, por meio dos resultados operacionais e não financeiros que 

propicia. Nesse sentido, o estudo encontra subsídio na gestão estratégica de custos (GEC), 

pois a redução de desperdícios promovida pela PE gera redução nos custos de produção, 

impactando políticas de preços e decisões gerenciais. Com base na característica da pesqui-

sa, esta encontrou base teórica na teoria da contingência. Trata-se de um estudo multicasos 

com abordagem qualitativa e descritiva, realizado no segundo semestre de 2016 em três 

empresas. Para a coleta de dados, estruturou-se o roteiro de pesquisa dirigido a gestores de 

produção para identificar o nível de implantação das práticas enxutas. Além dessas entre-

vistas, foram utilizadas, também, análise documental e observações in loco. A mensuração 

não financeira apontou que as seis práticas investigadas de PE proporcionaram ganho a 

todas as empresas pesquisadas, principalmente em melhoria contínua, produção e entrega 

just in time (JIT) e sistema de informação flexível. 
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1 INTRODUÇÃO

O nível de exigência dos clientes quanto 
a produtos inovadores e exclusivos, qualida-

de, prazo de entrega e preço faz com que as 
organizações necessitem ser flexíveis e hábeis 
e assim sejam percebidas pelos clientes (FA-

RIA; VIEIRA; PERETTI, 2012). Adaptar os 
processos fabris às necessidades do mercado 
requer habilidade e cultura empresarial base-

ada em melhoria contínua, pois, além de ob-

ter diferencial competitivo, as organizações 
precisam mantê-lo. Assim, a identificação e 
a redução de desperdícios, bem como a eli-
minação de atividades que não agregam valor 
aos processos produtivos, são estratégias que 
precisam ser inseridas na cultura geral das 
organizações (RUIZ-DE-ARBULO-LOPEZ; 
FORTUNY-SANTOS; CUATRECASAS-AR-

BÓS, 2013). 
É nessa busca de competitividade que 

se destacam as premissas da produção enxu-

ta (PE), sistema de produção desenvolvido no 
Japão por profissionais da Toyota com o obje-

tivo inicial de configurar um contraponto da 
indústria automobilística do país aos sistemas 
de produção em massa norte-americanos, re-

presentados principalmente pela Ford e pela 
General Motors (WOMACK; JONES; ROOS, 
1990; OHNO, 1997). Produzir mais com me-

nos recursos é um dos principais objetivos da 
PE, dado o seu foco na eliminação de desper-

dícios, os quais são os principais responsá-

veis pelo aumento de custos sem agregação 
de valor (HUNTER; BULLARD; STEELE, 
2004). Shingo (1996) dividiu os desperdícios 
em sete tipos: superprodução, inventário, es-

pera, retrabalho, transporte, movimentação e 
defeitos. Liker e Meier (2006) acrescentaram 
o desperdício da capacidade não utilizada.

As particularidades da PE indicam a 

necessidade da mensuração dos resultados 

dessas práticas. Kennerley e Neely (2003) de-

fendem que as novas características ambien-

tais dos negócios indicam a necessidade de 
mensurar outros tipos de indicadores além 
dos financeiros, os não financeiros, que em 
ambientes enxutos podem ser representados 
por medidas como: percentual de eliminação 

dos resíduos, percentual de peças defeituo-

sas, percentual de entrega just in time (JIT), 
percentual de funcionários que trabalham em 
equipe, percentual de manutenção preventiva, 
quantidade de fornecedores de peças princi-
pais e quantidade de decisões tomadas sem 
supervisão (KARLSSON; ÅHLSTRÖM, 1996).

Nesse sentido, a literatura apresenta 
importantes estudos sobre mensuração de 
desempenho não financeiro, como: Karlsson 
e Åhlström (1996), Doolen e Hacker (2005), 
Cumbo, Kline e Bumgardner (2006), Ray 
et al. (2006), Gurumurthy e Kodali (2009), 
Hofer et al. (2011) e Azevedo et al. (2012). A 
combinação de medidas financeiras e não fi-

nanceiras para a mensuração dos custos das 

atividades enxutas proporciona aos gestores 
um rol de informações gerenciais que sub-

sidiam a gestão estratégica de custos (GEC). 
Para Shank (1989), a GEC permite identificar 
e mensurar os custos, além de subsidiar os 
processos de definição de estratégias, planos 
e metas. Dado o contexto, esta pesquisa utili-
za como base a teoria da contingência, a qual 
fornece suporte para a visualização das orga-

nizações. Ela defende que as empresas adap-

tem suas estruturas com o objetivo de manter 
o alinhamento às mudanças promovidas pe-

los fatores contextuais, visando a atingir alto 
desempenho (DONALDSON, 2001). 

Diante do exposto, o objetivo deste es-

tudo é identificar, com base na gestão estraté-

gica de custos, os resultados não financeiros 
que a adoção de práticas da PE proporcionou 
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em indústrias moveleiras do estado do Rio 
Grande do Sul e que tenham equivalente nível 
de implantação desse sistema de produção. 

Para a consecução do artigo, foi reali-
zado um estudo que contemplou duas eta-

pas principais: em uma se identificou o nível 
de implementação da PE conforme Matsui 
(2007), e, na outra, baseada em Sánchez e 
Pérez (2001), foi realizada a medição não fi-

nanceira proposta, após a classificação das 
empresas. A relevância e a justificativa do es-

tudo estão em contribuir com uma aplicação 
prática de modelos teóricos de Ohno (1988) e 
Shingo (1996), possibilitando que estes pos-

sam ser testados e validados.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A seguir, serão abordados os principais 
assuntos pesquisados na literatura sobre a GEC, 
a PE e a mensuração de desempenho.

2.1 GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS

Dentre as premissas identificadas na 
PE, destaca-se o foco na redução de desperdí-
cios de produção, visto que o sistema propõe 
práticas que visam à essa melhoria (SHIN-

GO, 1996). Esse fato tem como consequência 
a redução dos custos dos produtos, afetando 

as políticas de preço e as decisões gerenciais.
Diante desse contexto, surge a necessi-

dade do gerenciamento dos efeitos das práti-
cas de PE nos custos da organização, momen-

to em que se destaca a GEC, que é a forma de 
gestão que utiliza as informações contábeis e 
de custos para fins estratégicos, transforman-

do-as em subsídios para a percepção dos gar-

galos de custos e para a definição de planos 
e ações futuras (SHANK, 1989). Para Ander-

son e Dekker (2009), a GEC também pode ser 
entendida como o alinhamento das fontes de 
recursos e de estrutura de custos associados 

com a estratégia de longo prazo e táticas de 
curto prazo.

Kumar e Kumar (2011) defendem que a 
GEC faz utilização de técnicas de gestão que 
reduzem os custos e melhoram a posição es-

tratégica de uma empresa ao mesmo tempo, 
viabilizando o aumento da receita, conforme 
demonstrado na Figura 1. Observa-se que os 
focos de redução de custos de Shank (1989) 
e o aumento de receitas de Kumar e Kumar 
(2011) demonstram-se alinhados aos princí-
pios de redução de desperdícios encontrados 

nas práticas da PE, principalmente em tópi-
cos como processos, nos quais a GEC busca 
reduzir custos operacionais por meio do au-

mento do valor agregado e da eliminação de 
atividades que não agregam valor.
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Figura 1 − GEC − custos e receitas
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Recursos

Identificar os fatores de custo, links de recursos, atividades e objetos de 

custo, utilização de recursos de focalização eficiente. 

Aumentar recursos para clientes, medindo o custo e desempenho dos 

recursos para melhorar a compra e o processo de gestão de aquisição.

Processos

Reduzir os custos operacionais por meio das otimização de valor agre-

gado e eliminação de atividades que não agregam valor. 

Explorar as expectativas e definir a perspectiva dos clientes, identifican-

do quais os passos que agregam valor para cliente e para o processo 

e aqueles que não determinam que os investimentos em melhoria 

de processos irão maximizar o valor produzido. Análise da atividade/

processo e atribuir custos de atividade para melhorar os processos e 

gerenciar custos da empresa em termos de processo. 

Produtos

Gestão de custos deve ser inerente a cada etapa de um ciclo de vida do 

produto e identificar e analisar fatores de custo e fornecer informações 

precisas sobre custo do produto. 

Clientes Gerenciamento de custos de atendimento ao cliente. 

Concorrentes Análise dos custos do concorrentes 
 

Fonte: Kumar e Kumar (2011).
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O papel da GEC nos processos também 
encontra subsídio na PE de eliminação de 
atividades zero. Observa-se, ainda, o elo en-

tre a GEC e a PE nos aspectos dos recursos, 
em que a GEC visa ao incremento de recursos 
para os clientes e à geração de subsídio para a 
gestão de compras presentes nas práticas en-

xutas de produção e entrega JIT integradas 
com fornecedores.

2.2 PRODUÇÃO ENXUTA

Womack, Jones e Roos (1990) trouxe-

ram mais atenção e notoriedade ao sistema 

Toyota de produção e despertaram maior in-

teresse das indústrias de outros segmentos 
criando, na década de 1990, a expressão PE 
com o objetivo de detalhar as diferenças do 
sistema enxuto para o sistema de produção 
em massa americano (RAY et al., 2006). A 
PE objetiva a melhoria contínua dos proces-

sos de fabricação, por meio da redução de 

custos, principalmente na eliminação de des-

perdícios (OHNO, 1988). Conforme Shingo 
(1996), os desperdícios estão classificados em 
várias espécies: (a) espera; (b) superprodu-

ção; (c) transporte; (d) produtos defeituosos; 
(e) movimentação, processamento extra; e 
(f) estoques. Podem ser reduzidos via adoção 
de práticas enxutas. Tais práticas estão divi-
didas em cinco princípios enxutos: (a) espe-

cificar o valor: especificar de forma precisa o 
valor do ponto de vista do cliente; (b) fluxo 
do valor: identificar o fluxo do valor no con-

junto de ações que abrange o fluxo de mate-

rial e de informações desde a matéria-prima 
até o consumidor; (c) fluxo contínuo: fazer 
com que o valor seja identificado e flua; (d) 
produção puxada: deixar que o consumidor 
puxe o valor; e (e) buscar incansavelmente a 
perfeição. 

Sousa e Voss (2008) afirmam que a 
adoção da PE faz parte da disseminação de 
práticas prescritivas de gestão, as quais são 
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divulgadas como universalmente aplicáveis 
às organizações e atividades. Argumentam 
ainda que essa tendência deve-se ao fato de 
que a adoção de melhores práticas pelas áre-

as da organização promove melhoria de de-

sempenho global.
No que tange à gestão da produção, 

Hill (1985) aborda a contingência envolvida 
na estratégia de produção, a qual define que 
a coerência interna e externa na escolha da 
estratégia pode aumentar o desempenho das 
linhas de produção. Essa visão de eficiência 
econômica, forma racional e mentalidade 
normativa presente na teoria da contingência 
é uma das teorias-bases do tema e desperta 
o interesse de sua aplicação na área da estra-

tégia de produção, possibilitando que sejam 
aplicadas melhores práticas da PE (KETOKI-

VI, 2006).

2.3 MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO

Os sistemas de mensuração de desem-

penho são parte integrante da gestão orga-

nizacional, tendo em vista que determinam 
e disseminam conhecimentos por meio da 
identificação, mensuração e integração dos 
aspectos necessários para medir e gerenciar 
o desempenho dos objetivos estratégicos de 
uma organização (ENSSLIN; LIMA, 2008). 
A mensuração de desempenho também é 
implantada com a finalidade de gerenciar e 
avaliar processos, traduzindo os objetivos 
estratégicos em um conjunto de indicado-

res (FRANCESCHINI; GALETTO; TURINA, 
2013). Dessa forma, analisar desempenho 
está intrinsecamente relacionado com a es-

tratégia organizacional, tendo em vista que 
as métricas utilizadas na mensuração devem 
refletir a essência da organização e demons-

trar um equilíbrio entre medidas financeiras 
e não financeiras (GUNASEKARAN; PA-

TEL; TIRTIROGLU, 2001; KENNERLEY; 
NEELY, 2003).

A definição dos indicadores de desem-

penho que subsidiam o processo de mensura-

ção deve observar criteriosamente os planos 
estratégicos da organização. Caso contrário, 
o processo de mensuração poderá ficar pre-

judicado. Segundo Neely, Gregory e Platts 
(1995), as métricas de mensuração não são 
simples fórmulas, mas, sim, um conjunto de 
variáveis que irão compor um processo com-

pleto de mensuração. Conforme Bourne et 

al. (2000), o processo de mensuração de de-

sempenho divide-se em três fases: (a) dese-

nho das medidas de desempenho; (b) imple-

mentação das medidas de desempenho; (c) 
uso das medidas de desempenho. Para Henri 
(2009), o uso das medidas deve ser classifi-

cado da seguinte forma: (a) monitoramento; 
(b) foco de atenção; (c) tomada de decisão es-

tratégica; (d) legitimização. 
A partir do momento em que define as 

condições para estabelecer as medidas ideais 
e como essas medidas serão utilizadas, a or-

ganização inicia o processo de mensuração 
de desempenho, o qual se integra ao proces-

so de gestão e monitoramento da estratégia 
(KAPLAN; NORTON, 2008). Assim, a ope-

racionalização da mensuração geralmente 
acontece por meio de sistemas de avaliação 

de desempenho, os quais podem ser utiliza-

dos individualmente ou em conjunto, com 
o objetivo de complementar conceitos para 
atender ao objetivo da medição. 

A grande mudança nos sistemas de 
mensuração de desempenho teve início no 
final da década de 1970, quando as organi-
zações começaram a demonstrar insatisfação 
com o modelo contábil tradicional (KEN-

NERLEY; NEELY, 2003; TEZZA; BORNIA; 
VEY, 2010). Desde então, uma série de mo-

delos de mensuração de desempenho sur-
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giu no mercado, sendo que, em sua maioria, 
objetivavam suprir a lacuna deixada pelos 
sistemas tradicionais, principalmente com o 
uso de medidas não financeiras (NUDURU-

PATI et al., 2011). Nesse contexto, destacam-

-se: Tableau de Bord, Balanced Scorecard 

e o foco em melhor avaliar o desempenho  
(HORNEAUX JUNIOR, 2010). Em contex-

tos de PE, a mensuração de desempenho das 
atividades passa inicialmente por identifi-

car os processos, possibilitando vislumbrar 
as métricas não financeiras adequadas às 
atividades (tempo de setup, número de ho-

ras trabalhadas, quantidade de manutenção 
de máquinas e tamanho do espaço utilizado 
após mudanças de layout). Dessa forma, as 
atividades poderão ser gerenciadas e poste-

riormente avaliadas financeiramente (FUL-

LERTON; WEMPE, 2009). 
As estratégias da PE também neces-

sitam ser quantificadas, de forma que seus 
resultados financeiros possam ser acom-

panhados e geridos. Esse processo é reali-
zado por meio dos sistemas contábeis, os 
quais precisam ser adequados às particu-

laridades e conceitos da PE. Tal processo 
de alinhamento deu origem, na década de 
1990, à contabilidade enxuta, que, segundo 
Maskell e Baggaley (2006), foi a metodo-

logia que adequou os processos contábeis 
tradicionais às métricas e processos da PE. 
Acrescentam que esse fato ocorreu pela in-

serção de conceitos específicos e de relató-

rios financeiros revestidos de informações 
baseadas no fluxo da PE.

3 METODOLOGIA

A estratégia de pesquisa utilizada foi 
o estudo de caso múltiplo conforme pres-

crito por Yin (2010). Quanto aos objetivos, 

configura-se como descritiva, pois descreve 
as práticas da PE adotadas pelas empresas 
estudadas. É também exploratória, con-

forme Gil (2002), visto que procura a fa-

miliarização com as práticas enxutas para 
mensurá-las e analisá-las, proporcionando 
maior conhecimento sobre os fenômenos 
analisados (SILVA; MENEZES, 2005). No 
que se refere à abordagem do problema, 
a pesquisa classifica-se como qualitativa, 
tendo em vista que busca analisar e inter-

pretar os resultados da adoção das práticas 

de PE e identificar ganhos ou prejuízos não 
financeiros decorrentes dessas ações (SIL-

VA; MENEZES, 2005).
A pesquisa objetiva identificar os resul-

tados da adoção da PE por empresas do se-

tor moveleiro que estão em mesmo nível de 

implantação. Sua consecução segue as pre-

missas básicas do estudo de caso: entrevistas, 
análise de documentos e observação in loco e 

foi dividida em duas etapas. Na primeira, fo-

ram realizadas entrevistas não estruturadas 
com os gestores de produção para identificar 
o estágio em que cada uma das empresas pes-

quisadas encontra-se na implantação da PE. 
O roteiro aplicado foi elaborado com base em 
Matsui (2007), o qual contempla as seguintes 
etapas: programação diária, disposição dos 
equipamentos, entrega JIT dos fornecedores, 
ligação JIT com os clientes, kanban, MRP 
(produção puxada), programa de produção, 
redução do tempo de setup, pequeno tama-

nho do lote e gerais.
Após a classificação e seleção das em-

presas, foi realizada a segunda etapa da pes-

quisa, na qual foram analisados dados refe-

rentes ao ano anterior à implantação da PE e 
ao ano de 2015. Na fase de visitas, foram ana-

lisados os documentos do setor de produção 

e os processos escritos, além de relatórios ge-

renciais de controle. Além disso, por meio de 
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visita pessoal às empresas estudadas, realiza-

ram-se observações sobre fluxo de produção, 
layout da fábrica, painéis de nível de satisfa-

ção dos funcionários, sinalizações visuais, re-

cebimento de materiais e outros indícios de 
práticas da PE. Na etapa seguinte, foi possível 
selecionar as variáveis necessárias para iden-

tificar os indicadores.
Em seguida, foi aplicado o modelo de 

mensuração de desempenho não financei-
ro da PE baseado no estudo desenvolvido 
por Sánchez e Pérez (2001). A escolha des-

se modelo ocorreu por ele apresentar um 

conjunto de indicadores que priorizam o 
aspecto não financeiro das seguintes áreas 
da PE: (a) eliminação de resíduos; (b) me-

lhoria contínua; (c) sistemas de fluxo con-

tínuo; (d) métricas de desempenho fabril; 
(e) equipes multifuncionais; e (f) sistemas 
de informação. 

Dessa forma, nota-se que há aderência 
entre os indicadores selecionados e o tipo de 

pesquisa proposta neste trabalho, visto que 
este prioriza a medição não financeira. Em 
seguida, os 36 indicadores tiveram seus da-

dos tabulados e comparados com o objetivo 
de identificar os resultados não financeiros 
da adoção da PE em cada empresa estudada. 
Por fim, foram realizadas as análises e consi-
derações finais.

4 RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentadas as eta-

pas da execução da pesquisa, as quais permi-
tiram atingir o objetivo geral. As informações 
referentes aos nomes das empresas foram 
omitidas, pois os resultados apontam infor-

mações estratégicas e a não divulgação foi 
condição imposta pelas companhias para a 
realização deste estudo. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO SETOR MOVE-
LEIRO E DAS EMPRESAS PESQUISADAS

O setor moveleiro caracteriza-se pela 
variedade de produtos com aspectos técnicos 
e mercadológicos distintos, em que a cres-

cente demanda do consumidor final torna-se 
alvo principal na produção que envolve inú-

meras matérias-primas e diversidade de pro-

dutos finais. Esse panorama pode ser obser-

vado pelo aumento de empresas nesse setor, 
sendo que, no final do ano de 2015, o estado 
do RS possuía 2.750 empresas moveleiras, 
responsáveis pela geração de 35 mil postos 
de trabalho e produção de 85,3 milhões de 
unidades com valor de mercado de R$ 6,73 
bilhões (MOVERGS, 2015). 

Ainda, conforme MOVERGS (2015), o 
faturamento das empresas gaúchas produ-

toras de móveis cresceu 45,7% no período 
de 2010 a 2014. As cidades que concentram 
o maior número de empresas do setor são 
Bento Gonçalves (262) e Caxias do Sul (202), 
respectivamente 9,8% e 7,6% do total de em-

presas em funcionamento. Na região cen-

tral do estado, nas cidades de Santa Maria e 
Restinga Seca, local de realização do estudo, 
encontram-se 52 empresas (2% do estado). 
Desse total, seis empresas estão contempla-

das neste estudo.

Dados os requisitos de confidencialida-

de estabelecidos como condição para partici-
pação no estudo, as empresas pesquisadas es-

tão representadas por denominações não ofi-

ciais. Também foram apuradas informações 
de tempo de atuação, número de funcionários, 
tipos de produtos fabricados, faturamento 
do ano 2015, porte da empresa com base no 
critério de faturamento adotado pelo BNDES 
(2015) e data de início da implantação da PE 
em cada empresa. Os dados identificados es-

tão apresentados na Tabela 1.
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Tabela 1 − Informações das empresas pesquisadas

Empresa
Tempo de

atuação

Nº de

funcionários

Produtos 

fabricados

Faturamento

em reais
Porte BNDES

Implantação

da PE

A 12 anos 21

Móveis sob 

medida, 

cozinhas, 

dormitórios, 

salas de jantar 

e móveis para 

escritório

4,2 milhões Pequena empresa
Outubro 

de 2014

B 15 anos 17 2,8 milhões Pequena empresa Julho de 2014

C 22 anos 46 7,1 milhões Pequena empresa Junho de 2012

D 6 anos 14 3,1 milhões Pequena empresa Setembro de 2014

E 20 anos 39 6,7 milhões Pequena empresa Agosto de 2012

F 17 anos 31 5,4 milhões Pequena empresa Outubro de 2013
Fonte: autores.

4.2 DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE IMPLANTA-
ÇÃO DA PE

Nesta etapa da pesquisa, foram en-

trevistados os gerentes de produção, com o 
objetivo de identificar em que estágio de im-

plantação da PE a empresa se encontrava. As 
entrevistas foram do tipo não estruturadas e 
contemplaram as etapas propostas por Mat-
sui (2007).

O roteiro de pesquisa construído foi 
estruturado em escalas do tipo Likert de três 
pontos: 1 − não implantado; 2 − parcialmente 
implantado; 3 − totalmente implantado. 

Após as respostas e obtenção dos dados, 

as empresas foram classificadas pelo grau de 
implantação nos níveis baixo, médio e alto. O 
nível baixo representa as empresas que obti-
veram menos de 100 pontos; o médio, as que 
atingiram entre 101 e 125 pontos; e o alto, 
aquelas que alcançaram mais de 126 pontos. 

As empresas que se encontravam nos 

níveis baixo e médio foram descartadas da 
pesquisa pelo fato de que ainda não tinham 
informações mais amplas e consistentes para 
uma medição completa. Dessa forma, somen-

te empresas com nível alto foram selecionadas 
e continuaram na pesquisa. Os resultados das 

entrevistas a respeito das dez práticas da PE 
estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 − Nível de implantação da PE

Práticas da produção enxuta
Empresas

A B C D E F

Programação diária 6 7 14 9 14 13

Disposição dos equipamentos 8 9 13 11 14 12

Entrega just in time dos fornecedores 7 7 13 11 13 13

Ligação just in time com os clientes 6 8 14 12 12 14

Kanban 6 7 13 9 14 13

MRP (produção puxada) 10 9 13 13 12 11

Programa de produção 10 8 12 14 14 14

Redução do tempo de setup 12 13 15 14 15 15

Pequeno tamanho do lote 4 5 14 11 14 14

Gerais 12 12 13 12 14 12

Total de pontos 81 85 134 116 136 131
Fonte: autores.
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Com base na escala de medida definida 
no estudo, observa-se que as empresas A e B 
enquadraram-se como nível baixo de implan-

tação. A empresa D enquadrou-se como nível 
médio de implantação, com 116 pontos. As em-

presas C, E e F atingiram 134, 136 e 131 pontos, 
respectivamente, enquadrando-se como em 
nível alto de implantação da PE, propiciando 
comparabilidade e a mensuração das práticas 
sob o enfoque não financeiro.

4.3 APURAÇÃO DOS INDICADORES NÃO FINAN-
CEIROS DA PE

Os indicadores não financeiros da PE, 

obtidos conforme modelo de Sánchez e Pérez 
(2001), estão apresentados nas Tabelas 3 a 8, 
as quais representam cada tipo de prática da 

PE contemplada no modelo. As análises indi-
viduais ocorreram com base nos indicadores, 
nas observações pessoais, nas análises de do-

cumentos e em entrevistas.

Além disso, as empresas estão dispos-

tas lado a lado, apresentando os indicadores 
do período anterior à adoção da PE e poste-

rior, no ano de 2015. Na sequência, têm-se as 
variações individuais, que podem ser numé-

ricas ou percentuais, conforme a natureza de 
cada indicador.

Tabela 3 − Indicadores não financeiros − eliminação de atividades que não agregam valor

Indicadores Objetivo

Empresa C Empresa E Empresa F

Antes 

PE
Atual Var.

Antes 

PE
Atual Var.

Antes 

PE
Atual Var.

Percentual de peças comuns 

em produtos da empresa
+ 6% 19% 317% 11% 16% 5% 10% 13% 3%

Valor dos trabalhos em curso 

em relação às vendas
- 20% 4% -16% 16% 6% -10% 15% 5% -10

Giro de estoque anual + 3 8 5 4 6 2 3 6 3

Número médio diário de 

peças transportadas
- 16 2 -14 13 3 -10 20 2 -18

Quantidade média diária em 

horas para realizar mudanças
- 2 0,5 -1,5 3 1 -2 2 0,5 -1,5

Percentual de manutenção 

preventiva sobre a 

manutenção total

+ 0% 90% 100% 0% 80% 100% 0% 90% 100%

 

Fonte: autores.

No que tange à eliminação das atividades 
que não agregavam valor, observa-se (Tabela 
3) que as três empresas pesquisadas obtiveram 
ganhos em todos os indicadores com a implan-

tação da PE, principalmente na maior intensi-

dade de manutenção preventiva em relação à 
manutenção total. Outros resultados positivos 

foram observados na redução do número mé-

dio de peças movimentadas durante o processo 

e no custo dos trabalhos em andamento quan-
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do analisados comparativamente à realização 
de vendas. 

Os demais indicadores desse primeiro 

conjunto (maior número de peças comuns 
aos produtos, giro anual dos estoques e me-

nor tempo demandado para realizar mudan-

ças), apesar de também positivos, ocorreram 
em menores expressões.

A análise do segundo grupo de indi-
cadores (melhoria contínua), apresentados 
na Tabela 4, sinaliza ganhos expressivos na 
maioria dos seus elementos. Todas as três 
empresas analisadas mostraram melhor de-

sempenho no mesmo indicador: percentu-

al de benefícios das sugestões implantadas. 
De forma consistente, outro indicador com 
desempenho expressivo foi o percentual de 
sugestões implantadas e o número de suges-

tões anuais por funcionário. Esse conjunto de 
bons e consistentes desempenhos evidencia a 

capacidade da empresa em envolver a parti-

cipação da força de trabalho nas sugestões de 
melhorias de ações e processos, conseguindo 
alto nível de aproveitamento e implantação 

das sugestões, e o fez com retornos e benefí-
cios elevados.

Outro indicador que deixa evidentes os 
benefícios da implantação da PE corresponde 
ao percentual de inspeção efetuada para con-

trole autônomo de defeitos, chegando a atingir 
cerca de um terço de controle da produção.

Por último, a redução no tempo de para-

das de equipamentos por mau funcionamen-

to obteve desempenho favorável no grupo de 
indicadores da melhoria contínua, conforme 
apresentado na Tabela 4. Obviamente, com a 
redução das paradas, a indústria tem maior 
aproveitamento da capacidade instalada, fa-

zendo com que essa maior produtividade re-

sulte em maiores volumes de vendas e lucros.

Tabela 4 − Indicadores não financeiros − melhoria contínua

Indicadores Objetivo

Empresa C Empresa E Empresa F

Antes 

PE
Atual Var.

Antes 

PE
Atual Var.

Antes 

PE
Atual Var.

Quantidade de sugestões 

anuais por funcionário
+ 0 43 43 0 31 31 0 25 25

Percentual de sugestões 

implementadas
+ 0% 28% 28% 0% 50% 50% 0% 60% 60%

Percentual de benefícios de 

sugestões
+ 0% 70% 70% 0% 90% 90% 0% 90% 90%

Percentual inspeção 

efetuada por controle de 

defeito autônomo

+ 2% 25% 23% 1% 31% 30% 1% 35% 34%

Percentual de peças 

defeituosas em relação ao 

trabalho na linha de produção

- 12% 5% -7% 7% 4% -3% 5% 4% -1%

Percentual tempo parado 

por mau funcionamento
- 25% 2 -23% 18% 2% -16% 20% 2% -18%

Percentual de sucata em 

relação às vendas
- 3% 0,50% -3% 4% 1,00% -3% 3% 1,00% -2%

Quantidade de pessoas 

dedicadas ao controle de 

qualidade

- 0 6 6 0 4 4 0 5 5

Fonte: autores.
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Os dados da Tabela 5 apresentam os in-

dicadores relacionados às equipes multifun-

cionais. Há benefícios expressivos em todos 
os indicadores que se baseiam na formação, 
envolvimento e desempenho de atuação em 
equipes. O aumento percentual de emprega-

dos que agora trabalham em equipes chega a 

atingir 90%. Com esse mesmo desempenho 
favorável, tem-se o aumento das tarefas exe-

cutadas pelas equipes. Tais indicadores reve-

lam que é mais apropriada e benéfica a atua-

ção em equipes. Os demais dados da Tabela 
5 ratificam os desempenhos favoráveis dos 
demais indicadores.

Tabela 5 − Indicadores não financeiros − equipes multifuncionais

Indicadores Objetivo

Empresa C Empresa E Empresa F

Antes 

PE
Atual Var.

Antes 

PE
Atual Var.

Antes 

PE
Atual Var.

Percentual de empregados 

que trabalham em equipes
+ 5% 95% 90% 2% 90% 88% 5% 95% 90%

Percentual de tarefas 

desempenhadas pelas equipes
+ 10% 95% 85% 10% 90% 80% 5% 95% 90%

Percentual de empregados 

que realizam rotação de 

tarefas

+ 1% 80% 79% 3% 90% 87% 1% 90% 89%

A frequência média de rotação 

de tarefas
+ 1% 80% 79% 3% 90% 87% 1% 85% 84%

Percentual de chefes de 

equipe eleitos por sua própria 

equipe

+ 0% 50% 50% 0% 20% 20% 0% 80% 80%

Fonte: autores.

Ainda, na análise dos dados da Tabela 
5, nota-se o desalinhamento no desempenho 
das empresas quanto à participação percen-

tual de chefes eleitos pela própria equipe. 

Avançando na análise dos dados, che-

ga-se ao indicador de produção e entrega JIT, 
apresentado na Tabela 6, conforme demons-

trado a seguir. 
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Tabela 6 − Indicadores não financeiros − produção e entrega JIT

Indicadores Objetivo

Empresa C Empresa E Empresa F

Antes 

PE
Atual Var.

Antes 

PE
Atual Var.

Antes 

PE
Atual Var.

Quantidade de dias de 

execução dos pedidos de 

clientes

- 48 26 -22 43 25 -18 51 30 -21

Percentual de peças 

entregues JIT pelos 

fornecedores

+ 0% 65% 65% 0% 55% 55% 0% 60% 60%

Nível de integração entrega 

de fornecedores e o sistema 

informação da produção

+ 0% 50% 50% 0% 40% 40% 0% 50% 50%

Percentual de peças 

entregues JIT entre 

departamentos da linha de 

produção

+ 0% 95% 95% 0% 90% 90% 0% 95% 95%

Produção e distribuição de 

tamanho dos lotes
- 0% 90% 90% 0% 90% 90% 0% 90% 90%

Fonte: autores.

Nesta análise, os desempenhos chegam 
a 90% ou mais. É o caso do aumento das en-

tregas JIT na linha de produção, indicando 
maior agilidade no processo, além de favore-

cer a manipulação de lotes menores. As rela-

ções com fornecedores também são benéficas 
(ganhos próximos a 60% na agilidade da en-

trega). Já o atendimento a clientes é inferior 

(próximo a 20%). Nota-se forte melhora na 
integração das informações da produção com 
os fornecedores: 50% para as empresas C e F, 
40% para a empresa E.

Na sequência, a Tabela 7 está destinada 
aos dados do indicador integração com for-

necedores. 
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Tabela 7 − Indicadores não financeiros − integração de fornecedores

Indicadores Objetivo

Empresa C Empresa E Empresa F

Antes 

PE
Atual Var.

Antes 

PE
Atual Var.

Antes 

PE
Atual Var.

Percentual de peças 

codesenvolvidas com 

fornecedores

+ 0% 10% 10% 0% 20% 20% 0% 13% 13%

Quantidade de sugestões 

anuais feitas aos 

fornecedores

+ 10 48 38 4 60 56 7 30 23

Quantidade de vezes em que 

técnicos dos fornecedores 

visitam a empresa

+ 2 6 4 2 14 12 5 8 3

Quantidade de vezes em 

que os fornecedores são 

visitados pela empresa

+ 1 4 3 1 6 5 2 6 4

Percentual de documentos 

trocados com fornecedores 

por meios eletrônicos

+ 0% 16% 16% 0% 25% 25% 0% 15% 15%

Percentual de cumprimento 

de contrato com 

fornecedores mais 

importantes

+ 15% 60% 45% 5% 80% 75% 10% 80% 70%

Quantidade média de 

fornecedores das partes 

mais importantes

- 8 3 -5 14 5 -9 10 6 -4

Fonte: autores.

Nesse grupo, os maiores impactos estão 
concentrados em dois indicadores: (a) cum-

primento de contratos com fornecedores; (b) 
sugestões feitas a fornecedores. 

Resultados semelhantes são encon-

trados entre as empresas nos indicadores de 

troca eletrônica de informações e peças desen-

volvidas com fornecedores. As visitas recípro-

cas entre fornecedores e empresas e o núme-

ro médio de partes componentes também se 

mostram acentuados. A análise cruzada dos 
indicadores amplia a compreensão dos dados. 

Por exemplo, esses indicadores de integração 
com fornecedores se refletem diretamente nos 
indicadores da produção JIT (Tabela 6) e em 
parte dos referentes à eliminação de ativida-

des que não agregam valor (Tabela 3). A Tabe-

la 8 apresenta outro grupo relevante de indi-
cadores não financeiros, como a flexibilidade 
do sistema de informações.
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Tabela 8 − Indicadores não financeiros − sistema de informação flexível

Indicadores Objetivo

Em Empresa Cpresa C Empresa E Empresa F

Antes 

PE
Atual Var.

Antes 

PE
Atual Var.

Antes 

PE
Atual Var.

Quantidade de vezes em 

que a informação é dada aos 

empregados

+

0 48 48 0 48 48 0 36 36

Quantidade de reuniões 

inform. da direção com 

funcionários

+

1 12 11 1 12 11 1 12 11

Percentual de procedimentos 

escritos e registrados na 

empresa

+

0% 85% 85% 5% 90% 85% 0% 90% 90%

Percentual de equipamentos 

de produção integrados ao 

computador

+

0% 60% 60% 0% 65% 65% 0% 50% 50%

Quantidade de decisões que 

funcionários podem tomar 

sem supervisão

+

0 28 28 0 10 10 0 15 15

Fonte: autores.

Em termos percentuais, dois indicado-

res se destacam: (a) percentual de procedi-
mentos escritos e registrados; e (b) percentu-

al de equipamentos de produção integrados a 
computador. De fato, a formalização de pro-

cedimentos e a integração computacional são 
fatores que legitimam e agilizam o sistema de 
informações. A participação dos funcionários 
no sistema de informação está reconhecida 
em alguns indicadores. Dentre eles desta-

cam-se a quantidade de informação dada a 
funcionários, decisões de funcionários sem 
supervisão e número de reuniões da direção 
com funcionários. 

Essa interação e autonomia dos fun-

cionários devem repercutir na formação de 
equipes funcionais, conforme apresentado na 
Tabela 5.

5 CONCLUSÃO

O estudo realizado confirma que a ado-

ção das práticas da PE tem a capacidade de 
reduzir os desperdícios de produção nas em-

presas moveleiras pesquisadas. Tal fato pode 
ser observado nas análises comparativas de 
cada prática, realizada antes e após a adoção 
do sistema. Observa-se também que a medi-
ção realizada atende à finalidade de gerenciar 
e avaliar processos, traduzindo os objetivos 
estratégicos em um conjunto de indicado-

res (FRANCESCHINI; GALETTO; TURINA, 
2013). Daí a importância de selecionar indi-
cadores que reflitam o desempenho dos pro-

cessos que se deseja gerenciar.
Os resultados da medição também de-

monstraram que as empresas apresentaram 
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semelhanças quanto a práticas com nível de 
adoção zero antes da PE, indicando o perfil 
parecido na estrutura e ações gerenciais de 
produção. Foi a análise prévia do estágio de 
implantação da PE que permitiu essa cons-

tatação e a análise comparativa entre as em-

presas pesquisadas. Os resultados das com-

parações entre as três empresas pesquisadas 
mostram que elas apresentam resultados se-

melhantes no que se refere ao desempenho 
dos indicadores não financeiros, com desta-

que geral para a empresa E, que obteve os 
maiores ganhos não financeiros em três dos 
seis grupos de indicadores mensurados. 

Para futuras pesquisas, sugere-se a re-

alização de estudos com amostras maiores 
e em outros segmentos empresariais. Pode-

-se também aprofundar o estudo dos ganhos 
identificados neste trabalho sob a ótica finan-

ceira, por meio de pesquisas relacionadas 
com indicadores financeiros que quantifi-

quem os resultados encontrados. 

Ainda, como forma de viabilizar a aná-

lise dos desempenhos por diferentes estágios 
de implantação da PE, sugere-se a análise de 
empresas ou de uma única empresa nesses 
diferentes estágios com a medição de indica-

dores ao longo do processo, oportunizando 
avaliar a evolução dos benefícios ocorridos a 
cada fase de avanço da implantação da PE.
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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo analisar o perfil da produção científica 

na área de pesquisa em Contabilidade ligada aos créditos de carbono nos principais 

eventos do país. Quanto à metodologia, classifica-se como uma pesquisa bibliométrica 

de natureza qualitativa e descritiva. Assim, a análise bibliométrica foi realizada nos anais 

dos principais eventos brasileiros de Contabilidade e Administração no período de 2004 

a 2014. Os resultados demonstram que os estudos na área de créditos de carbono e da 

contabilidade ambiental começaram a ser publicados em 2007. A Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo foi a instituição de ensino 

superior mais prolífica no assunto. Já as palavras-chave mais citadas nos artigos foram: 

“contabilidade”, “Protocolo de Quioto”, “MDL” e “crédito de carbono”. Por sua vez, em 

relação aos tratamentos metodológicos adotados, o procedimento de coleta de dados 

mais utilizado foi o documental; a participação média das referências nacionais é de 

22,64 por artigo, superior às internacionais, cuja média foi de 9,21. Pôde-se concluir que 

há deficiência e falta de profundidade nos estudos, demonstrando que o tratamento 

dos créditos de carbono na área contábil ainda está contraído por ser um mercado 

relativamente novo e sem regulamentação pelos órgãos contábeis. 

PALAVRAS-CHAVE: Bibliometria. Contabilidade Ambien-

tal. Créditos de carbono. Sustentabilidade.
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1 INTRODUÇÃO

Um dos principais benefícios da pro-

dução científica é que ela apresenta-se como 
subsídio à sociedade na solidificação do co-

nhecimento sobre certo assunto. E, para que 
as informações estejam disponíveis, é papel 
do pesquisador buscar formas de disseminar 
tal conhecimento às pessoas interessadas em 
determinado tema.

Nesse sentido, à medida que a pesquisa 
sobre um determinado objeto, em uma área 
específica, começa a crescer, há uma neces-

sidade de estudos que ajudem a entender seu 
estágio de desenvolvimento. Dessa forma, al-
guns pesquisadores vêm procurando analisar 
o desenvolvimento das pesquisas científicas, 
o que resulta nos estudos bibliométricos.

Esses estudos têm se intensificado em 
vários campos do conhecimento, e na área 
das ciências sociais não é diferente. Entre 
essas pesquisas estão também aquelas li-
gadas à área da contabilidade ambiental. A 
importância desses estudos que tratam da 
Contabilidade atrelada ao meio ambiente se 
justifica, visto que a sociedade vem sofrendo 
consequências climáticas geradas pelo acele-

rado desenvolvimento econômico que trouxe 
como resultado catástrofes ambientais como 
alterações na temperatura, tempestades, se-

cas prolongadas e o mais preocupante: a es-

cassez dos recursos naturais. Esses fatos im-

pulsionaram discussões nos âmbitos político, 
social e econômico. O Protocolo de Quioto, 
por exemplo, proveniente de uma conven-

ção ocorrida em 1997, estabeleceu metas de 
redução de emissão de gases de efeito estufa 
(GEE). Assim, os esforços para reduzir ou eli-
minar as emissões de GEE, além de diminuí-
rem os impactos gerados pela ação do homem 
no ambiente, geram um produto que pode ser 
comercializado, o crédito de carbono (RIBEI-

RO, 2007). Esses créditos são obtidos por 
meio da implantação de projetos de mecanis-

mo de desenvolvimento limpo (MDL).
A peça-chave para as empresas am-

pliarem sua capacidade competitiva está 

na inovação, a qual deve ir além do retorno 
econômico, alcançando também os ganhos 
ambientais. A companhia que optar pela ado-

ção de inovações tecnológicas em busca da 
sustentabilidade do planeta estará investin-

do seus recursos – e, muitas vezes, recursos 
captados de terceiros – na eficiência de seu 
processo operacional, além de gerar receitas 
advindas da comercialização dos créditos de 
carbono resultantes desse processo sustentá-

vel. Atitudes como essa influenciam a situa-

ção econômico-financeira da empresa, e com 
isso surge a necessidade de o contador parti-
cipar cada vez mais do processo de tomada de 
decisão ligado às questões ambientais.

A comercialização dos créditos de car-

bono é uma realidade com dimensões glo-

bais. Os projetos de MDL, implementados em 
sua grande maioria pelos países em desenvol-
vimento, são consequência das preocupações 
com questões ambientais, o que, extrapolado 
para os ambientes político e empresarial, pro-

voca impactos de natureza econômica. Por 
isso, tornam-se também objetos de estudo da 
área da Contabilidade, visto que, além de efe-

tuar o registro contábil de toda a operação re-

ferente a eles, é imprescindível que o contador 
forneça aos gestores informações retiradas das 
demonstrações financeiras que proporcionem 
uma visão estratégica da empresa.

Considerando a importância das atitu-

des sustentáveis no meio empresarial, a con-

tabilidade ambiental torna-se fundamental 
para as organizações, assim como os estu-

dos bibliométricos nessa área, para que seja 
possível fazer um mapeamento do que está 
sendo produzido sobre esse tema. Dessa ma-
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neira, para desenvolver o conhecimento na 
área de pesquisa em Contabilidade ligada aos 
créditos de carbono, será realizado um estu-

do bibliométrico, a fim de mapear e conhecer 
os assuntos tratados nos artigos científicos da 
área em questão.

Este artigo propõe debater informações 
relacionadas à produção científica em crédi-
tos de carbono ligados à Contabilidade. Dessa 
forma, surge a seguinte questão: quais são as 
principais características do perfil da produ-

ção científica na área de pesquisa em Conta-

bilidade ligada aos créditos de carbono?
Visando a responder à problemática 

levantada, a presente pesquisa contou com o 
objetivo geral de analisar o perfil da produção 
científica na área de pesquisa em Contabili-
dade ligada aos créditos de carbono.

Essa pesquisa se justifica à medida que 
busca preencher a lacuna formada pela falta 
de levantamento sobre a produção científica 
que aborda o tema créditos de carbono na 
área da Contabilidade. Ademais, seu desen-

volvimento foi determinado pela necessidade 
de obter mais conhecimento em relação ao 
tema proposto, uma vez que o objeto de estu-

do apresenta-se útil ao meio acadêmico, bem 
como também serve de suporte para que haja 
uma possibilidade cada vez maior de avan-

ço no desenvolvimento científico. Já para os 
pesquisadores, esta pesquisa é de grande im-

portância, pois trata de um assunto novo, que 
demanda estudos para que o conhecimento 
seja aprimorado, visto ser uma área incipien-

te na pesquisa científica contábil.
O artigo está dividido da seguinte for-

ma: além da presente seção introdutória, 
posteriormente será apresentado o referen-

cial teórico, com a revisão da literatura sobre 
os créditos de carbono, a contabilidade am-

biental e a bibliometria. Por fim, a terceira se-

ção trará a metodologia da pesquisa, seguida 

pela análise dos resultados (quarta seção) e, 
finalmente, pelas considerações finais (quin-

ta seção) e referências bibliográficas.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção, apresentam-se alguns tó-

picos relevantes sobre os créditos de carbono 
e a contabilidade ambiental, a fim de melhor 
embasar este estudo.

2.1 OS CRÉDITOS DE CARBONO

Por causa da preocupação com a inter-

ferência do homem no meio ambiente e suas 
consequências é que em 1997, na cidade de 
Quioto, no Japão, realizou-se a Terceira Con-

ferência das Partes (COP 3). Foi, então, assi-
nado o Protocolo de Quioto, com o objetivo de 
fazer com que os países industrializados redu-

zissem as emissões dos GEE (LIMIRO, 2011).
O Protocolo de Quioto determina que 

cada país tenha uma meta a ser alcançada 
para a redução dos GEEs. Os países com me-

tas a serem cumpridas estão relacionados no 

Anexo I, composto pelas nações desenvolvi-
das. Fazem parte do Anexo II os países em de-

senvolvimento, que, segundo Limiro (2011), 
não possuem metas de redução de GEE. De 
acordo com Seiffert (2009), apenas os Esta-

dos desenvolvidos/industrializados são obri-
gados a reduzir suas emissões; aqueles em 
desenvolvimento podem participar do acordo 

voluntariamente, não sendo ainda obrigados.
Para que os países desenvolvidos pu-

dessem atingir suas metas de redução ao me-

nor custo possível, foram implementados três 
mecanismos de flexibilização. Entre eles está 
o MDL, que possibilita a comercialização dos 
créditos de carbono pelos países em desenvolvi-
mento, como é o caso do Brasil (LIMIRO, 2011). 
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Por meio do MDL é possível criar pro-

jetos de redução de emissão de GEE e/ou au-

mento de remoção de CO
2 
da atmosfera, sen-

do que essas atividades serão implementadas 

pelos países desenvolvidos nos territórios dos 
países em desenvolvimento, que irão gerar 
Reduções Certificadas de Emissão (RCEs), 
também chamadas de créditos de carbono, 
e o país investidor poderá adquiri-los como 

cumprimento parcial de suas metas esta-

belecidas no Protocolo de Quioto (LIMIRO, 
2011). Os projetos de MDL podem ser liga-

dos a florestamentos e reflorestamentos, uso 
de energias alternativas, como a implantação 
de aterros controlados ou sanitários, uso de 
biocombustíveis, geração de energia a partir 
da biomassa, entre outros.

De acordo com Lima (2006) apud Fer-

nandes (2007), como a maioria dos países em 
desenvolvimento não possui recursos financei-
ros próprios para desenvolver ou adaptar no-

vas tecnologias, nem mão de obra qualificada 
para se beneficiarem da inovação tecnológica 
elaborada nos países industrializados, a trans-

ferência de tecnologias nos países em desenvol-
vimento poderá suprir, pelo menos em parte, 
esse problema, ajudando-os a criar tecnologias 
limpas, aliando desenvolvimento e sustentabi-
lidade em seus processos produtivos.

Assim, percebe-se que, por meio do 
auxílio financeiro dos países desenvolvidos, 
pode-se mudar as práticas existentes, redu-

zindo os índices de poluição, o que trará be-

nefícios para todo o planeta, mostrando que 
o mundo está cada vez mais preocupado com 
a preservação dos recursos ambientais e com 
as futuras gerações.

Dessa maneira, os países desenvolvidos 
que extrapolam o limite de emissão podem 
comprar créditos de carbono de países em 
desenvolvimento para equilibrar suas metas 
de emissão de GEE. Conforme Fernandes 

(2007), para que ocorra a emissão dos crédi-
tos de carbono, é necessário que a atividade 
de projeto propicie benefícios reais, mensu-

ráveis e de longo prazo para a mitigação da 
mudança do clima.

Segundo Limiro (2011), uma tonelada 
de CO

2 
equivalente removido da atmosfera 

dará origem a um crédito de carbono que po-

derá ser negociado no mercado mundial. A co-

mercialização das RCEs no chamado mercado 
de carbono pode ocorrer desde a elaboração 
do projeto de MDL até as emissões das RCEs.

As regras para a elaboração de ativida-

des de projeto de MDL foram feitas de forma 
rígida, a fim de garantir a eficiência e a con-

fiabilidade do sistema. Por isso, foi criado o 
ciclo do MDL, por meio do qual os créditos 
de carbono são gerados (LIMIRO, 2011). Pos-

teriormente à emissão das RCEs, a empresa 
possuidora de tais certificados poderá ven-

dê-los, buscando, assim, um maior retorno 
sobre seus investimentos, bem como um di-
ferencial em relação a seus concorrentes.

Com isso, surge a necessidade de o con-

tador participar do processo de planejamento 
e controle das questões ambientais, atenden-

do os usuários interessados na atuação de 

suas empresas na preservação do meio am-

biente. Assim, a Contabilidade tem condições 
de contribuir na área ambiental. A seguir será 
exposto um breve conceito da contabilidade 
ambiental.

2.2 A CONTABILIDADE AMBIENTAL

A Ciência Contábil possui diversas sub-

divisões, cada uma com o papel de auxiliar 
sua área no processo de tomada de decisão. 

Uma dessas divisões é a contabilidade am-

biental, responsável por gerir informações 
referentes à preocupação da empresa com as 
questões ambientais que impactam o patri-
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mônio. Com o surgimento da necessidade de 
preservação do meio ambiente e a participa-

ção das empresas em projetos como o MDL, 
aparece uma nova tarefa para o contador: 
fornecer informações referentes à interação 
da empresa com o meio ambiente.

A contabilidade ambiental é importan-

te na gestão ambiental e social das empresas. 
Em relação a essa importância, Costa (2012, 
p. 15) diz que:

a Contabilidade do meio ambiente tem 
crescido de importância para as em-

presas em geral porque a disponibili-
dade e/ou escassez de recursos natu-

rais e a poluição do meio ambiente tor-

naram-se objeto do debate econômico, 
político e social em todo o mundo. 

Continuadamente estão sendo feitos 
progressos no sentido de se proteger o 
meio ambiente e reduzir, prevenir ou 
mitigar os efeitos da poluição.

Nesse sentido, destaca-se a contabilidade 
ambiental, com o papel de auxiliar as empresas 
na missão de unir desenvolvimento e lucrativi-

dade, usando os recursos ambientais de forma 
racional, a fim de garantir o futuro do planeta. 
De acordo com Ribeiro (2010), a contabilida-

de ambiental não é uma nova ciência, mas uma 
segmentação da Contabilidade tradicional, sen-

do que o objetivo da contabilidade ambiental é 
identificar, mensurar e esclarecer os eventos e 
transações econômico-financeiros, ocorridos 
em um determinado período, que estejam rela-

cionados com a proteção, a preservação e a re-

cuperação ambientais, visando à evidenciação 
da situação patrimonial de uma entidade.

2.3 ESTUDO BIBLIOMÉTRICO E PESQUISAS 

ANTERIORES

Segundo Leite Filho (2006), a biblio-

metria é um conjunto de métodos de estu-

do que usa técnicas de análise quantitativa 
de dados para averiguar a construção de um 
determinado campo científico, além de ser 
uma técnica para investigar o procedimento 
dos autores em suas decisões na criação do 
conhecimento.

Ressalta-se que, para desenvolver estu-

dos bibliométricos, utilizam-se três leis em-

píricas sobre o comportamento da produtivi-
dade acadêmica: Bradford, Zipf e Lotka. A Lei 
de Lotka estuda os autores em determinada 
área do conhecimento (LEITE FILHO, 2006), 
partindo da ideia de que autores mais conhe-

cidos em uma área irão produzir mais que 
autores menos conhecidos. Por sua vez, a Lei 
de Bradford, ou Lei de Dispersão, permite, de 
acordo com Vanti (2002, p. 153), “mediante 
a medição da produtividade das revistas, es-

tabelecer o núcleo e as áreas de dispersão so-

bre um determinado assunto em um mesmo 
conjunto de revistas”, ou seja, ela considera 
a produtividade de periódicos sobre deter-

minados assuntos. E a Lei de Zipf analisa a 
ocorrência de palavras em um texto. O prin-

cipal meio de mensuração dessas palavras é 
a análise da frequência das palavras-chave, o 
que permite saber qual tema é enfatizado em 
um determinado texto (VANTI, 2002).

Os estudos bibliométricos são impor-

tantes em todas as áreas do conhecimento 
e na contábil não é uma exceção, visto que 
existem vários trabalhos que efetuam levan-

tamentos sobre as pesquisas publicadas nes-
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sa área. Assim, pode-se salientar o trabalho de 
Oliveira e Boente (2012) sobre análise biblio-

métrica da produção científica recente sobre 
contabilidade gerencial. Por sua vez, o trabalho 
de Barbosa et al. (2008) tem como título “Uma 
análise bibliométrica da Revista Brasileira de 
Contabilidade no período de 2003 a 2006”.

Além dessas pesquisas, evidencia-se 
na área da contabilidade ambiental o estudo 
“Contabilidade ambiental: um estudo biblio-

métrico”, de Yamaguchi, Santos e Watanabe 
(2015), que analisaram trabalhos de 2003 
a 2013 na base de dados da Associação Na-

cional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ad-

ministração (Anpad), indicando que há falta 
de pesquisas acadêmicas e baixo grau de co-

nhecimento sobre contabilidade ambiental. 
Por sua vez, na pesquisa de Grzebieluckas, 
Campos e Selig (2012), sob o título “Contabi-
lidade e custos ambientais: um levantamento 
da produção científica no período de 1996 a 
2007”, os resultados evidenciaram que houve 
um crescimento nas duas temáticas, passan-

do de três estudos no ano de 1996 para dez 
em 2007, totalizando 80 estudos no período. 
A temática custos ambientais ganhou maior 
atenção por parte dos pesquisadores, repre-

sentando 61%, contra 39% dos estudos que 
abordaram contabilidade ambiental. Freitas 
et al. (2012) publicaram “contabilidade am-

biental: um estudo bibliométrico em revistas 
científicas brasileiras”, que se limitou a veri-
ficar a quantidade de artigos de contabilidade 
ambiental publicada e as referências utiliza-

das, relacionando essas variáveis e sinteti-
zando os temas e contribuições desses traba-

lhos. Nesse estudo, observou-se que existem 
poucas publicações científicas sobre o tema. 
Dentre elas destacam-se a aplicabilidade e 
a evidenciação dos fatores ambientais, e as 
informações sobre contabilidade ambiental 
ainda não são consideradas relevantes.

3 METODOLOGIA

A metodologia é o estudo do método na 
busca do conhecimento. Assim, Demo (2001, 
p. 19) diz que metodologia “é uma preocu-

pação instrumental. Trata das formas de se 
fazer ciência. Cuida dos procedimentos, das 
ferramentas, dos caminhos”.

Dessa forma, “o método concretiza-se 
como o conjunto das diversas etapas ou passos 
que devem ser seguidos para a realização da 
pesquisa e que configuram as técnicas” (CER-

VO; BERVIAN; SILVA, 2007, p. 30). Este ca-

pítulo apresenta a estratégia de pesquisa ado-

tada para atingir os objetivos do estudo.

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

Para que se possa responder a um deter-

minado problema, é necessário que se saiba o 
que é pesquisa. Para Gil (1999, p. 42), pode-

-se definir pesquisa como “o processo formal 
e sistemático de desenvolvimento do método 
científico. O objetivo fundamental da pesquisa 
é descobrir respostas para problemas median-

te o emprego de procedimentos científicos”.
Como exposto por Gil (1996, p. 47), a 

classificação das pesquisas “é muito útil para 
o estabelecimento de seu marco teórico, (...) 
para possibilitar uma aproximação conceitu-

al. Assim as pesquisas são classificadas quan-

to à abordagem do problema, quanto ao ob-

jetivo e quanto aos procedimentos técnicos”.
Quanto à forma de abordagem do pro-

blema, essa pesquisa classifica-se como qua-

litativa. Segundo Michel (2009), é uma pes-

quisa qualitativa pelo fato de analisar e des-

crever as características da pesquisa na área a 

ser estudada. No que tange aos objetivos, essa 
pesquisa se enquadra como descritiva, na me-

dida em que “tem como objetivo primordial a 
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descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimen-

to de relações entre variáveis” (GIL, 1999, p. 
44). Nesse caso, é descritiva, porque, além de 
verificar, descreve como está caracterizada a 
produção científica desse tema.

Quanto aos procedimentos técnicos, 
essa pesquisa classifica-se como bibliográfi-

ca. De acordo com Cervo e Bervian (1983, p. 
55) apud Raupp e Beuren (2006), “a pesquisa 
bibliográfica explica um problema a partir de 
referenciais teóricos publicados, buscando co-

nhecer e analisar contribuições científicas do 
passado existentes sobre um determinado as-

sunto”. Portanto, esse projeto é uma pesquisa 
bibliográfica, pois as bases de dados averigua-

das são de produções científicas já publicadas.
Ainda, trata-se de uma pesquisa biblio-

métrica, pois permite a identificação e a des-

crição de uma série de padrões na produção 
do conhecimento científico. Barbosa et al. 

(2008) discorrem que os estudos bibliomé-

tricos permitem a mensuração do conteúdo 
de teses, artigos publicados em anais e em 
periódicos, dentre outros, por meio de aná-

lises referentes aos autores, às citações e à 
metodologia, por exemplo. Nesse trabalho, 
foram analisados artigos publicados em anais 
de eventos nacionais sobre Contabilidade, 
nos quais foram mensurados diversos itens, 
como autores, metodologias, número de pá-

ginas, palavras-chave, entre outros.

3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA, TRATAMEN-
TO E ANÁLISE DOS DADOS

A população definida para este estudo 
abrange os artigos publicados nos anais de 
eventos que possuem importante significado 
acadêmico-científico nos programas de gra-

duação e pós-graduação nacionais em ciências 
sociais, mais especificamente nas áreas de Ci-

ências Contábeis e Administração. Entre eles, 
optou-se por analisar o Congresso da ANP-

CONT (Associação Nacional dos Programas 
de Pós-Graduação em Ciências Contábeis), o 
EnANPAD (Encontro da Associação Nacional 
de Pós-Graduação e Pesquisa em Administra-

ção) e o Congresso USP (Universidade de São 
Paulo) de Controladoria e Contabilidade e de 
Iniciação Científica. No que diz respeito ao pe-

ríodo de análise, por conveniência, este se res-

tringiu ao período de 2004 a 2014. Os artigos 
foram pesquisados nos bancos de dados desses 
eventos, disponíveis na internet, e seleciona-

ram-se aqueles que tratam do tema em questão.

Quanto aos critérios de seleção dos 
trabalhos, foi apurado, inicialmente, se o tí-
tulo ou as palavras-chave são compostos de 
termos que levem ao assunto pesquisado, 
como créditos de carbono, contabilidade 
ambiental, MDL, Protocolo de Quioto, entre 
outros. Posteriormente, foi feita uma leitura 
dos resumos dos artigos para a confirmação 
da efetiva relação desses termos com o tema 
Contabilidade ligada aos créditos de carbono.

Finalmente, os artigos selecionados 
foram tabelados, separando-se as áreas te-

máticas pesquisadas e os assuntos tratados, 
para facilitar a análise. Para o exame desses 
dados, observaram-se o número de publica-

ções sobre o tema, o número de autores em 
cada artigo, os autores e as faculdades mais 
prolíficos, a frequência das palavras-chave e 
os tratamentos metodológicos.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Após a prospecção de trabalhos em 
anais de eventos nas áreas de Contabilidade 
e Administração, foram identificados 11 arti-
gos no período de 2004 a 2014 relacionados a 
créditos de carbono, como mostra o quadro 1.
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Quadro 1 – Artigos analisados por ano e evento

ANO EVENTO TÍTULO DO ARTIGO

2007 Congresso USP Mercado de créditos de carbono: aspectos comerciais e contábeis

2007 EnANPAD
Tratamento contábil dos projetos de crédito carbono no Brasil: um estudo 

exploratório

2008 Congresso USP
Reflexos internalizados e externalizados por projetos

brasileiros de créditos de carbono

2010 Congresso USP Um debate sobre a contabilização de reduções certificadas de emissões

2011 Congresso USP Análise financeira dos créditos de carbono: estudo de caso na usina Coruripe

2011 EnANPAD

Créditos de Carbono e as Divergências Contábeis e Tributárias: Análise do 

Contexto Regulatório da Comercialização de Créditos de Carbono Oriundos 

de Projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) no Mercado de 

Carbono Brasileiro

2011 Congresso USP
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo: um ensaio teórico sob a ótica da 

estratégia e dos custos de transação

2012 ANPCONT
Comercialização de créditos de carbono e o valor das ações: uma análise do 

efeito do ICO2 Bovespa

2012 ANPCONT

Créditos de carbono no mercado voluntário: um estudo de caso do processo 

de geração, negociação e forma de contabilização em uma cerâmica do norte 

do Pará

2012 EnANPAD Aspectos Contábeis dos Créditos de Carbono: Estudo com Autores Nacionais

2013 Congresso USP Créditos de carbono: um ensaio teórico sobre seus métodos de precificação

Fonte: autores.

A Tabela 1 evidencia o aumento de ar-
tigos sobre créditos de carbono publicados 
por ano. Nota-se que, nos eventos estudados, 
começaram a ser publicados a partir do ano 
de 2007, e a quantidade deles só cresceu em 
2011 e 2012, com três artigos em cada ano, 
que juntos representam 54% das publicações 

entre 2004 e 2014 no Encontro da Anpad, 
no Congresso da ANPCONT e no Congresso 
USP. Cabe ressaltar, também, que não houve 
publicações nos anos de 2004, 2005, 2006 e 
2014, o que reforça a ideia da progressão na 
quantidade de artigos nos anos finais de um 
modo geral.
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Tabela 1 – Evolução anual dos artigos publicados

ANO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

Nº DE PUBLICAÇÕES 0 0 0 2 1 0 1 3 3 1 0 11

PERCENTUAL 0% 0% 0% 18% 9% 0% 9% 27% 27% 9% 0% 100%

Fonte: autores.

Em seguida, verificou-se também a 
quantidade de autores por artigo publicado. 
Nesse sentido, pôde-se identificar que o maior 
número de autores por artigo foi cinco em 
uma publicação, enquanto a maior incidência 
é de dois autores por artigo, identificada em 
cinco trabalhos. Ao todo, foram identificados 
33 autores vinculados aos 11 artigos publica-

dos. Contudo, não está sendo considerado se 
algum autor publicou ou participou de mais de 
um artigo ou em eventos diferentes ou edições 
de diferentes anos.

Gráfico 1 – Quantidade de autores por artigo publicado

Fonte: autores.

A seguir, utilizando a Lei de Lotka, foi 
realizada a análise em relação aos autores 
mais prolíficos dos artigos analisados. Na Ta-

bela 2, apresentam-se o autor e a quantidade 
de artigos publicados.
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Tabela 2 – Autores mais prolíficos

AUTORES
ARTIGOS 

PUBLICADOS

Maisa de Souza Ribeiro 3

Rommel de Santana Freire 2

Luiz Carlos Marques dos Anjos 2

Layla Beatriz Boos Martins 2

Vanderlei dos Santos 2

Terezinha Vicenti 2

Vinte autores com uma publicação 1
Fonte: autores.

Para totalizar a quantidade de autores, 
não foi considerado se estes apareceram nos 
artigos como autores ou coautores. Dessa 
forma, fez-se o levantamento de 26 autores 
distintos a publicarem na temática analisa-

da (distintos, pois nessa análise é descartada 
a situação de participação de um autor em 

mais de um artigo, ou seja, não são contadas 
as repetições de autores em diferentes publi-
cações). Conforme se observa na Tabela 2, a 
autora mais prolífica foi Maisa de Souza Ri-
beiro, com três artigos. Com dois artigos pu-

blicados encontram-se: Rommel de Santana 
Freire, Luiz Carlos Marques dos Anjos, Layla 
Beatriz Boos Martins, Vanderlei dos Santos e 
Terezinha Vicenti. Vinte autores publicaram 
apenas um artigo cada.

Os dados levantados permitem verificar 
as instituições de ensino superior (IES) que 
desenvolvem pesquisas sobre o tema. Nelas fo-

ram identificadas 16 importantes entidades da 
educação superior do país. De acordo com a Ta-

bela 3, verifica-se que a IES mais prolífica foi a 
Faculdade de Economia, Administração e Con-
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tabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/
USP), com três artigos publicados. Quatro IES 

tiveram dois artigos cada uma, e as demais (cin-
co IES) tiveram apenas um artigo publicado.

Tabela 3 – Faculdades mais prolíficas

FACULDADES
QUANTIDADE DE  

ARTIGOS PUBLICADOS

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São 

Paulo
3

Universidade de São Paulo (USP) 2

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 2

Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) 2

Universidade Regional de Blumenau (Furb) 2

Fonte: autores.

Esse resultado pode ser explicado pelo 
fato de a FEA/USP apresentar o mais impor-
tante e antigo programa de mestrado e dou-
torado em Contabilidade do país. 

A Tabela 4 mostra o número de páginas 
por artigo publicado, e é plausível notar, por 
meio dela, que seis dos 11 artigos têm entre 16 
e 18 páginas.

Tabela 4 – Número de páginas por artigo publicado

Nº DE PÁGINAS 10 14 15 16 17 18 20 TOTAL

Nº DE PUBLICAÇÕES 1 2 1 2 2 2 1 11

PERCENTUAL 9% 18% 9% 18% 18% 18% 9% 100%

Fonte: autores.

Como são publicações de eventos de di-
ferentes anos e instituições, as normas relativas 
a número máximo e mínimo de páginas são di-
ferentes, por isso o número de páginas dos ar-
tigos analisados variou entre dez e 20 páginas.

No Gráfico 2, analisou-se a metodolo-
gia apresentada pelos autores em suas pes-
quisas. Dessa forma, o procedimento de cole-
ta de dados mais utilizado foi o documental, 
com cinco artigos, em que os autores utiliza-
ram fontes escritas como base do trabalho 

de investigação, realizada a partir de docu-
mentos contemporâneos ou retrospectivos. 
Já as pesquisas classificadas como descriti-
vas e exploratórias, qualitativas e quantitati-
vas, questionário/survey e teóricas/empíri-
cas tiveram três trabalhos cada. Dois artigos 
utilizaram-se de estudo bibliográfico, e em 
apenas um artigo usou-se o método da en-
trevista e da pesquisa de campo. Nenhuma 
das publicações analisadas utilizou o mesmo 
método do presente estudo, a bibliometria.
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Gráfi co 2 – Quantidade de trabalhos segundo a classifi ca-

ção metodológica

Fonte: autores.

Na observação quanto à frequência 
das palavras-chave, destacadas nas publica-
ções da amostra, as de maior frequência fo-
ram: “Contabilidade”, “Protocolo de Quioto”, 
“MDL” e “crédito de carbono”, como realça a 
nuvem de palavras-chave na Figura 1, abaixo, 
sendo que todas foram retiradas dos artigos 
identifi cados e investigados neste estudo.

Figura 1 – Palavras-chave

Fonte: autores.

Ao se analisar a ocorrência dessas pala-
vras, verifi ca-se quais são os principais temas 
tratados na temática “Contabilidade ligada 
aos créditos de carbono”. Percebe-se que as-

pectos contábeis, classifi cação, mensuração e 
contabilização são temas recorrentes devido 
à falta de regularização do tratamento contá-
bil a ser adotado pelas empresas no que tange 
ao reconhecimento contábil dos créditos de 
carbono. Temas com análise mais profunda 
na área de Contabilidade nas empresas, como 
controladoria e auditoria, não foram aborda-
dos nos artigos analisados. O Gráfi co 3 ilus-
tra a quantidade de ocorrências das palavras-
-chave mais utilizadas nos artigos.

Gráfi co 3 – Frequência das palavras-chave

Quantidade de ocorrências

Fonte: autores.

Em um total de 25 palavras-chave utili-
zadas, a locução “crédito de carbono” foi a mais 
frequente, com destaque também para “Pro-
tocolo de Quioto” e “MDL”. Observa-se que 
“crédito de carbono” revela o assunto princi-
pal do artigo analisado, e “Protocolo de Quio-
to” e “MDL” também acompanham a frequên-
cia, pois compõem o projeto que dá origem ao 
crédito de carbono. A palavra “Contabilidade” 
foi a segunda mais frequente, aparecendo em 
quatro artigos. Salienta-se também que cin-
co artigos não apresentaram palavras-chave. 
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Logo, constata-se a aplicação da Lei bibliomé-

trica de Zipf, que permite analisar quais são os 
assuntos mais tratados na temática “Contabi-
lidade ligada aos créditos de carbono”.

A Tabela 5 apresenta a quantidade mé-

dia de referências nacionais e internacionais 
por artigo, sabendo-se que foram utilizados 
11 artigos no estudo. 

Tabela 5 – Quantidade média de referências por artigo

REFERÊNCIAS
Nº DE 

REFERÊNCIAS

Nº MÉDIO DE 

REFERÊNCIAS 

POR ARTIGO

Nacionais 249 22,64

Internacionais 109 9,91

TOTAL 358 32,55

Fonte: autores.

Na produção dos 11 artigos foram cita-

das 358 obras, entre livros, artigos, teses, dis-

sertações, documentos e leis. Conforme mos-

tra a Tabela 5, a quantidade média de refe-

rências utilizadas por artigo foi de 32,55. No 
total, nota-se que a participação média das 
referências nacionais é de 22,64 por artigo, 
superior à participação média de referências 
internacionais, que foi de 9,21.

Apesar da utilização de grande número 
de referências nos artigos, a análise das obras 
comprova que alguns autores foram citados 
várias vezes, a exemplo da Maisa de Souza 
Ribeiro, a qual trata do tema específico de 
créditos de carbono e Contabilidade. Desse 
modo, é possível observar que uma das au-

toras mais citadas está, também, relacionada 
dentre os autores com maior produção nos 

eventos e no período em estudo. O restante, 
que é a maioria das obras, era sobre mercado 

de carbono, Protocolo de Quioto e MDL, sen-

do, dessa forma, um assunto mais genérico 
sobre os créditos de carbono.

5 CONCLUSÃO

A sociedade vem sofrendo consequências 
climáticas geradas pelo acelerado desenvolvi-
mento econômico, como alterações na tempe-

ratura, tempestades e o mais preocupante: a 
escassez dos recursos naturais. Esses fatos im-

pulsionaram discussões nos âmbitos político, 
social e econômico. Então, criou-se o Protocolo 
de Quioto, estabelecendo metas de redução de 
emissão de GEE. Os esforços para reduzir ou 
eliminar as emissões de GEE, além de diminu-

írem os impactos gerados pela ação do homem 
no ambiente, geram um produto que pode ser 
comercializado, o crédito de carbono. Devido 
à importância da emissão e comercialização 
dos créditos de carbono para as organizações, 
este estudo teve como objetivo geral analisar as 
principais características do perfil da produção 
na área de pesquisa em Contabilidade ligada 
aos créditos de carbono. Para isso, foram anali-
sados os artigos publicados no Congresso ANP-

CONT, EnANPAD e Congresso USP de Contro-

ladoria e Contabilidade e de Iniciação Científica 
no período de 2004 a 2014.

No presente estudo, avaliou-se o au-

mento anual de artigos publicados sobre cré-

ditos de carbono e Contabilidade. A partir dis-

so, pôde-se perceber que, nos eventos estuda-

dos, tais artigos começaram a ser publicados 
a partir do ano de 2007, e a quantidade deles 
só cresceu nos anos de 2011 e 2012, demons-

trando que, apesar de o processo de emissão 
dos créditos ter tido início com o Protocolo 
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de Quioto, em 1997, apenas dez anos depois 
foram ser publicados artigos relacionados a 
essa temática nos principais eventos acadê-

micos ligados à Contabilidade.
Com relação ao número de autores por 

artigo, a maior parte das publicações − cinco, 
no caso − tem dois autores por artigo, sendo 
que apenas um tinha cinco autores. Dentre 
os pesquisadores mais prolíficos, encontra-

-se, primeiramente, Maisa de Souza Ribei-
ro, com três publicações. Os demais autores 
publicaram dois artigos ou um cada. Entre 
as faculdades mais prolíficas, destacou-se a 
Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade da Universidade de São Paulo, 
com três artigos, seguida pelas demais, com 
dois artigos ou um cada.

Em relação à quantidade de páginas por ar-

tigo, seis dos 11 artigos têm entre 16 e 18 páginas.
Sobre a frequência das palavras-chave, 

apurou-se que as mais citadas foram: “Con-

tabilidade”, “Protocolo de Quioto”, “MDL” e 
“crédito de carbono”. Por meio delas foram 
apurados os temas mais abordados: aspectos 
contábeis, classificação, mensuração e con-

tabilização. Assim, temas mais complexos 
na área da Contabilidade nas organizações, 
como controladoria e auditoria, não foram 
abordados nos artigos analisados, demons-

trando que os estudos acerca dos créditos de 
carbono na área contábil ainda estão contra-

ídos, por ser esse um mercado relativamente 
novo, sem regulamentação pelos órgãos con-

tábeis. Enquanto isso, as ciências sociais es-

tão sempre investigando tais fenômenos em 
busca de respostas para essas questões.

Por sua vez, em relação aos tratamen-

tos metodológicos adotados, o procedimento 
de coleta de dados mais utilizado foi o docu-

mental, com cinco artigos, nos quais os auto-

res utilizaram fontes escritas como base para 
o trabalho de investigação, realizado a partir 
de documentos contemporâneos ou retros-

pectivos. Nenhuma das publicações analisa-

das empregou o mesmo método do presente 
estudo, a bibliometria.

A participação média das referências 
nacionais é de 22,64 por artigo, superior às 
internacionais, que foram de 9,21.

A principal contribuição deste artigo 
refere-se ao conhecimento do perfil da pro-

dução na área da pesquisa científica em Con-

tabilidade ligada aos créditos de carbono, 
possibilitando, assim, um maior aprofunda-

mento nas pesquisas posteriores.

O presente artigo apresenta como li-
mitação a escassez de literatura disponível, 
que pode ser visualizada, nos resultados do 
presente trabalho, pelo pequeno número de 
estudos, e a falta de critérios contábeis, admi-
tindo que diferentes aspectos e tratamentos 
sejam aplicados às operações com créditos 
de carbono. Portanto, os resultados obtidos a 
partir dos 11 artigos componentes da amostra 
expressam a deficiência e a falta de profundi-
dade dos estudos.

Para futuras pesquisas, recomenda-se 
a busca de artigos em anais de eventos e pe-

riódicos internacionais, além de teses e dis-

sertações, para que os resultados não fiquem 
condicionados àquilo que é disponibilizado 
somente nos eventos nacionais, podendo não 
representar corretamente a amostra ideal das 

pesquisas sobre créditos de carbono e Con-

tabilidade. Há a possibilidade de existirem 
outros trabalhos relevantes que não foram 
abordados no presente artigo, o que impul-
siona uma sugestão para novos estudos.
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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.




